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գծապատկերներով, նկարներով և աղյուսակներով, ինչը կարող է խթանել առա
վել պատկերավոր ձևով մասնագիտական գիտելիքների յու րացմանը: Ինչ պես 
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ՄՈԴՈՒԼ 12
ԴԵՂԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ 
ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ
Ու սում նա ռութ յան արդ յունք նե րը

1. Կեն դա նու ա ռող ջա կան վի ճա կի նախ նա կան զննում։
2. Դե ղան յու թե րի ներ մուծ ման տար բեր ու ղի նե րը:

12․1 ԿԵՆԴԱՆՈՒ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒՄ
12․1․1 ԿԵՆԴԱՆՈՒ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ 
ՎԻՃԱԿԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄԸ
12․1․1․1 ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ։
 Դա սա կար գու մը՝
 Կ լի նի կա կան հե տա զոտ ման մե թոդ նե րը
 Հե տա զոտ ման հիմ նա կան կամ ընդ հա նուր մե թոդ ներ
 Դի տու մը (Զն նու մը)
 Շո շա փու մը
 Բա խու մը
 Լ սու մը
 Հե տա զոտ ման հա տուկ (լրա ցու ցիչ) մե թոդ ներ
 Լա բո րա տոր, 
 Գոր ծի քա յին, 
 Ռենտ գեն յան, 
 Գ ծագ րա կան 
 Ֆունկ ցիո նալ

/ Տես մո դուլ 11: Կեն դա նի նե րի նախ նա կան կլի նի կա կան հե տա զո
տում և դիս պան սե րա ցում/

Այս մո դու լը ու սում նա սի րե լուց ա ռաջ անհ րա ժեշտ է ու սում նա սի րել « Կեն
դա նի նե րի մար սո ղա կան, շնչա ռա կան և մի զա սե ռա կան օր գան նե րի կա ռուց
ված քը և ֆի զիո լո գիան» և « Դե ղան յու թե րի ընդ հա նուր խմբե րի ազ դե ցու
թյան մե խա նիզմ նե րը և դ րանց փո խազ դե ցութ յուն նե րը» մո դուլ նե րը:

12․1․2 ԴԵՂԱՆՅՈՒԹՈՎ ՄՇԱԿՎԱԾ ԴԱՇՏԻ ԿԱՄ ՆԵՐԱՐԿՎԱԾ 
ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԽՆԱՄՔԸ

Հաշ վի առ նե լով, որ կեն դա նի նե րի մաշ կը հա րուստ է միկ րոբ նե րով, այդ 
պատ ճա ռով մինչև վի րա հա տա կան մի ջամ տութ յուն սկսե լը դաշ տը պետք է 
մշա կել և մե կու սաց նել հար ևան չմշակ ված հատ ված նե րից ու այդ պի սով կան
խել ինք նա վա րա կու մը: Միկ րոբ նե րի օր գա նիզմ ներ թա փան ցե լը դեռ ին ֆեկ
ցիա չէ: Հա ճախ օր գա նիզմ  մուտք գոր ծած միկ րոբ նե րը այն քան քիչ են լի նում 
կամ նրանց վա րա կե լիութ յու նը /վի րու լեն տութ յու նը/ այն քան թույլ է, որ կեն
դա նու օր գա նիզ մի դի մադ րո ղա կա նութ յան նոր մալ պայ ման նե րում դրանք 
չեն կա րող ա ճել, բազ մա նալ և հի վան դութ յուն ա ռա ջաց նել, բայց նաև կա
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րևոր գոր ծոն է կեն դա նու դի մադ րո ղա կա նութ յու նը: Հա ճախ նույն պայ ման
նե րում վի րա հա տութ յու նից հե տո վի րա հա տա կան դաշ տի մշա կու մը կեն դա
նի նե րից մե կը վատ է տա նում և  ա ռա ջա նում են բար դա ցում ներ, իսկ մյուսն 
այն տա նում է ա ռանց բար դութ յուն նե րի և միայն ա սեպ տի կա յի ու ան տի սեպ
տի կա յի կի րա ռու մը բա վա կան չէ ին ֆեկ ցիա յի դեմ պայ քա րե լու հա մար:

Վի րա հա տա կան մի ջամ տութ յուն նե րի ժա մա նակ, դե ղան յու թով մշակ ված 
կամ նե րարկ ված հատ վա ծի դաշ տի նկատ մամբ ա ռա ջարկ վում է ա պա հո վել. 

 Խ նամք:
▻ Շատ կար ևոր է վի րա բու ժա կան կտրված քը մա քուր և չոր պա հել, որ

պես զի խու սա փել վա րակ նե րից: 
▻ Տվ յալ հատ վա ծի մա զե րի սափ րում և հե տո մաք րու մը լվա նա լով, վի րա

հա տա կան կա րե րը հե ռաց նե լուց հե տո մեղ մո րեն սպիի լվա ցու մը օ ճա ռով և 
տաք ջրով ու չո րա ցու մը փա փուկ կտո րով: 

▻ Վի րա հա տա կան դաշ տը հար ևան չմշակ ված հատ ված նե րից մե կու սաց
նե լը:

▻ Մ շակ ված հատ վա ծում ժա մա նակ առ ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է ստու գել 
մշակ ված դաշ տը, սպին, որ պես զի վա րա կի նշան նե րի ժա մա նակ վա ղա ժամ 
կանխ վեն բար դա ցում նե րը՝ ար տադ րութ յու նը, կարմ րութ յու նը, սպիի հատ
վա ծում եր կա րատև տա քութ յու նը, տեն դը կամ կտրված քի բաց վա ծութ յու նը 
և  այլն:

 Դե ղան յու թով մշակ ված կամ նե րարկ ված հատ վա ծի դաշ տի ախ տա հա
նում.

▻ յո դի 5 % լու ծույ թով,  
▻ ֆոր մա լի նի 15 % սպիր տա յին և կա լիու մի պեր մա նա գա նա տի 5 % տո կո

սա նոց լու ծույթ նե րով: 
 Ք թի և բե րա նի լոր ձա թա ղանթ նե րի լվա ցում.

▻ է թակ րի դի նի /ռի վա նո լի/ կամ կա լիու մի պեր ման գա նա տի 1:1000 լու
ծույ թով: 

 Աչ քի շաղ կա պե նու ախ տա հա նում.
▻ պրո տար գո լի 2 % /արծաթի պրոտեինատ/, 
▻ ռիվանոլի 1:1000, 
▻ բո րաթթ վի 3 % լու ծույթ նե րով: 

 Ու ղիղ ա ղի քի և հեշ տո ցի լոր ձա թա ղանթ նե րի ախ տա հա նում.
▻ կաթ նաթթ վի 1 %, 
▻ լի զո լի 2 % և կա լիու մի պեր ման գա նա տի 1:1000 լու ծույթ նե րով: 
Նե րարկ ված հատ վա ծի հե տա զո տութ յան հա մար հիմ նա կա նում օգտ վում 

են կլի նի կա կան հե տա զո տութ յան՝ հե տա զոտ ման հիմ նա կան կամ ընդ հա նուր 
մե թոդ նե րից  /դի տում, շո շա փում, բա խում, լսում/ տես՝ մո դուլ 11ը: Օ րի նակ, 
նե րարկ ված հատ վա ծի հե տա զո տութ յան և թես տի գնա հա տու մը տու բեր կու
լի նի զաց ման/1/ դեպ քում. 

Խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի, գո մեշ նե րի, զե բու նե րի, ուղ տե րի և  
եղ ջե րու նե րի մոտ տու բեր կու լի նի զա ցիան կար դաց վում և գ նա հատ վում է 
նե րար կու մից 72 ժամ անց, ոչ խար նե րի, այ ծե րի, խո զե րի, շնե րի, կա տու նե
1 Տուբերկուլինացում՝ կիրառվում է 2 ամսական և բարձր տարիք ունեցող կենդանիների նկատ
մամբ: Այն բոլոր կենդանատեսակների և թռչունների նկատմամբ տուբերկուլ յոզի ալերգիական 
ախ տորոշման համար հիմնական մեթոդը ներմաշկայինն է, բացառությամբ ձիերի, որոնց մոտ ախ
տորոշվում է ակնային մեթոդով:
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րի և մուշ տա կա տու գա զան նե րի մոտ̀  48 ժամ, իսկ թռչուն նե րի մոտ̀  3036 
ժամ հե տո: Հա կազ դու մը հա մար վում է դրա կան և կեն դա նին ճա նաչ վում է 
հի վանդ, երբ խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի, գո մեշ նե րի, զե բու նե րի, ուղ
տե րի և  եղ ջե րու նե րի մոտ տու բեր կու լի նի նե րարկ ման տե ղում մաշ կը 3 մմ 
և ա վե լի այ տուց վում է /ցու լե րի մոտ 2 մմ և ա վե լի/, խո զե րի, այ ծե րի, ոչ խար
նե րի, շնե րի, կա պիկ նե րի, մոր թա տու կեն դա նի նե րի և թռ չուն նե րի մոտ գո յա
նում է ո րո շա կի սահ մա նա զա տում չու նե ցող խմո րան ման, ցա վազ գաց, տե
ղա յին ջեր մութ յամբ ար յու նալց ված բոր բո քա յին այ տուց, ջրա քիս նե րի մոտ 
այ տուց վում է կո պը:

Ակ նա յին տու բեր կու լի նա ցու մը կա տար վում է երկն վագ, 56 օր ընդ մի ջու
մով: 35 կա թիլ տու բեր կու լի նը կա թեց վում է ստո րին կո պի շաղ կա պե նու կամ 
աչ քի եղ ջե րե նու վրա: Հա կազ դու մը ստուգ վում է ա ռա ջին ան գամ տու բեր
կու լի նը կա թեց նե լուց 3, 6, 9, 24, իսկ երկ րորդ ան գամ 3, 6, 9 և 12 ժամ հե տո: 
Հա կազ դու մը հա մար վում է դրա կան և կեն դա նին հի վանդ, երբ աչ քի ներ քին 
անկ յու նից հո սում է լոր ձա թա րա խա յին կամ թա րա խա յին էք սու դատ, շաղ կա
պե նին լի նում է ար յու նալց ված և  այ տուց ված:

Յու րա քանչ յուր դեղ, ներ գոր ծե լով կեն դա նի օր գա նիզ մի վրա, կախ ված 
քի միա կան կա ռուց ված քից, ֆի զի կա կան հատ կութ յուն նե րից, դե ղա չա փից, 
կոն ցենտ րա ցիա յից, ազ դե ցութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից և  այլն, կեն
դա նի օր գա նիզ մում ա ռա ջաց նում է ա ռաջ նա յին փո փո խութ յուն, ո րի հետ
ևան քով ստեղծ վում են նոր գոր ծոն ներ, ո րոնք դառ նում են նոր պատ ճառ ներ 
դե ղե րից ա ռա ջա ցած տե ղա շար ժե րի հե տա գա զար գաց ման հա մար: Կախ
ված դե ղի և  օր գա նիզ մի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից, դրանց փո խազ դե
ցութ յան հետ ևան քով կա րող են զար գա նալ տար բեր բնույ թի՝ ցան կա լի կամ 
ան ցան կա լի եր ևույթ ներ: 

Ֆար մա կո դի նա մի կա յի (pharmakonդեղ, dynamisգոր ծո ղութ յուն) զար
գաց ման մե խա նիզմ նե րի ի րաց ման պրո ցե սում գլխա վոր դեր ու նի նաև կեն
դա նի օր գա նիզմն իր ֆի զիո լո գիա կան և կեն սա քի միա կան ներ քին ա ռանձ
նա հատ կութ յուն նե րով հան դերձ (տա րի քը, սե ռը, կեն դա նի զանգ վա ծը, 
ժա ռան գա կա նութ յու նը և  այլն):

12․1․3 ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
12․1․3․1 ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ
Կողմ նա կի ազ դե ցութ յուն նե րը կա րող են լի նել ուղ ղա կի (օ րի նակ՝ լոր ձա

թա ղան թի գրգռում) կամ կողմ նա կի (օ րի նակ՝ վի տա մին նե րի ան բա վա րա րու
թ յուն հա կա բիո տիկ նե րով մար դու բնա կան միկ րոֆ լո րա յի ընկճ ման դեպ քում): 
Ն ման արդ յունք ներ կա րող են ա ռա ջա նալ ցան կա ցած դե ղա մի ջոց ըն դու նե
լիս: Երբ դե ղո րայքն ըն դուն վում է բե րա նով, դրա ազ դե ցու թյունն ա ռա ջի նը 
լի նում է ստա մոք սաա ղի քա յին ու ղու վրա: Ն ման դեպ քե րում կողմ նա կի ազ
դե ցութ յուն ներ կա րող են լի նել ա տամ նե րի է մա լի քայ քա յու մը, ստո մա տի տը, 
ստա մոք սաա ղի քա յին ու ղու խան գա րում նե րը: Ո րոշ դե ղա մի ջոց ներ կա րող 
են խթա նել ա ղաթթ վի ար տա զա տու մը, դան դա ղեց նել պաշտ պա նիչ լոր ձի 
ար տադ րութ յու նը կամ ստա մոք սի լոր ձա թա ղան թի բնա կան վե րա կանգն ման 
պրո ցե սը, ո րը նա խադր յալ ներ է ստեղ ծում խո ցե րի ձևա վոր ման հա մար: 
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Դե ղո րայ քից ա վե լի հա ճախ տու ժում է լ յար դը: Հենց դա է իր վրա ըն դու
նում ա ռա ջին հար վա ծը, և հատ կա պես լ յար դում է կու տակ վում և կեն սա
ձևա փոխ ման են թարկ վում դե ղա մի ջոց նե րի մեծ մա սը: Լ յար դի հա մար բար
դութ յուն ներ են ա ռա ջաց նում այն պատ րաս տուկ նե րը, ո րոնք պա րու նա կում 
են սնդիկ, ինչ պես նաև ո րոշ հա կա բիո տիկ ներ և  այլն: 

Ե րի կամ նե րը նույն պես են թարկ վում են դե ղո րայ քա յին ան ցան կա լի ազ դե
ցութ յան: Ե րի կամ նե րի մի ջո ցով են օր գա նիզ մից դուրս գա լիս դեղ պատ րաս
տուկ նե րի շատ տար րեր̀    չփո փոխ ված կամ ո րոշ փո փո խութ յուն նե րից հե տո: 
Ե րի կամ նե րում նման նյու թե րի կու տա կու մը հիմք է ծա ռա յում այդ օր գա նի 
վրա թու նա վոր ազ դե ցութ յան հա մար: Այդ պի սի ազ դե ցութ յուն ու նեն ո րոշ 
հա կա բիո տիկ ներ, սուլ ֆա նի լա միդ ներ, ա նո թա նե ղաց նող պատ րաս տուկ ներ:

Ն յար դա յին բջիջ նե րը ևս զ գա յուն են քի միա կան նյու թե րի հան դեպ, այդ 
պատ ճա ռով էլ դե ղո րայ քը, ո րը թա փան ցում է կենտ րո նա կան նյար դա յին հա
մա կարգն ար յու նից ա ռանձ նաց նող պատ նե շի մի ջով, կա րող է խան գա րում 
ա ռա ջաց նել:

Դե ղո րայ քի ազ դե ցութ յու նից ա մե նա տա րած ված ռեակ ցիա նե րը կա րող են 
ար տա հայտ վել դե ղե րի ա նարդ յու նա վե տութ յան, ա լեր գիա նե րի, փսխում նե
րի, հևո ցի, փոր լու ծութ յան, ցա նի, միո կար դի ին ֆարկ տի, դե ղա յին ա նա ֆի
լակ տիկ շո կի և  այլ նի մի ջո ցով:

Դե ղա բա նութ յու նը նա խադր յալ ներ է ստեղ ծում գի տա կա նո րեն հիմ նա վոր
ված դե ղա բուժ ման ի րա կա նաց ման հա մար̀  զերծ պա հե լով դե ղե րի չհիմ նա վոր
ված կի րա ռու մից, բազ մա դե ղան շա նա կու մից, ո րոնց դեպ քում դե ղա բուժ ման 
արդ յունք նե րը կա րող են դառ նալ գործ նա կա նո րեն ան կան խա տե սե լի և  ան բա
րեն պաստ ներ գոր ծել բուժ ման արդ յու նա վե տութ յան և  անվ տան գու թյան վրա:

Ել նե լով ֆար մա կո կի նե տի կա կան տվյալ նե րից̀  ո րո շում են այս կամ այն դե
ղի դե ղա չա փը, ներ մուծ ման օպ տի մալ ու ղին, դե ղա չա փա վոր ման կար գը և 
բուժ ման տևո ղութ յու նը:

Ֆար մա կո կի նե տի կա կան սկզբունք նե րի ի մա ցութ յու նը հնա րա վո րութ յուն 
է տա լիս պար զա բա նե լու ոչ արդ յու նա վետ բուժ ման այս կամ այն դե ղի նկատ
մամբ վատ տա նե լիութ յան պատ ճառ նե րը̀  հատ կա պես լ յար դի և  ե րի կամ նե րի 
հի վան դութ յուն նե րի առ կա յութ յան կամ էլ դե ղե րի հա մակց ված կի րառ ման 
դեպ քում: Ֆար մա կո կի նե տի կա կան հե տա զո տութ յուն ներն անհ րա ժեշտ են 
նոր պատ րաս տուկ նե րի, դրանց դե ղաձ ևե րի մշակ ման, ինչ պես նաև դե ղե րի 
փոր ձա րա րա կան և կ լի նի կա կան փոր ձար կում նե րի ժա մա նակ:

Որ պես զի դե ղը ներ մուծ ման ու ղի նե րով ու նե նա 100% կեն սա մատ չե լիու
թյուն/1/, այն պետք է ամ բող ջութ յամբ անց նի իր դո զա վոր ված դե ղաձ ևից դե պի 
ընդ հա նուր ար յան շրջա նա ռութ յուն: Այս պի սով, դե ղի կեն սա մատ չե լիութ յու նը 
ա ռա ջին հեր թին կախ ված է դե ղի դե ղա բա նա կան ակ տիվ բա ղադ րի չի (ԴԱԲ) 
1 Դեղերի կենսամատչելիություն  կամ  ԿՄ, օրգանիզմ ներերակային ներմուծման դեպ
քում դեղանյութը լրիվ (100%ով) ընկնում է արյան հոսքի մեջ (բացարձակ ԿՄ), այլ դե ղա ձևերի դեպքում 
դեղանյութն անցնում է բազմաթիվ կենսաարգելքներով (ստա մոք սի լորձաթաղանթ, լ յարդ, մկաններ...) 
և դրա միայն մի մասն է մտնում արյան մեջ (հարաբերական ԿՄ)։ Դեղաձևերի արդյունավետությունը 
որոշում են հենց այդ մասի մեծությամբ, որով և պայ մա նա վոր ված է դեղի ԿՄը։

Ֆարմակոկինետիկան ուսումնասիրում է դեղերի ներծծման, տարա
բաշխ ման, կենսափոխակերպման և արտազատման գործընթացները:
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հատ կութ յուն նե րից (լու ծե լիութ յուն, բաշխ ման գոր ծա կից, թթվահիմ նա յին 
հատ կութ յուն ներ, քի միա կան և մե տա բո լիկ կա յու նութ յուն): Մ յուս կող մից 
կան այլ, ար տա քին գոր ծոն ներ, ո րոնք ազ դում են վե րը նշված պրո ցես նե րի 
վրա և, հետ ևա բար, ազ դում են դե ղի կեն սա մատ չե լիութ յան վրա:

Կեն սա մատ չե լիութ յան փո փո խութ յու նը կա րող է հան գեց նել դե ղի ար
դյու նա վետ կոն ցենտ րա ցիա յի նվազ ման (ոչ լիար ժեք ազ դե ցութ յուն) կամ մե
ծաց ման (կողմ նա կի կամ թու նա վոր ազ դե ցութ յան դրսևո րում) ար յան պլազ
մա յում: Ինչ պես նշվեց, դե ղի կեն սա մատ չե լիութ յու նը նրա դե ղա բա նա կան 
ազ դե ցութ յան հիմ նա կան գրա վա կանն է և  այս ցու ցա նի շի փո փո խութ յու նը 
կա րող է բե րել դե ղի է ֆեկ տիվ կոն ցենտ րա ցիա յի նվազ ման (ոչ լիար ժեք ազ դե
ցութ յուն) կամ մե ծաց ման (կողմ նա կի կամ թու նա վոր ազ դե ցութ յան դրսևո
րում) ար յան պլազ մա յում:

Դե ղե րի ցանկ կազ մե լու և վեր ջի նիս նշա նակ ման հա մար անհ րա ժեշտ է հաշ
վի առ նել դե ղե րի արդ յու նա վե տութ յու նը, անվ տան գութ յու նը, մատ չե լիութ յու
նը, մաս նա գետ նե րի պատ րաստ վա ծութ յան մա կար դա կը, փոր ձը և  այլն:

Դե ղաձ ևե րի տեխ նո լո գիա յում օգ տա գործ վող հիմ նա կան տեր մին ներն են̀
 դե ղա մի ջոց, 
 դե ղան յութ, 
 դե ղաձև, 
 դե ղա պատ րաս տուկ:
 և  այլն:

▻ ԴԵՂԱՄԻՋՈՑ  նա խակ լի նի կա կան փոր ձարկ մամբ հաս տատ ված դե
ղա բա նա կան ակ տի վութ յամբ և  անվ տան գութ յամբ օժտ ված նյու թեր են կամ 
նյու թե րի խառ նուրդ ներ, ո րոնք օգ տա գործ վում են մարդ կանց կամ կեն դա
նի նե րի հի վան դութ յուն նե րի ախ տո րոշ ման, կան խար գել ման և բուժ ման 
նպա տա կով: Դե ղա մի ջոց նե րը բու ժիչ նպա տակ նե րով չեն օգ տա գործ վում, այլ 
միայն ե լան յութ են դե ղա պատ րաս տուկ նե րի պատ րաստ ման հա մար: 

▻ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹ (նա խան յութ, ազ դող նյութ)  հաս տատ ված դե ղա բա նա
կան ակ տի վութ յամբ յու րա հա տուկ քի միա կան միա ցութ յուն ներ կամ կեն սա
բա նա կան ակ տիվ նյու թեր: Դե ղան յու թե րի շնոր հիվ դե ղա մի ջո ցը և դե ղաձ ևը 
օգ տա գործ վում են բու ժիչ նպա տակ նե րով: Սա կայն միև նույն պա րու նա կու
թյու նը կա րող է ու նե նալ տար բեր ձևեր, իսկ միև նույն ձևը կա րող է լի նել 
տար բեր պա րու նա կութ յամբ: Օ րի նակ̀  ա նալ գի նը կա րող է լի նել այս պի սի դե
ղաձ ևե րով՝ փո շի, դե ղա հատ, լու ծույթ և  այլն: Մեկ դե ղաձ ևը կա րող է  նե րա
ռել տար բեր դե ղան յու թեր, օ րի նակ̀  ա նալ գի նի, ստրեպ տո ցի դի, ա մի դո պի րի
նի, ֆտա լա զո լի դե ղա հա տե րը: Դե ղաձև ստա նա լու նպա տա կով դե ղան յու թին 
տա լիս են դե ղա մի ջո ցի տեսք: 

▻ ԴԵՂԱՁԵՎ  օգ տա գործ ման հա մար դե ղա մի ջո ցին տրված հար մար վի
ճակն է (փո շի, քսուք, լու ծույթ, դե ղա հատ), ո րի արդ յուն քում հա սու նա նում է 
անհ րա ժեշտ բու ժիչ ազ դե ցութ յուն: Դե ղա մի ջոց նե րի պատ րաս տու մը սո վո
րա բար ու ղեկց վում է նրանց ո րո շա կի երկ րա չա փա կան ձև տա լով, օ րի նակ̀  
դե ղա հա տե րը ու նե նում են դիս կե րի տեսք, հա բե րը̀  գնդիկ նե րի, սու պո զի տո
րիա նե րը̀  կո նի և  այլն: Ընդ ո րում, երկ րա չա փա կան ձևն  ընտր վում է այն պես, 
որ պես զի ա պա հով վեն ա ռա վե լա գույն ազ դե ցութ յուն և  օգ տա գործ ման հար
մա րա վե տութ յուն:
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▻ ԴԵՂԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿ (դեղ)  դե ղա բա նա կան ակ տի վութ յամբ օժտ ված, 
հա մա պա տաս խան դե ղա չա փով և դե ղաձ ևով պատ րաս տի ար տադ րանք 
է՝ տրված օգ տա գործ ման հա մար հար մար ո րո շա կի դե ղաձ ևի տես քով, ո րը 
թույ լատր ված է կի րա ռել մարդ կանց և կեն դա նի նե րի հի վան դութ յուն նե րի 
բուժ ման, ախ տո րոշ ման, կան խար գել ման և/ կամ օր գա նիզ մի ֆի զիո լո գիա
կան ֆունկ ցիա նե րի փո փոխ ման, վե րա կանգն ման, կար գա վոր ման նպա տա
կով: Դե ղա պատ րաս տու կը հակ ված է ըն դուն ման ժա մա նակ ա պա հո վել նվա
զա գույն դե ղա չափ ման և կողմ նա կի ազ դե ցութ յան ժա մա նակ ա ռա վե լա գույն 
թե րապև տիկ ազ դե ցութ յուն: 

▻ ԴԵՂԱՉԱՓ  դե ղի մեջ ակ տիվ բա ղադ րա տար րի հաս տատ ված քա նակն 
է՝ ար տա հայտ ված յու րա քանչ յուր դե ղաձ ևի հա մար սահ ման ված չա փի միա
վոր նե րով: 

Բա ցի այս հիմ նա կան տեր մին նե րից, դե ղե րի տեխ նո լո գիա յում կան նաև 
մի շարք հաս կա ցութ յուն ներ ՝

 ու ժեղ ազ դող նյու թեր
 թու նա վոր դե ղա մի ջոց ներ
 թմրա բեր դե ղա մի ջոց ներ
 պի տա նե լիութ յան ժամ կետ 
 դե ղի անվ տան գութ յուն/1/
 դե ղի արդ յու նա վե տութ յուն/2/
 դե ղի ո րակ/3/
 ա նաս նա բու ժա կան դե ղա տուն:

12․2 ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՈՒՂԻՆԵՐԸ
Ներ մու ծու մը գոր ծըն թաց է, ո րի մի ջո ցով հի վանդ կեն դա նին ըն դու նում է 

դե ղը։ Կա դե ղե րի ներ մուծ ման 2 հիմ նա կան ու ղի. 
 Էն տե րալ (ա ղի քա յին կամ մար սո ղա կան):

▻ Էն տե րալ ու ղին նե րա ռում է ներ քին ըն դուն ման (բե րա նովperos կամ 
օ րալ) և  ու ղիղ ա ղի քա յին (per rectum) ու ղի նե րը: Ո րո ճող նե րի մոտ գոր ծա
ծա կան են նաև.

● ներգր քա յին (intra abomasalis),
● ներկտ րի չա յին (intra ruminem), 
● ներշր դա նա յին (intra omasalis) ու ղի նե րը:

 Պա րեն տե րալ (հա րա ղի քա յին, ար տաա ղի քա յին): Պա րէն տե րալ ու ղին 
նե րա ռում է.

▻ վեր մաշ կա յին (epidermalis) կամ ար տա քին, 
▻ ներ մաշ կա յին (intradermalis), 
▻ են թա մաշ կա յին (injection subcutanea), 
▻ ներմ կա նա յին (intramuscularis), 
▻ նե րե րա կա յին (intravenosa), 
▻ ներ զար կե րա կա յին (intraarterialis), 

1 դեղի անվտանգություն  առողջությունը վնասելու հնարավոր անթուլատրելի ռիսկի բա ցա կա
յու թյունն է:
2 դեղի արդյունավետություն  դեղի դրական ազդեցության դրսևորման աստիճանի բնութագիրն է:
3 դեղի որակ  դեղապատրաստուկի համապատասխանությունն է դեղագրքային և/կամ այլ չա փո
րո շիչ փաստաթղթերի պահանջներին:
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▻ ներսր տա յին (intracardialis), 
▻ նե րո րո վայ նա յին (intra peritonialis), 
▻ ներշն չա փո ղա յին (intratrachealis), 
▻ նե րար գան դա յին (intrauterum), 
▻ ներ հեշ տո ցա յին (per vaginam), 
▻ քթի խո ռո չի մեջ (infusion intranasals), 
▻ ներշն չա կան (per inhalation) կամ ին հա լա ցիոն
▻ նե րակ նա յին (instillation) 
▻ ող նու ղե ղա յին խո ղո վա կի մեջ (intralumbalis), 
▻ նե րող նա շա րա յին (intrathoracalis), 
▻ պլևրա յի խո ռո չի մեջ (intrapleural), 
▻ ներկր ծա յին (intramammaris) և  այլն:
Ս րանք կա րող են ներ կա յաց ված լի նել տար բեր դե ղա չա փե րով և դե ղաձ ևե

րով՝ հա բեր, դե ղա հա տեր կամ կապ սու լա ներ և  այլն։
Դե ղա մի ջոց նե րի ըն դու նու մը կա րող է լի նել.

 միան գամ յա, 
 հա ճա խա կի ընդմիջումներով
 շա րու նա կա կան։ 

Հա ճա խա կան ըն դու նում նե րը լա տի նե րե նից կրճատ ված նշա նա կում է՝ դե
ղա մի ջո ցի ըն դու նում յու րա քանչ յուր 8 ժա մը մեկ։

Դե ղան յու թի ազ դե ցութ յու նը սկսվում է օր գա նիզմ ներ մու ծե լու պա հից: 
Կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի ներ մուծ ման ու ղին: Քա նի որ էն տե րալ ու ղին 
ըն կած դե ղը են թարկ վում է մար սո ղա կան ու ղում ար տադր վող տար բեր հյու
թե րի ազ դե ցութ յա նը, ուս տի այն կա րող է մաս նա կիո րեն կամ լրիվ քայ քայ
վել մինչև ներծծ վե լը: Բե րա նով տրված դե ղերն ան պայ ման պետք է անց նեն 
լ յարդ, որ տեղ նույն պես կա րող են մաս նա կի չա փով կամ լրիվ չե զո քաց վել: 
Ուղիղ ա ղի քով ներ մուծ ված դե ղե րը շրջան ցում են լ յար դա յին պատ նե շը, 
ո րով հետև ներծծ վում են ան մի ջա պես ար յան մեջ՝ հե տին սի նե րա կով: Դ րա
նով են բա ցատր վում տար բեր ներ մուծ ման ու ղի նե րով տրվող միև նույն դե
ղան յու թի դե ղա չա փե րի բա ցա հայտ տար բե րութ յուն նե րը:

Միև նույն դե ղան յու թի դե ղա չա փե րը, կախ ված ներ մուծ ման ու ղուց, լի
նում են.

● Ներ քին (բե րա նով)՝ 1 դե ղա չափ
● Ու ղիղ ա ղի քով՝ 1.52 դե ղա չափ
● Են թա մաշկ՝ 0.30.5 դե ղա չափ
● Նե րե րակ՝ 0.25 դե ղա չափ
● Ներմ կա նա յին՝ 0.30.5 դե ղա չափ
● Ներշն չա կան՝ 0.25 դե ղա չափ
Դե ղե րի ար տա զա տու մը (էքստ րակ ցիան) կա տար վում է մաշ կով և մաշ կա

յին գեղ ձե րով, մար սո ղա կան ու ղիով, մի զա յին ու ղիով (որ տեղ գլխա վոր դե րը 
պատ կա նում է ե րի կամ նե րին) և շն չա ռա կան ու ղիով: Ու ղիղ ա ղի քով ար տա
զատ վում են այն նյու թե րը, ո րոնք չեն ներծծ վում ա ղիք նե րում կամ ա ղիք նե րի 
մեջ են ար տա զատ վում լե ղու հետ: Դե ղան յու թե րի ար տա զատ ման մեջ ո րո
շա կի դեր ու նեն նաև թու քը, քրտին քը, կա թը և  այլն:

Դե ղա չա փը ո րո շում են՝ հաշ վի առ նե լով դե ղի տե սա կը, կեն դա նուց տե
սակն ու զանգ վա ծը, սե ռը, ֆի զիո լո գիա կան վի ճա կը և  այլն:
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● Ձիուն (կեն դա նի զանգ վա ծը՝ 400 կգ)1 միա վոր դե ղան յութ
● Տա վա րին (խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րին, կեն դա նի զանգ վա ծը՝ 300 

կգ)՝ 11.5 միա վոր դե ղան յութ
● Ա վա նա կին (կեն դա նի զանգ վա ծը՝ 200 կգ)՝ 0.30.5 միա վոր դե ղան յութ
● Մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րին (կեն դա նի զանգ վա ծը՝ 50 կգ)՝ 0.2 միա

վոր դե ղան յութ
● Խո զին (կեն դա նի զանգ վա ծը՝ 50 կգ)՝ 0.070.1 միա վոր դե ղան յութ
● Շա նը (կեն դա նի զանգ վա ծը՝ 1012 կգ)՝ 0.060.1 միա վոր դե ղան յութ
● Կատ վին (կեն դա նի զանգ վա ծը՝ 22,5 կգ)՝ 0.030.05 միա վոր դե ղան յութ
● Թռ չուն նե րին (կեն դա նի զանգ վա ծը 2 կգ)՝ 0.0250.05 միա վոր դե ղան յութ
● է գե րին նույն կեն դա նի զանգ վա ծի դեպ քում պետք է 1025 %ով պա կաս 

դե ղա չափ տալ, քան ա րու նե րին:
Դե ղան յու թի ազ դե ցութ յու նը կա րող է լի նել.

 տե ղա յին, 
 ռեֆ լեկ տոր
 ներծ ծա կան; 

Ե թե այն զար գա նում է ուղ ղա կիո րեն հյուս ված քի հետ հպման տե ղում, 
մինչև ար յան մեջ ներծծ վե լը, կոչ վում է տե ղա յին: 

Իսկ ե թե այն ազ դում է օր գա նիզ մի վրա զգա ցող նյար դա վեր ջույթ նե րի՝  
ըն կա լիչ նե րի (ռե ցեպ տոր ներ) գրգռման հետ ևան քով, կոչ վում է ռեֆ լեկ տոր:

Դե ղան յու թի ազ դե ցութ յունն ար յան և  ավ շի մեջ ներծծ վե լուց և  օր գա նիզ
մի տար բեր օր գան հա մա կար գե րի վրա ազ դե լուց հե տո կոչ վում է ներծ ծա
կան (ռե զորբ տիվ):

Տար բեր դե ղե րի ոչ ճիշտ հա մակց ման դեպ քում կա րող է զար գա նալ դե ղո րայ
քա յին ան հա մա տե ղե լիութ յուն: Եր կու և  ա վե լի ան հա մա տե ղե լի դե ղա նյու թեր 
միա սին կեն դա նու օր գա նիզմ ներ մու ծե լու դեպ քում հնա րա վոր է ազ դե ցութ յան 
թու լա ցում, վե րա ցում կամ կողմ նա կի (ան ցան կա լի) ազ դե ցութ յուն նե րի ու ժե
ղա ցում: Դե ղան յու թե րի ան հա մա տե ղե լիութ յու նը կա րող է պատ ճառ դառ նալ 
ար յու նա հո սութ յուն նե րի, ջղաձ գում նե րի, հի պոգ լի կե միկ կո մա յի, հի պեր տեն
զիվ հիպերտենզիվ (անոթաշարժ համակարգի ֆունկ ցիո նալ հիվանդություն) 
կրիզի (հիվանդի վիճակի կտրուկ վատթարացում, նոպա) և  այլն:

Դե ղե րի զու գորդ ված (հա մակց ված) օգ տա գործ ման դեպ քում կա րող են 
նկատ վել սի ներ գիգ մի (synմիա սին և ergoաշ խա տում եմ) և  ան տո գո նիզ մի 
(antiհա կա և agonպայ քար) եր ևույթ ներ: 

 Սի ներ գիգ մը բնու թագր վում է 2 և  ա վե լի դե ղե րի հա մա տեղ (միև նույն 
ուղ ղութ յամբ) ազ դե ցութ յուն նե րի արդ յունք նե րի պարզ գու մա րու մով, որն էլ 
հան գեց նում է ա վե լի ու ժեղ բու ժիչ արդ յուն քի (քլո րալ հիդ րատ+ալ կո հոլ=ար
տա հայտ ված ու ժեղ նար կոզ):

 Ան տա գո նիզ մը կա րող է լի նել.
▻ քի միա կան, երբ 2 դե ղեր չե զո քաց նում են միմ յանց քի միա պես 

(թթու+հիմք=աղ և ջուր) 
▻ ֆար մա կո լո գիա կան, ո րի դեպ քում մի դե ղի ազ դե ցութ յունն ընկ ճեց վում 

կամ թու լաց վում է մեկ ու րիշ դե ղի հա կազ դե ցութ յան հետ ևան քով (ատ րո պի
նը լայ նաց նում է աչ քի բի բը, իսկ ա րե կո լի նը նե ղաց նում է): Ինչ պես քի միա
կան, այն պես էլ ֆար մա կո լո գիա կան ան տա գո նիզ մը հա ճախ է կի րառ վում 
թու նա վո րում նե րի բուժ ման պրակ տի կա յում:
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12․2․1 ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ ԲԵՐԱՆՈՎ
12․2․1․1 ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄԸ ԲԵՐԱՆՈՎ ՏԱՐԲԵՐ
 ՏԵՍԱԿԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՄՈՏ
Դե ղան յու թե րի ներ մու ծու մը բե րա նով /oral administration/ ա մե նա տա

րած ված, հար մար ու ղի է հի վանդ կեն դա նու կամ թռչնի հա մար, ինք նու րույն 
ըն դուն ման հա մար այս ու ղու թե րութ յունն այն է, որ դե ղան յու թի մի մա սը 
կա րող է քայ քայ վել ստա մոք սահ յու թի ազ դե ցութ յու նից։ Բե րա նով կամ ներ
քին ըն դու նու մը՝ դե ղե րի ներ մուծ ման ա մե նա պարզ ու մատ չե լի, ա ռա վել 
անվ տանգ ու ղին է: Դե ղե րի ազ դե ցութ յու նը հա սու նա նում է աս տի ճա նա բար՝ 
ա ռանց ար յան մեջ դե ղի խտութ յան կտրուկ փո փո խութ յուն նե րի: Դե ղե րը 
կա րող են դրսևո րել ինչ պես տե ղա յին (ո րոշ հա կա ման րէա յին, հա կասն կա յին, 
հա կա ճիճ վա յին դե ղեր), այն պես էլ հա մա կար գա յին ազ դե ցութ յուն:

Ներ քին ըն դուն ման հա մար դե ղե րը կի րառ վում են լու ծույթ նե րի, փո շի նե
րի,  դե ղա հա տե րի, դե ղա պա տիճ նե րի, դե ղա հա բե րի տես քով, ընդ ո րում, ո րոշ 
դե ղե րի՝ ստա մոք սի լոր ձա թա ղան թի վրա գրգռիչ ազ դե ցութ յու նը կան խե լու 
նպա տա կով օգ տա գործ վում են թա ղան թա պատ և միայն ա ղիք նե րի հիմ նա
յին մի ջա վայ րում քայ քայ վող դե ղա հա տեր: 

Ներ քին ըն դուն ման թե րութ յուն ներն են: 
• Բու ժիչ   ազ դե ցութ յու նը   հա մե մա տա բար   դան դաղ   է հա սու նա նում:
• Ներծծ ման ա րա գութ յու նը ան կան խա տե սե լի է, քա նի որ պայ մա նա վոր

ված է բազ մա թիվ գոր ծոն նե րով (ստա մոք սի  ա ղիք նե րի լոր ձա թա ղան
թի ֆունկ ցիո նալ վի ճակ, մի ջա վայ րի pH, ստա մոք սի ն  ա ղիք նե րի պա
րու նա կու թ յուն և  այլն):

• Ն պա տա կա հար մար չէ կի րա ռել ստա մոք սա ղի քա յին ու ղու լոր ձա թա
ղան թով դժվա րութ յամբ ներծծ վող (ստրեպ տո մի ցին) և ս տա մոք սա ղի
քա յին ֆեր մենտ նե րի ներ գոր ծութ յամբ (ին սու լին, օք սի տո ցին) կամ էլ 
լ յար դում կեն սա փո խա կերպ ման արդ յուն քում ա պաակ տի վա ցող դե ղեր:

• Դե ղերն անհ նա րին է կի րա ռել փսխման, կլման ակ տի խան գար ման ժա
մա նակ:

Ս տորև ներ կա յաց վում են գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի մար սո ղա
կան հա մա կար գի ոչ վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման և դե ղա տոմ սե
րի օ րի նակ ներ․

 ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉԻ ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ /STOMATITIS/
Ա ռա ջին հեր թին անհ րա ժեշտ է ու շադ րութ յուն դարձ նել ա տամ նե րի մաշ

վա ծութ յան վրա, կե րակ րա բաժ նից հա նել լոր ձա թա ղան թը գրգռող և վ նաս
վածք ա ռա ջաց նող կո պիտ կե րը: Ե թե լոր ձա թա ղան թի վրա կան մե ռած 
հյուս վածք ներ, ա պա պետք է դրանք հե ռաց նել հեր ձա կով (պին ցետ) կամ այլ 
գոր ծիք նե րով: Կեն դա նի նե րին տալ փա փուկ կեր, խոտ, սե նաժ, վար սա կի 
շփոթ: Յու րա քանչ յուր կե րակ րու մից հե տո բե րա նի խո ռո չը ցո ղել հետև յալ 
դե ղա մի ջոց նե րով․

Rp.: Sol. Acidi bond 3%  300.0
D.S. Կո վի բե րա նի խո ռո չը ցո ղե լու հա մար:
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Rp.: Sol. Protargoll 2% 100.0
D.S. Խո զի բե րա նի խո ռո չը ցո ղե լու հա մար:
Rp.: Sol. Cupri sulfatis 1%  300.0
D.S. Ձիու բե րա նի խո ռո չը ցո ղել օ րը 3 ան գամ:
Rp.: Liq. Burovi 50.0
Ag. destlllatae 150.0
MD, S. Հոր թին: Ցո ղել բե րա նի լոր ձա թա ղան թը:
Rp.: Sol. Hydrogenii peroxydi 1%  500.0
D.S. Ոչ խա րի բե րա նի խո ռո չը ցո ղել օ րը 34 ան գամ:

 ԸՄՊԱՆԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ (ՖԱՐԻՆԳԻՏ) PHARINGITIS
Հի վանդ կեն դա նի նե րին մե կու սաց նել և տե ղա փո խել մի ջան ցիկ քա մի

նե րից զուրկ, տաք ա նաս նա շեն քեր: Ա պա հո վել տաք ջրով, փա փուկ և դ յու
րա մարս կե րով: Ըմ պա նի հատ վա ծին դնել տաք փա թա թան ներ, կի րա ռել 
դիա թեր միա, ուլտ րա մա նու շա կա գույն ճա ռա գայթ նե րի ար հես տա կան աղբ
յուր ներ / Մի նի նի լամպ, սոլ  յուքս), մեր սել կամ ֆո րա յի յու ղով, կա տա րել ին
հալ յա ցիա ախ տա հա նիչ դե ղան յու թե րով:

 ԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ /OESOPHAGITIS/
Կե րակ րա փո ղի հի վան դութ յուն նե րը հազ վա դեպ են պա տա հում: Ա վե լի 

հա ճախ հի վան դա նում են խո զե րը, տա վա րը և ձիե րը: Բոր բո քա յին պրո ցե սը 
սեղ մե լու նպա տա կով պետք է խմեց նել սա ռը ջուր, դնել սա ռույ ցի կտոր նե րով 
թրջոց ներ:

Կից ներ կա յաց վում են տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի մոտ դե ղե րի ներ
մուծ ման դե ղա տոմ սե րի օ րի նակ ներ:

Rp.: Sol. Dimedroli 0,1%10ml
Sol. Adrenalini hydrochloridi gtt.X
M.D.S.  Ձիուն, կո վին, շա նը։ Ար տա քին՝ քթի, բե րա նի, հեշ տո ցի լոր ձա թա

ղանթ նե րը ո ղո ղե լու հա մար:
Rp.: Besaloli 0.5
D.t.d.N. 20 in tabul.
S. Հոր թին։ Ներ քին, 14ա կան դե ղա հատ, օ րը 3 ան գամ (ու րո ցիս տի տի 

դեպ քում):

 ԿՏՐԻՉԻ ՓՔԱՆՔ /TYMPANIARUMINIS/
Բու ժու մը պետք է նպա տակ ու նե նա դրանց վե րաց նե լու, փքան քի ա ռա

ջաց ման պատ ճառ նե րը, գա զե րի գո յա ցու մը կան խե լու, ինչ պես նաև դուրս 
բե րե լու ուղ ղութ յամբ: Գա զե րի հե ռա ցու մը կա տար վում է զոն դա հար ման և 
կտ րի չի մերս ման մի ջո ցով, ո րոնք պետք է ու ղեկց վեն բխկոց նե րի ա րա գաց
մամբ: Ցան կա լի է փո խել կեն դա նու դիր քը այն պես, որ առջ ևի վեր ջա վո րու
թյուն նե րը լի նեն 15 սմ բարձր, որ պես զի թո քերն ա զատ վեն ճնշու մից: Բա ցի 
դրա նից, պետք է լե զուն ընդ մի ջում նե րով ձգել դուրս և բաց թող նել, միա
ժա մա նակ ձախ կող մից բռունց քով սեղ մել կտրի չը: Բխ կոց ներ ա ռա ջաց նե լու 
նպա տա կով ձախ սո վա փո սում 510 րո պե տևո ղութ յամբ կա տա րել պտու տա
կաձև մեր սում:
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Rp․: Mentholi 2.0
Spiritus aethylici 100.0
Aq. fontanae ad 1000.0
M.D.S. Տա վա րին ներ քին, միան վագ, զոն դի մի ջո ցով:

 ԳՐՔԻ ԽՑԱՆՈՒՄ /OBTURATIO OMASI/
Փո խել կեն դա նու կե րա բա ժի նը՝ տա լով կա նաչ, փա փուկ և դ յու րա մարս 

կեր։ Պետք է ա պա հո վել ջրով: Չո րա ցած կե րը գրքից դուրս բե րե լու նպա
տա կով նշա նա կել ա ղաթթ վա յին պի լո կար պի նի լու ծույթ: Նա խաս տա մո քի 
կծկում նե րը ու ժե ղաց նե լու հա մար տալ բա րիու մի քլո րիդ: Սր տի գոր ծու
նեութ յու նը խթա նե լու նպա տա կով նշա նա կել հա մա պա տաս խան դե ղո րայք: 
Ա ռան ձին դեպ քե րում կա րե լի է գրքի մեջ ներ մու ծել լու ծո ղա կան ա ղե րի լու
ծույթ ներ (մեծ տրա մագ ծի ա սեղ նե րով 0.20.3 սմ): Բա ցի դրա նից, կա րե լի է 
լցնել նաև զա նա զան ձե թեր և լոր ձա յին նյու թեր:

Rp․: Natrii sulfatis 100.0
Aq. Destillattae 500.0
M.f solutio. Sterilisetur!
D.S. Կո վին միան վագ, նե րար կել գրքի խո ռո չի մեջ:

 Թու նա վո րում նե րի դեպ քում խոր հուրդ է տրվում որ պես ա ռա ջին բու
ժօգ նութ յու նը ի րա կա նաց նել̀  կի րա ռե լով հետև յալ արդ յու նա վետ մե թոդ նե
րից որ ևէ մե կը. 

▻ 0,5լ ձե թը խառ նել 23լ հում տաք կա թին և խ մեց նել կեն դա նուն: 
▻ Ե թե ձեռ քի տակ կա կոք սա ծուխ կամ սո վո րա կան փայ տա ծուխ, ման

րաց նել և մինչև 500 գրամ փայ տա ծու խը խառ նել 1,52լ տաք ջրին կամ կա
թին ու խմեց նել կեն դա նուն: 

▻ Վերց նել մինչև 10 հատ ձվի սպի տա կուց, թեթ ևա կի հա րել, ա վե լաց նել 1լ 
տաք ջրին կամ կա թին և խ մեց նել: 

Ա ռա ջին բու ժօգ նութ յու նից հե տո ան հա պաղ դի մեք ա նաս նա բույ ժին: 
Թույ նի բնույ թը պար զե լուց հե տո ա նաս նա բույ ժը կձեռ նար կի կոմպ լեքս բու
ժում, մաս նա վո րա պես՝

 կեն դա նու ստա մոք սի լվա ցում,
 օր գա նիզ մի կող մից թույ նե րի ներծ ծու մը կան խար գե լող թե րապև տիկ 

բու ժում,
 օր գա նիզ մից թույ նե րի հե ռա ցու մը խթա նող թե րապև տիկ բու ժում,
 կեն դա նու դի մադ րո ղա կա նութ յու նը բարձ րաց նող թե րապև տիկ բու ժում:

12․2․2 ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ ԱՐՏԱՔԻՆ 
ՑՈՂԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ, ՔՍՈՒԿՆԵՐԻ ԵՎ ԿՈՄՊՐԵՍՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ
12․2․2․1 ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄԸ ԱՐՏԱՔԻՆ 
ՑՈՂԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ, ՔՍՈՒԿՆԵՐԻ ԵՎ ԿՈՄՊՐԵՍՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ
Ս տորև ներ կա յաց վում են տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի ո րոշ հի վան

դութ յուն նե րի բուժ ման ժա մա նակ և դե ղա տոմ սե րի օ րի նակ ներ դե ղան յու թե
րի ար տա քին ներ մու ծե լու ե ղա նա կով.
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 ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉԻ ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ /STOMATITIS/ տես 
նաև 12.2.2.1ը

Rp.: Sol. Acidi bond 3%  300.0
D.S. Կո վի բե րա նի խո ռո չը ցո ղե լու հա մար:
Rp.: Sol. Protargoll 2%  100.0
D.S. Խո զի բե րա նի խո ռո չը ցո ղե լու հա մար:
Rp.: Sol. Cupri sulfatis 1%  300.0
D.S. Ձիու բե րա նի խո ռո չը ցո ղել օ րը 3 ան գամ:
Rp.: Liq. Burovi 50.0
Ag. destlllatae 150.0
MD, S. Հոր թին: Ցո ղել բե րա նի լոր ձա թա ղան թը:
Rp.: Sol. Hydrogenii peroxydi 1%  500.0
D.S. Ոչ խա րի բե րա նի խո ռո չը ցո ղել օ րը 34 ան գամ:

Ա նաս նա բու ժա կան պրակ տի կա յում կի րառ վում են նաև ջեր մա յին կամ սա
ռը բու ժա րա րո ղութ յուն ներ (ջե ռակ, սա ռույց, կոմպ րես /բուժիչ նպատակով 
օգտագործվող վիրակապ/):):

 Սալ ջար դի դեպ քում, ե թե պրո ցեսն ան նե խա կան է և  ոչ այն քան մեծ 
հատ ված է սալ ջարդ ված, կա րե լի է.

▻ սկզբում դնել սեղ մող վի րա կապ և տա քաց նող կոմպ րես̀  25%ա նոց 
սպիր տով; 

▻ լավ են ազ դում նաև ուլտ րա կար ճա լիք բու ժու մը, սոլ  յուք սի լամ պը, պա
րա ֆի նե վի րա կա պը: 

/3րդ  աս տի ճա նի սալ ջար դի դեպ քում, մեծ մա սամբ բար դա նում է ին ֆեկ
ցիա յով, ուս տի բուժ ման նպա տա կով, որ քան կա րե լի է շուտ վի րա հա տում են/:

 Աբս ցես:
Rp.: Ichtyoli 10.0
Spiritus aethylici 70%  150ml
M.D.S. Շա նը: Ար տա քին (տա քաց նող կոմպ րես դնել աբս ցե սի հատ վա ծում):

 Նաև պետք է հաշ վի առ նել, որ կրծի ֆու րուն կու լո զի դեպ քում, երբ խո
շոր ֆու րուն կուլ նե րը բա ցում են խա չաձև կտրված քով, ջրա յին լու ծույթ նե
րով հա ճա խա կի ո ռո գում նե րը, ջեր մաթր ջոց նե րից ու տա քաց նող կոմպ րես
նե րից օգտ վե լը ոչ միայն սա կավ օգ տա կար են, այլև շատ ան գամ նպաս տում 
են պրո ցե սի տա րած մա նը:

 Ցր տա հա րութ յան դեպ քում քսու կի օգ տա գոր ծու մը.
Rp.: Ol. Camphorae 95.0 
Ol. Jecoris Aselli  100.0 
M.D.S. Շա նը: Ար տա քին (քսել ցրտա հար ված հատ ված նե րին):

 Ախ տա հար ված հատ ված նե րի մշա կում նե րի հա մար քսուկ նե րի օգ տա
գոր ծու մը.

Rp.: Picis liquidae 100.0
Sol. Formaldehydi 40%, 50ml
M.D.S. Ոչ խա րին: Ար տա քին, օ ծել ախ տա հար ված հատ ված նե րը (ներ կո բա

ցի լիո զի դեպ քում):
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12․2․3 ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ ՀՈԳՆԱՅԻ ԵՎ 
ԼՎԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ
12․2․3․1 ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄԸ ՀՈԳՆԱՅԻ ԵՎ 
ԼՎԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ
Հոգ նան հա ճախ նշա նակ վում է ու ղիղ ա ղի քի պա րու նակ յա լի դուրս բեր

ման հա մար՝ մաքր ման կամ լու ծո ղա կան, կամ ներ մու ծե լու ինչոր դե ղան յութ, 
ինչ պես նաև սննդա րար նպա տա կով:

Ս տորև ներ կա յաց վում են դե ղան յու թե րի ներ մուծ մամբ՝ բուժ ման և դե ղա
տոմ սե րի օ րի նակ ներ, հոգ նա յի և լ վա ցում նե րի մի ջո ցով.

 ԲԱՐԱԿ ԵՎ ՀԱՍՏ ԱՂԻՔՆԵՐԻ ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ 
/ENTEROCOLITIS/
Նախ քան բու ժումն անհ րա ժեշտ է կեն դա նուն տալ հան գիստ և ջ րա լի կեր: 

Կե րա բաժ նից հե ռաց նել ա նո րակ կե րե րը: Ա ղիք նե րի լոր ձը լու ծե լու հա մար 
կե րա բաժ նի հետ կամ ա ռան ձին նշա նա կել խմո րի սո դա: Կա րե լի է տալ ջուր 
և կե րակ րի աղ (2.0 աղ, 1 լիտր ջուր): Ա ղիք նե րը ախ տա հա նել, իսկ հարկ ե ղած 
դեպ քում տալ տտիպ դե ղո րայք փոր լու ծը կանգ նեց նե լու հա մար: Միառ ժա
մա նակ պետք է պահ պա նել սրտի և շն չա ռու թյան գոր ծու նեութ յու նը:

Rp.: Sol. Kalii hypermanganatis 0.05% 2000.0 
D.S. Խոճ կո րին գոլ վի ճա կում կա տա րել հոգ նա 500 մլ 3 ժամ ընդ մի ջու մով:
Ս տա մոք սա յին լվա ցու մը սուր սննդի կամ քի միա կան թու նա վոր ման բուժ

ման ա մե նա տա րած ված մե թոդ նե րից մեկն է, բա րե լա վում է հի վան դի վի ճա
կը և ն պաս տում ա րագ վե րա կանգն մա նը: Ո րոշ դեպ քե րում, ժա մա նա կին 
օգ նութ յու նը կա րող է փրկել կեն դա նու կյան քը: Լ վա ցում նե րի հա մար կեն դա
նի նե րին զոն դի մի ջո ցով, շշից, կե րի և ջ րի հետ կա րե լի է նշա նա կել  ա ղա յին 
լու ծույթ ներ, ջրա թուր մեր, կա լիու մի պեր ման գա նա տի լու ծույթ ներ: 

▻ Կա լիու մի պեր ման գա նա տի՝ մար գան ցով կա յի ջրա յին լու ծույ թը օժտ ված 
լի նե լով հա կա բոր բո քա յին հատ կութ յամբ, տար բեր խտութ յամբ այս լու ծույ
թը կի րառ վում է վեր քե րի լվաց ման, բե րա նի խո ռոչն ու կո կոր դը ո ղո ղե լու, 
խո ցա յին ու այր ված քա յին մա կե րես նե րը ցո ղե լու հա մար: Մար գան ցով կա յի 
կի րառ ման շրջա նա կը շատ մեծ է: Նույ նիսկ ներ կա յիս բազ մա տե սակ նոր սին
թե տիկ մի ջոց նե րի առ կա յութ յան պա րա գա յում այն ան փո խա րի նե լի է գի նե
կո լո գիա կան, ու րո լո գիա կան, մաշ կա յին խնդիր նե րի լուծ ման հա մար, ինչ պես 
նաև թու նա վոր ման դեպ քում հա կա թույ նե րի ցան կում մար գան ցով կան ա ռա
ջին բու ժօգ նութ յան լա վա գույն ու կար ևո րա գույն մի ջոց նե րից մեկն է նույն
պես հա մար վում: Մար գան ցով կան, ախ տա հա նե լուց բա ցի, չո րաց նող հատ
կութ յամբ է օժտ ված, դրա հա մար էլ օգ տա գոր ծում են մաշ կա բու ժութ յան 
նպա տա կով ու վի րա բու ժութ յան մեջ: Գաստ րի տի ու գաստ րոէն թե րո կո լի տի 
ա ռա ջին իսկ նշան նե րի դեպ քում ա ռա ջին հեր թին ա ռա ջարկ վում է ստա մոք
սի լվա ցում մար գան ցով կա յի թույլ (վար դա գույն) լու ծույ թով, դրա հա մար բա
վա րար է խմեցնել 0,52 լ լու ծույթ, ո րից հե տո ինք նա բեր փսխում ա ռա ջաց նել՝ 
ստա մոք սը տոք սին նե րից մաք րե լու հա մար: Թու նա վո րում նե րի դեպ քում ևս, 
երբ պետք է ա րագ փսխում ա ռաջ բե րել, հի վանդ կեն դա նուն մար գան ցով
կա յի թույլ լու ծույթ են տա լիս, ո րը նաև ստա մոքսա ղի քա յին տրակտն ախ
տա հա նող դե ղա մի ջոց է հա մար վում: Լու ծույ թը սո վո րա բար աչ քա չա փով են 
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պատ րաս տում՝ ա ռաջ նորդ վե լով՝ 10 բյու րեղ 1 լ ջ րին խորհր դով, ո րը հե տա
գա յում, ի հար կե, պետք է չա փա վո րել ըստ գույ նի: Կար ևոր է, որ խմե լու ժա
մա նակ ար դեն բո լոր բյու րեղ նե րը լուծ ված լի նեն, հա կա ռակ դեպ քում չլուծ
ված բյու րեղ նե րը մաշ կի հետ շփու մից կամ լոր ձա թա ղան թի վրա հայտն վե լով՝ 
այր վածք ու այ տուց կա ռա ջաց նեն:

▻ Ս տա մոք սի լվա ցում նե րի հա մար տա րած ված մի ջոց են հա մար վում նաև.
 25 տո կո սա նոց սո դա յի լու ծույ թով լվա ցում նե րը: Օգ տա գործ վում է 23 

լիտր հե ղուկ:
▻ Ս տա մոք սի լվա ցում նե րը կե րակ րի ա ղի օգ տա գործ մամբ: 

 Լու ծո ղա կան՝ 25 գրամ լու ծո ղա կան ա ղը բա ցել կես բա ժակ ջրում հաշ
վար կով: Հիմ նա կա նում՝ ստա մոք սի լվա ցում նե րից հե տո հի վանդ կեն դա նուն 
ար գել վում է 12 օր վա ըն թաց քում կե րակ րել որ ևէ կե րով:

Rp.: Solutionis Natrti hydrocarbonatis 2% 4000.0 
D.S. Ձիուն ստա մոք սի լվա ցում նե րի հա մար, քթըմ պա նա յին զոն դի մի ջո ցով:
Վեր քե րի լվաց ման հա մար:
Rp.: Sol. Chloramini 2%  500ml
D.S. Կո վին՝ ար տա քին վեր քը լվա նա լու հա մար:
Ար տա քին լվա ցում նե րի հա մար
Rp.: Sol. Tannini 2%  500ml
D.S. Խո զին: Ար տա քին (լվա ցում նե րի հա մար):

 ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄԸ ՀՈԳՆԱՅԻ ՄԻՋՈՑՈՎ
▻ ԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂԻ ՋՂԱՁԳՈՒԹՅՈՒՆ /OESOPHAGOSPASMUS/ 
Տա վա րի ցա վե րը մեղ մաց նե լու նպա տա կով նշա նա կում են ատ րո պին, 

պլա տի ֆի լին, քլո րալ հիդ րատ, մոր ֆին/կամ փո խա րի նիչ/ և ք լո րո ֆոր մի ջուր: 
Rp.: Chlorali hydrati  30.0
Mucilagini gummi arabici  250.0
M.D․S. Տա վա րին ներ մու ծել ու ղիղ ա ղի քով:

12․2․4 ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄԸ ՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ 
ՄԻՋՈՑՈՎ
12․2․4․1 ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄԸ ՆԵՐԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ 
ՄԻՋՈՑՈՎ

  ՆԵՐԵՐԱԿԱՅԻՆ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ
Նե րե րա կա յին ու ղիով ներ մուծ ված դե ղե րի ազ դե ցութ յու նը հա սու նա նում 

է շատ ա րագ (բա ցա կա յում են ներծ ծումն ու նա խա հա մա կար գա յին նյու թա
փո խա նա կութ յու նը, ուս տի կի րառ վում է ան հե տաձ գե լի ի րա վի ճակ նե րում, 
ճշգրիտ դե ղա չա փա վո րու մով: Այս ու ղիով նպա տա կա հար մար է ներ մու ծել 
բարձ րա մո լե կուլ  յար դե ղեր, սպի տա կուց ներ, պեպ տիդ ներ), մեծ ծա վա լով դե
ղեր, ինչ պես նաև դե ղեր, ո րոնք չեն ներծծ վում ստա մոք սա ղի քա յին ու ղուց 
կամ էլ գրգռում են լոր ձա թա ղան թը: Բարձր է կողմ նա կի ազ դե ցութ յուն նե րի 
զար գաց ման վտան գը, ուս տի դե ղե րը սո վո րա բար անհ րա ժեշտ է նե րար կել 
դան դաղ կամ էլ կա թի լա յին ե ղա նա կով:
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Նե րե րա կա յին ու ղիով ան թույ լատ րե լի է նե րար կել յու ղա յին լու ծույթ ներ և 
ջ րում ան լու ծե լի դե ղեր:

Rp.: Sol. Natrii bromidi 10%  20ml
Sol. Coffeini natriobenzoatis   20%  10ml 
M.D.S. Ձիուն: Նե րե րակ (շո կի դեպ քում):

 ՄԻՋՄԿԱՆԱՅԻՆ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ
▻ Միջմ կա նա յին ու ղիով ներ մուծ ված դե ղե րի ազ դե ցութ յու նը հա սու նա

նում է հա մե մա տա բար ա րագ (ջրա լույծ դե ղե րը ներծծ վում են 1030 րո պեի 
ըն թաց քում): 

▻ Միջմ կա նա յին ու ղիով նպա տա կա հար մար է ներ մու ծել փոքր ծա վա լով 
դե ղեր (10 մլ ը չգե րա զան ցող), յու ղա յին լու ծույթ ներ, դե պո պատ րաս տուկ
ներ, ինչ պես նաև չա փա վոր գրգռիչ ազ դե ցութ յամբ օժտ ված դե ղեր: 

▻ Միջմ կա նա յին ու ղիով դե ղե րի ներ մու ծու մից հե տո կա րող է ծա գել տե
ղա յին ցա վո տութ յուն, նույ նիսկ զար գա նալ թա րա խա կույտ: 

Rp.: Sol.Novocaini sterilisatae 0,5%  300ml 
Ծ.Տ. Ձիուն, կո վին, շա նը: Նե րե րակ (1 մլ/կգ քա շին):
Rp.: Bicillini 3 600 000 ԱՄ 
D.t.d. N. 2 in flaconis

 ԵՆԹԱՄԱՇԿԱՅԻՆ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ
Դան դաղ, հա մա չափ ներծծ ման շնոր հիվ ա պա հով վում է եր կա րատև բու

ժիչ ազ դե ցութ յուն, ընդ ո րում, ներծծ ման ա րա գութ յու նը կա րե լի է կար գա վո
րել̀  օգ տա գոր ծե լով տար բեր դե ղաձ ևեր (յու ղա յին, հատ կա պես կա խույ թա յին 
բնույ թի դե ղա պատ րաս տուկ ներ) կամ էլ լու ծույ թին ա վե լաց նել ա նո թա սեղ
միչ մի ջոց ներ:  Են թա մաշ կա յին ու ղիով ան թույ լատ րե լի է ներ մու ծել դե ղի մեծ 
ծա վալ, իսկ գրգռիչ ազ դե ցութ յամբ օժտ ված դե ղե րի ներ մուծ ման դեպ քում 
կա րող է զար գա նալ ուժ գին ցավ, հյուս վածք նե րի նեկ րոզ:

Rp.: Sol.Corazoli 10% 1ml D.t.d.N.10
Տ. Կո վին՝ են թա մաշկ, 510մլ, օ րը 1 ան գամ (բրոն խոպնև մո նիա յի դեպ քում):
Rp.: Sol.Coffeini natrii benzoatis 20%  20ml 
D.S. Կո վին՝ են թա մաշկ (կո լապ սի դեպ քում):

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ ՓԱՍՏԵՐ
 Կողմնակի ազդեցություններն այն անցանկալի ռեակցիաներն են, 

որոնք զարգանում են օրգանիզմում` ի պատասխան դեղերի կիրառման̀  
հի վանդությունները բուժելու, կանխարգելելու և ախտորոշելու նպա տա
կով: Բուժման ընթացքում առաջացած ցանկացած անցանկալի երևույթ 
պար տադիր չէ, որ պատճառահետևանքային կապ ունենա տվյալ բուժման 
հետ. հնարավոր է, որ այդ անցանկալի երևույթները համընկնեն դեղ ըն դու
նե լու ժամանակին: 

 Չնայած տեխնոլոգիաի և կենսաբանական համակարգերի ըմ
բռնման առաջընթացին, դեղերի հայտնագործումը դեռևս երկար, «թան
կարժեք, դժվար և անարդյունավետ գործընթաց է» նոր բու ժա կան 
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հայտնագործության ցածր հավանականությամբ։ Դեղերի հայտ նա գոր
ծումը կատարվում է դեղագործական ընկերություններում, համալ սա
րան ների հետազոտական աջակցությամբ, որի համար ծախսվում են 
մի լիարդավոր դոլարներ։ Դեղի հայտնագործման «վերջնական ար տա
դրանքը» պոտենցիալ դեղի մի մասն է։ Դեղը պահանջում է շատ թան կար
ժեք կլինիկական հետազոտության 3 փուլ, որոնցից շատերը ձա խող վում 
են։ Փոքր ընկերությունները ունեն մեծ դեր, հաճախ վաճառում են իրենց 
իրա վունքները մեծ ընկերություններին, ովքեր ունեն ռեսուրսներ՝ անց
կաց նելու կլինիկական հետազոտություն։

12 ՍՏՈՒԳԻ՛Ր ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԴ
1. Ինչ պի սի նախ նա կան կլի նի կա կան հե տա զո տութ յան մե թոդ ներ են 

հայտ նի:
2. Ո րո՞նք են ընդ հա նուր կլի նի կա կան հե տա զո տութ յան մե թոդ նե րը:
3. Դե ղան յու թով մշակ ված դաշ տի կամ նե րարկ ված հատ վա ծի հե տա զո

տութ յան և խ նամ քի հա մար ինչ պի սի՞ կլի նի կա կան հե տա զո տութ յան 
մե թոդ նե րից են օգտ վում: Ինչ պի սի՞ մի ջո ցա ռում ներ են անհ րա ժեշտ 
անց կաց նել խնամ քի, ախ տա հա նութ յան և  այլ մշա կում նե րի հա մար: 

4. Ի՞նչ նկա տե լի փո փո խութ յուն ներ կա րող են տե ղի ու նե նալ նե րարկ
ված հատ ված քի տե ղում  տու բեր կու լի նի զաց ման դեպ քում:

5. Դե ղան յու թե րի ազ դե ցութ յան կողմ նա կի ազ դե ցութ յան ինչ պի սի՞ 
դրսևո րում ներ կա րող են լի նել

6. Ո րո՞նք են դե ղե րի ներ մուծ ման տար բեր ու ղի նե րը
7. Ինչ պի սի՞ ներ քին կամ բե րա նով ըն դուն ման դե ղեր են հայտ նի և  ո րո՞նք 

են դե ղե րի ներ քին ըն դուն ման թե րութ յուն նե րը:
8. Ներ կա յաց րե՛ք ար տա քին ցո ղար կում նե րի, քսուկ նե րի և կոմպ րես նե րի 

մի ջո ցով դե ղան յու թե րի ներ մուծ ման դե ղա տոմ սե րի օ րի նակ ներ:
9. Ներ կա յաց րե՛ք հոգ նա յի և լ վա ցում նե րի մի ջո ցով դե ղան յու թե րի ներ

մուծ ման դե ղա տոմ սե րի օ րի նակ ներ:
10. Ներ կա յաց րե՛ք նե րար կում նե րի մի ջո ցով դե ղան յու թե րի ներ մուծ ման 

դե ղա տոմ սե րի օ րի նակ ներ:

12 ԹԵՍՏԵՐ
I Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
⌘ Կ լի նի կա կան ընդ հա նուր կամ ընդ հա նուր հե տա զոտ ման մե թոդ նե րից են՝

1. Դի տու մը, շո շա փու մը կամ բախ ման մի ջո ցով հե տա զո տութ յուն նե րը
2. Լա բո րա տոր, գոր ծի քա յին կամ ռենտ գեն յան հե տա զո տութ յուն նե րը
3. Վե րը նշված բո լոր մե թոդ նե րը

II Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
⌘Վի րա հա տա կան մի ջամ տութ յուն նե րի ժա մա նակ, դե ղան յու թով մշակ ված 

կամ նե րարկ ված հատ վա ծի դաշ տի նկատ մամբ անհ րա ժեշտ է ա պա հո վել.
1. Լոր ձա թա ղանթ նե րի ախ տա հա նութ յուն և խ նամք;
2. Վի րա հա տա կան դաշ տի և նե րարկ ված հատ ված նե րի մե կու սա ցում այլ 

հատ ված նե րից;
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3. Վի րա հա տա կան դաշ տի և նե րարկ ված հատ ված նե րի մա զե րի սափ
րում և մաք րում;

4. Աչ քի շաղ կա պե նու ախ տա հա նում բո րաթթ վի 3 % լու ծույթ նե րով;
5. Ու ղիղ ա ղի քի և հեշ տո ցի լոր ձա թա ղանթ նե րի ախ տա հա նում լի զո լի 2 

% և կա լիու մի պեր ման գա նա տի 1:1000 լու ծույթ նե րով;
6. Ք թի և բե րա նի լոր ձա թա ղանթ նե րի լվա ցում կա լիու մից պեր ման գա

նա տի 1:1000 և ռի վա նո լի լու ծույ թով:
7. Վե րը նշված բո լո րը

III Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
⌘ Դե ղո րայ քը բե րա նով ըն դու նե լու ժա մա նակ կա րող են ստեղծ վել կողմ

նա կի ազ դե ցութ յուն ներ և հի վան դութ յուն ներ.
1. Կե րակ րա փո ղի ջղաձ գութ յուն, կտրի չի փքանք և գր քի խցա նում: 
2. Ըմ պա նի բոր բո քում և կե րակ րա փո ղի բոր բո քում:
3. Ա տամ նե րի է մա լի քայ քա յում, ստո մա տիտ և ս տա մոք սաա ղի քա յին ու

ղու խան գա րում ներ
4. Մետ րիտ, Վա գի նիտ և Մաս տիտ
5. Վե րը նշված բո լո րը

IV Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
⌘Դե ղաձ ևե րի տեխ նո լո գիա յում օգ տա գործ վող որ պես կեն սա բա նա կան 

ակ տիվ նյու թեր կամ նա խան յութ  հա մար վում է
1. դե ղա մի ջո ցը, 
2. դե ղա պատ րաս տու կը
3. դե ղաձ ևը, 
4. դե ղան յու թը, 
5. Վե րը նշված բո լոր մե թոդ նե րը

V Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
⌘Դե ղա բա նա կան ակ տի վութ յամբ օժտ ված, հա մա պա տաս խան դե ղա չա

փով և դե ղաձ ևով պատ րաս տի ար տադ րանք հա մար վում է 
1. դե ղան յու թը, 
2. դե ղաձ ևը, 
3. դե ղա մի ջո ցը, 
4. դե ղա պատ րաս տու կը
5. Վե րը նշված բո լոր մե թոդ նե րը

VI Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
⌘ Օգ տա գործ ման հա մար դե ղա մի ջո ցին տրված հար մար վի ճակ /փո շի, 

քսուք, լու ծույթ, դե ղա հատ/ հա մար վում է.
1. դե ղա պատ րաս տու կը
2. դե ղաձ ևը, 
3. դե ղա մի ջո ցը, 
4. դե ղան յու թը, 
5. վե րը նշված բո լոր մե թոդ նե րը
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VII Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
⌘Էն տե րալ են հա մար վում դե ղե րի ներ մուծ ման հետև յալ ու ղի նե րը

1. Վեր մաշ կա յին, ներ մաշ կա յին և  են թա մաշ կա յին 
2. Ներմ կա նա յին, նե րակ նա յին և ներշն չա փո ղա յին
3. Նե րար գան դա յին, ներ հեշ տո ցա յին և նե րո րո վայ նա յին
4. Ներշն չա կան, ներշն չա փո ղա կան և նե րող նա շա րա յին
5. Ներգր քա յին, ներկտ րի չա յին և ներշր դա նա յին
6. Վե րը նշված բո լոր ե ղա նակ նե րը

VIII Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
⌘ Միև նույն դե ղան յու թի դե ղա չա փե րը կախ ված ներ մուծ ման ու ղուց լի

նում են
1․ 

 Ներ քին (բե րա նով)՝ 2 դե ղա չափ, Ու ղիղ ա ղի քով՝ 3 դե ղա չափ
 Են թա մաշկ՝ 1 դե ղա չափ, նե րե րակ՝ 0,5 դե ղա չափ
 Ներմ կա նա յին՝ 1 դե ղա չափ, ներշն չա կան՝ 0,5 դե ղա չափ

2․
 Ներ քին (բե րա նով)՝ 1 դե ղա չափ, Ու ղիղ ա ղի քով՝ 2 դե ղա չափ
 Են թա մաշկ՝ 0.5 դե ղա չափ, նե րե րակ՝ 0.25 դե ղա չափ
 Ներմ կա նա յին՝ 0.5 դե ղա չափ, ներշն չա կան՝ 0.25 դե ղա չափ

3․ Վե րը նշված բո լոր տար բե րակ նե րը

IX Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
⌘Դե ղա չա փը ըստ միա վոր դե ղան յու թի, գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե

րի հա մար հա մա պա տաս խա նում է 
1․

 Ձիուն (կեն դա նի զանգ վա ծը՝ 400 կգ)1 միա վոր դե ղան յութ
 Տա վա րին (կեն դա նի զանգ վա ծը՝ 300 կգ)՝ 1.5 միա վոր դե ղան յութ

2․
 Ա վա նա կին (կեն դա նի զանգ վա ծը՝ 200 կգ)՝ 0.5 միա վոր դե ղան յութ
 Մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րին (կեն դա նի զանգ վա ծը՝ 50 կգ)՝ 0.2 միա

վոր դե ղան յութ
3․

 Խո զին (կեն դա նի զանգ վա ծը՝ 50 կգ)՝ 0.1 միա վոր դե ղան յութ
 Շա նը (կեն դա նի զանգ վա ծը 1012 կգ)՝ 0.1 միա վոր դե ղան յութ

4․
 Կատ վին (կեն դա նի զանգ վա ծը՝ 22,5 կգ)՝ 0.05 միա վոր դե ղան յութ
 Թռ չուն նե րին (կեն դա նի զանգ վա ծը՝ 2 կգ)՝ 0.05 միա վոր դե ղան յութ

5․ Վե րը նշված բո լոր տար բե րակ նե րը

X Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
⌘ Դե ղան յու թե րի ներ մու ծու մը բե րա նով տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի 

մոտ
▻ Բե րա նի խո ռո չի լոր ձա թա ղան թի բոր բոք ման դեպ քում նա խընտ րե լի է 

դուրս գրել հետև յալ դե ղա տոմ սը.
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Rp.: Sol. Dimedroli 0,1%10ml
Sol. Adrenalini hydrochloridi gtt.X
M.D.S.  Ձիուն։ Ար տա քին՝ բե րա նի լոր ձա թա ղան թը ո ղո ղե լու հա մար:
Rp.: Liq. Burovi 50.0
D.S. Ձիու բե րա նի խո ռո չը ցո ղել օ րը 3 ան գամ:

XI Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
⌘ Դե ղան յու թե րի ներ մու ծու մը բե րա նով տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի 

մոտ:
▻ Թու նա վո րում նե րի դեպ քում խոր հուրդ է տրվում որ պես ա ռա ջին բու

ժօգ նութ յուն ի րա կա նաց նել
1. ան հա պաղ անց կաց նել վի րա հա տա կան մի ջամ տութ յուն
2. կեն դա նու ստա մոք սի լվա ցում,
3. օր գա նիզ մի կող մից թույ նե րի ներծ ծու մը կան խար գե լող թե րապև տիկ 

բու ժում,
4. օր գա նիզ մից թույ նե րի հե ռա ցու մը խթա նող թե րապև տիկ բու ժում,
5. կեն դա նու դի մադ րո ղա կա նութ յու նը բարձ րաց նող թե րապև տիկ բու

ժում
6. վե րը նշված բո լո րը

XII Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
⌘ Դե ղան յու թե րի ներ մու ծու մը կոմպ րես նե րի մի ջո ցով:
▻ Սալ ջար դի դեպ քում, ե թե պրո ցեսն ան նե խա կան է և  ոչ այն քան մեծ 

հատ ված է սալ ջարդ ված, կա րե լի է.
1. սկզբում դնել սեղ մող վի րա կապ
2. տա քաց նող կոմպ րես̀  25%ա նոց սպիր տով; 
3. ուլտ րա կար ճա լիք բու ժու մը, 
4. սոլ  յուք սի լամ պը, 
5. պա րա ֆի նե վի րա կա պը: 
6. վե րը նշված բո լո րը

XIII Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
⌘ Դե ղան յու թե րի ներ մու ծու մը նե րար կում նե րի մի ջո ցով:
1․ Նե րե րա կա յին ու ղիով ներ մուծ ված դե ղե րի ազ դե ցութ յու նը չի հա սու

նա նում շատ ա րագ
2․ Չի կա րե լի ներ մու ծել բարձ րա մո լե կուլ  յար դե ղեր, սպի տա կուց ներ, 

պեպ տիդ ներ, 
3․ Ճիշտ է, 
4․ Ս խալ է
XVI Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
⌘ Դե ղան յու թե րի ներ մու ծու մը նե րար կում նե րի մի ջո ցով:
1․ Նե րե րա կա յին ու ղիով թույ լատ րե լի է նե րար կել յու ղա յին լու ծույթ ներ
2․ Նե րե րա կա յին ու ղիով թույ լատ րե լի է նե րար կել ջրում ան լու ծե լի դե ղեր:
3․ Ճիշտ է, 
4․ Ս խալ է
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XV Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
⌘ Դե ղան յու թե րի ներ մու ծու մը նե րար կում նե րի մի ջո ցով:
⠐ Դե ղե րը անհ րա ժեշտ է նե րար կել դան դաղ 
⠐ Դե ղե րը կա րե լի է ներ մու ծել կա թի լա յին ե ղա նա կով:
1․ Ճիշտ է, 
2․ Ս խալ է

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  ՑԱՆԿԸ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Գա լո յան Պ․ Ս․ և  ու րիշ ներ «Ա նաս նա բու ժա կան կլի նի կա կան ախ տո
րո շա բա նութ յուն»։ Դա սա գիրք․ Եր․։ Ա սո ղիկ, 2002:

2. Ա դամ յան Ֆ․ Բ․ «Ա նաս նա բու ժա կան դե ղա բա նութ յուն» 1ին մաս, ու
սում նա կան ձեռ նարկ։ Եր ևան 2012, 306 էջ։

3. Շի րին յան Ա․ Հ․ «Ա նաս նա բու ժա կան կլի նի կա կան լա բո րա տոր հե տա
զո տութ յան մե թոդ ներ»․Եր․։ Լույս, 1973

4. Մա նաս յան Ա․ Վ․ «Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի ներ քին ոչ վա
րա կիչ հի վան դութ յուն ներ»․ Եր․,2000

5. Սա քա յան Ս․ Շ․ « Ֆար մա կո լո գիա»։ Եր ևան 1985, 544 էջ:
https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabujakan/farmakologia.pdf 

6. Смирнов А. М. Беляков И. М., Дугин. Б. Л. «Практикум по диагностике 
внут ренних болезней сельскохозяйственных животных». М., 1985.

7. Конопелько П. Я. Пушкарев Р. П. и др. «Клиническая диагностика 
внут рен них незаразных болезней животных».  М., 1991։

8. Ադամյան Ֆ․ Բ․ «Հակաջերմ, հակացավային, հակաբորբոքային 
դեղեր» թեմայով մեթոդական ցուցում, լաբորատոր պարապմունքներ 
կա տա րելու համար։ Երևան 2012, 11էջ։

9. Պե տո յան Գ․ Ռ․ Մար գար յան Ա․ Գ․ «Կ լի նի կա կան ախ տո րո շա բա
նութ յուն և ռենտ գե նա բա նութ յուն», ո րո ճող նե րի նա խաս տա մոքս նե րի 
ու Շր դա նի և ձիե րի, խո զե րի, մսա կեր նե րի ստա մոք սի հե տա զոտ ման 
ե ղա նակ նե րը, թե մա յով մե թո դա կան ցու ցում, լա բո րա տորգործ նա
կան պա րապ մունք ներ կա տա րե լու հա մար։ Եր ևան 2015, 19 էջ։

10. Գ րի գոր յան Գ․, Գա լո յան Պ․, Մա կար յան Հ․ « Կեն դա նի նե րի նյու թա փո
խա նա կութ յան խան գա րում նե րի ախ տո րոշ ման մե թոդ նե րը» Եր ևան 
1984, 80էջ։

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Սաֆրազբեկյան Վ. Մ., Մանասյան Ս․ Վ․ «Դեղատոմսերի տե ղե կա

տու» Գյու ղատնտեսական կենդանիների մարսողական համակարգի և 
ոչ վարակիչ հիվանդությունների բուժման դեղատոմսեր, Երևան 2003, 
88 էջ։
https:// l ibrary.anau.am/images/stor ies/grqer/Anasnabujakan/
Safrazbekyan.pdf 

2. Սաքայան Ս․ Շ․ «Ֆարմակոլոգիա»։ Երևան 1973, 543 էջ:
https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabujakan/farmakologia.pdf 
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3. Նավասարդյան Ա․ Ա․ «Անասնաբուժության բնագավառում անտի բիո
տիկ ների օգտագործման ցուցումները և դոզաները» Երևան 1986, 56 էջ։
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ՀԱՄԱՑԱՆՑԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀՂՈՒՄՆԵՐ
1. ՀՀ օրենքը Դեղերի մասին։
▻ https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=106446 
2. План клинического обследования животного
▻ https://studfiles.net/preview/6367474/page:3/ 
3. Подкожные, внутримышечные и внутрибрюшинные способы вве

дения лекарственных средств у различных животных. Техника введения, 
показания и противопоказания.

▻ https://studfiles.net/preview/2981583/
4. Парентеральное введение (инъекция) в свиноводстве
▻ https://www.cevarussia.ru/Novostiipublikacii/Publikacii/Parenteralnoe 

vvedenieinekciyavsvinovodstve 
5. Обработка ран у животных, промывание, дезинфицирующие пре па ра

ты, наложение швов, дренирование
▻ http://www.floraprice.ru/articles/dachnoepodvore/etikovarnyesugroby.html  
6. Клизмы животным
▻ http://geolike.ru/page/gl_450.htm
7. Методические указания по применению антибиотиков в ветеринарии
▻ http://docs.cntd.ru/document/1200075357 
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ԽԱՉԲԱՌ-12։

Ուղղահայաց
1. Դեղապատրաստուկների ներմուծման միջոց:

Հորիզոնական
1. Դեղապատրաստուկների ներմուծման ուղի:
2. Դեղապատրաստուկների ներմուծման ուղի:
3. Դեղապատրաստուկի արագ ազդելու նպատակով ներարկման վայր:
4. Դեղահաբերի ներմուծման վայր:
5. Դեղապատրաստուկների հարբերանային ներմուծման ուղի:
6. Ներերակային ներարկումների համար օգտագործվող սարք:
7. Դեղապատրաստուկների ամենաարագ ազդեցության նպատակով 

ներ մուծ ման վայր:
8. Ներմուծվող պատրաստուկի քանակը:
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ՄՈԴՈՒԼ 13
ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ
ՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ 
Ու սում նա ռութ յան արդ յունք նե րը․

1. Աշ խա տան քի անվ տան գութ յան կա նոն նե րը
2. Տար բեր հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում հա մա պա տաս խան ախ տա բա

նա կան նյու թե րի հա վաք ման և կոն սեր վաց ման ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րը

3. Կոն սեր վաց ման տեխ նի կան և տար բեր ախ տո րո շիչ նմուշ նե րի հա վա քում

13․1 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ
Տար բեր ա ռար կա ներ ու սում նա սի րե լիս բազ միցս խոս վել է նմուշ նե րի 

հա վաք ման և լա բո րա տո րիա ու ղարկ վե լու մա սին։ Այժմ կանդ րա դառ նանք 
ընդ հա նուր գոր ծըն թա ցին և կ սո վո րենք, թե ինչ պե՞ս պետք է պահ պա նել ան
վտան գութ յու նը՝ այս աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց նե լիս։  

Նախ̀  մի փոքր անդ րա դառ նանք լա բո րա տոր գոր ծին և հաս կա նանք, թե ո՞ր 
դեպ քե րում է այն կի րառ վում։ Լա բո րա տոր գոր ծը լա բո րա տոր հե տա զո տու
թ յուն նե րի ի րա կա նաց ման մե թո դա բա նա կան, տեխ նի կա կան, կազ մա կերպ չա
կան ա պա հո վումն է և գործ նա կան ի րա կա նա ցու մը։ Հե տա զոտ վում են․

⠐ կեն դա նի նե րի կեն սա բա նա կան հե ղուկ նե րը՝ հի վան դութ յուն նե րի կան
խար գել ման, բուժ ման և բուժ ման արդ յունք նե րի գնա հատ ման նպա տա կով,

⠐ ար տա քին մի ջա վայ րի օբ յեկտ նե րը՝ դրանց՝ կեն սա բա նա կան, քի միա կան 
մի ջոց նե րով աղ տոտ վա ծութ յան աս տի ճա նի, ինչ պես նաև ֆի զի կա կան գոր
ծոն նե րի ազ դե ցութ յան գնա հատ ման նպա տա կով,

⠐ ար տա քին բնա կան մի ջա վայ րը՝ պաշտ պա նութ յան նպա տա կով,
⠐ կեն դա նա կան և բու սա կան ծագ ման մթեր քը՝ կեն դա նի նե րի հի վան դու

թյուն նե րի կան խար գել ման և վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի տա րա ծու մը 
կան խե լու նպա տա կով:

13․1․1 ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Ա նաս նա բու ժա կան ցան ցի հիմ նա կան միա վոր նե րը լա բո րա տո րիա նե րը և 

գի տա հե տա զո տա կան հաս տա տութ յուն ներն են։ 
Լա բո րա տո րիա նե րի հիմ նա կան խնդիր նե րից են հի վան դութ յուն նե րի 

կան խար գել մա նը և վե րաց մանն ուղղ ված ա նաս նա բու ժասա նի տա րա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի մշա կումն ու կազ մա կեր պու մը, ախ տո րո շիչ գոր ծո ղու
թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը, ինչ պես նաև կե րի, մսի, ջրի և կա թի հե տա զո տու
մը։ Այս բո լո րից բա ցի, Հան րա պե տա կան գլխա վոր լա բո րա տո րիա յի ֆունկ
ցիա նե րի մեջ է մտնում նաև այս բո լոր գոր ծըն թաց նե րի վե րահս կու մը։ ՀՀ ԳՆ 
ՍԱՊԾ « Հան րա պե տա կան ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան և բու սա սա նի տա
րա կան լա բո րա տոր ծա ռա յութ յուն նե րի կենտ րոն» ՊՈԱԿը հան րա պե տու
թյան՝ հա տուկ վտան գա վոր ախ տա ծին նե րի միակ ռե ֆե րենս լա բո րա տո րիան 
է։ Այս տեղ հե տա զո տութ յուն ներն ի րա կա նաց վում են ե րեք հիմ նա կան բա ժին
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նե րում՝ ախ տա նա տո միա կան, ի մու նո լո գիա կան և  ին ֆեկ ցիոն և  ին վա զիոն 
հի վան դութ յուն նե րի։ 

Տար բեր ի րա վի ճակ նե րում տնտե սութ յու նից լա բո րա տո րիա ու ղարկ ված 
նմու շը են թարկ վում է ման րէա բա նա կան, կեն սա բա նա կան, շճա բա նա կան, 
թու նա բա նա կան, ախ տաա նա տո միա կան, հյուս վա ծա բա նա կան և  այլ հե տա
զո տութ յուն նե րի։ Այս բո լո րի նպա տա կը հա րուց չի կամ ախ տա բա նա կան վի
ճա կի վերջ նա կան ախ տո րո շումն է՝ անհ րա ժեշտ կան խար գել ման, բուժ ման 
ու պայ քա րի մի ջո ցա ռում նե րը ճիշտ և ժա մա նա կին ի րա կա նաց նե լու հա մար։

Այս նպա տա կով ի րա կա նաց վում են հա մա պար փակ մի ջո ցա ռում ներ՝
⠐ կեն դա նի նե րի հե տա զո տութ յուն ան մի ջա կա նո րեն տնտե սութ յուն նե

րում և մաս նա վոր սեկ տո րում,
⠐ հաս տա տութ յուն նե րի հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի և հա մա պա

տաս խան խորհր դատ վութ յան տրա մադ րում,
⠐ տնտե սութ յուն նե րի՝ ա նաս նա բու ժա կանսա նի տա րա կան և  է պի զոո տիկ 

վի ճա կի ու սում նա սի րութ յուն,
⠐ ա նաս նա բու ժա կան մի ջո ցա ռում նե րի արդ յու նա վե տութ յան գնա հա տում,
⠐ ա նաս նա բու ժա կանսա նի տա րա կան մի ջո ցա ռում նե րի մշա կում և կազ

մա կեր պում՝ ուղղ ված կեն դա նի նե րի հի վան դութ յան կան խար գել մանն ու հի
վան դութ յուն նե րի վե րաց մա նը,

⠐ կեն դա նի նե րի հի վան դութ յուն նե րի դեմ պայ քա րի վե րա բեր յալ ա նաս նա բու
ժա կան հաս տա տութ յուն նե րի և  ա ռան ձին մաս նա գետ նե րի խորհր դատ վութ յուն,

⠐ ա նաս նա բու ժա կան հաս տա տութ յուն նե րի, տնտե սութ յուն նե րի, ֆեր մա
նե րի աշ խա տան քի պրակ տի կա յում գի տա կան ձեռք բե րում նե րի ներդ րում։

Այս աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քում ա ռա ջա նում է անվ տան
գութ յան պահ պան ման հա մար հա տուկ քայ լեր ձեռ նար կե լու անհ րա ժեշ տու
թ յուն։ Հատ կա պես, որ ժա մա նա կի ըն թաց քում ի հայտ են գա լիս նոր, նախ կի
նում ան հայտ գոր ծոն ներ։ Այդ իսկ պատ ճա ռով մշակ վել են աշ խա տան քա յին 
անվ տան գութ յան կա նոն ներ, ո րոնք ուղղ ված են ան ձի, կեն դա նի նե րի և մի
ջա վայ րի պաշտ պա նութ յա նը։

13․1․2 ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ

Տեխ նի կան նե րա ռում է աշ խա տա կից նե րի ու սու ցու մը աշ խա տան քա յին 
անվ տան գութ յան թե մա յով, կա ռույց նե րի և սար քա վո րում նե րի տեխ նի կա
կան անվ տան գութ յան ա պա հո վու մը, վտան գա վոր և վ նա սա կար գոր ծոն նե
րից կո լեկ տիվ և  ան հա տա կան պաշտ պա նութ յան մի ջոց նե րի մշա կու մը և  աշ
խա տող նե րին այդ մի ջոց նե րով ա պա հո վու մը։

Աշ խա տող նե րի անվ տան գութ յու նը կա նո նա կարգ վում է հա մա ձայն ՀՀ աշ
խա տան քա յին օ րենսգր քի 23րդ գլ խի, ըստ ո րի գոր ծա տուն է իր աշ խա տող
նե րի անվ տան գութ յան ա պա հով ման պա տաս խա նա տուն, և  անհ րա ժեշտ 
մի ջո ցա ռում նե րը պետք է ի րա կա նաց նի՝ հաշ վի առ նե լով ար տադ րութ յան 
վտան գա վո րութ յան աս տի ճա նը։ 

Անվտանգության տեխնիկա՝ կազմակերպչական միջոցառումներ, 
որոնք ուղղված են աշխատողների առողջության համար վնասակար 
գործոնների ազդեցության կանխարգելմանը։



‒ 32‒

13․1․2․1 ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
Քա նի որ լա բո րա տո րիա յում աշ խա տում են  մի շարք վտան գա վոր կեն սա

բա նա կան գոր ծոն նե րի հետ, տնօ րե նի կող մից պար տա դիր պետք է հաս տատ
վի լա բո րա տոր կեն սաանվ տան գութ յան և կեն սաա պա հո վութ յոն ծրա գիր։ Այս 
ծրագ րում պի տի նե րառ վեն բո լոր այն գոր ծըն թաց նե րը, ո րոնք անհ րա ժեշտ 
են տվյալ կազ մա կեր պութ յու նում՝ կեն սաանվ տան գութ յան և կեն սաա պա հո
վութ յան ա պա հով ման հա մար։ Ի լրումն, մշակ վում են նաև լա բո րա տոր կեն
սաանվ տան գութ յան և կեն սաա պա հո վութ յան ձեռ նարկ ներ՝ աշ խա տող նե րի 
հա մար, վա րա կի հսկո ղութ յան ծրա գիր, կեն սա բա նա կան թա փոն նե րի վար
ման ըն թա ցա կարգ և ռիս կի գնա հատ ման մե խա նիզմ (գոր ծիքձևաթղ թեր)։ 
Ի լրումն, ի րա կա նաց վում են կեն սաանվ տան գութ յան և կեն սաա պա հո վու
թյան վե րա բեր յալ անձ նա կազ մի շա րու նա կա կան մաս նա գի տա կան զար գաց
ման ու սու ցում ներ։ Այս պի սով, կազ մա կեր պութ յան տնօ րե նը գնա հա տե լով 
վտանգ նե րը, սպառ նա լիք նե րը և ռիս կե րը, սահ մա նում է բո լոր մի ջո ցա ռում
նե րը, ո րոնք անհ րա ժեշտ են դրանք նվա զեց նե լու, դի մա կա յե լու և  աշ խա տան
քը հնա րա վո րինս անվ տանգ դարձ նե լու հա մար։ 

Լա բո րա տո րիա յի աշ խա տա կից նե րի գի տա կից մո տե ցու մը և  անվ տան
գութ յան տեխ նի կա յի կա նոն նե րի պահ պա նու մը անվ տանգ և հարթ ըն թաց քով 
աշ խա տան քի հիմքն են։ Լա բո րա տո րիա յում աշ խա տան քի կա րող են ըն դուն
վել միայն այն մաս նա գետ նե րը, ով քեր են թարկ վել են բժշկա կան զննութ յան 
և  ան ցել են անվ տան գութ յան տեխ նի կա յի վե րա բեր յալ վե րա պատ րաս տում։ 
Անհ րա ժեշտ է տե սա նե լի տե ղում փակց նել տար հան ման սխե մա ներ՝ որ ևէ 
ար տա կարգ ի րա վի ճա կի դեպ քում տար հա նութ յու նը ճիշտ կազ մա կեր պե լու 
հա մար։ Է լեկտ րա մա տա կա րա րու մը, ջրա մա տա կա րա րու մը, գա զա մա տա
կա րա րու մը, ջրա հե ռա ցու մը և  օ դա փո խութ յու նը պետք է լի նեն ան խա փան։ 
Լա բո րա տո րիա յում պետք է գտնվեն միայն այն նյու թե րը, գոր ծիք ներն ու 
սար քա վո րում նե րը, ո րոնք անհ րա ժեշտ են ո րո շա կի աշ խա տան քի ի րա կա
նաց ման հա մար։ 

Լա բո րա տո րիա յում պահ վող քի միա կան նյու թեր պա րու նա կող տա րա նե
րը պետք է ան պայ ման ի րենց վրա ու նե նան պի տակ ներ, ո րոնց վրա նշված է 
նյու թի ա նու նը։ Ար գել վում է պի տա կի վրա ինչոր գրա ռում ներ ջնջելուղ ղե
լը, պի տա կի վրա նոր պի տակ փակց նե լը, տա րա յի վրա հեշ տութ յամբ ջնջվող 
նշում ներ ա նե լը կամ ա ռանց պի տա կի տա րա յում քի միա կան նյու թեր պա հե
լը։ Որ ևէ պա րա գա յում չի կա րե լի շփո թել տար բեր քի միա կան նյու թե րի տա
րա նե րի կա փա րիչ նե րը, քի միա կան նյու թը տա րա յից այլ՝ ոչ մա քուր տա րա յի 
մեջ լցնե լը և  օգ տա գոր ծե լը կամ հետ լցնե լը։ Ար գել վում է նաև քի միա կան 
նյու թե րի, սննդա յին մի ջա վայ րե րի թա փու մը կո յու ղի։ Ն ման թա փոն նե րը 
հար կա վոր է կամ ոչն չաց նել հա տուկ կենտ րո նաց ված վայ րե րում, կամ հա
տուկ ծա ռա յութ յուն նե րի մի ջո ցով։

Վա րակ ված կեն սա բա նա կան նյու թի հետ շփված լա բո րա տոր ա մա նե ղե նը 
հար կա վոր է տե ղադ րել ման րէա զեր ծող լու ծույ թի մեջ, իսկ բո լոր մա կե րես նե
րը, ինչ պես նաև ձեռ քե րը, մշա կել ման րէա զեր ծող լու ծույ թով։

Ման րէա բա նա կան հե տա զո տութ յուն ներ ի րա կա նաց նե լիս, ինչ պես նաև 
թու նա վոր նյու թե րի հետ աշ խա տե լիս ար գել վում է սննդի և ջ րի ըն դու նումն, 
ինչ պես նաև ծխե լը։ Թու նա վոր նյու թե րի հետ աշ խա տե լիս հար կա վոր է կրել 
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ռե տի նե ձեռ նոց ներ, պաշտ պա նիչ ակ նոց ներ, իսկ վա րակ ված կեն սա բա նա
կան նյու թի հետ աշ խա տե լիս օգ տա գոր ծել գոր ծիք ներ (ու նե լի ներ, սեղ ման
ներ, ա սեղ ներ, օ ղեր և  այլն)։ Հա տուկ վտան գա վոր կեն սա բա նա կան նյու թի 
հետ աշ խա տան քը կա տար վում է մե կու սաց ված տա րած քում, հա տուկ հա վել
յալ պաշտ պա նա կան մի ջոց նե րի կի րառ մամբ՝ պաշտ պա նիչ թևքեր, գոգ նոց
ներ, ձեռ նոց ներ, ռես պի րա տոր ներ և  այլն։ Վա րա կի տա րա ծու մը կան խե լու 
նպա տա կով անհ րա ժեշտ են պաշտ պա նիչ սար քա վո րում ներ՝ կեն սաանվ տան
գութ յան պա հա րան ներ։ Թու նա վոր գո լոր շի նե րով և գա զե րով թու նա վո րու
մը կան խե լու հա մար հար կա վոր է կի րա ռել օ դա քարշ պա հա րան ներ։ 

13․1․2․2 ԱՆԱՍՆԱԲՈՒՅԺՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
Ի լրումն լա բո րա տո րիա նե րի աշ խա տա կից նե րի, կար ևոր է նաև ա նաս նա

բույժ նե րի և կեն դա նի նե րի խնամ քով զբաղ վող այլ ան ձանց պաշտ պա նու թ յու
նը։ Այս դեպ քում ևս  անհ րա ժեշտ է ձեռ նար կել տար բեր քայ լեր՝ ինչ պես վա րա կի 
փո խան ցու մը կան խե լու, այն պես էլ աշ խա տող նե րի ա ռող ջութ յու նը չվտան գե
լու հա մար։ Չ նա յած բո լոր հի վան դութ յուն նե րը չեն, որ կա րող են փո խանց վել 
կեն դա նի նե րից մարդ կանց, միև նույն է, ա մե նօր յա աշ խա տան քի ըն թաց քում 
անհ րա ժեշտ է ո րո շա կի պաշտ պա նութ յուն։ Ա ռանձ նա հա տուկ կար ևո րութ յուն 
ու նի հա տուկ վտան գա վոր զոոնոզ հի վան դութ յուն նե րի հա մա ճա րակ նե րի ժա
մա նակ հա րուց չի հետ շփման հնա րա վո րինս նվա զե ցու մը։ Ռիս կի մե ծութ յու նը 
ա վե լի հաս կա նա լի դարձ նե լու հա մար բա վա րար է նշել, որ ներ կա յումս մարդ
կանց ախ տա հա րող ա վե լի քան 1400 հա րու ցիչ նե րի մո տա վո րա պես 60%ը 
զոոնոզ բնույթ են կրում։ Ա վե լին, զոոնոզ ներ են նաև նոր ի հայտ ե կող հա րու
ցիչ նե րի մո տա վո րա պես 75%ը։ Այս պի սով, ա նաս նա բույ ժին պաշտ պա նե լու 
հա մար ա ռօր յա աշ խա տան քի ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է հետ ևել կեն սանվ տան
գութ յան ո րո շա կի մի ջո ցա ռում նե րի։ Պատ շաճ անձ նա կան հի գիե նան կար
ևոր է և կա րող է նվա զեց նել վա րա կի փո խան ցու մը և խա չաձև տա րա ծու մը։ 
Հաս տա տութ յու նում ան պայ ման պետք է առ կա լի նեն լվա ցա րան ներ և  ա ռան
ձին լո գա րան ներ։ Աշ խա տա կից նե րը պետք է լվա նան և  ախ տա հա նեն ձեռ քե
րը հնա րա վո րինս հա ճախ օր վա ըն թաց քում, ինչ պես նաև հաս տա տութ յու նից 
դուրս գա լիս։ Սա վե րա բե րում է առ հա սա րակ ա մե նօր յա աշ խա տան քին, իսկ 
հա մա ճա րակ նե րի դեպ քում, հի վանդ կեն դա նի նե րի հետ աշ խա տե լիս, ան կած 
կեն դա նի նե րի դիե րի հետ շփվե լիս կամ որ ևէ ի րա վի ճա կում նմու շա ռում ի րա
կա նաց նե լիս, կի րառ վում են ա վե լի խիստ մի ջոց ներ։  

Այս պի սով, զոոնոզ հի վան դութ յուն նե րի նկատ մամբ պաշտ պան վե լու 
ա ռու մով հատ կա պես կար ևոր տեղ է զբա ղեց նում ան հա տա կան պաշտ պա
նութ յան մի ջոց նե րի կի րա ռու մը, ո րոնք ներ կա յաց նում ենք ստորև։

13․1․3 ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
Ան հա տա կան պաշտ պա նութ յան մի ջոց նե րը (ԱՊՄ) կախ ված են աշ խա

տան քի բնույ թից և  ընտր վում են այն պես, որ պես զի հնա րա վո րինս կան խեն 
աշ խա տո ղի շփու մը վտան գա վոր նյու թե րի և հա րու ցիչ նե րի հետ։ Ս րանք  
աշ խա տող նե րին պաշտ պա նում են մե խա նի կա կան, ջեր մաս տի ճա նա յին, քի
միա կան և կեն սա բա նա կան ազ դե ցութ յուն նե րից։ Ախ տա ծին հա րուց չի առ
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կա յութ յան դեպ քում ԱՊՄնե րը  մար դու օր գա նիզմ դրա ներ թա փան ցու մը 
կան խար գե լող պաշտ պա նութ յան ա ռա ջին գիծն են։

ԱՊՄ ընտ րութ յու նը կախ ված է ի րա կա նաց վող աշ խա տան քից, սա կայն 
կար ևոր է ձեռք բե րել այն պի սի ո րակ յալ ապ րանք, որ լվաց ման, քի միա կան 
մաքրման և վա րա կա զերծ ման ըն թաց քում չփո խի իր հատ կութ յուն նե րը։ 
Անհ րա ժեշտ է ու շադ րութ յուն դարձ նել նաև սրանց շա հա գործ ման հրա հանգ
նե րին՝ օգ տա գործ ման ժամ կե տին, շա հա գործ ման և պահ պան ման պայ ման
նե րին և  ար տադ րա տե սա կի նշա նա կութ յա նը։ Այս պի սով, բո լոր հնա րա վոր 
վտանգ նե րից արդ յու նա վետ պաշտ պա նութ յուն ա պա հո վե լուց բա ցի, այս 
մի ջոց նե րը պի տի ու նե նան նաև շա հա գործ ման ըն թաց քում գոր ծոն նե րի ազ
դե ցութ յա նը դի մա կա յե լու բա վա րար ամ րութ յուն։ Ըստ ԱՊՄ տեխ նի կա կան 
կա նո նա կար գի, ախ տա ծին հա րու ցիչ նե րի առ կա յութ յան դեպ քում աշ խա տա
կազ մի օգ տա գոր ծած ԱՊՄնե րը դա սա կարգ վում են որ պես III կա տե գո րիա, 
(կեն սաանվտանգության 3րդ մակարդակ), ո րոնք նա խա տես ված են ա ռող
ջութ յա նը բաձր ռիսկ ներ կա յաց նող աշ խա տանք նե րի հա մար։ Ա նաս նա բույժ
նե րը կա րող են շփվել ինչ պես հա տուկ վտան գա վոր, այն պես էլ մար դու հա
մար վնաս չներ կա յաց նող հի վան դու թյուն նե րի հետ։ Այս ա ռու մով, կախ ված 
ի րա վի ճա կից, կա րող է անհ րա ժեշտ լի նել ինչ պես III, այն պես էլ ցածր կար գի 
մի ջոց նե րի կի րա ռու մը։ Տեխ նի կա կան կա նո նա կար գի պա հանջ նե րի նկատ
մամբ ԱՊՄ հա մա պա տաս խա նու թյու նը վե րահսկ վում է պե տութ յան կող մից, 
ըստ ՀՀ « Հա մա պա տաս խա նու թյան գնա հատ ման մա սին» օ րեն քի։ 

Կախ ված վտան գի գնա հատ ման արդ յուն քից՝ ԱՊՄ կա րող են նե րա ռել․
 լա բո րա տոր խա լաթ կամ ար տա հա գուստ,
 ձեռ նոց ներ,
 ակ նոց ներ,
 դի մակ,
 դի մակ ողջ դեմ քի պաշտ պա նութ յան հա մար,
 ռես պի րա տոր,
 գլխի ծածկ, կո շիկ նե րի ծածկ,
 այլ անհ րա ժեշտ պա րա գա ներ

Հար կա վոր է ա պա հո վել ԱՊՄ ճիշտ կի րա ռութ յու նը՝ անձ նա կազ մի վե րա
պատ րաստ ման մի ջո ցով։ Հա տուկ ու շադ րութ յան է ար ժա նի հա րուց չի տե
սա կը։ Ե թե հա րու ցի չը վտան գա վոր է միայն կեն դա նի նե րի հա մար, ԱՊՄնե րը 
կա րող են սահ մա նա փակ վել խա լա թով և ձեռ նոց նե րով՝ խա չաձև վա րա կու
մը կան խե լու հա մար։ Ս տորև ա վե լի ման րա մասն ներ կա յաց ված են ինչ պես 
լա բո րա տո րիա յում աշ խա տող, այն պես էլ կեն դա նի նե րի հետ շփվող մաս նա
գետ նե րի (հատ կա պես հա մա ճա րակ նե րի դեպ քում) մարմ նի տար բեր մա սե րի 
պաշտ պա նութ յան մի ջոց նե րը։ 

13․1․3․1 ԱՉՔԵՐԻ և ԴԵՄՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Գո յութ յուն ու նեն աչ քե րի և դեմ քի պաշտ պա նութ յան 3 աս տի ճան ներ՝ ակ

նոց ներ կողմ նա յին վա հա նակ նե րով, պաշտ պա նիչ ակ նոց ներ և դեմ քի վա

Անհատական պաշտպանության միջոց՝ ցանկացած սարք կամ հար
մա րանք, որը նախատեսված է պաշտպանելու մարդուն և (կամ) մարդու 
մարմնի առանձին մասերը վնասակար և վտանգավոր գործոններից։
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հա նակ ներ։ Այս բո լոր տե սակ նե րը հա մա պա տաս խա նում են աչ քե րը թռչող 
մաս նիկ նե րից կամ հե ղու կի կա թիլ նե րից պաշտ պա նե լու պա հանջ նե րին։ Լա

բո րա տո րիա յի աշ խա տա կից նե րի 
աչ քե րի պաշտ պա նութ յան մա կար
դա կը սահ ման վում է լա բո րա տո
րիա յի ղե կա վա րի կող մից։ Ա նաս նա
բույժ նե րը պար տա դիր պի տի ի րենց 
աչ քե րը պաշտ պա նեն բո լոր այն 
դեպ քե րում, երբ կա կա թիլ նե րի կամ 
մանր մաս նիկ նե րի ցայ տե լու հա վա
նա կա նութ յուն։ Օ րի նակ՝ աբս ցես ներ 

պատ ռե լիս, վեր քը լվա նա լիս, նմու շառ ման ժա մա նակ և  այլն։ Աչ քե րի պաշտ
պա նութ յու նը հատ կա պես կար ևոր է զոո նոզ հի վան դութ յուն նե րի առ կա յութ
յան դեպ քում և լա բո րա տո րիա յում այս պի սի հա րու ցիչ նե րի հետ աշ խա տե լիս։

13․1․3․2 ՁԵՌՔԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ձեռ քե րը քի միա կան նյու թե րի, ան հայտ ծագ ման նյու թե րի, սրա ծայր 

ա ռար կա նե րի, շատ տաք կամ շատ սա ռը նյու թե րի և կեն սա բա նա կան վտան
գա վոր նյու թե րի հետ շփման ժա մա նակ պաշտ պա նե լու հա մար անհ րա ժեշտ 
են ձեռ նոց ներ։ Ս րանց ընտ րութ յու նը կա տար վում է ել նե լով վտան գա վոր նյու
թի տե սա կից և հատ կութ յուն նե րից։

Ա նաս նա բույժ նե րի դեպ քում ձեռ նոց ներ կրելն անհ րա ժեշտ չէ ա ռողջ կեն
դա նի նե րի հետ աշ խա տե լիս։ Դ րանք անհ րա ժեշտ են, սա կայն, կեն դա նի նե րի 
կղան քի, մարմ նա կան հե ղուկ նե րի, փսխա զանգ վա ծի, ար յան և  էք սու դատ նե
րի դիպ չե լիս։ Ձեռ նոց նե րը հատ կա պես կար ևոր են, երբ խախտ ված է մաշ
կի ամ բող ջա կա նութ յու նը, քա նի որ սա կա րող է հա րուց չի ներ թա փանց ման 
դար պաս հան դի սա նալ։ Օ րի նակ՝ կեն դա նի նե րից ար յան նմու շառ ման ժա մա
նակ ամ բող ջա կա նութ յու նը խախտ ված մաշ կով հնա րա վոր է բրու ցե լա նե րի 
ներ թա փան ցումն օր գա նիզմ։ Ինչ պես ա նաս նա բույժն, այն պես էլ լա բո րա տո
րիա յի աշ խա տող նե րը պար տա դիր պի տի ձեռ նոց ներ կրեն նմու շառ ման և 
վա րա կի մեջ կաս կած վող կեն դա նի նե րի հետ աշ խա տե լիս։ 

Պի տա նե լիութ յան ժամ կետն ան ցած ձեռ
նոց նե րը չպետք է օգ տա գոր ծել։ Ե թե ձեռ նոց
ներն աղ տոտ ված չեն ար յու նա ծին պա թո գեն
նե րով, ռա դիո նուկ լիդ նե րով, խիստ թու նա վոր 
նյու թե րով, ո րոշ քաղց կե ղա ծին նյու թե րով, 
ա պա դրանք օգ տա գոր ծե լուց հե տո կա րե լի է 
նե տել սո վո րա կան աղ բի մեջ։ Հա կա ռակ դեպ
քում դրանք պետք է դեն նետ վեն հա տուկ ճա

նա պար հով (կենսաանվտանգության պարկեր կամ արկղներ)։ Միան գամ յա 
օգ տա գործ ման ձեռ նոց նե րը չի՛ կա րե լի լվալ ու կրկին օգ տա գոր ծել։

Չի՛ կա րե լի օգ տա գործ ված ձեռ նոց նե րով դիպ չել մա քուր մա կե րես նե րին 
(օ րի նակ՝ սննդի հետ շփվող մա կե րես ներ, հե ռա խոս ներ,  հա մա կարգ չի ստեղ
նա շա րեր և  այլն)։ Ձեռ նոց նե րը պետք է հա նել տվյալ աշ խա տանքն ա վար տե
լուց ան մի ջա պես հե տո և չ հագ նել լա բո րա տո րիա յից դուրս, քա նի որ կա րող 
է աղ տոտ վեն դռան բռնակ նե րը, վե րե լա կի կո ճակ նե րը և  այլն։ Նույն կերպ, 
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ա նաս նա բույժ նե րը ևս պետք է ձեռ նոց նե րը հա նեն տվյալ աշ խա տանքն 
ա վար տե լուց հե տո, որ պես զի վա րա կը չտա րած վի։ Ա վե լին, ձեռ նոց ներն ան
հրա ժեշտ է փո խել ա ռան ձին կեն դա նի նե րին կամ կեն դա նի նե րի խմբին հե տա
զո տե լուց հե տո, ինչ պես նաև նույն կեն դա նու վրա ի րա կա նաց վող կեղ տոտ և 
մա քուր գոր ծո ղութ յուն նե րի միջև։  

Ձեռ նոց նե րը հա նե լուց ան մի ջա պես հե տո լվալ ձեռ քե րը։

13․1․3․3 ՄԱՐՄՆԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ան չափ կար ևոր է պաշտ պա նա կան ար տա հա գուս տը, ո րը պետք է լի նի աշ

խա տո ղին հա մա պա տաս խա նող ճիշտ չա փի։ Ար գել վում է կրել լայն կամ մեծ 
ար տա հա գուստ (նե րառ յալ ար ձակ մա զեր, թույլ զար դեր և  այլն), քա նի որ 
սրանք կա րող են ընկ նել քի միա կան կամ կեն սա բա նա կան նյու թե րի մեջ, կամ 
որ ևէ սար քի ըն թաց քին խան գա րել։ Նույն կերպ չի՛ կա րե լի կարճ ար տա հա
գուստ կրել, քա նի որ սա բա վա րար չա փով չի պաշտ պա նում ամ բողջ մար մի նը։

Լա բո րա տո րիա յում աշ խա տե լիս կա րող են կի րառ վել նաև լա բո րա տոր 
խա լաթ ներ, ո րոնք հա գուս տը պաշտ պա նում են տար բեր վտան գա վոր նյու
թե րից։ Ցան կա լի է կրել չբռնկվող կտոր նե րից կար ված խա լաթ։ Լ րա ցու ցիչ 
պաշտ պա նող շերտ են նաև պլաս տի կե կամ ռե տի նե գոգ նոց նե րը, ո րոնք սա
կայն ի րեն ցից ո րո շա կի վտանգ են ներ կա յաց նում, բաց բո ցի առ կա յութ յան 
դեպ քում։ 

Խիստ վտան գա վոր վա րակ նե րի առ կա յութ յան դեպ քում հար կա վոր է կրել 
ամ բող ջա կան ար տա հա գուստ, ո րը նե րա ռում է նաև ձեռ քե րի և  ոտ քե րի 
պաշտ պա նութ յուն։ Ս րանք պի տի լի նեն մեծ և  ա զատ, որ պես զի հնա րա վոր 
լի նի հեշ տութ յամբ հագ նել հա գուս տի վրա յից։ Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում 
կի րառ վում են ամ բողջ մար մի նը ծած կող ան թա փանց ար տա հա գուստ ներ։ 
Հա տուկ վտան գա վոր վա րակ նե րից, օ րի նակ, ժան տախ տի օ ջա խում հար կա
վոր է հա կա ժան տախ տա յին ամ բող ջա կան ար տա հա գուս տի կի րա ռութ յու
նը։ Գո յութ յուն ու նեն նաև միան գամ յա օգ տա գործ ման ար տա հա գուստ ներ, 
ո րոնք կի րառ վում են հատ կա պես վտան գա վոր հի վան դութ յուն նե րի և բռնկ
ման օ ջախ նե րի առ կա յութ յան դեպ քում։

Պաշտ պա նա կան ար տա հա գուս տը անհ րա ժեշտ է փո խել և լ վալ մե կու սա
րա նում գտնվե լուց, վա րա կիչ հի վան դութ յան մեջ կաս կած վող կեն դա նու հետ 
աշ խա տե լուց կամ բարձր ռիս կա յին դիակ հեր ձե լուց հե տո, ինչ պես նաև դրա 
աղ տոտ ման դեպ քում։ Չ ՛ի կա րե լի ար տա հա գուս տը հագ նել աշ խա տան քից 
դուրս, կամ տուն տա նել և սո վո րա կան լվաց քի մե քե նա յով լվա նալ, քա նի որ 
հնա րա վոր է տան և շր ջա պա տի աղ տո տու մը վտան գա վոր նյու թե րով։ 

13․1․3․4 ՈՏՔԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Կեն սա բա նա կան նյու թե րի հետ աշ խա տե լիս կար ևոր է նաև ոտ քե րի պաշտ

պան վա ծութ յու նը։ Սա ոչ միայն կար ևոր է ախ տա բա նա կան նյու թի հետ ան մի
ջա կան շփու մը կան խե լու ա ռու մով, այլ նաև վա րա կի տա րա ծու մը կան խե լու։ 
Պաշտ պա նա կան կո շիկ նե րը կամ եր կա րա ճիտք կո շիկ նե րը պար տա դիր պի տի 
լի նեն մատ նե րը փակ՝ հաստ ներ բան նե րով և  անջ րա թա փանց։ Անհ րա ժեշտ է 
ընտ րել այն պի սի կո շիկ ներ, ո րոնց լվալն ու ախ տա հա նե լը հեշտ են։ 
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Հա տուկ վտան գա վոր վա րակ նե րի առ կա յութ յան դեպ քում կամ բռնկման 
օ ջախ նե րում աշ խա տե լիս այս կո շիկ նե րի վրա յից կա րե լի է կրել նաև միան
գամ յա օգ տա գործ ման ծած կոց ներ։ Վա րա կի տե ղա փո խութ յու նը կան խե լու 
նպա տա կով յու րա քանչ յուր տնտե սութ յու նից կամ ա նաս նա շեն քից դուրս գա
լուց հե տո, ինչ պես նաև կեն դա նի նե րի հո տի հետ աշ խա տե լուց հե տո կո շիկ
նե րը լվաց վում են և  ախ տա հան վում։

13․1․3․5 ՌԵՍՊԻՐԱՏՈՐ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ռես պի րա տոր/շնչա կան պաշտ պա նութ յու նը կա րող է 

ան հ րա ժեշտ լի նել խիստ թու նա վոր նյու թե րի, կեն սա բա
նա կան վտան գա վոր նյու թե րի, օ դի մի ջո ցով տա րած վող 
հի վան դութ յուն նե րի կամ ասթ մա և շն չա ռա կան ֆիբ րոզ
ներ ա ռա ջաց նող փո շի նե րի հետ աշ խա տե լիս։ Կար ևոր է 
շնչա դի մա կը տար բե րել սո վո րա կան բժշկա կան դի մա կից։ 
Վեր ջինս է ֆեկ տիվ է, երբ այն կրում է հի վան դը, որ պես զի 
ար տաշն չե լիս, փռշտա լուց և հա զա լուց հա րու ցի չը աե րո
զոլ նե րով չտա րած վի օ դի մեջ։ Ս րանք ու նեն մեծ ծա կո տի
ներ, պաշտ պա նում են միայն ա վե լի մեծ մաս նիկ նե րի նկատ
մամբ և ման րէ նե րը հեշ տութ յամբ կա րո ղա նում են դրան ցով 
անց նել, ուս տի բո լո րո վին ա նարդ յու նա վետ են հա րու ցիչ նե
րից պատշ պան վե լու տե սա կե տից։ Ռես պի րա տոր նե րը կամ 

շնչա դի մակ նե րը հա տուկ նա խա տես ված են օ դը ֆիլտ րե լու և կ րո ղին հա րու
ցիչ նե րից ու վտան գա վոր նյու թե րից ա պա հով պա հե լու հա մար։ 

Սա կայն միայն ռես պի րա տոր կրելն էլ չի կա րող լիար ժեք պաշտ պա նել աշ
խա տո ղին։ Դ րա հետ միա սին շատ կար ևոր է, որ աշ խա տա սեն յա կը կամ տա
րած քը ճիշտ օ դա փոխ վի։ Ռես պի րա տոր նե րի ճիշտ օգ տա գործ ման հա մար 
կար ևոր են դրանց փոր ձար կումն և  ու սու ցո ղա կան տրեյ նինգ նե րի (Fit test 
դասընթաց) անց կա ցու մը։

13․1․4 ԲՌՆԿՄԱՆ ՕՋԱԽՈՒՄ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ 
ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱԳՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ
Հա տուկ վտան գա վոր պայ ման նե րում աշ խա տե լիս և ն մու շա ռե լիս ամ

բող ջա կան ար տա հա գուս տի անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում ԱՊՄ կրե լու չափ 
կարևոր է նաև դրանց ճիշտ ձևով հագ նելն ու հա նե լը, քա նի որ սխալ հագ նե
լու դեպ քում հա րու ցի չը կա րող է ներ թա փան ցել, իսկ սխալ հա նե լիս հնա րա
վոր է աղ տոտ վի շրջա պա տը, կամ հա գուստ նե րը՝ նպաս տե լով վա րա կի տա
րած մա նը։ Մի ջոց նե րը հագ նել հետև յալ հեր թա կա նութ յամբ՝

1․ Ար տա հա գուստ
2․ Միան գամ յա օգ տա գործ ման կո շիկ ներ
3․ Շն չա դի մակ
4․ Ակ նոց ներ
5․ Գոգ նոց
6․ Ձեռ նոց ներ (եր կու զույգ՝ լրա ցու ցիչ պաշտ պա նութ յան հա մար)
Լ րա ցու ցիչ ա պա հո վութ յան հա մար կպչուն ե րի զով ամ րաց վում է ար տա

քին ձեռ նո ցի և  ար տա հա գուս տի թևքի հատ ման գո տին։  
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Աշ խա տանք նե րը սկսե լուց ա ռաջ մա քուր և  աղ տոտ ված տա րածք նե րի հատ
ման վայ րում տե ղադր վում է օգ տա գործ ված ար տա հա գուս տի հա մար նա խա
տես ված պարկ։ Աշ խա տան քը ա վար տե լուց հե տո ԱՊՄ յու րա քանչ յուր դե տալ 
հան վում է մեկ առ մեկ՝ դուրս պտտե լով, որ պես զի աղ տոտ ված մա կե րե սը մնա 
ներ սում։ Յու րա քանչ յուր դե տալ հա նե լուց հե տո տե ղադր վում է նա խա պես 
դրված այդ պար կում։ ԱՊՄնե րը հան վում են հետև յալ հա ջոր դա կա նութ յամբ՝

1․ Գոգ նո ցը
2․ Ար տա քին ձեռ նոց նե րը մաք րել ման րէա զեր ծող ան ձե ռո ցի կով, բայց չհա նել
3․ Միան գամ յա օգ տա գործ ման կո շի կը (հա նել բռնե լով վե րին մա սից և 

դուրս պտտե լով)
4․Ար տա քին ձեռ նո ցը
5․ Ար տա հա գուս տը
6․ Ակ նոց նե րը (բռնել եզ րից)
7․ Շն չա դի մա կը (բռնել եզ րե րը, բարձ րաց նել գլխի վրա յով և միա սին հա նել)
8․ Ներ քին ձեռ նոց նե րը (ա ռա ջին ձեռ նո ցը հա նե լուց հե տո դրա ներ քին մա

քուր մա կե րե սով միայն բռնել երկ րոր դը ու պտտե լով դուրս քա շել)
Աշ խա տանք նե րը ա վար տե լուց հե տո օգ տա գործ ված ար տա հա գուս տը 

պա րու նա կող պար կը փա կել՝ բռնե լով եզ րե րից։ Տար բեր վտան գա վոր նյու թե
րով ներծծ ված հա գուս տի մա սե րը հա նե լուց հե տո կա՛մ պետք է վա րա կա զեր
ծել, կա՛մ դեն նե տել հա տուկ սահ ման ված կար գով։ Վեր ջում անհ րա ժեշտ է 
ձեռ քե րը մաք րել սպիր տով և լ վալ։ 

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ ՓԱՍՏԵՐ
 Զոոնոզ հիվանդությունների հարուցիչների հետ աշխատող մաս նա

գետ ներին նախքան աշխատանքի անցնելը ապահովում են կան խար գելիչ 
պատ վաստումներով։

 Չնայած նրան, որ ձեռնոցի ընտրության դեպքում հաշվի է առնվում դրանց 
խտությունն ու թափանցելիությունը տվյալ նյութի նկատմամբ, այ նու ամե
նայնիվ պաշտպանությունը լիարժեք չէ, քանի որ քիմիական նյութերը կա րող 
են թափանցել բոլոր տեսակի ձեռնոցներից։ Այս պատճառով խիստ թու նա վոր 
կամ քաղցկեղածին նյութերի հետ շփվող լաբորատորիայի աշ խա տակցները 
կամ անասնաբույժները հաճախ հագնում են կրկնակի ձեռ նոցներ։  

13․1 ՍՏՈՒԳԻ՛Ր ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԴ
1. Ի՞նչ նպա տակ ու նի անվ տան գութ յան տեխ նի կան և  ո՞վ է պա տաս խա

նա տու դրա մշակ ման հա մար։ 
2. Շն չա ռա կան հա մա կար գը մանր մաս նիկ նե րից պաշտ պա նող դի մա կը 

կոչ վում է՝։
3. Արդ յոք ստորև ներ կա յաց ված պնդում նե րը ՃԻ՞ՇՏ են, թե՞ ՍԽԱԼ․
• Լա բո րա տո րիա յում աշ խա տե լիս բա վա րար պաշտ պա նութ յուն է ա պա

հո վում խա լա թը։ 
• Միայն կեն դա նի նե րի հա մար վտան գա վոր հա րուց չի հետ աշ խա տե լիս 

կա րե լի է սահ մա նա փակ վել խա լա թով և ձեռ նոց նե րով
• Ձեռ նոց նե րը լիար ժեք պաշտ պա նում են ձեռ քե րը քի միա կան նյու թե րից
• Աչ քե րի և դեմ քի պաշտ պա նութ յան ե րեք աս տի ճան ներն էլ հա մա պա
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տաս խա նում են աչ քե րը թռչող մաս նիկ նե րից պաշտ պա նե լու պա հանջ
նե րին։

4. Վ տան գա վոր զոո նոզ հա րուց չի հետ աշ խա տե լուց հե տո ա ռա ջի նը 
պետք է հա նել ձեռ նոց նե րը, թե՞ հա գուս տը։ Ին չու՞ է կար ևոր հեր թա
կա նութ յու նը։

5. Ի՞նչ հեր թա կա նութ յամբ է պետք հագ նել ամ բող ջա կան ար տա հա գուս
տը։

6. Ին չո՞վ է սո վո րա կան բժշկա կան դի մա կը տար բեր վում ռես պի րա տոր 
շնչա դի մա կից։

7. Ի՞նչ քայ լեր են ձեռ նարկ վում լա բո րա տո րիա յի աշ խա տա կից նե րի անվ
տան գութ յունն ա պա հո վե լու հա մար։

8. Թ վար կե՛ք դեմ քի և  աչ քե րի պաշտ պա նութ յան ե րեք աս տի ճան նե րը․ 
 ա) , բ) , գ) 
13․1 ԹԵՍՏԵՐ
I. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը

  Հատ կա պես վտան գա վոր հա րու ցիչ նե րի հետ աշ խա տե լիս անհ րա ժեշտ 
է կրել․
1. Խա լաթ, ռես պի րա տոր և ձեռ նոց ներ
2. Ամ բող ջա կան ար տա հա գուստ
3. Խա լաթ, դի մակ և ձեռ նոց ներ
4. Ամ բող ջա կան ար տա հա գուստ, ռես պի րա տոր, ակ նոց ներ և ձեռ նոց ներ

II. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Ձեռ նոց նե րը պետք է հա նել՝

1. Աշ խա տան քա յին օր վա վեր ջին
2. Տվ յալ աշ խա տան քը ա վար տե լուց ան մի ջա պես հե տո
3. Աշ խա տան քը ա վար տե լուց հե տո՝ լվա ցա րան մտնե լուց հե տո
4. Ճիշտ են 2 և 3 տար բե րակ նե րը

III. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
  Ամ բող ջա կան ար տա հա գուստն անհ րա ժեշտ է․

1. Կա տա ղութ յան հա րուց չի հետ աշ խա տե լիս
2. Սի բի րախ տի հա րուց չի հետ աշ խա տե լիս
3. Խու զող մրմնջու կի հա րուց չի հետ աշ խա տե լիս
4. Թռ չուն նե րի նյու կաս լի հա րուց չի հետ աշ խա տե լիս
5. Ճիշտ են 1 և 2 տար բե րակ նե րը
6. Ճիշտ են 2 և 4 տար բե րակ նե րը

IV. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
  Վ տան գա վոր հա րու ցիչ նե րի առ կա յութ յան դեպ քում ԱՊՄ հագ նում են 

հետև յալ հեր թա կա նութ յամբ՝
1. Գոգ նոց, ձեռ նոց ներ, ար տա հա գուստ, միան գամ յա օգ տա գործ ման կո

շիկ ներ, շնչա դի մակ,  ակ նոց ներ
2. Ար տա հա գուստ, միան գամ յա օգ տա գործ ման կո շիկ ներ, շնչա դի մակ, 

ակ նոց ներ, գոգ նոց և  եր կու զույգ ձեռ նոց
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3. Ար տա հա գուստ, միան գամ յա օգ տա գործ ման կո շիկ ներ, գոգ նոց, ձեռ
նոց ներ, շնչա դի մակ և  ակ նոց ներ

4. Ար տա հա գուստ, գոգ նոց, ձեռ նոց, միան գամ յա օգ տա գործ ման կո շիկ
ներ, շնչա դի մակ, ակ նոց ներ, ձեռ նոց

V. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
  Ով քե՞ր կա րող են աշ խա տել լա բո րա տո րիա յում

1. Միայն ա նաս նա բու ժա կան կրթութ յամբ ան ձինք 
2. Ինչ պես ա նաս նա բու ժա կան, այն պես էլ բժշկա կան կրթութ յամբ ան

ձինք
3. Ա նաս նա բույժ նե րը, ո րոնք ան ցել են անվ տան գութ յան տեխ նի կա յի վե

րա պատ րաս տում
4. Բժշ կա կան ստուգ ման են թարկ ված և  անվ տան գութ յան տեխ նի կա յի 

վե րա պատ րաս տում ան ցած ան ձինք

VI. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
  Ինչ պե՞ս պետք է վար վել վա րակ ված կեն սա բա նա կան նյու թի հետ շփված 

լա բո րա տոր ա մա նե ղե նի հետ
1. Տե ղադ րել ման րէա զեր ծող լու ծույ թի մեջ
2. Տե ղադ րել հա տուկ պար կե րի մեջ
3. Լ վա նալ օ ճա ռով՝ հո սող ջրի տակ
4. Լ վա նալ օ ճա ռով և չո րաց նել տաք օ դով՝ չո րաց նող պա հա րան նե րում

VII. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
  Վ տան գա վոր հա րու ցիչ նե րի առ կա յութ յան դեպ քում ԱՊՄ հա նում են 

հետև յալ հեր թա կա նութ յամբ՝
1. Գոգ նոց, ար տա քին ձեռ նոց, միան գամ յա օգ տա գործ ման կո շիկ, ար տա

հա գուստ, ակ նոց ներ, շնչա դի մակ, ներ քին ձեռ նոց ներ
2. Գոգ նոց, ար տա հա գուստ, միան գամ յա օգ տա գործ ման կո շիկ, ակ նոց

ներ, շնչա դի մակ, ձեռ նոց ներ
3. Գոգ նոց, միան գամ յա օգ տա գործ ման կո շիկ, ար տա քին ձեռ նոց, ար տա

հա գուստ, ակ նոց ներ, շնչա դի մակ, ներ քին ձեռ նոց ներ
4. Գոգ նոց, միան գամ յա օգ տա գործ ման կո շիկ, ա րտա հա գուստ, ձեռ նոց

ներ,  ակ նոց ներ, շնչա դի մակ,
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Այս պի սով, կար ևոր է՝
• հետ ևել անձ նա կան անվ տան գութ յան կա նոն նե րին
• նմու շա ռումն ի րա կա նաց նել հնա րա վո րինս մա քուր պայ ման նե րում
• կան խել նմուշ նե րի աղ տո տու մը 
• նմուշ նե րը տե ղադ րել ստե րիլ փակ վող տա րա նե րում կամ տոպ րակ նե

րում և հա նել ա վե լորդ օ դը (նկար 1)
• տա րա յի վրա հստակ նշել կեն դա նու տվյալ նե րը, տի րոջ տվյալ նե րը, 

ամ սա թի վը, ժա մը և  այլն
Ն կար 11․ Ն մուշ նե րի փա թե թա վո րում (a, b, c ա ռաջ նա յին փա թե թա վո րում) և (d, e, f 
երկ րոր դա յին փա թե թա վո րում)

Հա րու ցի չը կամ դրա 
տոք սին նե րը հայտ նա բե
րե լու հա մար կի րառ վում 
են մի շարք լա բո րա տոր 
մե թոդ ներ։ Ո րոշ հա րու
ցիչ նե րի դեպ քում հնա րա
վոր է քսուկ պատ րաս տել 
և  այն դի տար կել ման րա
դի տա կի տակ։ Մի շարք 
այլ հա րու ցիչ ներ հնա
րա վոր է ա ճեց նել սննդա
յին մի ջա վայ րե րում։ 
Օ րի նակ, բակ տե րիա

նե րի մեծ մա սը կա րե լի է այս պես ա ճեց նել և նույ նա կա նաց նել։ Ո րոշ հա րու ցիչ
ներ հայտ նա բեր վում են ի մու նո լո գիա կան ե ղա նակ նե րով, օ րի նակ՝ ELISA կամ 
ֆլորեսցենտային հա կա մարմ նա յին հե տա զո տութ յուն նե րով։ Մոլեկուլային 
կենսաբանության բնագավառում ՊՇՌի կամ պո լի մե րա զա յին շղթա յա կան 
ռեակ ցիա յով հայտ նա բեր վում է օր գա նիզ մի նուկ լեի նա թթուն, իսկ ո րոշ այլ 
ե ղա նակ նե րով հայտ նա բեր վում է հա րուց չի տոք սի նը։ 

1 Մարիամ Սարգսյան ©, 2019

նմուշ̀  ամբողջությունից (խմբաքանակ, կենդանի, ամբողջական ապրանք 
կամ նյութ) ընտրված նյութի մեկ կամ մի քանի միավորներ (ծավալ), 
որոնցով հնարավոր է դառնում բնութագրել տվյալ ամբողջության վիճակը։ 
Այս արդյունքների հիման վրա էլ ընդունվում է հաջորդական քայլեր 
իրականացնելու վերաբերյալ համապատասխան որոշում։

13․2 ՏԱՐԲԵՐ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ 
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԵՎ 
ԿՈՆՍԵՐՎԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
13․2․1 ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ ԵՎ ԿՈՆՍԵՐՎԱՑՈՒՄ 
(ՊԱՀԱԾՈՅԱՑՈՒՄ)
Վարակիչ հի վան դութ յուն ներն ու սում նա սի րե լիս խո սել ենք նմու շառ ման 

մա սին։ Ար դեն գի տենք, որ սա ի րա կա նաց վում է նախ նա կան ախ տո րո շու մը լա
բո րա տոր հե տա զո տութ յան մի ջո ցով հաս տա տե լու կամ հեր քե լու նպա տա կով։ 
Վեր հի շեց ման կար գով թվար կենք նմու շառ ման մի քա նի կարևոր դրույթ ներ։
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Այս պի սով, կախ ված նրա նից, թե ինչ ե ղա նա կով է ի րա կա նաց վում լա բո րա
տոր ախ տո րո շու մը, անհ րա ժեշտ են լի նում տար բեր նմուշ ներ։ Այն պի սի դեպ
քե րում, երբ չկա նախ նա կան ախ տո րո շում և  անկ ման կամ հի վան դութ յան 
պատ ճա ռը ան հայտ է, անհ րա ժեշտ է հա վա քել հնա րա վո րինս շատ նմուշ ներ՝ 
տար բեր օր գան նե րից և հ յուս վածք նե րից։ Հ յուս վածք նե րի նմուշ ներ կա րե լի 
է վերց նել ինչ պես ողջ (հի վանդ, հի վան դա ցածա ռող ջա ցած, կլի նի կա պես 
ա ռողջ), այն պես էլ ան կած կեն դա նի նե րից։ Ան կած կեն դա նուց հյուս վածք նե
րի, օր գան նե րի և մարմ նի ամ բող ջա կան մա սե րի նմուշ նե րը վերց նե լու հա
մար անհ րա ժեշտ է զգու շութ յամբ դիա հեր ձել՝ պահ պա նե լով անձ նա կան ան
վտան գութ յան բո լոր կա նոն նե րը։

13․2․2 ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ 
ՆՄՈՒՇԱՌՈՒՄ
Սի բի րախտ հի վան դութ յան ժա մա նակ դիա հեր ձումն ար գել ված է և միայն 

կա րե լի է լա բո րա տո րիա ու ղար կել ամ բող ջա կան ա կան ջը, ինչ պես նաև 
ա կան ջի մա կե րե սա յին ե րա կից կամ լծա յին ե րա կից վերց ված, օ դում չո րաց
ված ար յան քսուք ներ՝ ա ռար կա յա կան ա պա կու վրա։ Ա մեն դեպ քում, ան չափ 
կար ևոր է խա րել այն կտրված քը, որ տե ղից վերց վել է ար յան նմու շը՝ շրջա
պա տի աղ տո տու մը կան խե լու հա մար։ Խիստ անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում 
կեն դա նու դիա հերձ ման արդ յուն քում լա բո րա տո րիա է ու ղարկ վում ամ բող
ջա կան փայ ծա ղը։  Խո զե րի սի բի րախ տի կաս կա ծի դեպ քում նմու շառ վում են 
ըմ պա նի և կո կոր դի ար տադ րութ յու նը, նշա գեղ ձե րը, են թած նո տա յին, ըմ պա
նա յին և պա րա նո ցա յին ավ շա յին հան գույց նե րը։

Բ րու ցե լո զի լա բո րա տոր ախ տո րո շումն ի րա կա նաց վում է ինչ պես ման րէա
բա նա կան հե տա զո տութ յան, այն պես էլ կեն սա բա նա կան փոր ձի մի ջո ցով (վեր
ջինս միշտ չի կա տար վում)։ Ուս տի, լա բո րա տո րիա են ու ղարկ վում վի ժող կեն
դա նուց վերց ված ար յան շի ճու կը (վերց նել 5 մլ  ար յուն, ո րից ստաց վում է 1․52 մլ 
շի ճուկ), կա թը (510 մլ), վիժ ված պտու ղը և պտ ղա թա ղան թը։ Հա րու ցի չը դիտ
վում է ման րա դի տա կով՝ քսու քում և սնն դա րար մի ջա վայ րի վրա գա ղութ նե րի 
ա ճեց մամբ (կենսաանվտանգության 3րդ մակարդակի լա բո րա տո րիաներում)։ 
Ք սու քի ներկ ման դեպ քում հա րու ցի չը եր ևում է կար միր գույ նի։ Ար յան շի ճու կի 
նմուշ նե րը հե տա զոտ վում են շճա բա նա կան ե ղա նա կով։ Բա ցա սա կան արդ յուն
քի դեպ քում նույն կաս կա ծե լի կեն դա նուց կրկին վերց վում է ար յան նմուշ և հե
տա զո տութ յու նը կրկնվում է։ Կեն սա բա նա կան փոր ձը դրվում է ծո վա խո զուկ
նե րի վրա, ո րոնց նե րար կում են ախ տա բա նա կան նյու թի կա խու կը և դ րա նից 
10, 20 և 30 օր հե տո ար յու նը ստու գում են շճա բա նա կան ե ղա նա կով։ Ի լրումն, 
30րդ  օ րը կեն դա նի նե րը են թարկ վում են պար տա դիր սպան դի և դ րանց ներ քին 
օր գան նե րը հե տա զոտ վում են ման րէա բա նա կան ե ղա նա կով։ 

Վի ժած կեն դա նու կա թը հե տա զո տում են կա թի օ ղա կաձև ռեակ ցիա յով, 
ո րը սա կայն հու սա լի մե թոդ չէ ջեր մութ յամբ ու ղեկց վող մաս տիտ նե րի դեպ
քում և հետծննդ յան եր կու շա բաթ վա ըն թաց քում։ Եր կու դեպ քում էլ բարձ
րա նում է կեղծ դրա կան պա տաս խա նի հա վա նա կա նութ յու նը։ 

Խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի ժան տախ տի դեպ քում լա բո րա տոր ախ
տո րոշ ման հա մար հի վանդ կեն դա նի նե րից վերց վում է ար յան նմուշ, ո րը 
են թարկ վում է ման րէա բա նա կան հե տա զո տութ յան։ Ան կած կեն դա նի նե րից 



‒ 43‒

վերց վում են ներ քին օր գան նե րի նմուշ ներ և կր կին հե տա զոտ վում ման
րէա բա նա կան ե ղա նա կով։ Ի լրումն, 56 օ րա կան հոր թե րի ե րի կամ նե րից 
պատ րաստ ված սննդա րար մի ջա վայ րում ա ճեց վում է հա րուց չի գա ղութ։ 
Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում ի րա կա նաց վում է կեն սա բա նա կան փորձ, ո րի 
դեպ քում չպատ վաստ ված ա ռողջ հոր թե րին վա րա կում են հի վանդ կամ ան
կած կեն դա նուց ստաց ված նմուշ նե րից պատ րաստ ված կա խու կով։ Ար յան շի
ճու կում վի րու սա յին հա կա ծի նը հայտ նա բեր վում է ԿԿՌ, ի մու նե դի ֆու զիա, 
ՊՇՌ և  ի մու նո ֆեր մեն տա յին ե ղա նակ նե րով։ 

Կա տա ղութ յան ախ տո րոշ ման հա մար լա բո րա տո րիա են ու ղարկ վում 
փոքր կեն դա նի նե րի ամ բող ջա կան դիա կը կամ գլու խը, իսկ մեծ կեն դա նի նե րի՝ 
գլու խը կամ ու ղե ղը։ Դիա կը և գ լու խը փա թաթ վում են պո լիէ թի լե նա յին տոպ
րա կի մեջ, իսկ ու ղե ղը՝ տա րա յում։ Այն կա րող է լի նել թարմ վի ճա կում կամ 30
50% գլի ցե րի նի լու ծույ թում կոն սեր վաց ված վի ճա կում (վեր ջինս կի րառ վում 
է այն դեպ քե րում, երբ նմու շը լա բո րա տո րիա է հաս նե լու 12 ժա մից ուշ։ Կոն
սեր վաց ված նմու շը չի կա րող են թարկ վել շճա բա նա կան հե տա զո տութ յան)։ 
Ն մու շը լա բո րա տո րիա է ու ղարկ վում սառ նա րան նե րում՝ կեն դա նու ան կու
մից հե տո 24 ժամ վա ըն թաց քում։ Լա բո րա տո րիա յում ար դեն հե տա զոտ ման 
հա մար նմու շա ռում են գլխու ղե ղը՝ ամ մո նի եղջ յուր նե րից և  ու ղե ղի կից։  

Դա բա ղի դեպ քում ստե րիլ նե րար կի չով նմու շա ռում են հա սուն և չ պատռ
ված բշտի (աֆ տա յի) պա րու նակ յա լը՝ բշտի պա տե րի հետ միա սին (առն վազն 5 
գրամ)։ Ն մու շա ռու մը կա տար վում է լեզ վի լոր ձա թա ղան թից, պսա կի և միջկճ
ղա կա յին ճեղ քի հատ ված նե րից, խո զե րի դեպ քում նաև դնչից։ Ոչ խար նե րից 
և  այ ծե րից՝ վե րին ծնո տի ա նա տամ եզ րից, միջկճ ղա կա յին ճեղ քի մաշ կից կամ 
պսա կից։ Ե թե չկան նմա նա տիպ բշտեր, ա պա վերց վում են ար յան նմուշ ներ՝ 
կեն դա նի նե րի ա ռա վե լա գույն ջեր մութ յան բարձ րաց ման ժա մա նակ։ Մատ ղա
շի դիա կից նմու շա ռու մը ի րա կանց վում է գլխի ավ շա յին հան գույց նե րից, են
թաս տա մոք սա յին գեղ ձից, սրտամ կա նից և հե տըմ պա նա յին օ ղա կից։ Բշ տե րից 
բա ցի այլ նմուշ նե րը վերց վում են առն վազն 10 գրամ քա շով։ Ախ տա բա նա կան 
նմուշ նե րը պա հա ծո յաց վում են հեր մե տիկ սրվակ նե րում, փա թե թա վոր վում 
և սառ նա րան նե րով ու ղարկ վում լա բո րա տո րիա՝ 48 ժամ վա ըն թաց քում։ Որ
պես պա հա ծո յաց նող հե ղուկ օգ տա գործ վում է քի միա կան մա քուր գլի ցե րի նի 
և ֆոս ֆո րա յին բու ֆե րի լու ծույ թի (pH 7.47.6) հա վա սար խառ նուրդ: Ն մուշ
նե րը 612 ժամ վա ըն թաց քում լա բո րա տո րիա տե ղա փո խե լու դեպ քում անհ
րա ժեշտ չեն պա հա ծո յա ցումն ու սառ նա րա նով փո խադ րու մը։

Խո զե րի ժան տախ տի կասկածի լա բո րա տոր հե տա զոտ ման հա մար նմու
շա ռու մը կա տար վում է հի վանդ, մա հա մերձ կեն դա նի նե րից կամ եր կու ժամ 
ա ռաջ ան կած կեն դա նի նե րի դիակ նե րից։ Ն մու շա ռու մը կա տար վում է ար
յան ա նոթ նե րից, կրծոսկ րից, փայ ծա ղից, ավ շա յին հան գույց նե րից, թո քե րից 
երիկամներից, փայծաղից և այլն։ Ախ տո րո շու մը հաս տատ վում է ՊՇՌ, ԿԿՌ 
և  այլ մե թոդ նե րով։

Թռ չուն նե րի նյու կասլ յան հի վան դութ յան լա բո րա տոր հե տա զոտ ման հա
մար ա ռա ջին հեր թին նմու շա ռում են ան կած կեն դա նի նե րից (ար յու նը, լ յար
դը, փայ ծա ղը, գլխու ղե ղը և շն չու ղի նե րի ար տա զա տու կը)։ Վի րու սի հայտ
նա բեր ման հա մար նմուշ ներ են վերց վում թռչուն նե րի քթանց քից, բե րա նի 
խո ռո չից և կ լո կա յից։
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ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հատուկ վտանգավոր հիվանդությունների դեպքում կենդանիներին 

դիահերձելիս, օրգանները հեռացնելիս և առհասարակ ախտաբանական 
նյութի հետ աշխատելիս անպայման հետևե՛ք աշխատանքային ան վտան
գու թյան բոլոր կանոններին։   

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ ՓԱՍՏԵՐ
 Մեզ հայտնի, մարդկանց ախտահարող յուրաքանչյուր տաս վարակիչ 

հիվանդությունից վեցը փոխանցվում են կենդանիներից։ Ավելին, մարդ
կանց ախտահարող նոր ի հայտ եկող յուրաքանչյուր չորս վարակիչ հի վան
դու թյունից երեքը նույնպես փոխանցվում են կենդանիներից։ 

 Ներկայիս ախտորոշման մեթոդների հայտնաբերումից առաջ կա տա
ղու թյուն հիվանդությունը հնարավոր էր ախտորոշել միայն գլխուղեղից 
վերց ված նմուշում ԲաբեշՆեգրի մարմինների առկայությամբ։ Այժմ 
հիվանդությունը ախտորոշվում է անկած կենդանիների գլխուղեղից վերց
ված նմուշներում վիրուսի հայտնաբերմամբ։ Ողջ մարդկանց դեպքում հի
վան դության ախտորոշումը հնարավոր է միայն մի քանի լաբորատոր հե
տա զո տու թյան համատեղմամբ։  

13․2 ՍՏՈՒԳԻ՛Ր ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԴ

1. Են թադ րենք, տնտե սութ յուն նե րից մե կում ոչ խար նե րը վի ժում են։ Դուք 
նմու շա ռում և լա բո րա տո րիա եք ու ղար կում մա քիի ար յան շի ճու կը, 
վիժ ված պտուղն ու ըն կեր քը։ Լա բո րա տո րիան ի րա կա նաց նում է հա
կա մար մին նե րի նկատ մամբ հե տա զո տութ յուն և պա տաս խա նում, որ 
նմու շը բրու ցել յոզ (+) էր։ Արդ յոք վիժ ման պատ ճա ռը բրու ցել յո՞զն էր։

2. Ին չո՞վ է կար ևոր կեն դա նու դիա կը հեր ձե լիս միշտ նույն հեր թա կա
նութ յան պահ պա նու մը։

3. Ան վա նեք մեկ հի վան դութ յուն, ո րի հա րուց չի հետ աշ խա տե լիս ան
հրա ժեշտ է կրել ռես պի րա տոր,  և մեկ ու րի շը, ո րի դեպ քում դա ան
հրա ժեշտ չէ։

4. Կեն դա նու կա թը օ ղա կաձև ռեակ ցիա յով հե տա զոտ վում է  
ախ տո րոշ ման նպա տա կով։

5. Են թադ րենք, թռչնա բու ծա րա նում հա վեր են ան կում և դուք կաս կա
ծում եք, որ պատ ճա ռը Ն յու քասլ հի վան դութ յունն է։ Լա բո րա տո րիա 
եք ու ղար կում ար յան շի ճուկ և հ յուս վածք։ Լա բո րա տո րիան ար յան 
շի ճու կը հե տա զո տե լով դրա նում գտնում է Ն յու քաս լի նկատ մամբ հա
կա մար մին ներ և պա տաս խա նում, որ նմու շը Ն յու քասլ (+) էր։ Արդ յո՞ք 
սա նշա նա կում է, որ սուր վա րա կա յին ի րա վի ճա կը և դ րա նից հան գող 
ան կում նե րը Ն յու քաս լի հետ ևան քով էին։
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6. Ի՞նչ է կեն սա բա նա կան փոր ձը։
7. Թռ չուն նե րի Ն յու քասլ հի վան դութ յան լա բո րա տոր հե տա զոտ ման հա

մար նմու շա ռում են՝ ա) , բ) , գ) 
13․2 ԹԵՍՏԵՐ

I. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
  Սի բի րախ տի կաս կա ծի դեպ քում նմու շառ ման ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է՝

1. Վերց նել ար յուն, կեն դա նու ա կան ջը և փոքր կեն դա նի նե րի գլու խը
2. Վերց նել ա կան ջը և ներ քին օր գան ներ, իսկ կտրված քի տե ղե րը խա րել
3. Վերց նել ար յուն, ա կան ջը և փայ ծա ղը
4. Վերց նել ար յուն և  ա կան ջը, իսկ կտրված քի տե ղե րը խա րել

II. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
  Կեն դա նի նե րի գլու խը կամ ու ղե ղը լա բո րա տո րիա է ու ղարկ վում հետև

յալ հի վան դութ յան ախ տո րոշ ման նպա տա կով․
1. Դա բաղ, 
2. Բ րու ցել  յոզ
3. Կա տա ղութ յուն
4. Խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի ժան տախտ 

III. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
  Կեն դա նուց վերց ված բո լոր նմուշ նե րը լա բո րա տո րիա են ու ղարկ վում՝

1. Ու ղեկ ցող փաս տաթղ թով 
2. Հեր մե տիկ փակ վող ման րէա զերծ ա նո թում կամ տա րա յում
3. Սառ նա րա նում 
4. Ճիշտ են 1 և 2 տար բե րակ նե րը
5. Ճիշտ են բո լոր տար բե րակ նե րը

IV. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Ե՞րբ է հար կա վոր հա վա քել հնա րա վո րինս շատ նմուշ ներ միև նույն կեն

դա նու մարմ նի տար բեր մա սե րից
1. Ձմ ռա նը, քա նի որ նմուշ նե րը կա րող են ճա նա պար հին սա ռել
2. Երբ հա րու ցի չը ան հայտ է և  չկա կաս կած որ ևէ հի վան դութ յան նկատ

մամբ 
3. Երբ նույն հո տում ան կել են բազ մա թիվ կեն դա նի ներ
4. Երբ  կեն դա նին մեծ է և շատ բարձր քա շով

V. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
  Ի՞նչ է կեն սա բա նա կան փոր ձը

1. Հի վանդ կամ ան կած կեն դա նուց ստաց ված ախ տա բա նա կան նմու շից 
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ա ռանձ նաց ված հա րու ցի չով լա բո րա տոր պայ ման նե րում վա րա կում են 
ա ռողջ կեն դա նի նե րին

2. Փոր ձը դրվում է կեն սա բա նա կան նյու թե րով
3. Հի վանդ կամ ան կած կեն դա նուց ստաց ված ախ տա բա նա կան նմու շից 

ա ռանձ նաց ված հա րու ցիչն ա ճում է միայն ար յան և  ավ շի ա գար նե րում
4. Բո լոր տար բե րակ նե րը սխալ են

VI․ Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Ո՞ր հի վան դութ յան հա րուց չի հետ աշ խա տե լիս է անհ րա ժեշտ ռես պի

րա տոր կրել
1. Բ րու ցել  յոզ
2. Դա բաղ
3. Սի բի րախտ
4. Կա տա ղութ յուն

13․3 ՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ ԵՎ ԿՈՆՍԵՐՎԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ 
13․3․1 ՀԵՐՁՈՒՄ
Դիա կից և վիժ ված պտղից նմու շա ռումն ի րա կա նաց վում է ան կու մից 

ան մի ջա պես հե տո, հնա րա վո րինս շուտ։ Հեր ձե լիս ա նա տո միա կան փո փո
խութ յուն նե րը նկա տելն ու գրան ցե լը ուղ ղա կիո րեն կապ ված են գոր ծըն թա
ցի հետ ևո ղա կա նութ յան հետ։ Հատ կա պես այն դեպ քե րում, երբ ար դեն իսկ 
որ ևէ հի վան դութ յան կաս կած կա, հեր ձո ղը կա րող է շտա պո ղա բար անց նել 
կաս կած վող վնաս ված քին կամ օր գանհա մա կար գին՝ չնկա տե լով կար ևոր փո
փո խութ յուն ներ։ Այդ իսկ պատ ճա ռով հետ ևո ղա կան ռե ժի մով հեր ձե լը շատ 
կար ևոր է, քա նի որ թույլ է տա լիս բա վա րար ու շադ րութ յուն դարձ նել բո լոր 
ման րա մաս նե րին։ Այս պի սի հետ ևո ղա կան ռե ժի մը նե րա ռում է վեց փուլ՝
1. Հա վա քել հի վան դութ յան պատ մութ յու նը
2. Դիակն ար տա քուստ զննել
3. Բա ցել մար մի նը
4. Հե ռաց նել օր գան ներն ու մեկ կողմ դնել՝ ման րա մասն հե տա զո տե լու և 

ն մու շա ռե լու հա մար
5. Հե տա զո տել և ն մու շա ռել օր գան նե րը
6. Պատ րաս տել զե կույց դի տար կում նե րի վե րա բեր յալ

Այժմ անդ րա դառ նանք հին գե րորդ կե տին, որ տեղ վերց վում են նմուշ նե րը։ 
Կար ևոր է նմու շառ ման ժա մա նակ սկսել ա մե նա մա քուր օր գա նից և  ա վար տել 
ա մե նա կեղ տոտ օր գա նով կամ հյուս ված քով (օ րի նակ, ա ղի ներ)։ Այս հեր թա
կա նութ յու նը սո վո րա բար հետև յալն է՝ ավ շա յին հյուս վածք, գլխու ղեղ, թո
քեր, սիրտ, ե րի կամ ներ, վե րար տադ րո ղա կան հա մա կարգ, լ յարդ և  ա ղի ներ։ 
Յու րա քանչ յուր օր գա նը ու շա դիր զննել, կտրվածք ներ ա նել և  որ ևէ փո փո
խութ յուն նկա տե լիս գրան ցել։ Ա ղի քի նմուշ նե րից պետք է հե ռաց նել պա րու
նա կութ յու նը և դ րանց եր կու ծայ րե րը կա պել։
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Հ յուս վածք նե րից վերց վում են կրկնա կի նմուշ ներ՝ մե կը թող նե լով թարմ 
վի ճա կում, իսկ մյու սը տե ղադ րե լով կոն ցենտ րա տի մեջ։ Ն մու շառ ման ըն
թաց քում օգ տա գործ վում է սուր դա նակ, որ պես զի հյուս վածք նե րը չճզմվեն 
և չ փո փոխ վեն։ Ախ տա բա նա կան նյու թը սևե ռում են գլի ցե րի նի 30% ջրա յին 
լու ծույ թով։ Ճիշտ սևեռ ման հա մար այս լու ծույթն ու ախ տա բա նա կան նյու թը 
կի րա ռում են 4։1 կամ 5։1 հա րա բե րութ յամբ։

Օր գան նե րի և հ յուս վածք նե րի նմուշ նե րը տե ղադր վում են ման րէա զերծ ված 
հեր մե տիկ փակ վող սրվակ նե րի կամ փոր ձա նոթ նե րի մեջ: Տա րա նե րի մա կե
րես նե րը մշակ վում են ախ տա հա նիչ լու ծույ թով։ Յու րա քանչ յուր նմուշ պետք 
է ման րա մասն մակնշ վի՝ նշե լով կեն դա նու տվյալ նե րը (տե սակ, սեռ, տա րիք և  
այլն), նմու շի տե սա կը, նմու շառ ման ամ սա թի վը և ժա մը, օգ տա գործ ված կոն
ցենտ րա տը և  այլն: Տա րա յի կա փա րի չը լրա ցու ցիչ ամ րաց նում են կպչուն ժա
պա վե նով և  ու ղեկ ցող փաս տաթղ թի (ներ կա յաց ված է ստորև որ պես հղում 1) 
հետ միա սին տե ղա վո րում հեր մե տիկ փակ վող երկ րորդ տա րա յի մեջ: Չի՛ կա
րե լի ար յու նը և ցի տո լո գիա կան նմուշ նե րը ֆոր մա լի նում պահ պան ված նմուշ
նե րի հետ լա բո րա տո րիա ու ղար կել նույն տա րա յով, քա նի որ ֆոր մա լի նի գո լոր
շիաց ման հետ ևան քով նմուշ նե րում կա րող են փո փո խութ յուն ներ ա ռա ջա նալ։ 

Յու րա քանչ յուր նմուշ լա բո րա տո րիա է ու ղարկ վում ու ղեկ ցող փաս
տաթղթով, որ տեղ առ կա են կեն դա նու տվյալ նե րը (ի դեն տի ֆի կաց ման հա մար 
կամ ա նուն և տար բե րա կիչ նշան ներ, տե սակ, սեռ և հա սակ), կլի նի կա կան 
պատ կե րը, հա մա ճա րա կա յին ի րա վի ճա կը  (պատ վաստ ման ժամ կե տը, խմբա
քա նա կը, հա մա ճա րա կա յին պատ կե րը և  այլն) և լա բո րա տո րիա յից պա հանջ
վող հե տա զո տութ յուն նե րը։ Կա տա ղութ յան դեպ քում փաս տաթղ թում նաև 
նշվում են ա ռա ջին նշան նե րը եր ևա լու և վեր ջին պատ վաստ ման ժամ կետ նե րը։

Օր գա նիզ մում տոք սին նե րի առ կա յութ յան ստուգ ման հա մար հե տա զոտ
վում են մարմ նի հե ղուկ նե րը (ար յուն կամ մեզ) կամ հերձ ման ժա մա նակ հա
վաք ված հյուս վածք նե րը։ Կա րե լի է նաև հե տա զո տել տոք սի նի կաս կա ծե լի 
աղբ յու րը (ա նաս նա կեր կամ ջուր)։ Թու նա վոր ման կաս կա ծի դեպ քում անհ
րա ժեշտ է վերց նել մեծ քա նա կութ յամբ նմուշ ներ։ Ման րէա բա նա կան հե տա
զո տութ յան հա մար նմու շառ վում են ինչ պես հի վանդ կեն դա նի նե րը, այն պես 
էլ դիակ նե րը։ Այս նպա տա կով վերց վում են ար յան, մե զի, կղան քի, կա թի, 
խոր խի, ախ տա հար ված մաշ կի քերծ ված քի, էք սու դատ նե րի նմուշ ներ։ Փոքր 
կեն դա նի նե րի դիակ նե րը ու ղարկ վում են ամ բող ջա կան վի ճա կում՝ տե ղադր
ված ան թա փանց տոպ րա կում։
Հղում1․ախտաբանականնմուշիհետլաբորատորիաուղարկվողուղեկցող

փաստաթուղթ

 Ա նաս նա բու ժա կան լա բո րա տո րիա յին
Հաս ցեն
 հա մար ու ղարկ վում է
 
Ախ տա բա նա կան նյութ (բա ցատ րել, թե ինչ նյութ է)

Կեն դա նու տե սա կը և հա սա կը
Ո րը պատ կա նում է 
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Հակամարմինների առկայությունը սուր և քրոնիկ 
հիվանդությունների դեպքում

Սուր ընթացքով հիվանդությունների դեպքում հակամարմինների 
առկայության չի կարող փաստ հանդիսանալ, որ կենդանին տվյալ պահին 
հիվանդ է այդ հիվանդությամբ։ Վարակվելուց միայն երկու շաբաթ հե տո է 
կենդանու օրգանիզմում այնքան քանակությամբ հակամարմին կու տակ
վում, որ հնարավոր լինի չափել։ Ուստի, սուր հիվանդությամբ կեն դա նուց 
վերց ված նմուշում հարուցչի առկայությունը տվյալ պահին նրա՝ հիվանդ 
լի նե լու միակ հստակ ցուցիչն է։ 

Քրոնիկ հիվանդությունների դեպքում իրավիճակն էլ ավելի բարդ է։ 
Ըստ տրամաբանության, քրոնիկ հիվանդությամբ կենդանիները պետք է 
հակամարմիններ ունենան։ Այդ հակամարմինների հայտնաբերումը, սա
կայն, դեռևս չի նշանակում, որ ներկա պահին կենդանու անհանգստության 
պատ ճառը հենց այդ քրոնիկ հիվանդությունն է։ Հնարավոր է, որ առկա է 
ևս մեկ՝ սուր ընթացքով հիվանդություն։ 

Իրավիճակն առավել բարդանում է երբ ի նկատի ենք ունենում պատ
վաս տանյութերի դերը, քանի որ պատվաստված կենդանիները տվյալ հի
վան դության նկատմամբ հակամարմիններ ունեն, բայց հիվանդ չեն այդ 
հի վան դությամբ։ 

տնտե սութ յան, ֆեր մա յի ան վա նու մը, ա նաս նա տի րոջ ա նունազ գա նու նը
Երբ է հի վան դա ցել կեն դա նին  Երբ է ըն կել 
Կ լի նի կա կան պատ կե րը 
Ախ տա բա նաա նա տո միա կան տվյալ նե րը
Նախ նա կան ախ տո րո շում 
Երբ է ու ղարկ վել ախ տա բա նա կան նյու թը 
Ու ղար կո ղի պաշ տոն  ստո րագ րութ յուն    

13․3․2 ԱՐՅԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ 
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ 
Ար յան լա բո րա տոր քննութ յան հա մար օգ տա գործ վում են ամ բող ջա կան 

ար յու նը, շի ճու կը և պ լազ ման։ Ամ բող ջա կան ար յու նը են թարկ վում է արյան 
ընդ հա նուր քննութ յան, ինչ պես նաև նրա նում ո րոշ վում է գլ յու կո զա յի, 
պղնձի, ցին կի և  այլ նի պա րու նա կութ յու նը։ Պ լազ մա յում հիմ նա կա նում ո րոշ
վում է ԱսԱՏի, ԱլԱՏի, նատ րիու մի, կա լիու մի, կալ ցիու մի, մի զան յու թի, 
կրեա տի նի նի պա րու նա կութ յու նը, իսկ շի ճու կում՝ ընդ հա նուր սպի տա կու ցը, 
մի զան յու թը, մի զաթ թուն, խո լես թե րի նը, ֆեր մենտ նե րը և  այլն։ 

Ար յան նմու շա ռու մից ա ռաջ ամ բող ջա կան ար յան կամ պլազ մա յի ստաց
ման հա մար փոր ձա նո թում նա խա պես ներ մու ծում են հա կա մա կար դիչ նյու
թեր՝ հե պա րին (20 ՄՄ կամ 23 կա թիլ 1% լու ծույթ 10 մլ  ար յան հա մար), 
ԷԴՏԱ՝ է թի լեն դիա մին տետ րա քա ցա խաթթ վի նատ րիու մա կան կամ կա լիու
մա կան ա ղեր՝ Na2EDTA, K2EDTÀ  1.5 մգ/մլ կամ 10% լու ծույ թի 3—4 կա թիլ ար
յան 10մլ ին, նատ րիու մի ցիտ րատ՝ 1․52 մգ/մլ (ԷՆԱի չափ ման հա մար), նատ
րիու մի օք սա լատ (Na2C2O4)՝ 3 մգ  ար յան 1մլ ին։ Հա կա մա կար դիչ նե րի չա փից 
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ա վե լի քա նա կը կա րող է հան գեց նել փոր ձա նո թում ար յան տա րաբ նույթ փո
փո խութ յուն նե րի, ընդ հուպ՝ հե մո լի զի։ Ե թե ար յու նը միան գա մից վերց վում 
է մե լան ժե րով կամ Սա լիի հե մո մետ րի փոր ձա նո թով, ա պա հա կա մա կար դիչ
ներ չեն կի րառ վում։ 

Ար յան ընդ հա նուր հե տա զո տութ յան հա մար ար յու նը վերց վում է ա կան
ջա խե ցու ներ քին կամ ար տա քին մա կե րե սի ա նոթ նե րից։ Շ նե րի, կա տու նե րի 
մոտ ար յու նը վերց վում է նա խա բազ կի կամ սրուն քի կողմ նա յին են թա մաշ
կա յին ե րա կից, թա թից, պո չի ծայ րից, հա վե րի մոտ՝ կա տա րից, թևի ներ քին 
մա կե րե սի ե րակ նե րից, բա դե րի մոտ՝ կրուն կից։ 

Հե տա զո տութ յան հա մար մեծ քա նա կութ յամբ ամ բող ջա կան ար յան, շի
ճու կի կամ պլազ մա յի անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում, խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա
սուն նե րի, ձիե րի, ոչ խար նե րի, այ ծե րի, ուղ տե րի ար յու նը վերց վում է լծա յին 
ե րա կից, խո զե րի նը՝ օր բի տալ ե րա կա յին սի նու սից, թռչուն նե րի նը՝ թևի ներ
քին մա կե րե սից։ Միաս տա մոքս կեն դա նի նե րի ար յու նը հար կա վոր է վերց նել 
մինչև կե րակ րու մը, իսկ ո րո ճող կեն դա նի նե րի նը՝ ա ռա վոտ յան, կե րակ րե լուց 
4 ժամ անց։ Կե րակր ման ժա մը կա րող է զգա լիո րեն ազ դել ար յան մեջ ճար
պե րի (խո լես թե րի նի), գլ յու կո զա յի և  այլ նյու թե րի պա րու նա կութ յան վրա։ 
Կար ևոր է նաև հնա րա վո րինս չան հանգս տաց նել կեն դա նուն, քա նի որ սթրե
սից կա րող են փո փոխ վել ար յան թթվա հիմ նա յին հա վա սա րակշ ռութ յու նը, 
բազ մա թիվ հոր մոն նե րի պա րու նա կութ յու նը, ինչ պես նաև էո զի նո ֆիլ նե րի 
և լիմ ֆո ցիտ նե րի քա նա կը։ Հար կա վոր է հաշ վի առ նել այն փաս տը, որ ար
յան բիո քի միա կան ցու ցա նիշ նե րը կա րող են փո փոխ վել նաև դե ղո րայ քի կամ 
փչա ցած կե րե րի օգ տա գործ ման արդ յուն քում։ 

Ա վե լի նպա տա կա հար մար է ար յու նը վերց նել տեն դի ժա մա նակ։ Նախ 70% 
է թա նո լով, ա պա 12% յո դի լու ծույ թով մաշ կը 30 վայրկ յան տևո ղութ յամբ 
մշակ վում է, ա պա նե րար կի չով վերց վում է  1520 մլ  ար յուն։

Սր վա կի տե  սա կը Ն պա տա կը/հե  տա զո տութ  յու նը

 Գել պա րու նա կող  Կեն սա քի միա կան, շճա բա նա կան հե տա զո տու
թյուն ներ, լե ղաթ թու ներ, պղինձ, հոր մոն ներ

 Հե պա րին պա րու նա կող 
(պլազ մա)

 Կեն սա քի միա կան հե տա զո տութ յուն ներ՝ նե րառ
յալ ֆեր մենտ նե րը և կա լիու մը

 Հե պա րին պա րու նա կող 
(ամ բող ջա կան ար յուն)

 Սո ղուն նե րի, թռչուն նե րի հե մա տո լո գիա կան հե
տա զո տութ յուն ներ, գլ յու տաիոն պե րօք սի դա զի 
ո րո շում

ԷԴՏԱ (ամ բող ջա կան ար
յուն)

Գ րե թե բո լոր տե սակ նե րի մոտ (բա ցի սո ղուն նե
րից և թռ չուն նե րից) հե մա տո լո գիա կան հե տա
զո տութ յուն ներ, կա պար

Ֆ տո րի օք սա լատ Գլ յու կոզ

 Նատ րիու մի ցիտ րատ  Մա կարդ ման ժա մա նակ (APTT), Ֆոն Վի լեն
բրան դի ան տի գեն

Ա ռանց ցին կի  Ցինկ և  այլ հետ քա յին տար րեր
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Ն մու շառ ման ժա մա նակ ար յու նը վերց վում է փոր ձա նո թի պա տով հո սեց
նե լով՝ հե մո լի զը կան խե լու հա մար, ա պա թեր մո սով տե ղա փոխ վում է լա բո
րա տո րիա միև նույն օր վա ըն թաց քում։ Ար յան գեր սա ռե ցու մը կամ գեր տա
քա ցու մը ճա նա պար հին կա րող է հան գեց նել հե մո լի զի։ Լա բո րա տո րիա յում 
շի ճու կի ստաց ման հա մար նա խա տես ված փոր ձա նոթ նե րը ցենտ րի ֆու գում 
են 10 րո պե, 3000 պտույտ րո պեում ա րա գութ յամբ։ Պ լազ մա յի ստաց ման հա
մար հա կա մա կար դիչ պա րու նա կող փոր ձա նո թով ար յու նը պտտում են նույն 
ա րա գութ յամբ և տ ևո ղութ յամբ։ Հե մո լիզ ված ար յու նը հե տա զո տութ յուն նե
րի հա մար պի տա նի չէ։ Ամ բող ջա կան ար յու նը, շի ճու կը և պ լազ ման կա րե լի 
է պահ պա նել սառ նա րա նում, փակ փոր ձա նոթ նե րում։ Տար բեր հե տա զո տու
թ յուն նե րի նպա տա կով վերց ված ար յան նմու շի պահ պան ման պայ ման նե րը 
կա րե լի է տես նել ստորև ներ կա յաց ված աղ յու սակ 2ում։
Աղ յու սակ 2․ Հե տա զոտ վող ցու ցա նի շը, հա կա մա կար դի չը, նմու շի պահ պան ման 
պայ ման նե րը և ժամ կետ նե րը

Ցուցանիշը
Հետազոտվող 
նյութը, 
հակամակարդիչը

Պահպանման ժամկետը

Հեմատոկրիտ ԱԱ, նատրիումի ԷԴՏԱ 48 ժ 4 °Сում, 6 ժ 23 °Сում

Հեմոգլոբին ԱԱ, նատրիումի ԷԴՏԱ, 
օքսալատ, հեպարին 48 ժ 4 °Сում, 24 ժ 23 °Сում

Գլյուկոզ ԱԱ, ԱՊ, նատրիումի 
ֆտորիդ

Ցենտրիֆուգատը 8 ժ 
սենյակային ջերմաստիճանում. 
մինչև 3 օր սառնարանում

Պահեստային
հիմնայնություն  ԱՊ, հեպարին, ԷԴՏԱ Սառնարանում մինչև 1 օր

Ֆոսֆոր ԱՇ, ԱՊ, հեպարին, 
ԷԴՏԱ Սառնարանում մինչև 2 օր

Մագնեզիում ԱՇ, ԱՊ (չհեմոլիզված), 
հեպարին Սառնարանում մինչև 5 օր

Կալցիում ԱՇ, ԱՊ (չհեմոլիզված) Սառնարանում մինչև 3 օր

Երկաթ ԱՇ, ԱՊ (չհեմոլիզված) Սառնարանում 23 օր

Ընդհանուր 
սպիտակուց

ԱՇ (չհեմոլիզված), ԱՊ, 
հեպարին Սառնարանում մինչև 3 օր

Բիլիռուբին ԱՇ (չհեմոլիզված), ԱՊ, 
հեպարին

2 ժամվա ընթացքում, 
պաշտպանել արևի լույսից
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Ընդհանուր 
խոլեստերին

ԱՊ, ԷԴՏԱ, հեպարին, 
ԱՇ, ԱՊ (չհեմոլիզված) Սառնարանում մինչև 5 օր

Լակտատ դե հիդ րո
գե նա զա

ԱՇ, ԱՊ (չհեմոլիզված), 
հեպարին

Հետազոտել նմուշառման օրը, 
պաշտպանել արևի լույսից 

Ասպար տա տա մինո
տրանս ֆե րա զա

ԱՇ, ԱՊ (չհեմոլիզված), 
հեպարին Հետազոտել նմուշառման օրը

Ալանին ամինո
տրանս ֆե րա զա

ԱՇ, ԱՊ (չհեմոլիզված), 
հեպարին Հետազոտել նմուշառման օրը

Հիմնային 
ֆոսֆատազա

Թարմ շիճուկ 
(չհեմոլիզված)

ԱՇ արագ սառեցնում են, 
հետազոտում 

ԱԱ— ա մող ջա կան ար յուն, ԱՊ— ար յան պլազ մա, ԱՇ— ար յան շի ճուկ 
 Լա բո րա տոր հե տա զո տութ յուն նե րի ժա մա նակ օգ տա գոր ծում են ռեակ

տիվ ներ կամ ռեակ տիվ նե րի հա վա քա ծու ներ։ Վեր ջին նե րը պատ րաս տի գոր ծա
րա նա յին ար տադ րութ յան են, ին չը բարձ րաց նում է այդ ռեակ տիվ նե րով ի րա
կա նաց վող հե տա զո տութ յուն նե րի ո րա կը։ Հա վա քա ծու նե րից յու րա քանչ յու րը 
նա խա տես ված է 1 ցու ցա նի շի ո րոշ ման հա մար։ Գո յութ յուն ու նեն նաև ա րագ 
թես տեր, ո րոնք կա րող են լի նել ո րա կա կան, կի սա քա նա կա կան և քա նա կա կան։

13․3․3 ՄԵԶԻ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
Մե զի հե տա զո տութ յու նը կեն դա նի նե րի հե տա զո տութ յուն նե րի շար քում 

կար ևոր մաս է կազ մում։ Հա ճախ մե զի մեջ փո փո խութ յուն ներն ա վե լի վաղ 
են տե ղի ու նե նում, քան ար յան մեջ։ Այս փո փո խութ յուն նե րը հա ճախ ար տա
ցո լում են օր գա նիզ մի թթվահիմ նա յին հա վա սա րակշ ռութ յու նը։

Մե զի նմուշ նե րը կեն դա նի նե րից վերց վում են ա ռա վոտ յան ժա մե րին, ինք
նա բեր կամ հա տուկ գոր ծո ղութ յուն նե րով խթան ված մի զար ձա կու մից հե
տո։ Ա ռա վել ցան կա լի է փո ղա ձո ղի մի ջո ցով նմու շը վերց նել ան մի ջա պես 
մի զա պար կից՝ որ ևէ աղ տո տում բա ցա ռե լու հա մար։ Ու շա դիր պի տի լի նել, 
որ պես զի մե զը չխառն վի սե ռա կան ու ղի նե րի ար տադ րութ յուն նե րին։ Հե տա
զո տութ յան նպա տա կից ել նե լով վերց վում է 50200 մլ մեզ։  

Մե զը կա րե լի է կոն սեր վաց նել՝ օգ տա գոր ծե լով քլո րո ֆոր մի լու ծույթ, թի
մոլ, ինչ պես նաև սա ռեց նել սառ ցա րա նում։ Չ կոն սեր վաց ված մե զը հար կա
վոր է հե տա զո տել վերց նե լուց հե տո 1․5 ժամ վա ըն թաց քում։

Մե զի հե տա զո տութ յու նը նե րա ռում է մե զի ֆի զի կա կան հատ կութ յուն նե րի 
ո րո շու մը և մե զի նստված քի ման րա դի տա կա յին ու սում նա սի րութ յու նը։ Ֆի զի
կա կան հատ կութ յուն նե րը նե րա ռում են գույ նը, հո տը, թա փան ցի կու թյու նը, 
տե սա կա րար կշի ռը։ Այս բո լոր հատ կութ յուն նե րը տար բեր կեն դա նա տե սակ նե
րի դեպ քում նոր մա յում կա րող են տար բեր վել։ Օ րի նակ՝ ո րո ճա ցող կեն դա նի նե
րի մե զը նոր մա յում թա փան ցիկ է, բաց դե ղի նից մինչև բաց դարչ նա գույն, իսկ 
ձիե րի նը՝ բաց դե ղի նից մինչև գորշ գույ նի, լոր ձի պա րու նա կութ յամբ։ 

Ա ռողջ կեն դա նի նե րի մե զը հիմ նա կա նում թա փան ցիկ է։ Ար տա հայտ ված 
պղտո րութ յու նը խո սում է մե զում ար յան ձևա վոր տար րե րի, ճար պի, է պի թե
լա յին բջիջ նե րի, բակ տե րիա նե րի կամ ա ղե րի բարձր խտութ յան մա սին։
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Մե զի տե սա կա րար կշի ռը չափ վում է ու ռո մետ րի մի ջո ցով։ Տար բեր կեն
դա նի նե րի դեպ քում այն ու նի տար բեր ար ժեք ներ՝ նոր մա յում տա տան վե լով 
10101065 մի ջա կայ քում։ Կախ ված է կեն դա նու կե րից, խմած ջրի քա նա կից և  
այլ գոր ծոն նե րից։ 

13․3․4 ԿՂԱՆՔԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ  
Հե տա զո տութ յան հա մար կղան քը լա բո րա տո րիա է ու ղարկ վում ստե րիլ 

տա րա նե րով, ո րոնք լավ փակ վում են։ Անհ րա ժեշտ է կղան քը վերց նել ան մի
ջա պես ա ղուց՝ ար տա քին մի ջա վայ րից աղ տո տու մը բա ցա ռե լու հա մար։ Կեն
դա նի նե րի դիակ նե րից կղան քը կա րե լի է լա բո րա տո րիա ու ղար կել՝ եր կու կող
մե րից կապ ված ա ղու չբաց ված հատ վա ծով։ Կ ղան քը պետք է լա բո րա տո րիա 
ներ կա յաց վի նմու շա ռու մից ոչ ուշ, քան 24 ժամ անց։ 

Կ ղան քի մակ րոս կո պիկ հե տա զո տութ յամբ կա րե լի է գնա հա տել կղան քի 
խտութ յու նը, գույ նը, հո տը, կե րի չմարս ված կտոր նե րը, լոր ձի, ար յան, ճի ճու
նե րի առ կա յութ յու նը։  Միկ րոս կո պիկ բա ցա հայ տում են ճի ճու նե րի ձվե րը, 
թրթուր նե րը և  այլն։ 

Կ ղան քի PH ո րո շե լու հա մար օգ տա գոր ծում են լակ մու սի թուղթ։ Ա ռողջ 
կեն դա նի նե րի կղանքն ու նի թույլ հիմ նա յին կամ չե զոք ռեակ ցիա։ Ե թե այն 
շեղ վում է թթվա յին ռեակ ցիա յի կող մը, դա հա ճախ խո սում է խմոր ման պրո
ցես նե րի ակ տի վաց ման մա սին։

13․3․5 ԿԱԹԻ (ԿԱԹՆԱԽԵԺԻ) ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
Կաթն ա ռա ջա նում է ծննդա բե րութ յու նից հե տո 7րդ  օ րը։ Անհ րա ժեշտ է 

հաշ վի առ նել, որ կա թի/խե ժի քա նա կը կախ ված է կաթ նատ վութ յան շրջա
նից, կե րակր ման պայ ման նե րից և կեն դա նու կրծքի վի ճա կից։ Կա թի և խե
ժի նմու շա ռու մը կա տար վում է կեն դա նու կրծքի ա ռողջ մա սե րից, հետ ևա
բար, հար կա վոր է նա խա պես ստու գել կեն դա նուն մաս տի տի առ կա յութ յան 
կա պակ ցութ յամբ։ Նախ քան նմու շա ռու մը հար կա վոր է կուրծ քը լվալ օ ճա ռով 
և տաք ջրով, չո րաց նել, ա պա մշա կել 70oի է թիլ սպիր տով։ Նույն կերպ լվալ 
և մ շա կել ձեռ քե րը։ Կա թի նմուշ նե րը վերց վում են ա ռա վոտ յան կթում նե րից, 
իսկ խե ժի նը՝ ա ռա ջին, երկ րորդ և հա ջոր դա կան կթում նե րից։ Յու րա քանչ յուր 
պտու կից ա ռան ձին կթվում և հե ռաց վում է ա ռա ջին շի թը, ա պա վերց վում 
25 50 մլ կաթ։ Եվս 25 մլ վերց վում է վեր ջին կթից հե տո։ Կա րե լի է օգ տա գոր
ծել մա քուր տա րա կամ փոր ձա նոթ։  Ն մուշ նե րը հար կա վոր է լա բո րա տո րիա 
հասց նել սա ռույ ցի մեջ դրված վի ճա կում։

Կա թը հա ճախ հե տա զոտ վում է թթվայ նութ յան ո րոշ ման նպա տա կով։ Դ րա 
հա մար կա թը/խե ժը վերց վում է ա ռա վոտ յան կթի ա ռա ջին, երկ րորդ կամ եր
րորդ բաժ նից։ Կա թի թթվայ նութ յու նը տար բեր կեն դա նի նե րի մոտ տար բեր 
է և դ րա թթվայ նութ յան փո փո խութ յու նը կա րող է խո սել ոչ թարմ կա թի մա
սին, ինչ պես նաև կեն դա նի նե րի ոչ լիար ժեք կե րակր ման և  ա ցի դո զա յին վի
ճակ նե րի մա սին։

13․3․6 ԹՔԻ և ԼՈՐՁԱՅԻՆ ԱՐՏԱԶԱՏՈՒԿՆԵՐԻ ՆՄՈՒՇԱՌՈՒՄԸ
Թ քի նմու շա ռու մը հա րա կան ջա յին թքա գեղ ձից նպա տակ է հե տապն դում 

թքում ո րո շել տար բեր կար ևոր նյու թե րի պա րու նա կութ յու նը, ինչ պի սիք են 
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ստե րոիդ հոր մոն նե րը (օ րի նակ՝ ա զատ կոր տի զո լը), նատ րիու մի և կա լիու մի 
կոն ցենտ րա ցիան։

Թ քի նմու շը վերց նե լու հա մար կեն դա նուն հար կա վոր է կա պել և  ան շար
ժաց նել գլու խը։ Ն մու շը վերց նել փա փուկ տան ձի կով պի պե տի, վա կու մա յին 
պի պե տի կամ այլ աս պի րա ցիոն գոր ծի քի մի ջո ցով։ Գոր ծի քը սա հեց նել այ տի 
և ս տո րին ծնո տի միջև՝ դե պի ա տամ նա շա րի հե տին մա սը։ Թու քը հա վա քե
լուց հե տո պի պե տը հետ քա շել և ն մու շը լցնել տա րա յի մեջ։

Թ քար տադ րութ յան խթան ման հա մար, երբ անհ րա ժեշտ է թքի 2մլ ից ա վե
լի նմուշ, օգ տա գործ վում է նատ րիու մի լի մո նաթթ վա կան աղ։ Կա րե լի է օգ
տա գոր ծել նաև բե րա նա կապ, ձիե րի սան ձե րում կի րառ վող նե րի նման, հատ
կա պես նրանք, ո րոնք պա րու նա կում են պղինձ։

Այս մե թո դը ին վա զիվ չէ և կեն դա նու հա մար անվ տանգ է։ Բե րա նից և  ըմ պա
նից լոր ձա յին ար տադ րութ յան նմու շը վերց վում է խծու ծով, կամ ուղ ղա կի՝ ա ռանց 
խծու ծի։ Սա անհ րա ժեշտ է դա բաղ հի վան դութ յան ախ տո րոշ ման հա մար։

Ք թի խո ռո չից նմու շառ ման հա մար նախ անհ րա ժեշտ է քթի խո ռո չը լվալ 
ջրով, ա պա ստե րիլ խծու ծով հա վա քել ար տադ րութ յու նը քթից և  ա վե լի խոր
քից։ Ար տա զա տու կը պա հել 0,5 մլ ֆիզ լու ծույ թով տա րա յում։ 

13․3․7 ԱՖԹՈԶԱՅԻՆ, ԹԱՐԱԽԱՅԻՆ և ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ
ՆՄՈՒՇԱՌՈՒՄԸ
Սի նո վիալ պար կե րից և թա րա խա կույ տե րից նմու շա ռու մը կա տար վում է 

հետև յալ կերպ։ Կեն դա նու մա զա ծած կի տվյալ հատ վա ծում խու զում են, մաշ
կը մշա կում սպիր տի 70%ա նոց լու ծույ թով և  ա պա՝ յո դի լու ծույ թով։ Հե տո 
մեծ տրա մագ ծով ա սեղ ու նե ցող ստե րիլ նե րար կի չով կա տա րում են պունկ
ցիա, և պունկ տա տը տե ղա փո խում ստե րիլ տա րա՝ ռե տի նե խցա նով։ 

Խո ցա յին մա կե րես նե րից և վեր քե րից նմուշ նե րը ստա նում են քե րու կի մի
ջո ցով՝ ախ տա հար ված և  ա ռողջ հյուս վածք նե րի սահ մա նից։ Այս բո լոր նմուշ
նե րից վերց վում է 10 – 20 գ։

13․3․8 ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ՆՄՈՒՇԱՌՈՒՄԸ
Հ յուս վա ծաախ տա բա նա կան նմուշ նե րը հար կա վոր է վերց նել ստե րիլ գոր

ծի քով ստե րիլ տա րա յի մեջ, ա պա տե ղադ րել չե զոք բու ֆե րա յին, ֆոր մա լի նի 
10%ա նոց լու ծույ թում լայն բե րա նով տա րա յի մեջ, ո րից հե ղու կը չի թափ
վում։ Հ յուս ված քի և ֆոր մա լի նի լու ծույ թի հա րա բե րութ յու նը տա րա յում 
պետք է լի նի 1։10։ Ցան կա լի է տե ղա փո խու մից ա ռաջ տա րան դնել կրկնա կի 
պո լիէ թի լե նա յին տոպ րա կի մեջ։ Տա րա յի վրա հար կա վոր է փակց նել պի տակ, 
ո րի վրա պետք է նշվի բժշկի, կեն դա նու տի րոջ, կեն դա նու ա նուն նե րը, նմու
շառ ման ամ սա թի վը և ն մու շի մա սին տե ղե կատ վութ յու նը։ Ե թե նույն դեպ քի 
հետ կապ ված մե կից ա վե լի նմուշ ներ են վերց վել, յու րա քանչ յու րը պետք է 
տե ղադր վի ա ռան ձին տա րա յում և լիար ժեք պի տա կա վոր վի։ Չա րո րակ նո
րա գո յա ցութ յուն նե րի պա րա գա յում պետք է թա նա քով նշվեն հնա րա վոր եզ
րե րը̀  հե տա գա գնա հատ ման հա մար։

Դեր մա տո պա թո լո գիա յի հա մար ի րա կա նաց վող մաշ կի բիոպ սիա յի ժա մա
նակ հար կա վոր է վերց նել մաշ կից մի քա նի բիոպ տատ ներ̀  10 x 10  սմ մե ծու
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թ յամբ (նվա զա գույ նը 6մմ), տար բեր ախ տա հար ված մա սե րից։ Ա ռաջ նա յին 
ախ տա հա րում ներն ա մե նաին ֆոր մա տիվն են,  այդ պատ ճա ռով ցան կա լի է 
բիոպ սիան վերց նել ախ տա հար ման վաղ շրջա նում (բշտիկ ներ, բուշ տեր), քան 
քրո նիկ ախ տա հա րում նե րի մա սե րից։ Խո ցա յին մա կե րե սի եզ րից ու ղարկ
ված պրե պա րատ ներն ին ֆոր մա տիվ չեն:

Հերձ ման ու ղարկ վե լիք կեն դա նի նե րի դիակ նե րը չպետք է սա ռեց վեն սառ
ցա րա նում, այլ պետք է ու ղարկ վեն սա ռույ ցի վրա դրված, ի զո լաց ված տա րա
նե րում։ Փոքր կեն դա նի նե րի դիակ նե րը ցան կա լի է տե ղա փո խել ամ բող ջա կան 
վի ճա կում, ան թա փանց տա րա յի մեջ։ Ան կած կեն դա նուց ախ տա բա նա կան 
նյու թը հար կա վոր է վերց նել մա հից հնա րա վո րինս շուտ, հատ կա պես տաք 
ե ղա նա կին։ Հա կա ռակ դեպ քում դիա կի քայ քայ ման պրո ցե սը կա րող  է հյուս
ված քը դարձ նել հե տա զո տութ յան հա մար ոչ պի տա նի։ Խո ղո վա կա վոր ոսկ
րե րը հե տա զո տութ յան են ու ղար կում ամ բող ջա կան վի ճա կում՝ անվ նաս 
է պի ֆիզ նե րով, մկան նե րից և ջ լե րից ամ բող ջութ յամբ մաքր ված։ Ոսկ րե րը 
փա թա թում են կար բո լաթթ վի 5%ա նոց լու ծույ թում թրջված կտո րով։ 

Վիժ ման դեպ քում նմու շառ վում են 3 և  ա վել պտուղ ներ, սաղ մի թա ղան
թը, նրանց ստա մոք սի պա րու նակ յա լից 3050 մլ, 10200 գ ներ քին օր գան
ներ, կրծքա վան դա կի ու սրտի խո ռո չի հե ղու կը։ Ս րան ցից պատ րաստ վում են 
քսուքար տատպ վածք ներ, ո րոնք փա թե թա վոր վում են ման րէա զերծ ված պո
լիէ թի լա յին թա ղանթ նե րով:

Հե տա զո տութ յան ու ղարկ վե լիք ա ղու հատ վա ծը տե ղադ րում են գլի ցե րի նի 
3040%ա նոց լու ծույ թի կամ կե րակ րի ա ղի հա գե ցած լու ծույ թի մեջ։ Կոն սեր
վաց նող լու ծույ թի ծա վա լը պետք է 57 ան գամ գե րա զան ցի վերց ված նմու շի 
ծա վա լը։ Ու ղարկ վում են ներ քին օր գան նե րի այն հատ վածք նե րը, որ տեղ նկա
տե լի են ախ տա հա րումն ու փո փո խութ յուն նե րը։

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ ՓԱՍՏԵՐ
 Պլազման շիճուկից տարբերվում է նրանով, որ պարունակում է 

ֆիբրինոգեն:
 Առարկայական ապակու վրա պատրաստված քսուկը օդում չորացնելն 

ապահովում է բջիջներում նվազագույն փոփոխությանը՝ բարձրացնելով 
հետազոտության որակը։ 

13․3 ՍՏՈՒԳԻ՛Ր ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԴ
1. Ն շե՛ք ար յան մա կար դու մը կան խե լու հա մար կի րառ վող եր կու հա կա

մա կար դիչ։ 
2. Ինչ պե՞ս է կոն սեր վաց վում մե զը։
3. Ն մու շառ ման ժա մա նակ ար յու նը վերց վում է փոր ձա նո թի պա տի վրա

յով հո սեց նե լով, որ պես զի ։
4. Ի՞նչ է կոն սեր վան տը և  ի՞նչ նպա տա կով է օգ տա գործ վում։ 
5. Ար յան ընդ հա նուր հե տա զո տութ յան հա մար որ տե ղի՞ց են վերց նում 

հետև յալ կեն դա նա տե սակ նե րի ար յու նը․
ա) բադ, բ) թռչուն, գ) տա վար, դ) շուն

6. Ինչ պե՞ս է վերց վում թքի նմու շը։
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13․3 ԹԵՍՏԵՐ
I Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը

 Հե պա րինն օգ տա գործ վում է՝
1. Հ յուս վածք նե րից նմու շառ ման ժա մա նակ
2. Կա թի նմու շառ ման ժա մա նակ
3. Ար յան և մե զի նմու շառ ման ժա մա նակ
4. Ճիշտ են բո լոր տար բե րակ նե րը
5. Բո լոր տար բե րակ նե րը սխալ են

II. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Ան կած կեն դա նու դեպ քում․

1. Ն մու շա ռու մը կա տար վում է կեն դա նու ան կու մից հե տո հնա րա վո րինս 
շուտ

2. Փոքր կեն դա նի նե րի դիա կը ու ղարկ վում է լա բո րա տո րիա ա ռանց սա
ռեց ման

3. Դիակ նե րը մշտա պես հերձ վում են նույն  հա ջոր դա կա նութ յամբ
4. Ճիշտ են բո լոր տար բե րակ նե րը 

III. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Ար յունն անհ րա ժեշտ է նմու շա ռել՝

1. Միաս տա մոքս կեն դա նի նե րին կե րակ րե լուց ա ռաջ 
2. Կեն դա նուն հնա րա վո րինս չան հանգս տաց նե լով, որ ստրե սի չեն թարկ

վի
3. Նախ քան դե ղո րայ քի նշա նա կու մը
4. Ճիշտ են բո լոր տար բե րակ նե րը

IV. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Կ ղան քի մակ րոս կո պիկ հե տա զո տութ յան ըն թաց քում հնա րա վոր չէ 

տես նել
1. Կե րի չմարս ված կտոր նե րը
2. Ճի ճու նե րի թրթուր նե րը
3. Կ ղան քի խտութ յու նը
4. Ճի ճու նե րը

V. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Չի կա րե լի կեն դա նուն կե րակ րե լուց ան մի ջա պես հե տո ար յան նմուշ 

վերց նել, քա նի որ՝
1. Ա ղի նե րի պե րիս տա տի կան խան գա րում է նմու շառ մա նը
2. Լե ցուն ստա մոք սը կեն դա նուն ան հանգս տութ յուն է պատ ճա ռում՝ 

դժվա րաց նե լով նմու շա ռու մը
3. Խախտ վում է ար յան մեջ ճար պե րի, գլ յու կո զա յի և  այլ նի քա նա կը
4. Փո փոխ վում է ար յան մեջ ջրի պա րու նա կութ յու նը՝ ա ռա ջաց նե լով ա նե միա

VI. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Ա ռար կա յա կան ա պա կին օ դում չո րաց նե լով
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1. Ն մու շում առ կա բջիջ նե րը հնա րա վո րինս քիչ են փո փոխ վում և լավ 
պահ պան վում

2. Ա վե լա նում է քսու կում թթված նի քա նա կը՝ ակ տի վաց նե լով հա րուց չին
3. Ն վա զում է ծա կիչ ա պա կու ճա քե լու հա վա նա կա նութ յու նը
4. Ճիշտ են բո լոր պա տաս խան նե րը

VII. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Ո՞րն է կոն սեր վա ցիա յի նպա տա կը

1. Ն մու շում առ կա հա րու ցիչ նե րի ա պաակ տի վա ցում
2. Ն մու շի պահ պան ման ժամ կե տի եր կա րա ցում
3. Ն մու շում թթված նի քա նա կի ա վե լա ցում
4. Ն մու շում առ կա երկ րոր դա կան հա րու ցիչ նե րի քայ քա յում

VIII. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Ար յան և ցի տո լո գիա յի նմուշ նե րը ֆոր մա լի նում պահ պան ված նմուշ նե

րի հետ նույն տա րա յում տե ղադ րե լու դեպ քում․
1. Ֆոր մա լի նը դուրս կթա փի տա րա յից և կ խառն վի ար յա նը
2. Ար յու նը ֆոր մա լի նի հոտ կտա
3. Ֆոր մա լի նը կգո լոր շիա նա՝ ա ռա ջաց նե լով փո փո խութ յուն ներ նմուշ նե

րում
4. Ֆոր մա լի նը կգո լոր շիա նա և կ պայ թեց նի տա րան

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿԸ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. И. П. Кондрахин.   Методы ветеринарной клинической лабораторной 
диагностики: Справочник — М.: Колос,. — 520 с.. 2004

2. Նաղաշյան Հ․ Զ․ Գյուղատնտեսական կենդանիների հատուկ վտան գա
վոր վարակներ։ Ուսումնական ձեռնարկ/Նաղաշյան Հ․Զ․  Եր․։ Հեղի
նա կային հրատարակություն, 2017, 96 էջ

3. Գրիգորյան Ս. Լ. Գյուղատնտեսական կենդանիների համաճարակա բա
նություն և ինֆեկցիոն հիվանդություններ: Երևան, Ասողիկ, 2002, 641 էջ։ 

4. Գրիգորյան Ս. Լ. Գործնական պարապմունքների ձեռնարկ հա մա ճա
րակաբանություն առարկայից։ Երևան, ՍարՎարդ Հրատ, 2003, 66 էջ

5. Biosafety in Laboratory Animal Facilities . Scientific Institute of Public Health, 
Biosafety and Biotechnology Unit. Retrieved from on 20 Nov, 2018 from 

6. Carter, G. R., and Darla J. Wise. Essentials of Veterinary Bacteriology 
and Mycology, 6th Edition. John Wiley & Sons, 2003.

7. “Collection and Preservation of Specimens.” University of Georgia. 
Veterinary Diagnostic Laboratories

8. Вильям Дж. Риган, Тереза Г. Сандерс,Деннис Б. Деникол. Атлас 
ветеринарной гематологии. АквариумПринт, 136 С, 2014

9. Նաղաշյան Հ․ Զ․ Գյուղատնտեսական կենդանիների հատուկ վտան
գա վոր վարակներ։ Ուսումնական ձեռնարկ/Նաղաշյան Հ․Զ․  Եր․։ 
Հեղինակային հրատարակություն, 2017, 96 էջ
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10. Բրուցել յոզ հիվանդության դեմ պայքարի և կանխարգելման հրահանգ 
11. Գյուղատնտեսական կենդանիների դաբաղ հիվանդության դեմ 

պայ քարի և կանխարգելման հրահանգ  
12. ՀՀ Կառավարության 2015 թվականի Փետրվարի 12ի N 108Ն որոշումը 

«Լաբորատոր կենսաանվտանգության, կենսաապահովության, քի
միա կան և ճառագայթային համակարգին ներկայացվող ընդհանուր 
պա հանջները հաստատելու մասին»

13. Brown C., Torres F., Rech R. A Field Manual for Collection of Specimens 
to Enhance Diagnosis of Animal Diseases, Canada, 2012 

14. CDC, NIOSH, Veterinary Safety And Health, Model Infection Control 
Plan for Veterinary Practices, 2015

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Գրիգորյան Ս.Լ. Գյուղատնտեսական կենդանիների համաճարա կա բա

նություն և ինֆեկցիոն հիվանդություններ: Երևան, Ասողիկ, 2002, 641 էջ։ 
Գիրքը հասանելի է հետևյալ հղմամբ․ 
https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabutsuyun/Grigoryan

hamatsarakbanutyun.pdf 
2. Գրիգորյան Ս.Լ. Գործնական պարապմունքների ձեռնարկ համաճարակա

բա նություն առարկայից։ Երևան, ՍարՎարդ Հրատ, 2003, 66 էջ
Գիրքը հասանելի է հետևյալ հղմամբ․
https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabujakan/grigoryan

gorcpar.pdf
3. Նաղաշյան Հ․Զ․ Գյուղատնտեսական կենդանիների հատուկ վտանգավոր 

վարակներ։ Ուսումնական ձեռնարկ/Նաղաշյան Հ․Զ․  Եր․։ Հեղինակային 
հրատարակություն, 2017, 96 էջ

Գիրքը հասանելի է հետևյալ հղմամբ․
https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabujakan/Vtangavor

varakner.pdf

ՀԱՄԱՑԱՆՑԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀՂՈՒՄՆԵՐ
1. Collection and submission of samples
▻ https://www.msdvetmanual.com/clinicalpathologyandprocedures/

collectionandsubmissionoflaboratorysamples/overviewofcollectionand
submissionoflaboratorysamples

2. Խոզի արյան նմուշառում՝ լծային երակից
▻ https://www.youtube.com/watch?v=tRsT2JUDtjU
3. Շնչադիմակի համապատասխանելիության ստուգում
▻ https://www.youtube.com/watch?v=5oK7OfrvHM
4. ԱՊՄ հանելու ճիշտ հերթականությունը
▻ https://www.youtube.com/watch?v=s1MzD02H6fE
5. Վտանգավոր թափոնների մատնշման կարգը
▻ https://www.youtube.com/watch?v=qxNxGQ2Ufs
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ՄՈԴՈՒԼ 14
ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՆԵՐԻ ԵՎ 
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Ու սում նա ռութ յան արդ յունք ներ
1. Հե տա զոտ ման հա մար լա բո րա տո րիա ու ղարկ վող նմուշ նե րի վե րա բեր

յալ հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թե րը,
2. Ա նաս նա բու ժա կան փաս տաթղ թե րի գրանց ման կար գը:

14․1 ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ ՈՒՂԱՐԿՎՈՂ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ /1/
14․1․1 ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՆԵՐԻ ՎԱՐՈՒՄԸ
Ա նաս նա պա հութ յամբ զբաղ վող տնտե սա վա րո ղը պա հում և վա րում/2/ է 

գրան ցա մատ յան/3/ («անասնաբուժության մասին» ՀՀ օրենքի 21րդ հոդվածի 
1ին մասի 4րդ կետ/4/) լրաց նե լով կա տար ված բու ժում նե րի, ախ տո րո շում նե
րի, պատ վաս տում նե րի, մշա կում նե րի մա սին տե ղե կատ վութ յու նը և սահ ման
ված կար գով ներ կա յաց նում հաշ վետ վութ յուն կա տար ված աշ խա տանք նե րի 
մա սին։ Ա նաս նա բու ժա կան հաշ վառ ման տվյալ նե րը ա նաս նա բու ժա կան ծա
ռա յութ յան խնդիր նե րի ըն թա ցիկ և հե ռան կա րա յին, շտապ ո րո շում նե րի ըն
դուն ման, կան խար գե լիչ և  ա ռող ջա կան մի ջո ցա ռում նե րի պլան նե րի, նրանց 
արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման մշակ ման հա մար ա ռաք ման նյութ են։

14․1․1 ա) ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄԻՆ
Հաս տա տում է պե տա կան վե րահս կո ղութ յան ի րա կա նաց ման հա մար անհ

րա ժեշտ գրան ցա մատ յան նե րի, ա նաս նա բու ժա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա
կա նաց նող ան ձանց կող մից վար վող գրան ցա մատ յան նե րի ձևը։

Կեն դա նի նե րի վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րը գրանց վում են լիա զոր մարմ
նի հաս տա տած ա նաս նա հա մա ճա րա կա յին ի րա վի ճա կի վե րա բեր յալ գրան
ցա մատ յա նում։ Ո րո շա կի պա հանջ ներ են ներ կա յաց վում  ա նաս նա բու ժա կան 

1 Փաստաթղթեր՝ սահմանված կարգով ձևակերպված ցանկացած տեսակի գրառումներ, 
որոնք նկարագրում կամ գրանցում են հետազոտության մեթոդները, կազմակերպումը և (կամ) 
արդյունքները, հետազոտության վրա ազդող գործոնները և ձեռնարկված միջոցները:
2 Վարել /գրանցամատյան/՝ գլխավորել, առաջնորդել, գործը տանել որևէ գործողության:
3 Գրանցամատյան՝ գրանցումներ կատարելու մատյան։
4 https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=119017 

Լիազորված մարմին՝ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական 
մարմինը, հաստատություն է, որը համապատասխան գործունեություն 
է իրականացնում անասնաբուժության բնագավառում։ լիազոր մարմինը 
հրապարակում է հրահանգներ, հրահանգավորումներ, դրույթներ, կա
նոններ, նորմեր, ցուցումներ, որոնց կատարումը պարտադիր է հա մար վում 
տնեսությունների, ձեռնարկությունների, հիմնարկեների և այլ կազ մա
կերպությունների համար, որոնք կապված են անասնապահության, կեն
դանական ծագման մթերքների ու հումքի արտադրության, վերամշակման, 
փոխադրման հետ, ինչպես նաև պաշտոնական անձանց, այդ թվում նաև 
անասնաբուժական մասնագետների և ազգաբնակչության համար։
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գրանց ման մատ յան նե րի նկատ մամբ։ Դ րանք պետք է կազմ վեն և հա մա րա կալ
վեն։ Տիտ ղո սա թեր թի վրա պետք է գրել մատ յա նի ան վա նու մը, հիմ նար կու թյան 
ան վա նու մը, գրան ցում նե րի սկիզ բը և վեր ջը։ Մատ յան նե րում /փաս տաթղ թե
րում/ գրան ցու մը թույ լատր վում է մտցնել հա մա պա տաս խան աշ խա տան քի 
կա տար ման ըն թաց քում կամ վեր ջի նիս վեր ջաց նե լուց հե տո։ Գո յութ յուն ու նեն 
40 և  ա վե լի մատ յան ներ, որ տեղ լրաց վում են՝ կեն դա նի նե րի հա մա րա կա լում
նե րը; ան կած, սպան դի են թարկ ված կեն դա նի նե րի, վա ճառ ված կամ նոր ձեռք 
բեր ված կեն դա նի նե րի մա սին; կա տար ված բու ժում նե րի, ախ տո րո շում նե րի/1/, 
պատ վաս տում նե րի, մշա կում նե րի մա սին տվյալ նե րը և  այլն։

14․1․1 բ) ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Ա նաս նա բու ժա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նող ֆի զի կա կան և  ի րա

վա բա նա կան ան ձինք, ան հատ ձեռ նար կա տե րերն ի րա վունք ու նեն վա րե լու 
ի րենց կող մից սպա սարկ վող ա նաս նա պա հա կան ֆեր մա նե րի հա կաա նաս
նա հա մա ճա րա կա յին մի ջո ցա ռում նե րի վե րա բեր յալ գրան ցա մատ յա նը, կեն
դա նի նե րի հա մա րա կա լում, հաշ վա ռում, ինչ պես նաև «Ա նաս նա բու ժութ յան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քով և  այլ ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված̀  կեն դա նի նե րի 
անձ նագ րե րի, կեն դա նի նե րի հաշ վառ ման և  ա նաս նա բու ժա կան մի ջո ցա ռում
նե րի ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՆԵՐԻ ՎԱՐՈՒՄ, կա տա րե լու կեն դա նի նե րի գրան
ցում և գ րանց ված կեն դա նի նե րի հա մար տրա մադ րե լու ա նաս նա բու ժա կան 
անձ նագ րեր։ Կեն դա նի նե րի և թռ չուն նե րի բուծ մամբ, ա նաս նա պա հութ յամբ 
զբաղ վող ֆի զի կա կան և  ի րա վա բա նա կան ան ձինք, ան հատ ձեռ նար կա տե րե
րը պար տա վոր են̀  պա հել գրան ցա մատ յան, ո րը պետք է պահ վի առն վազն 
հինգ տա րի ժամ կե տով, որ տեղ ֆեր ման սպա սար կող ա նաս նա բույ ժի կամ 
ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յութ յան կող մից լրաց վում են̀  կեն դա նի նե րի հա
մա րա կա լում նե րը, ան կած, մորթ ված, վա ճառ ված, նոր ձեռք բեր ված կեն դա
նի նե րի մա սին, ա նաս նա պա հա կան ֆեր մա յի հաշ վառ ման հա մա րը, որ տե ղից 
ստաց վել են կեն դա նի նե րը կամ որ տեղ դրանք վա ճառ վել են, կա տար ված 
բու ժում նե րի, ախ տո րո շում նե րի, պատ վաս տում նե րի, մշա կում նե րի մա սին, 
ֆեր մա յում աշ խա տող նե րի̀  կեն դա նի նե րի խնա մող նե րի մա սին։

1 ԱԽՏՈՐՈՇԵԼ նշանակում է որոշել հիվանդագին պրոցեսի տեղադրությունը, պարզել օրգանների 
և հյուսվածքների և հյուսվածքների փոփոխությունների բնույթը և հայտնաբերել հիվանդություն 
առաջացնող պատճառները։ Ախտորոշումը կայուն ու վերջնական չէ, այն կարող է փոխվել՝ կախված 
ախտաբանության ընթացքից է բնույթից։

Անասնաբուժություն̀  կենդանիների հիվանդությունների կանխում, 
ախտորոշում, բուժում, դրանց վերացման միջոցառումներ, կենդանիների 
և կենդանիների բարօրության պաշտպանություն, կենդանական ծագման 
մթերքի և հումքի արտադրության, վերամշակման, տեղափոխման, իրաց
ման, անասնաբուժական դեղամիջոցների և անասնաբուժական մի
ջոց ների, կերերի, լրացակերերի արտադրության, դրանց ներմուծման 
և արտահանման, կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների ներ թա
փան  ցումից Հայաստանի Հանրապետության տարածքի պահպանության 
նկատ մամբ հսկողության իրականացում։ 
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Ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յութ յան գոր ծու նեութ յան, ֆի զի կա կան և  ի րա
վա բա նա կան ան ձանց կող մից կեն դա նի նե րի վա րա կիչ և  ոչ վա րա կիչ հի վան
դութ յուն նե րի կան խար գել ման ու բուժ ման, հա կաա նաս նա հա մա ճա րա կա յին 
մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա կերպ ման, ի րա կա նաց ման, Հա յաս տա նի Հան րա
պե տութ յան տա րած քը կեն դա նի նե րի վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի ներ թա
փան ցու մից պաշտ պա նե լու մի ջո ցա ռում նե րի հսկո ղութ յու նը, ինչ պես նաև 
սննդամ թեր քի, սննդամ թեր քի հետ ան մի ջա կան շփման մեջ գտնվող նյու թե
րի պե տա կան վե րահս կո ղութ յան շրջա նա կում ի րա կա նաց վող նմու շառ ման 
և հե տա զոտ ման հա մար լա բո րա տո րիա ու ղարկ վող նմուշ նե րի  փոր ձարկ
ման մե թոդ նե րը/1/ պետք է հա մա պա տաս խա նեն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան օ րենսդ րութ յան պա հանջ նե րին, իսկ դրանց բա ցա կա յութ յան դեպ քում` 
մի ջազ գա յին ստան դարտ նե րին և  ու ղե ցույց նե րին («Սնն դամ թեր քի անվ
տան գութ յան պե տա կան վե րահս կո ղութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քը/2/, Գ լուխ 6, 
Հոդ ված 26)։ Կեն դա նի նե րի վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի մի ջազ գա յին ծա
նու ցու մը կա տար վում է Կեն դա նի նե րի ա ռող ջութ յան հա մաշ խար հա յին կազ
մա կեր պութ յան (OIE) սահ մա նած ըն թա ցա կար գով, իսկ Հա յաս տա նի Հան րա
պե տութ յու նում կեն դա նի նե րի վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի պար տա դիր 
ծա նուց ման և գ րանց ման ըն թա ցա կար գով։  

14․1․1 գ) ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ
Ա նաս նա բու ժա կան գոր ծի կազ մա կերպ ման ո լոր տում ա նաս նա բու ժա

կան հաշ վա ռու մը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս հսկո ղութ յուն սահ մա նել ինչ
պես կեն դա նի նե րի վա րա կիչ և  ոչ վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի, այն պես 
էլ գրանց ված հե տա զոտ ման արդ յունք նե րի նկատ մամբ, այն նաև հա րուստ 
աղբ յուր է հա մա ճա րա կա բա նա կան հե տա զո տութ յան հա մար։

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րը 
են թա կա են հաշ վառ ման, հա մա րա կալ ման և գ րանց ման, ո րոնց արդ յուն քում 
ստեղծ վում է հա մա րա կալ ված կեն դա նի նե րի վե րա բեր յալ է լեկտ րո նա յին տե ղե
կատ վա կան հա մա կարգ: Հաշ վառ ման, հա մա րա կալ ման և գ րանց ման արդ յուն
քում գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի հա մար կազմ վում են կեն դա նու անձ
1 Հետազոտության (փորձարկման) մեթոդիկա՝ լաբորատոր հետազոտությունների (փորձար կում
ների) անցկացման գործողությունների և կանոնների ամբողջություն՝ հետազոտության (փոր ձարկ
ման) ընդունված մեթոդին համապատասխան։
2 https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=95141

Պետական անասնաբուժություն՝ կազմակերպությունների և հիմ
նար կությունների համակարգ է, որը կազմակերպվում է պետության կող
մից և անասնաբուժության ոլորտում օժտված է հատուկ պար տա կա նու
թյուն ներով։

Անասնաբուժական գործի կազմակերպում՝ ուսումնասիրում է 
անաս նապահության անասնաբուժական սպասարկման կարգը, անաս նա
բու ժական հիմնարկությունների և ծառայությունների աշխատանքի ձևերը 
և մեթոդները, աշխատանքերի կազմակերպման տեսական և գործնական 
տե սանկյունները, պլանավորումը, ֆինանսավորումը և կառավարումը։
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Համայնքն սպասարկող անասնաբույժ` մեկ կամ մի քանի 
համայնքում անասնաբուժական գործունեություն իրականացնող՝ 
համայնքն սպասարկող անասնաբույժ։ Պարտականությունների շրջա
նակ ում իրականացնում է կենդանիների հաշվառում, համարակալում, 
ինչպես նաև սույն օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված̀  
կենդանիների անձնագրերի, կենդանիների հաշվառման և անաս նա
բու ժական միջոցառումների գրանցամատյանների վարում, անաս
նա հակահամաճարակային տարեկան միջոցառումների պետական 
ծրագրում ընդգրկված կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների 
նկատմամբ կանխարգելիչ պատվաստումներ, ախտորոշման նպա
տա կով արյունառում, այլ անասնաբուժական միջոցառումներ, կա
տար ված հակաանասնահամաճարակային միջոցառումների, հայտ
նա բերված վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների վերաբերյալ 
տե ղե կատվության և հաշվետվության տրամադրում լիազոր մարմ նին, 
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում փոխադրվող անաս նա
բուժական պետական վերահսկողության ենթակա ապրանքների հա
մար անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերի տրամադրում և 
Հա յաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ լիա զո
րություններ։

նա գիր, կեն դա նի նե րի հաշ վառ ման և  ա նաս նա բու ժա կան մի ջո ցա ռում նե րի 
գրան ցա մատ յան ներ, ո րոնք վա րում է հա մայն քը սպա սար կող ա նաս նա բույ ժը: 

14․1․1 դ) ՀԱՄԱՅՆՔԸ ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒՅԺ
Հա մայն քը սպա սար կող ա նաս նա բույ ժը իր կող մից սպա սարկ վող հա

մայն քի տա րած քում պար տա վոր է ի րա կա նաց նել կեն դա նի նե րի հաշ վա
ռում, հա մա րա կա լում, ինչ պես նաև սույն օ րեն քով և  այլ ի րա վա կան ակ տե
րով սահ ման ված̀  կեն դա նի նե րի անձ նագ րե րի, կեն դա նի նե րի հաշ վառ ման և  
ա նաս նա բու ժա կան մի ջո ցա ռում նե րի գրան ցա մատ յան նե րի վա րում։

Հա մայն քը սպա սար կող ա նաս նա բույ ժը պար տա վոր է գրան ցա մատ յան
նե րում մուտ քագ րել հա մա րա կալ ված մթե րա տու կեն դա նու ան հա տա կան 
տվյալ նե րը, կեն դա նու շար ժի, սպան դի, անկ ման, բուծ ման, հա կաա նաս նա
հա մա ճա րա կա յին կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րի և  այլ տվյալ նե րի վե րա բեր
յալ անձ նագ րա յին տե ղե կութ յուն նե րը։ Կեն դա նի նե րի գրանց ման, պա հանջ վող 
ձևե րի, գրան ցա մատ յան նե րի և կեն դա նի նե րի անձ նագ րե րի տպագր ման, կեն
դա նի նե րի ա կանջ նե րի պի տա կա վոր ման գոր ծըն թա ցի, պի տա կա վոր ման հա
մար անհ րա ժեշտ սար քա վո րում նե րի, տար բե րա կող պի տակ ներ ձեռք բե րե լու, 
է լեկտ րո նա յին տե ղե կատ վա կան հա մա կար գի ստեղծ ման և ս տաց ված տվյալ նե
րի մշակ ման ֆի նան սա վո րու մը կա տար վում է պե տա կան բյու ջեի և  օ րեն քով չար
գել ված այլ մի ջոց նե րի հաշ վին։ Ա նաս նա բու ժա կան գոր ծու նեութ յան տար բեր 
ո լորտ նե րում  ա նաս նա բու ժա կան հաշ վառ ման ձևե րը տար բեր են (տես՝ հաշ վառ
ման հա մար տար վող  գրանցամատյանների օրինակները՝ 14․1․3 ենթաբաժնում)։

ՀՀում մոտ 600 հա մայն քա յին ա նաս նա բույժ նե րի մաս նակ ցութ յամբ ի րա
կա նաց վում են կեն դա նի նե րի հաշ վառ ման և  ա նաս նա բու ժա կան մի ջո ցա
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ռում նե րի գրան ցա մատ յան նե րի վա րում, ա նաս նա հա կա հա մա ճա րա կա յին 
տա րե կան մի ջո ցա ռում նե րի պե տա կան ծրագ րում ընդգրկ ված կեն դա նի նե րի 
վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի նկատ մամբ կան խար գե լիչ պատ վաս տում ներ; 
ախ տո րոշ ման նպա տա կով ար յու նա ռում, այլ ա նաս նա բու ժա կան մի ջո ցա
ռում ներ և կա տար ված աշ խա տանք նե րի հա մար հաշ վետ վութ յան տրա մադ
րում լիա զոր մարմ նին։ Ա նաս նա բու ժա կան հաշ վառ ման դե րը ա նաս նա բու ժա
կան գոր ծի կազ մա կերպ ման և պ լա նա յին ու ոչ պլա նա յին ա նաս նա բու ժա կան 
մի ջո ցա ռում նե րի արդ յու նա վե տութ յան  բարձ րաց ման հիմ նա հար ցում, հաշ
վա ռու մը միա ժա մա նակ կար ևոր նյութ է հա մար վում ա նաս նա բու ժա կան 
հաշ վետ վութ յան կազ մե լու հա մար, այն հա մար վում է նաև հա տուկ պար բե
րա կան վի ճա կագ րա կան հաշ վետ վութ յուն, ո րը ներ կա յաց վում է ա նաս նա բու
ժա կան օր գան նե րին։ Ա նաս նա բու ժա կան մի ջո ցա ռում նե րի պլա նա վոր ման 
գոր ծըն թա ցում ա ռանձ նա հա տուկ կար ևո րութ յուն ու նեն ա նաս նա բու ժա
կան վի ճա կագ րա կան վեր լու ծութ յու նը, նյու թա տեխ նի կա կան ա պա հով վա
ծութ յան պլա նը, ա նաս նա բու ժութ յան գոր ծու նեութ յան տար բեր ո լորտ նե
րում ա նաս նա բու ժա կան հաշ վառ ման ձևե րի վա րե լը։ 

Կեն դա նի նե րի ին ֆեկ ցիոն, ին վա զիոն, ոչ վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի 
նկատ մամբ ի րա կա նաց վող ա նաս նա բու ժա կան աշ խա տանք նե րի հաշ վառ
ման տվյալ նե րը կար ևոր նյութ են ա նաս նա բու ժա կան հրա տապ, ըն թա ցիկ 
և հե ռան կա րա յին խնդիր նե րի լուծ ման հա մար։ Անց կաց վող մի ջո ցա ռում նե
րի, ար ձա նագր վող եր ևույթ ներ, փաս տե րի գրան ցում նե րը պետք է լի նեն օբ
յեկ տիվ, ար տա ցո լեն ի րա կան պատ կե րը, հա կա ռակ դեպ քում չի բա ցառ վում 
ա նաս նա բու ժա կան գոր ծու նեութ յան հե տա գա խա թա րու մը, նրա արդ յու նա
վե տութ յան նվա զու մը, մարդ կանց և կեն դա նի նե րի հա մար ընդ հա նուր հի
վան դութ յուն նե րի ակ տի վա ցու մը։

14․1․2 ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ ՈՒՂԱՐԿՎՈՂ ՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ
14․1․2․1 ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Ա նաս նա բու ժութ յան մա սին Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան օ րեն քի հա

մա ձայն՝ լա բո րա տոր գոր ծու նեութ յու նը նե րա ռում է̀
 կեն դա նի նե րի հի վան դութ յուն նե րի ախ տո րո շիչ հե տա զո տութ յուն նե րը. 
 ա նաս նա բու ժասա նի տա րա կան փոր ձաքն նութ յու նը, 

փոր ձաքն նութ յան են թա կա են̀
▻ չվե րամ շակ ված կեն դա նա կան ծագ ման հում քը և մ թեր քը, 
▻ չվե րամ շակ ված կեն դա նա կան ծագ ման կե րա տե սակ նե րը, 
▻ բեղմ նա վո րիչ նյու թե րը̀  սերմ նա հե ղուկ, բեղմ նա վոր ված ձկնկիթ, ին կու

բա ցիոն ձու։
 ա նաս նա պա հութ յու նում և շր ջա կա մի ջա վայ րի աղ տոտ մանն առնչ վող 

զոո հի գիե նիկ նոր մե րի, անվ տան գութ յան սահ ման ված նոր մե րի, ար գել ված և 
մ նա ցոր դա յին նյու թե րի բա ցա հայտ մանն ուղղ ված փոր ձաքն նութ յու նը;
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 սա նի տա րա հի գիե նիկ/1/ հե տա զո տութ յու նը (փոր ձար կում);
 ա նաս նա բու ժա կան դե ղա մի ջոց նե րի ո րա կի և  արդ յու նա վե տութ յան 

նկատ մամբ հե տա զո տութ յուն նե րը: 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան բո լոր մար զե րում « Հան րա պե տա կան 

ա նաս նա բու ժասա նի տա րա կան և բու սա սա նի տա րա կան լա բո րա տոր ծա
ռա յութ յուն նե րի կենտ րոն/2/» ՊՈԱԿի (այ սու հետ՝ ՀԱԲԼԾԿ) կող մից հաս
տատ ված ըն թա ցա կար գե րով ի րա կա նաց վում են ա նաս նա բու ժա կան հե տա
զո տութ յուն նե րի լա բո րա տո րիա յի բա ժին նե րում բո լոր տե սա կի ըն տա նի և 
վայ րի կեն դա նի նե րի, թռչուն նե րի, ձկնե րի, մե ղու նե րի ին ֆեկ ցիոն և  ին վա
զիոն հի վան դութ յուն նե րի հայտ նա բե րում շի ճու կա բա նա կան, ման րէա բա
նա կան, իմ մու նոֆ լու թես ցեն տա յին և մո լե կուլ  յար հե տա զո տութ յուն ներ, ինչ
պես նաև քի միա թու նա բա նա կան հե տա զո տութ յուն ներ, գյու ղատն տե սա կան 
և վայ րի կեն դա նի նե րի ու թռչուն նե րի դիա հեր ձում, իսկ «ՀԱԲԼԾԿ» կենտ րո
նի 10 մար զա յին, 27 տա րա ծաշր ջա նա յին կա ռույց ներն ի րա կա նաց նում են 
նախ նա կան ախ տո րո շում ներ դիա հերձ ման, ման րա դի տարկ ման, իսկ խո շոր 
և մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի բրու ցե լոզ հի վան դութ յու նը՝ ռոզ բեն գալ 
փոր ձի մի ջո ցով:

1 Սանիտարահիգիենիկ հետազոտություն (փորձարկում)̀  Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հավատարմագրված և Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության նշանակած լաբորատորիաներում վերահսկողության ենթակա սննդամթերքի, 
սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերի սանիտարահամաճարակային և 
հիգիենիկ գնահատում (փորձաքննություն)̀  մեկ կամ մի քանի բնութագրերի քանակական կամ 
որակական որոշմամբ:
2 http://armlab.am 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Օրենքով սահմանված լաբորատոր գործունեությունն իրականացվում է 

հավատարմագրված կազմակերպություններում: Կենդանիների վարակիչ 
հիվանդությունների ախտորոշման լաբորատոր փորձաքննության ար
դյունք ների վիճարկման դեպքում ազգային ռեֆերենս լաբորատորիայի 
տված արձանագրությունը համարվում է վերջնական:

«Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և 
բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ

«Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսա սա
նի տարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿի 
անաս նաբուժական, սննդի անվտանգության հետազոտությունների 
լա բո րատորիաները հավատարմագրված են ՀՀ էկոնոմիկայի «Հա վա
տարմագրման ազգային մարմին» Պետական ոչ առևտրային կազ մա
կերպության կողմից ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԵԿ 170252005 ստանդարտի և եվ րա
սիական տնտեսական միության պահանջների համաձայն:

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2005 թվականի 13 N 103Ն որշման՝ 
«Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսա սա նի տարական 
լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿը հան դի սա նում է 
կենդանիների հիվանդությունների (այս թվում թռչունների՝ մուշ տակամորթ 
գազանների, ձկների և մեղուների) և վարակների ախ տո րաշման ու 
մշտադիտարկման գործընթացների նկատմամբ ռեֆերենտ լա բո րատորիա։
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14․1․2․2 ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅՈՒՄ 
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՁԵՎԱԹՂԹԵՐԸ
Լա բո րա տո րիա նե րում տե ղե կատ վութ յան կա ռա վա րու մը մի հա մա կարգ է, 

ո րը միա վո րում է բո լոր գոր ծըն թաց նե րը, ո րոնք պա հան ջում են տվյալ նե րի 
արդ յու նա վետ կա ռա վար ման հա մար (լա բո րա տո րիա մտնող և դուրս ե կող 
տե ղե կատ վութ յու նը հի վանդ կեն դա նի նե րի, ինչ պես նաև դրան ցից վերցր ված 
նմուշ նե րի մա սին և  այլն)։ Տե ղե կատ վութ յան կա ռա վա րու մը կա րող է կազ մա
կերպ վել կա՛մ ամ բող ջո վին թղթա յին տար բե րա կով, կա՛մ ամ բող ջո վին է լեկտ
րո նա յին կրիչ նե րի վրա պահ պան ված տես քով, կա՛մ էլ կա րող են կի րառ վել 
այդ եր կու տար բե րակ նե րը՝ տար բեր հա մակ ցութ յուն նե րով։ 

Տե ղե կատ վութ յան կա ռա վար ման հա մա կար գի պլա նա վոր ման և ս տեղծ
ման ժա մա նակ, ան կախ այն բա նից՝ թղթա յի՞ն տեսք ու նի, թե՞ է լեկտ րո նա յին 
տար բե րա կով է, անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել, որ դրա նում պետք է ընդգրկ ված 
լի նեն հետև յալ կար ևոր տար րե րը․

14․1․2․2․1 ՀԻՎԱՆԴ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈՐՁԱՆՄՈՒՇՆԵՐԻ 
ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ (ԾԱԾԿԱԳՐՄԱՆ) ՀԱՄԱՐՆԵՐ
Ա նաս նա բու ժա կան հսկո ղութ յան (վե րահս կո ղութ յան), ստուգ ման/1/ են

թա կա ապ րանք նե րի լա բո րա տոր հե տա զո տութ յուն ներ (փոր ձար կում ներ) 
անց կաց նե լու, լա բո րա տոր հե տա զո տութ յուն նե րի (փոր ձար կում նե րի) հա
մար նմուշ ներ (փոր ձան մուշ ներ) վերց նե լու և հե տա զո տե լու (փոր ձար կե լու) 
պար բե րա կա նութ յու նը ո րոշ վում է ա նաս նա բու ժութ յան ո լոր տին առնչ վող 
օ րենսդ րութ յա նը հա մա պա տաս խան։

Ա նաս նա բու ժա կան հսկո ղութ յուն (վե րահս կո ղութ յուն) ի րա կա նաց նե լիս լա
բո րա տոր հե տա զո տութ յուն նե րի (փոր ձար կում նե րի) անց կաց ման կազ մա կերպ
ման հա մար փոր ձան մուշ ներ (նմուշ ներ) վերց նե լու, պահ պա նե լու, փո խադ րե լու 
և լա բո րա տոր հե տա զո տութ յուն ներ (փոր ձար կում ներ) անց կաց նե լու, ա նաս նա
բու ժա կան հսկո ղութ յուն (վե րահս կո ղութ յուն) անց կաց նե լիս ա նաս նա բու ժա
կան հսկո ղութ յան (վե րահս կո ղութ յան) են թա կա ապ րանք նե րից փոր ձան մուշ նե
րը (նմուշ նե րը) վերց վում են հա մա պա տաս խան փորձ և գի տե լիք ներ ու նե ցող 
տե սու չի/2/, պե տա կան ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յու թյան լիա զոր ված մաս նա
գետ նե րի կամ վեր ջի նիս կող մից լիա զոր ված ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յութ յան 
(հա մայն քա յին ա նաս նա բույժ նե րի), գի տա հե տա զո տա կան, ու սում նա կան հաս
տա տութ յուն նե րի աշ խա տա կից նե րի կող մից, պահ պա նե լով նմուշ նե րի փա թե
թա վոր մանն ու փո խադր մա նը վե րա բե րող պա հանջ նե րի ճիշտ կի րա ռու մը:
1 Ստուգում՝ անասնաբուժական հսկողության ձև, որն անցկացվում է տեսուչի կողմից՝ ստուգվող 
հսկողության օբյեկտ այցելելու և հսկողության վերցված ապրանքներից փորձանմուշներ (նմուշներ) 
վերցնելու միջոցով։
2 Տեսուչ՝ լիազորված մարմնի պաշտոնատար անձ։

Լաբորատոր հետազոտություն (փորձարկում)՝ գործողությունների 
համալիր, որոնք ներառում են այն փորձարկումների, չափումների, անա
լիզ ների, թեստերի, փորձաքննությունների անցկացումը, որոնք իրա կա
նացվում են հետազոտվող փորձանմուշների (նմուշների) նկատմամբ լա բո
րա տորիաներում (կենտրոններում):
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Փորձանմուշ (նմուշ)՝ կենսաբանական և պաթոլոգիական նյութի 
փոքր քանակություն, որով կարելի է գաղափար կազմել ամբողջի մասին, 
որոնք ընտրվել են լաբորատոր հետազոտություններ (փորձարկումներ) 
անցկացնելու նպատակով, վերլուծության, ուսումնասիրության, հետա զո
տու թյան, համապատասխանության մասին որոշում ընդունելու համար:

Ն մու շա ռու մը/1/, դրա ձևա կեր պու մը (փաս տաթղ թա վո րու մը) և փո խադ
րումն ի րա կա նաց վում են այն պես, որ պես զի բա ցառ վեն դրանց վնաս վե լը, 
փչա նա լը, կեղ ծու մը և  այլ խա բեութ յուն ներ:  Տա րե կան մի ջո ցա ռում նե րի պե
տա կան ծրագ րով՝ ախ տո րոշ ման նպա տա կով նմու շառ ման (ար յու նա ռում) 
ժա մա նակ, ար յան կամ ար յան շի ճու կի նմուշ նե րը վերց նե լու ակ տե րը ձևա
կերպ վում են 3 օ րի նա կով: 1ին օ րի նա կը պահ վում է նմուշ ներ վերց րած՝ 
ա նաս նա բույ ժի՝ տվյալ դեպ քում հա մայն քա յին ա նաս նա բույ ժի մոտ։ 2րդ  օ րի
նա կը պահ վում է տվյալ հա մայն քի ղե կա վա րի մոտ։ 3րդ  օ րի նակն ու ղարկ
վում է ա նաս նա բու ժա կան լա բո րա տո րիա վերց ված նմուշ նե րի հետ, և պետք 
է փա թե թա վոր ված ու կնքված լի նեն այն պի սի ե ղա նա կով, որն ա պա հո վում է 
դրանց պահ պան վա ծութ յու նը: 

Ն մուշ նե րը ա նաս նա բու ժա կան լա բո րա տո րիա ներ ստաց վե լու ժա մա նակ 
դրանք պետք է ծած կագր ված լի նեն (նույ նա կա նաց ման հա մար), մինչև դրանք 
լա բո րա տոր հե տա զո տութ յուն ներ (փոր ձար կում ներ) անց կաց նե լու հա մար 
լա բո րա տո րիա յի կա ռուց ված քա յին ստո րա բա ժա նում փո խան ցե լը։

Թղ թա յին հա մա կարգ կի րառ վող լա բո րա տո րիա նե րին անհ րա ժեշտ է ստեղ
ծել զրո յաց ման սե փա կան հա մա կար գը։ Որ պես չկրկնվող նույ նա կա նաց ման 
հա մա րի ստեղծ ման հա սա րակ հա մա կար գի օ րի նակ՝ հան դես է գա լիս այն 
թվե րի օգ տա գոր ծու մը, ո րոնք բաղ կա ցած են ժա մա նա կա ցույ ցից (տա րի, 
ա միս, օր) և քա ռա նիշ թվից․ ՏՏԱԱՕՕ XXXX: Յու րա քանչ յուր օր վա սկզբին 
վեր ջին չորս թվե րը սկսվում են 0001ից։ Օ րի նակ՝ 1904200014 փոր ձան մու
շի հա մա րը կար դաց վում է որ պես 19 04 20 0014, ո րը նշա նա կում է թիվ 14 
փոր ձան մուշ, որն ստաց վել է 2019 թ․ ի ապ րի լի 20ին։ Ան կախ նրա նից, թե 
որ հա մա կարգն է ընտր վել լա բո րա տո րիա յում, որ պես զի բա ցառ վի նմուշ նե րի 
հետ կապ ված խառ նաշ փո թը, հեշ տութ յամբ գտնվեն փոր ձան մուշ ներն ու տե
ղե կատ վութ յու նը, պետք է կի րառ վեն նույ նա կա նաց ման ե զա կի հա մար ներ։

14․1․2․2․2 ՑՈՒՑԱԿՆԵՐ/2/
▻ Տու բեր կու լի նաց ման են թարկ ված խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի
▻ Կեն դա նի նե րի ար յան հե տա զո տութ յան հա մար
Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի ին ֆեկ ցիոն և  ին վա զիոն հի վան դութ

յուն նե րի դեմ պայ քա րի հա մա կար գում ա ռանձ նա հա տուկ տեղ են զբա ղեց
նում այն մի ջո ցա ռում նե րը, ո րոնք պայ մա նա վոր ված են ա պա հով տնտե սութ
յուն նե րի պահ պա նու մը վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի ներ թա փան ցու մից։  
Կեն դա նի նե րի նկատ մամբ անց կաց վող բո լոր տե սա կի ա նաս նա բու ժա կան 
մի ջո ցա ռում նե րի դեպ քում, այդ թվում նաև տու բեր կու լի նաց ման, նա խօ րոք 
տե ղե կաց նում են գյու ղա պե տե րին, հա մայն քա պե տե րին, ա նաս նա պա հա կան 
1 Նմուշառում՝ վերահսկվող նյութի խմբաքանակից նմուշի /փորձանմուշի/ առանձնացման և 
կազմման ընթացակարգ։
2 ՑՈՒՑԱԿ՝ որևէ կարգի բաների գրավոր թվարկումը ներկայացնող փաստաթուղթ, ցանկ։
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ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րի ղե կա վար նե րին, գյու ղա ցիա կան տնտե
սութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, սպա սար կող ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յու
թ յան հիմ նար կութ յա նը̀  հա մայն քա յին ա նաս նա բույ ժի կող մից։ Ա լեր գիա կան 
հե տա զո տութ յան օ րը, մի ջո ցառ ման անց կաց ման կազ մա կեր պի չը և պա տաս
խա նա տու ա նաս նա բույ ժը հրա հան գում են տու բեր կու լի նաց ման կամ բրու
ցել  յո զի նկատ մամբ ախ տո րո շիչ մի ջո ցա ռում նե րի անց կաց ման հա մար բո լոր 
մաս նա կից նե րին ի րենց պար տա կա նութ յուն նե րի մա սին, կազմ վում են ցու
ցակ ներ ինչ պես տու բեր
կու լի նաց ման, այն պես էլ 
ար յան հե տա զո տու թյան 
հա մար։ 
Աղ յու սակ 1։ Ցու ցակ տու
բեր կու լի նաց ման են թարկ
ված խո շոր եղ ջե րա վոր 
ա նա սուն նե րի։

Հա մայն քա յին ա նաս
նա բույժ նե րի կող մից «Ա նաս նա հա կա հա մա ճա րա կա յին տա րե կան մի ջո ցա
ռում նե րի պե տա կան ծրագ րով» կեն դա նի նե րի ախ տո րոշ ման նպա տա կով 
ար յու նառ ման հա մար նույն պես կազմ վում է ցու ցա կը, ան հա տա կան անվ տան
գութ յան կա նոն նե րի պահ պան մամբ, լրաց ված ցու ցա կը հա մա րա կալ ված փոր
ձա նոթ նե րով, նմու շառ ված ար յան նմուշ նե րի հետ միա սին փո խանց վում են 
մար զա յին/տա րա ծաշր ջա նա յին ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան լա բո րա տոր 
ծա ռա յութ յուն նե րի կենտ րոն՝ ախ տո րո շիչ հե տա զո տութ յան  նպա տա կով։
Աղյուսակ 2։ Ցուցակ կենդանիների արյան հետազոտության համար։

14․1․2․2․3 ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՆԵՐԸ
▻ նմուշ նե րի
▻ շի ճու կա բա նա կան հե տա զո տութ յուն նե րի
Ն մուշ նե րի գրանց ման հա մար կան տար բեր ձևա չա փե րի գրան ցա մատ յան

ներ, սա կայն գործ նա կա նում յու րա քանչ յուր լա բո րա տո րիա յում կի րառ վում է 
դրան ցից մե կը և տե ղե կատ վութ յան կա ռա վար ման կա րիք նե րի վեր լու ծութ
յան ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է քննար կել՝ առ կա գրան ցա մատ յա նը բա վա
րա րու՞մ է բո լոր պա հանջ նե րը, թե՞ անհ րա ժեշտ է վե րա նա յել դրա կա ռուց
ված քը։ Գ րան ցա մատ յան նե րը և  աշ խա տան քա յին մատ յան նե րը հա մար վում 
են տե ղե կատ վութ յան յու րա հա տուկ աղբ յուր ներ՝ վի ճա կագ րա կան վեր լու
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ծութ յուն ներ կա տա րե լու, ինչ պես նաև հաշ վետ վութ յուն նե րի պատ րաստ ման 
հա մար։ Մար զա յին (տա րա ծաշր ջա նա յին) ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան 
լա բո րա տոր ծա ռա յութ յուն նե րի կենտ րո նին հա մայն քի ա նաս նա բույ ժի կող
մից հանձն ված կեն դա նի նե րի ար յան նմուշ նե րը ներ կա յաց վում են ու ղեկ ցող 
գրութ յամբ, ըն դուն վում են կա ռույ ցի լա բո րա տո րիա յի ներ կա յա ցու ցի չի կող
մից և գ րանց վում են նմուշ նե րի գրան ցա մատ յա նում։
Աղ յու սակ 3։ Գ րան ցա մատ յան նմուշ նե րի։

Լա բո րա տո րիա յի ներ կա յա ցու ցի չը նմուշ նե րի գրան ցա մատ յա նում գրան
ցե լուց հե տո շի ճու կա բա նա կան փոր ձաքն նութ յան են թա կա նմուշ նե րը գրան
ցում է նաև «շի ճու կա բա նա կան հե տա զո տութ յուն նե րի գրան ցա մատ յա նում»՝ 
ախ տո րո շիչ հե տա զո տութ յուն անց կաց նե լու նպա տա կով։
Աղ յու սակ 4։ Գ րան ցա մատ յան շի ճու կա բա նա կան հե տա զո տութ յուն նե րի։

Մար զա յին/տա րա ծաշր ջա նա յին լա բո րա տոր ծա ռա յութ յուն նե րի կենտ
րո նին լա բո րա տո րիա յի ներ կա յա ցու ցի չը, ստու գե լով ար յան նմուշ նե րի ըն
դուն ման հա մա պա տաս խա նութ յան պա հանջ նե րը, կա տա րում է գրա ռում 
ըն դուն ված/խո տան ված ար յան նմուշ նե րի քա նա կի վե րա բեր յալ, լրաց նում 
ստաց ման ա միսամ սա թի վը, տե ղա փոխ ման պա տաս խա նա տո ւի ստո րա
գրութ յու նը։

14․1․2․2․4 ՆՄՈՒՇԱՌՄԱՆ ԱԿՏԵՐԸ
Հա մա ձայն սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան և  ա նաս նա բու ժութ յան 

ո լորտ նե րում պե տա կան վե րահս կո ղութ յան շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց վող 
նմու շառ ման կար գի (ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2014 թվա կա նի, հոկ տեմ բե րի 16ի 
N 1142ն  ո րոշ ման) փոր ձարկ ման (փոր ձաքն նութ յան) հա մար նմու շա ռումն 
ի րա կա նաց նում, նմուշ նե րը ծած կագ րում, դրոշ մակն քում և ն մու շառ ման ակ
տը ձևա կեր պում է լիա զոր մարմ նի տե սու չը, կամ՝ նրա ներ կա յա ցուց չի մաս
նակ ցութ յամբ։
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Աղյուսակ 5։ Նմուշառման ակտ փորձարկման կամ փորձաքննության նպատակով 
ընտրված նմուշի  համար։

14․1․2․2․5 ՈՒՂԵԿՑՈՂ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
▻ կեն դա նի նե րի ար յան հե տա զոտ ման հա մար 
▻ ախ տա բա նա կան նյու թե րի հե տա զոտ ման հա մար
Ու ղեց կող գրութ յու նը/1/ պետք է լրաց ված լի նի եր կու օ րի նա կից, ո րոն ցից 

մե կը պահ վում է լա բո րա տո րիա յում, մյու սը՝ հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը 
լրաց նե լուց հե տո տրա մադր վում է ա նաս նա բույ ժին: 

Ե թե հե տա զոտ վող նյութն ամ բող ջա կան ար յուն է, պետք է ու շադ րութ յուն 
դարձ նել, որ՝ 
1 Գրություն՝ պաշտոնական գրավոր հաղորդում։
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○ ար յու նը վերց ված լի նի հա մա պա տաս խան փոր ձա նո թով, 
○ ար յան քա նա կը բա վա րար լի նի հե տա զո տութ յան հա մար,
○ ար յու նը սա ռեց ված չլի նի:
Ե թե հե տա զոտ վող նյութն ար յան շի ճուկ է, պետք է ու շադ րութ յուն դարձ

նել, որ՝
○ շի ճու կը մա կարդ ված չլի նի, 
○ չպա րու նա կի հե մո լի զի հետ քեր, 
○ չու նե նա լի պե միկ պղտո րութ յուն, 
○ չու նե նա բակ տե րիալ ա ճի հետ քեր, 
○ շի ճու կի քա նա կը բա վա րար լի նի հե տա զո տութ յան հա մար։ 
Ըն դուն ման չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նող փոր ձան մուշն ըն դուն

վում է և գ րանց վում կեն սա բա նա կան նմուշ նե րի/1/ ըն դուն ման մատ յա նում։

Աղ յու սակ 6։ Ու ղեկ ցող գրութ յուն կեն դա նի նե րի ար յան հե տա զոտ ման հա մար։

1 ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹ (ԿԵՆՍԱՆՅՈՒԹ)՝ լաբորատոր հետազոտություններ (փորձարկումներ) 
անցկացնելու նպատակով կլինիկորեն առողջ կենդանիներից վերցված փորձանմուշներ։
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Աղ յու սակ 7։ Ու ղեկ ցող գրութ յուն ախ տա բա նա կան նյու թե րի  հե տա զո տութ յան 
հա մար (մար զա յին կենտ րոն)։

«Անասնաբուժության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 15
Անասնաբուժական գործունեություն իրականացնողների 

իրավունքները։
Անասնաբուժական գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական և 
իրավաբանական անձինք, անհատ ձեռնարկատերերն իրավունք ունեն 
նախնական ախտորոշման նպատակով իրականացնելու դիակների ախտա
բա նաանատոմիական հերձում, ըստ անհրաժեշտության, լաբո րատոր հե
տա զոտությունների ուղարկելու ախտաբանական նմուշներ։ 

Հե տա զոտ ման հա մար են թա կա ար յան նմուշ նե րի հետ ներ կա յաց վող ու
ղեկ ցող գրութ յու նից բա ցի, հա մայն քի ա նաս նա բույ ժի կող մից անհ րա ժեշ
տութ յան դեպ քում ներ կա յաց վում է նաև ախ տա բա նա կան նյու թե րի հե
տա զոտ ման հա մար ու ղեկ ցող գրութ յուն՝ մար զա յին/տա րա ծաշր ջա նա յին 
ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան լա բո րա տոր ծա ռա յութ յուն նե րի կենտ րո նին, 
նե րա ռե լով ախ տա բա նա կան նյու թի ան վա նու մը, կեն դա նու հի վան դաց ման 
ժա մա նա կը, կլի նի կա կան նշան նե րը, դիա հերձ ման արդ յունք նե րը, նախ նա
կան ախ տո րո շու մը և  ախ տա բա նա կան նյու թի ա միս, ամ սա թի վը։
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Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում, հանձն ված  ախ տա բա նա կան նյու թե րի ախ
տո րո շու մը, սահ ման ված ըն թա ցա կար գե րով հաս տատ ման հա մար, մար զա
յին լա բո րա տոր ծա ռա յութ յուն նե րի կենտ րո նը ու ղեկ ցող գրութ յամբ, ախ
տա բա նա կան նյու թե րը ու ղար կում է կենտ րո նա կան ՀԱԲԼԾԿ ՊՈԱԿին, 
հի վան դութ յան վերջ նա կան ախ տո րոշ ման հա մար։
Աղ յու սակ 8։ Ու ղեկ ցող գրութ յուն ախ տա բա նա կան նյու թե րի  հե տա զո տութ յան 
հա մար (հան րա պե տա կան ա նաս նա բու ժա կան լա բո րա տո րիա)։

14․1․2․2․6 ՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ՄԵՐԺՄԱՆ ՁԵՎԱԹՂԹԵՐԸ
Լա բո րա տո րիա յի ներ կա յա ցու ցի չը ստու գե լով ու ղեկ ցող գրութ յան առ

կա յութ յու նը/1/, լա բո րա տոր հե տա զո տութ յան չա փա նիշ նե րին նմուշ նե րի 
հա մա պա տաս խա նե լու դեպ քում՝ նմուշ նե րի փա թե թա վոր ման պահ պան
վա ծութ յու նը, ծած կագ րի առ կա յութ յու նը, ընտր ված նմուշ նե րի չա փի հա մա
պա տաս խա նութ յու նը՝ նմուշ նե րը ըն դու նում են, իսկ նշված պա հանջ նե րի 
1 Սույն մոդուլի 14․1․2 ենթաբաժնում ներկայացված են ուղեկցող գրության ձևերի օրինակներ:



‒ 72‒

խախտ ման դեպ քում՝ նմուշ նե րը չեն ըն դուն վում և վե րա դարձ վում են գրա
վոր հիմ նա վոր մամբ։

Ամ բող ջա կան ար յու նը և շի ճու կը խո տան վում են, ե թե՝ 
○ չեն պահ պան վել փոր ձան մու շի պահ պան ման և տե ղա փոխ ման պայ ման

նե րը, 
○ փոր ձան մու շը հա մա րա կալ ված չէ, 
○ փոր ձա նոթ նե րի հա մա րա կա լու մը չի հա մա պա տաս խա նում ու ղեգ րում 

նշվա ծին, 
○ փոր ձա նո թը վնաս ված է կամ չու նի կա փա րիչ, 
○ ար յու նը վերց ված է ան հա մա պա տաս խան փոր ձա նո թով, 
○ ար յան կամ շի ճու կի քա նա կը բա վա րար չէ հե տա զո տութ յունն անց կաց

նե լու հա մար,
○ շի ճու կը մա կարդ ված է, 
○ շի ճու կը լի պե միկ պղտոր է, 
○ շի ճու կը պա րու նա կում է հե մո լի զի հետ քեր, 
○ շի ճուկն ու նի բակ տե րիալ ա ճի հետ քեր։ 
Ըն դուն ման չա փա նիշ նե րին չհա մա պա տաս խա նող փոր ձան մու շը խո տան

վում է և գ րանց վում կեն սա բա նա կան նմուշ նե րի խո տան ման մատ յա նում նշե
լով հեր թա կան №,  նմու շառ ման ամ սա թի վը նմու շի հեր թա կան №, ըն դուն ման 
ամ սա թի վը, խո տան ված նմուշ նե րի քա նա կը, խո տան ման պատ ճա ռը, նմուշ
նե րի և  ու ղեգ րե րի տե ղա փոխ ման պա տաս խա նա տո ւի ստո րագ րութ յու նը։
Աղ յու սակ 9։ Ձ ևա թուղթ նմուշ նե րի մերժ ման։
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14․1․2․2․7 ՈՒՂԵԿՑՈՂ ՆԱՄԱԿՆԵՐԸ
▻ նմուշ նե րի
Ա նաս նա բու ժութ յան ո լոր տում պե տա կան վե րահս կո ղութ յան շրջա նակ

նե րում ի րա կա նաց վող նմու շառ ման ժա մա նակ լիա զոր մարմ նի տե սու չը 
փոր ձարկ ման (փոր ձաքն նութ յան) նպա տա կով ընտր ված նմուշ ներն ու ղեկ
ցող նա մա կով (N 2 ձև)/1/  ներ կա յաց նում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված կար գով նշա նակ ված հա մա պա տաս խա նութ
յան գնա հատ ման մար մին (փոր ձարկ ման լա բո րա տո րիա)։
Աղ յու սակ 10։ Ն մուշ ներն ու ղեկ ցող նա մակ։

14․1․2․2․7 ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
▻ դրա կան ռեակ ցիա տված կեն դա նի նե րի ար յան նմուշ նե րի մա սին
Հա մայն քի ա նաս նա բույ ժի կող մից ար յան նմուշ նե րը ու ղեկ ցող գրութ յան 

հետ միա սին, մար զա յին/տա րա ծաշր ջա նա յին լա բո րա տոր ծա ռա յութ յուն նե
րի կենտ րո նի լա բո րա տո րիա յի շի ճու կա բա նին հանձ նե լուց հե տո, վեր ջինս 
նա խա պատ րաս տում և վե րա դա սին է տրա մադ րում բրու ցել  յո զի նկատ մամբ 
դրա կան ռեակ ցիա տված կեն դա նի նե րի ար յան նմուշ նե րի մա սին տե ղե կատ
վութ յուն, նե րա ռե լով հա մայն քի, նմու շի ըն դուն ման ամ սա թի վը, տե ղե կատ
վութ յուն ա նաս նա տի րոջ մա սին, կեն դա նու տե սա կը, քա նա կը, հի վանդ նե րի 
քա նա կը և փոր ձի հա մա րը։

1 https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=93433
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«Անասնաբուժության մասին «ՀՀ օրենք, հոդված 12
Անասնաբուժական գործունեության պահանջները։

Անասնաբուժական գործունեություն իրականացնող անաս նա բույժ
ները, անասնաբուժական որակավորմամբ աշխատողներ ունեցող իրա
վաբանական անձինք, ինչպես նաև պարապրոֆեսիոնալները անաս նա
բու ժական գործունեություն իրականացնելու մասին լիազոր մարմին 
ներ կայացնում են տեղեկատվություն: 

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=121581

Աղյուսակ 11։ Տեղեկատվություն բրուցել յոզի նկատմամբ դրական ռեակցիա 
տված կենդանիների արյան նմուշների մասին։

14․1․2․2․8 ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
▻ Փոր ձարկ ված նմու շի հա մա պա տաս խա նութ յան մա սին
Լա բո րա տո րիան նմուշ նե րի փոր ձարկ ման (փոր ձաքն նութ յան) ա վար տից 

հե տո մեկ աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում ամ փո փում է արդ յունք նե րը և 
դ րանց վե րա բեր յալ կազ մում փոր ձարկ ման ար ձա նագ րութ յուն՝ նե րա ռե լով 
փոր ձար կում նե րի արդ յունք նե րը և  եզ րա կա ցութ յու նը/1/ փոր ձարկ ված նմու
շի հա մա պա տաս խա նութ յան մա սին, ո րը կազմ վում է 3 օ րի նա կից, ո րոն ցից 2 
օ րի նակն ու ղարկ վում է լիա զոր մար մին։ Փոր ձարկ ման ար ձա նագ րութ յու նը 
ստո րագ րում են փոր ձար կում կա տա րող նե րը և լա բո րա տո րիա յի ղե կա վա րը: 
Փոր ձարկ ման ար ձա նագ րութ յու նը վա վե րաց վում է լա բո րա տո րիա յի կնի քով: 
Փոր ձարկ ման ար ձա նագ րութ յան յու րա քանչ յուր էջ պար տա դիր հա մա րա
կալ վում է̀  նշե լով է ջի և  ար ձա նագ րութ յան հա մար նե րը: Փոր ձարկ ման ար
ձա նագ րութ յան մեջ ուղ ղում կամ լրա ցում չի կա տար վում: Ս խալ նե րի կամ 
վրի պակ նե րի դեպ քում կազմ վում է նոր ար ձա նագ րութ յուն, ո րը, որ պես հա
վել ված, կցվում է փոր ձարկ ման ա ռա ջին ար ձա նագ րութ յա նը: Պե տա կան վե
րահս կո ղութ յան նպա տա կով կա տար ված փոր ձաքն նութ յան արդ յունք նե րի 
հետ չհա մա ձայ նե լու դեպ քում` տնտե սա վա րող սուբ յեկ տը կա րող է դրանք 
բո ղո քար կել̀  օ րեն քով սահ ման ված կար գով/2/։
1 ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՔՆՆՎՈՂ ՀԱՐՑԻ՝ ԽՆԴՐԻ՝ ԳՈՐԾԻ ՄԱՍԻՆ ԴԱՏՈՂԱԲԱՐ և ՀԱՆ ԳԱ ՄԱՆՔ
ՆԵ ՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄՈՎ ՏՐՎՈՂ ԼՈՒԾՈՒՄ, ԵԶՐԱՀԱՆԳՈՒՄ, ՀԵՏևՈՒԹՅՈՒՆ։
2 ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 16ի N 1142  ն որոշում, ձև N 6:
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Աղ յու սակ 12։ Ն մու շի փոր ձարկ ման ար ձա նագ րութ յան։
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ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Լաբորատոր փորձարկման (փորձաքննության) արդյունքների ձևա

կերպ ման և գնահատման կարգի հետ կապված հարաբերությունները կար
գա վորվում են ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 16ի N 
1142ն որոշմամբ։ 

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=93433 

Անասնաբուժության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 14
Անասնաբուժական լաբորատոր գործունեությունը

Կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների ախտորոշման լաբորատոր 
փորձաքննության արդյունքների վիճարկման դեպքում ազգային ռեֆերենս 
լաբորատորիայի տված արձանագրությունը համարվում է վերջնական։

14․1․2․2․9 ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԳԻՐԸ
Մար զա յին ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան լա բո րա տոր ծա ռա յութ յուն նե

րի կենտ րո նի ղե կա վա րը, հա մա պա տաս խան ըն թա ցա կար գե րի հա մա ձայն, 
փոր ձարկ ված նմու շի վե րա բեր յալ տրա մադր ված «փոր ձարկ ման ար ձա նագ
րութ յան» հի ման վրա, պատ րաս տում և տ րա մադ րում է «ա նաս նա բու ժա կան 
փոր ձաքն նութ յան վկա յա գիր»։
Աղ յու սակ 13։ Ա նաս նա բու ժա կան փոր ձաքն նութ յան վկա յա գիր։
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14․1․2․2․10 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
▻ լա բո րա տոր փոր ձաքն նութ յան վե րա բեր յալ
կեն դա նի նե րի հի վան դութ յուն նե րի վե րա բեր յալ
Լա բո րա տո րիան նե րի վերջ նա կան արդ յուն քը հա մար վում է հե տա զո

տութ յան պա տաս խա նը և դ րա մա սին գրված եզ րա կա ցութ յու նը կամ հաշ
վետ վութ յու նը, ո րը ա նաս նա բու ժա կան հա մա կար գի աշ խա տակ ցին պետք 
է ա պա հո վի անհ րա ժեշտ տե ղե կատ վութ յուն (օ րի նակ՝ «նմու շը հե մո լի
զի է են թարկ ված» և  այլն)։ Հաշ վետ վութ յու նը պետք է ստուգ վի և ս տո րա
գրվի լա բո րա տո րիա յի հա մա պա տաս խան աշ խա տակ ցի կող մից։ Մար զա յին 
ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան և բու սա սա նի տա րա կան լա բո րա տոր ծա ռա
յութ յուն նե րի կենտ րոն ու ղարկ վող նմուշ նե րի լա բո րա տոր փոր ձաքն նութ յան 
վե րա բեր յալ պար բե րա բար կազմ վում են հաշ վետ վութ յուն ներ՝ վե րա դաս օր
գան նե րին ներ կա յաց նե լու հա մար։
 ▻ «Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի հի վան դութ յուն նե րի լա բո րա

տոր ախ տո րոշ ման, կեն դա նա կան ծա գում ու նե ցող հում քի և ն յու թի 
լա բո րա տոր փոր ձաքն նութ յուն նե րի ի րա կա նա ցում» ծրագ րի շրջա
նակ նե րում, տա րա ծաշր ջա նա յին ա նաս նա բու ժասա նի տա րա կան 
լա բո րա տոր ծա ռա յութ յուն նե րի կենտ րո նի շի ճու կա բա նի կող մից 
ի րա կա նաց վում է լա բո րա տոր փոր ձաքն նութ յան վե րա բեր յալ հաշ
վետ վութ յուն, որ տեղ  ամ փոփ վում են տա րա ծաշր ջա նում հաշ վե տու 
ամ սում ի րա կա նաց ված բրու ցել  յո զի նկատ մամբ շճա բա նա կան փոր
ձաքն նութ յան արդ յունք նե րը, ինչ պես նաև ախ տո րոշ ման նպա տա կով 
օգ տա գործ ված ռոզբեն գալ հա կած նի շար ժի մա սին տե ղե կատ վու
թյուն նե րը ըստ կեն դա նա տե սակ նե րի։

Աղ յու սակ 14։ Հաշ վետ վութ յուն շճա բա նա կան փոր ձաքն նութ յան և ռոզբեն գալ հա
կած նի շար ժի վե րա բեր յալ։

 ▻ «Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի հի վան դութ յուն նե րի լա բո րա տոր 
ախ տո րոշ ման, կեն դա նա կան ծա գում ու նե ցող հում քի և ն յու թի լա բո
րա տոր փոր ձաքն նութ յուն նե րի ի րա կա նա ցում» ծրագ րի շրջա նակ նե
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րում, մար զա յին ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան լա բո րա տոր ծա ռա
յութ յուն նե րի կենտ րո նի մար զա յին ստո րա բա ժան ման հա մա կար գո ղի 
կող մից ի րա կա նաց ված լա բո րա տոր փոր ձաքն նութ յան վե րա բեր յալ 
ներ կա յաց վող հաշ վետ վութ յա նը կենտ րո նա կան ա նաս նա բու ժա կան 
լա բո րա տո րիա յին՝ « Հան րա պե տա կան ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա
կան լա բո րա տոր ծա ռա յութ յուն նե րի կենտ րոն» ՊՈԱԿին (ՀԱԲԼԾԿ)։ 
Մար զա յին ամ փոփ հաշ վետ վութ յու նում նե րառ վում են հաշ վե տու ամ
սում ի րա կա նաց ված բրու ցել  յո զի նկատ մամբ շճա բա նա կան փոր ձաքն
նութ յան արդ յունք նե րը, ախ տո րոշ ման նպա տա կով օգ տա գործ ված 
ռոզբեն գալ հա կած նի շար ժի մա սին տե ղե կատ վութ յուն նե րը տար բեր 
կեն դա նա տե սակ նե րի հա մար, ինչ պես նաև ախ տա նա տո միա կան փոր
ձաքն նութ յան են թարկ ված նմուշ նե րի վե րա բեր յալ տվյալ նե րը։

Աղ յու սակ 15։ Հաշ վետ վութ յուն շճա բա նա կան փոր ձաքն նութ յան և ռոզբեն գալ հա
կած նի շար ժի վե րա բեր յալ, ՀԱԲԼԾԿ ներ կա յաց նե լու հա մար։

▻ մար զա յին ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան և բու սա սա նի տա րա կան լա
բո րա տոր ծա ռա յութ յուն նե րի կենտ րո նի  կող մից տրա մադր վում է նաև «կեն
դա նի նե րի հի վան դութ յուն նե րի վե րա բեր յալ» հաշ վետ վութ յուն ՀԱԲԼԾԿին, 
որ տեղ նե րառ վում են ըստ կեն դա նա տե սակ նե րի հե տա զոտ ման ե ղա նակ նե րը 
և նախ նա կան ախ տո րոշ ման արդ յունք նե րը։
Աղ յու սակ 16։ Հաշ վետ վութ յուն «կեն դա նի նե րի հի վան դութ յուն նե րի վե րա բեր յալ», 
ՀԱԲԼԾԿ ներ կա յաց նե լու հա մար։
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14․1․3 ԳրաՆՑաՄատՅաՆՈՒՄ ՀետաԶՈտՄաՆ արԴՅՈՒՆՔՆերԻ ԳրաՆ ՑՈՒ ՄԸ

Ա նաս նա բու ժա կան մի ջո ցա ռում նե րի արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման 
հիմ քում ըն կած է ա նաս նա բու ժա կան հիմ նար կի պա տաս խա նատ վութ յու նը 
կա տար ված աշ խա տան քի հա մար։ Ա նաս նա բույ ժի կող մից յու րա քանչ յուր 
հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի գրան ցում ի րա կա նաց վում է ըստ ու սում
նա սի րութ յան՝ նա խա տես ված հա մա պա տաս խան գրան ցա մատ յան նե րում,  
գրանց ման հա մար օգ տա գոր ծե լով տար բեր մե թոդ ներ/1/, ինչ պես տեխ նի կա
կան մի ջոց նե րի օգ տա գործ մամբ, այն պես էլ ա ռանց դրանց: Մուտ քագր ված 
տվյալ նե րը,  հե տա զոտ ման արդ յունք նե րի գրան ցու մը գրան ցա մատ յան նե
րում հիմք են հան դի սա նում հաշ վառ ման վե րա բեր յալ հաշ վետ վո ղա կա նու
թյա նը, վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի կազմ մա նը, կա տար ված աշ խա տանք
նե րի վեր լու ծութ յա նը և գ նա հատ մա նը, հա ղոր դակ ցութ յան կար ևոր մի ջոց 
վե րա դաս ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յութ յան կազ մա կեր պութ յուն նե րի և հիմ
նար կութ յուն նե րի միջև, արդ յուն քում՝ աշ խա տանք նե րի արդ յու նա վե տու
թյան բարձ րաց մա նը ա պա հով մա նը։ 

14.1.3.1 ՀաՇՎաՌՄաՆ ՀաՄար տարՎՈղ ՈրՈՇ ԳրաՆՑաՄատՅաՆՆերԻ 
ՕրԻՆաԿՆեր

14.1.3.1. Ա) ՀԻՎԱՆԴ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆ
 (Ձև 1ՎԵՏ)
Հա մար վում է բու ժիչ աշ խա տանք նե րի գրանց ման հի մա նա կան փաս տա

թուղ թը, ո րը տար վում է ա նաս նա բու ժա կան հիմ նարկ նե րի և մաս նա գետ նե
րի կող մից։ Դ րան ցում գրանց վում են ամ բու լա տոր և ս տա ցիո նար բուժ ման 
նպա տա կով ա նաս նա բու ժա կան հիմ նար կութ յուն բեր ված հի վանդ կեն դա նի
նե րին։ Մատ յա նում նշվում են կեն դա նու ա ռաջ նա յին և կրկ նա կան գրան ցում
նե րի հեր թա կան  հա մար նե րը, կեն դա նու ա նաս նա բու ժա կան հիմ նար կութ
յուն բե րե լու ամ սա թի վը, ա նաս նա տի րոջ ազ գա նու նը և հաս ցեն, կեն դա նու 
սե ռը, տե սա կը, հա մա րը, հի վան դաց ման ժամ կե տը, նախ նա կան և  եզ րա փա
կիչ ախ տո րո շու մը, լրա ցու ցիչ հե տա զո տութ յան տվյալ նե րը, կլի նի կա կան 
նշան նե րը, բու ժիչ օգ նութ յու նը, հանձ նա րա րութ յուն նե րը, հի վան դութ յան 
ել քը, հա տուկ նշում նե րը, բու ժող մաս նա գե տի ազ գա նու նը։ Ս տա ցիո նա րում 
բուժ վող բարձ րա ժեք, տոհ մա յին կեն դա նի նե րի հա մար, տոհ մա յին կեն դա նի
նե րի հա մար բա ցի նշված գրան ցում նե րից, մատ յա նին կից տար վում է նաև 
հի վան դութ յան պատ մութ յուն, որ տեղ ման րա մաս նո րեն նշվում են հի վան
դութ յան ըն թաց քը, հեր թա կան հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րը, հե տա
գա բու ժու մը և  այլն:

1 ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ (ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ) ՄԵԹՈԴ՝ որոշվող հատկանիշների՝ դրանց հենակետային 
արժեքի և (կամ) սանդղակի հետ համեմատության միջոց կամ միջոցների ամբողջություն՝ 
լաբորատոր հետազոտությունների (փորձարկումների) սկզբունքին համապատասխան։
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Աղյուսակ 17։ Մատյան հիվանդ կենդանիների գրանցմանձև1 վետ։

14․1․3․1․ Բ) ՀաԿաՀաՄաՃարաԿաՅԻՆ ՄԻՋՈՑաՌՈՒՄՆերԻ 
ԳրաՆՑՄաՆ ՄատՅաՆ (Ձև2 Վետ) 

Ն րա նում գրանց վում են պլա նա յին և  ոչ պլա նա յին հա կա հա մա ճա րա կա յին 
մի ջո ցա ռում նե րը։ Մատ յա նում նշվում են կեն դա նի նե րի ախ տո րո շիչ հե տա
զո տութ յուն նե րը, պատ վաս տում նե րը, հա կա պա րա զի տա յին մշա կում նե րը, 
ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան աշ խա տանք նե րը։ Գ րան ցում նե րը կա տար
վում են հետև յալ հա ջոր դա կա նութ յամբ․ մի ջո ցառ ման անց կաց ման ամ սա թի
վը, ֆեր մա յի, տնտե սութ յան, բնա կա վայ րի ան վա նու մը, կեն դա նի նե րի տե սա
կը և հա սա կը, հե տա զո տութ յան տե սա կը, մշա կում ներ, պատ վաս տում ներ, 
կեն դա նի նե րի գլխա քա նա կը, ո րոնք պատ վաստ վել կամ մշակ վել են կան խար
գե լիչ կամ հար կա դիր նպա տա կով, կեն դա նի նե րի քա նա կը, ո րոնք տար վա 
ըն թաց քում ախ տո րո շիչ հե տա զո տութ յան են են թարկ վել ա ռա ջին կամ երկ
րորդ ան գամ։
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Աղ յու սակ 18։ Մատ յան հա կա հա մա ճա րա կա յին մի ջո ցա ռում նե րի գրանց ման ձև2 վետ։

14․1․3․1․ Գ) ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ /ՔԱՂԱՔԻ/ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ 
ՎԻՃԱԿԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆ (Ձև3 ՎԵՏ) 
Հա մար վում է ին ֆեկ ցիոն և  ին վա զիոն հի վան դութ յուն նե րի հաշ վառ ման հի

մա նա կան փաս տա թուղթ, ո րը տար վում է տա րած քա յին /քա ղա քա յին/ ա նաս
նա բու ժա կան սպա սարկ ման կենտ րո նի տնօ րե նի կող մից, ո րը են թա կա է մշտա
կան պահ պան ման հա մար։ Մատ յա նի տիտ ղո սա թեր թի վրա, բա ցի սո վո րա կան 
նշում նե րից, գրվում է նաև, թե որ տեղ է պահ վում նա խորդ հա ման ման մատ յա
նը, ո րի գրան ցում նե րը վեր ջա նում են տվյալ մատ յա նի գրան ցում նե րից ա ռաջ։ 
Մատ յա նում գրանց վում են այն ին ֆեկ ցիոն և  ին վա զիոն հի վան դութ յուն նե րը, 
ո րոնց նկատ մամբ սահ ման վում է կա րան տին/1/ կամ ա նաս նա բու ժա կան սահ
մա նա փա կում։ Յու րա քանչ յուր հի վան դութ յան հա մար տար վում է ա ռան ձին 
գրան ցում, այն է․ գրանց ման ամ սա թի վը, բնա կա վայ րը, տվյալ ներ հի վան դութ
յան ախ տո րոշ ման վե րա բեր յալ, ին ֆեկ ցիոն հա րուց չի աղբ յու րը, կա րան տի նի 
կամ սահ մա նա փակ ման սահ ման ման ամ սա թի վը և հա մա րը, հի վան դա ցած, 
հե տա զոտ ված և տար վա վեր ջում հի վանդ մնա ցած կեն դա նի նե րի քա նա կը, 
կա րան տի նի և սահ մա նա փակ ման վե րաց ման ամ սա թի վը, հա տուկ նշում ներ, 
գրան ցում կա տա րող մաս նա գե տի ազ գա նու նը։

14․1․3․1․ Դ) ՀՀՈՒՄ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՈՐՈՇ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՆԵՐԻ 
ՁԵՎԱՆՄՈՒՇՆԵՐԸ
«Գ րան ցա մատ յան Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում կեն դա նի նե րի շու

կա նե րում ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յութ յան կող մից վար վող» ձևան մուշ, 
1 Կարանտին՝ անասնաբուժության/բժշկության մեջ միջոցառումների համակարգ, կիրառվում է` 
համաճարակի օջախից վարակիչ հիվանդությունների տարածումը կանխելու և օջախը վերացնելու 
նպատակով։
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հաս տատ ված ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի 2008 թվա կա նի դեկ տեմ
բե րի 19ի N 265ն հ րա ման/1/․ 
Աղ յու սակ 19։ Գ րան ցա մատ յան Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում կեն դա նի նե րի 
շու կա նե րում ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յութ յան կող մից վար վող։

«Գ րան ցա մատ յան պե տա կան վե րահս կո ղութ յան նպա տա կով փոր ձարկ
ման հա մար վերցր ված ապ րան քի նմուշ նե րի» և «գրան ցա մատ յան պե տա կան 
վե րահս կո ղութ յան նպա տա կով փոր ձարկ ման հա մար լա բո րա տո րիա յի ստա
ցած ապ րան քի նմուշ նե րի» ձևան մուշ նե րը, հաս տատ ված ՀՀ կա ռա վա րութ
յան 2014 թվա կա նի, հոկ տեմ բե րի 16ի N 1142ն  ո րոշ ման/2/, որ տեղ լիա զոր 
մար մի նը և փոր ձարկ ման լա բո րա տո րիան նմուշ նե րը հաշ վա ռում են ա ռան
ձին գրան ցա մատ յան նե րում։
Աղ յու սակ 20։ Գ րան ցա մատ յան պե տա կան վե րահս կո ղութ յան նպա տա կով փոր
ձարկ ման հա մար վերց ված ապ րան քի նմուշ նե րի՝ ձև3։

1 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=49007 
2 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=93433 
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Աղ յու սակ 21։ Գ րան ցա մատ յան պե տա կան վե րահս կո ղութ յան նպա տա կով փոր
ձարկ ման հա մար լա բո րա տո րիա յի ստա ցած ապ րան քի նմուշ նե րի՝ ձև7։

14․1․3․1․ Ե) ԱՅԼ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՆԵՐ
▻ Ա նաս նա բու ժա կան լա բո րա տո րիա նե րում ա ռա վել մեծ թիվ են կազ մում 

հետև յալ գրան ցա մատ յան նե րը, օ րի նակ (ո րոշ օ րի նակ ներ ներ կա յաց ված են 
14․1․2 են թա բաժ նում)․

⠐ «նմուշ նե րի գրան ցա մատ յա նը» 
⠐ «գրան ցա մատ յան շի ճու կա բա նա կան հե տա զո տութ յուն նե րի 
⠐ «ման րէա բա նա կան հե տա զո տութ յան մատ յան»; 
⠐ «վի րու սա բա նա կան հե տա զո տութ յան մատ յան»; 
⠐ «ար յան շի ճու կա բա նա կան հե տա զոտ ման մատ յան»; 
⠐ «հե մա տո լո գիա կան հե տա զո տութ յան մատ յան»; 
⠐ «կեն դա նի նե րի մա կա բու ծա յին հի վան դութ յուն նե րի հե տա զո տութ յուն

նե րի հաշ վառ ման մատ յան» և  այլն։
▻ Պե տա կան սահ մա նա յին և տ րանս պոր տա յին ա նաս նա բու ժա կան հիմ

նարկ նե րում տար վող «տրանս պոր տա յին հսկո ղութ յան ա նաս նա բու ժա կան 
կե տե րում կեն դա նի նե րի զննման արդ յունք նե րի գրանց ման մատ յան»  և  այլն։

▻ Կեն դա նի նե րի սպան դի, կեն դա նա կան ծագ ման մթերք նե րի ու հում քի 
պահ պան ման, վե րամ շակ ման ձեռ նար կութ յուն նե րում անց կաց վող ա նաս նա
բու ժա կան մի ջո ցա ռում նե րի գրանց ման հա մար օգ տա գործ վող «սպան դա
նոց նե րում սպան դա յին կեն դա նի նե րի զննման և մ սի ու մսամ թերք նե րի ա նաս
նա բու ժա սա նի տա րա կան փոր ձաքն նութ յան հաշ վառ ման մատ յան» և  այլն։

▻ Ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան փոր ձաքն նութ յան լա բո րա տո րիա նե
րում՝ 

⠐ «մսի, ձկան, ձվի ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան փոր ձաքն նութ յան 
մատ յան»;

⠐ «կա թի և կաթ նամ թերք նե րի ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան փոր ձաքն
նութ յան մատ յան»; 

⠐ «մեղ րի փոր ձաքն նութ յան մատ յան» և  այլն։

14․1․4 ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
ա նաս նա բու ժա կան հաշ վառ ման մաս կազ մող  վերջ նա կան հաշ վետ

վութ յուն նե րի մեջ ա ռաջ նա յին տվյալ նե րի հա վաս տի կեր պով ար տա ցո լե լը, 
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դի տար կում ներն ու արդ յունք նե րը, ճշգրիտ շա րադր ված եզ րա կա ցութ յան 
ձևա վոր ման ամ բող ջա կան պատ կերն են ար տա ցո լում ի րա կա նաց վող ա նաս
նա բու ժա կան աշ խա տանք նե րի հաշ վառ ման գոր ծում, կար ևոր մաս նա բա
ժի նը նե րա ռե լով եզ րա կա ցութ յան ձևա չա փի հա մա պա տաս խա նութ յու նը՝ 
հաշ վետ վութ յան կա ռուց ված քին: Հե տա զոտ ման եզ րա կա ցութ յան լրաց ման 
հա մար, եզ րա կա ցութ յան մեջ պետք է նշվեն ստուգ ման հաս տա տու մը և հե
տա զո տութ յան ե լա կե տա յին տվյալ նե րի հա մա պա տաս խա նութ յու նը, որ տեղ 
մե թոդ նե րը, ըն թա ցա կար գե րը, դի տար կում ներն ու արդ յունք նե րը պետք է 
ճշգրիտ շա րադր ված լի նեն և  ամ բող ջութ յամբ ար տա ցո լեն հե տա զո տութ յուն
նե րի ա ռաջ նա յին տվյալ նե րը։

 Լա բո րա տո րիա ու ղարկ վող նմուշ նե րի փոր ձաքն նութ յան, ա նաս նա բու
ժա սա նի տա րա կան փոր ձաքն նութ յան արդ յունք ներ լիար ժեք գնա հատ ման, 
ախ տո րո շու մը հաս տա տե լու, ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան փոր ձաքն նու
թ յան արդ յունք նե րը 15 օր վա ըն թաց քում վե րա հաս տատ վե լու կամ հերք վե
լու հա մար,  «ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան լա բո րա տոր ծա ռա յութ յուն նե րի 
կենտ րոն» ու ղարկ վող փոր ձան մուշ նե րը ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան փոր
ձաքն նութ յան (զգա յո րոշ ման, ման րա դի տա կա յին, ման րէա բա նա կան, մա կա
բու ծա բա նա կան, ֆի զի կա քի միա կան, կեն սա քի միա կան և  այլն) են թար կե լով, 
նմուշ նե րը և  ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան փոր ձաքն նութ յան են թարկ ված 
սպան դից գո յա ցած մթեր քի /կամ ձկան կամ կա թի կամ մեղ րի կամ ձվի/ նմու
շառ ված խմբա քա նա կի հա մար, ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց, 
հաս տատ ված կար գով, տրա մադր վում է ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան փոր
ձաքն նութ յան եզ րա կա ցութ յուն հա մա պա տաս խան ստորև դեպ քե րի․

 Ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան տե սա կե տից անվ տանգ է և պի տա նի է 
սննդում օգ տա գոր ծե լու հա մար ա ռանց սահ մա նա փա կում նե րի։

 Ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան անվ տան գութ յան ա պա հով ման հա մար 
են թա կա է օգ տա գործ ման վե րամ շա կու մից հետ։

 Ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան անվ տան գութ յան ա պա հով ման հա մար 
են թա կա է օգ տա հան ման/ ոչն չաց ման։

Մար զա յին ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան լա բո րա տոր ծա ռա յութ յուն
նե րի կենտ րոն նե րի կող մից լա բո րա տո րիա ու ղարկ վող նմուշ նե րի ա նաս
նա բու ժա կան փոր ձաքն նութ յան հա մար հաս տատ ված կար գով կազմ վում է 
ա նաս նա բու ժա կան փոր ձաքն նութ յան եզ րա կա ցութ յուն, ո րը տրա մադր վում 
է կա տար վող զգա յա բա նա կան, ման րէա դի տա կա յին,  ման րէա բա նա կան, վի
րու սո լո գիա կան, շի ճու կա բա նա կան, կեն սա քի միա կան, կապ րո լո գիա կան, 
հյուս ված քա բա նա կան, թու նա բա նա կան, մա կա բու ծա կան զննման արդ յունք
նե րով հե տա զո տութ յու նը հաս տա տե լու հա մար։

Օգտահանում` վտանգավոր արտադրանքի վերամշակում` այլ նպա
տա կով (որպես հումք, անասնակեր կամ այլն) օգտագործելու համար։

Ոչնչացում` վտանգավոր արտադրանքի̀  ֆիզիկական, քիմիական կամ 
կեն սաբանական եղանակով վերացում:
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ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության եզրակացության և 

պիտակի ձևը համաձայն N 1 N 2 հավելվածների հաստատված են Լիազոր 
մարմնի կողմից։

http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=88449

Աղ յու սակ 22։ Ա նաս նա բու ժա կան փոր ձաքն նութ յան եզ րա կա ցութ յան։

Ե թե լա բո րա տո րիան հնա րա վո րութ յուն չու նի ի րա կա նաց նե լու նմու
շի ա ռան ձին ցու ցա նիշ նե րի փոր ձար կում (փոր ձաքն նութ յուն), ա պա այդ 
դեպ քում տվյալ ցու ցա նիշ նե րի փոր ձար կու մը (փոր ձաքն նութ յու նը) պայ
մա նագ րա յին հի մունք նե րով պատ վի րակ վում է մեկ այլ փոր ձարկ ման լա բո
րա տո րիա յի, որն ու նի այդ հնա րա վո րութ յու նը: Փոր ձաքն նութ յան վերջ նա
կան ար ձա նագ րութ յու նը կազ մում է այն լա բո րա տո րիան, որ տեղ հանձն վել 
են նմուշ նե րը: Լա բո րա տոր փոր ձաքն նութ յան ի րա կա նաց ման ժամ կե տը և 
տ ևո ղութ յու նը չեն կա րող գե րա զան ցել 10 աշ խա տան քա յին օ րը: 
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14․1 ՍՏՈՒԳԻՐ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԴ
1. Ինչ պի սի՞ պա հանջ ներ են ներ կա յաց վում գրան ցա մատ յան նե րի նկատ

մամբ։
2. Ինչ պի սի՞ հաշ վառ ման գրան ցա մատ յան ներ կան:
3. Ինչ պի սի՞ պա հանջ վող փաս տաթղ թեր կան լա բո րա տո րիա ու ղարկ վող 

նմուշ նե րի հա մար: 
4. Ո՞ր դեպ քում են նմուշ նե րը ըն դուն վում կամ վե րա դարձ վում գրա վոր 

հիմ նա վոր մամբ:
5. Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում ինչ պի սի՞ ու ղեկ ցող գրութ յուն է ներ կա

յաց վում մար զա յին/տա րա ծաշր ջա նա յին ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա
կան լա բո րա տոր ծա ռա յութ յուն նե րի կենտ րոն, հե տա զոտ ման են թա կա 
ար յան նմուշ նե րի հետ ներ կա յաց վող ու ղեկ ցող գրութ յու նից բա ցի։

6. Ի՞նչ է ներ կա յաց նում վե րա դա սին լա բո րա տո րիա յի շի ճու կա բա նը 
բրու ցել  յո զի նկատ մամբ դրա կան ռեակ ցիա տված կեն դա նի նե րի ար
յան նմուշ նե րի փոր ձաքն նութ յու նից հե տո։

7. Ի՞նչ է նա խա պատ րաս տում մար զա յին ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան 
լա բո րա տոր ծա ռա յութ յուն նե րի կենտ րո նի փոր ձարկ ման լա բո րա տո
րիա յի ղե կա վա րը, շի ճու կա բա նի կող մից տրա մադր ված փոր ձարկ ված 
նմու շի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յան հի ման վրա։

8. Ին չի՞ հա մար են գրան ցա մատ յան նե րում տվյալ նե րը մուտ քագր վում և 
հե տա զոտ ման արդ յունք նե րը գրանց վում։

9. Ինչ պի սի՞ հաշ վետ վութ յան ձևեր են օգ տա գործ վում մար զա յին և տա
րա ծաշր ջա նա յին ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան լա բո րա տոր ծա ռա
յութ յուն նե րի կենտ րոն նե րի կող մից։

10. Ո՞ր դեպ քե րում է տրա մադր վում ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան փոր
ձաքն նութ յան եզ րա կա ցութ յուն։

11. Ի՞նչ է տրա մադր վում մար զա յին ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան լա
բո րա տոր ծա ռա յութ յուն նե րի կենտ րո նի կող մից լա բո րա տո րիա ու
ղարկ ված նմուշ նե րի ա նաս նա բու ժա կան փոր ձաքն նութ յան հա մար 
կա տար ված զգա յա բա նա կան, ման րա դի տա կա յին,  ման րէա բա նա կան, 
վի րու սո լո գիա կան, շի ճու կա բա նա կան, կեն սա քի միա կան, կապ րո լո
գիա կան, հյուս ված քա բա նա կան, թու նա բա նա կան, մա կա բու ծա կան 
զննման արդ յունք նե րով հե տա զո տութ յու նը հաս տա տե լու հա մար։

12. Ե թե լա բո րա տո րիան հնա րա վո րութ յուն չու նի ի րա կա նաց նե լու նմու շի 
ա ռան ձին ցու ցա նիշ նե րի փոր ձար կում (փոր ձաքն նութ յուն), ա պա այդ 
դեպ քում տվյալ ցու ցա նիշ նե րի փոր ձար կու մը (փոր ձաքն նութ յու նը) 
ու՞մ է պատ վի րակ վում։

14․1 ԹԵՍՏԵՐ
I Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը

  Ա նաս նա բու ժա կան գրան ցա մատ յան ներն են՝ 
1. գրան ցա մատ յան հի վանդ կեն դա նի նե րի (ձև 1վետ)
2. գրան ցա մատ յան հա կա հա մա ճա րա կա յին մի ջո ցա ռում նե րի (ձև2 վետ)
3. գրան ցա մատ յան տա րա ծաշր ջա նի /քա ղա քի/ հա մա ճա րա կա յին վի ճա

կի (ձև3 վետ)
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4. գրան ցա մատ յան Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում կեն դա նի նե րի 
շու կա նե րում ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յութ յան կող մից վար վող

5. գրան ցա մատ յան վե րահսկ ման են թա կա ար տա հան վող և ներ մուծ վող 
ապ րանք նե րի տե ղա շար ժի հաշ վառ ման

6. գրան ցա մատ յան տա րան ցիկ փո խադ րում նե րի դեպ քում վե րահսկ ման 
են թա կա ապ րանք նե րի տե ղա շար ժի հաշ վառ ման 

7. գրան ցա մատ յան պե տա կան վե րահս կո ղութ յան նպա տա կով փոր ձարկ
ման հա մար վերց ված ապ րան քի նմուշ նե րի

8. գրան ցա մատ յան պե տա կան վե րահս կո ղութ յան նպա տա կով փոր ձարկ
ման հա մար լա բո րա տո րիա յի ստա ցած ապ րան քի նմուշ նե րի

9. գրան ցա մատ յան նմուշ նե րի
10. գրան ցա մատ յան շի ճու կա բա նա կան հե տա զո տութ յուն նե րի
11. ու ղեկ ցող գրութ յուն ախ տա բա նա կան նյու թե րի հե տա զոտ ման հա մար

II Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Լաբորատոր գործունեությունը ներառում է

1. կեն դա նի նե րի հի վան դութ յուն նե րի ախ տո րո շիչ հե տա զո տութ յուն նե
րը

2. ա նաս նա բու ժասա նի տա րա կան փոր ձաքն նութ յու նը
3. ա նաս նա պա հութ յու նում և շր ջա կա մի ջա վայ րի աղ տոտ մանն առնչ

վող զոո հի գիե նիկ նոր մե րի, անվ տան գութ յան սահ ման ված նոր մե րի, 
ար գել ված և մ նա ցոր դա յին նյու թե րի բա ցա հայտ մանն ուղղ ված փոր
ձաքն նութ յու նը.

4. ա նաս նա բու ժա կան դե ղա մի ջոց նե րի ո րա կի և  արդ յու նա վե տութ յան 
նկատ մամբ հե տա զո տութ յուն նե րը: 

5. ա նաս նա բու ժա կան ու ղեկ ցող փաս տաթղ թե րի տրա մադ րու մը

III Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Եթե հետազոտվող նյութն ամբողջական արյուն է, պետք է ուշադրու

թյուն դարձնել, որ՝
1. ար յու նը վերց ված լի նի հա մա պա տաս խան փոր ձա նո թով,
2. ար յան քա նա կը բա վա րար լի նի հե տա զո տութ յան հա մար, 
3. ար յու նը սա ռեց ված չլի նի, 
4. ար յու նը վերց ված է ան հա մա պա տաս խան փոր ձա նո թով
5. փոր ձա նո թը վնաս ված է կամ չու նի կա փա րիչ,
6. փոր ձա նոթ նե րի հա մա րա կա լու մը չի հա մա պա տաս խա նում ու ղեգ րում 

նշվա ծին,

IV Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Լաբորատորիա ուղարկվող նմուշների համար պահանջվող փաս տա

թղթերը են՝
1. ցու ցակ ար յան հե տա զո տութ յան
2. ցու ցակ օրինակ՝ տու բեր կու լի նաց ման
3. ակտ նմու շառ ման
4. ու ղեկ ցող գրութ յուն կեն դա նի նե րի ար յան հե տա զո տութ յան
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5. ու ղեկ ցող գրութ յուն ախ տա բա նա կան նյու թե րի հե տա զո տութ յան
6. ձևա թուղթ նմուշ նե րի մերժ ման
7. նա մակ նմուշ ներն ու ղեկ ցող
8. տե ղե կատ վութ յուն դրա կան ռեակ ցիա տված կեն դա նի նե րի ար յան 

նմուշ նե րի
9. տե ղե կատ վութ յուն ար յան նմուշ նե րի

10. ար ձա նագ րութ յուն փոր ձարկ ման 
11. վկա յա գիր ա նաս նա բու ժա կան փոր ձաքն նութ յան
12. հաշ վետ վութ յուն ներ լա բո րա տոր փոր ձաքն նութ յան արդ յունք նե րի
13. հաշ վետ վութ յուն ներ օգ տա գործ ված ախ տա հա նիչ նյու թի շար ժի
14. հաշ վետ վութ յուն կեն դա նի նե րի հի վան դութ յուն նե րի վե րա բեր յալ
15. գրան ցա մատ յան նմուշ նե րի
16. գրան ցա մատ յան շի ճու կա բա նա կան հե տա զո տութ յան
17. գրան ցա մատ յան հա կա հա մա ճա րա կա յին մի ջո ցա ռում նե րի

V Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Լաբորատորիա ուղարկվող նմուշների փորձաքննության համար տրա

մադրվում է անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության եզրա կա ցու
թյուն եթե՝
1. ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան տե սա կե տից անվ տանգ է և պի տա նի է 

սննդում օգ տա գոր ծե լու հա մար ա ռանց սահ մա նա փա կում նե րի։
2. ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան անվ տան գութ յան ա պա հով ման հա

մար են թա կա է օգ տա գործ ման վե րամ շա կու մից հետ։
3. ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան անվ տան գութ յան ա պա հով ման հա

մար են թա կա է օգ տա հան ման
4. ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան անվ տան գութ յան ա պա հով ման հա

մար են թա կա է ոչն չաց ման։
5. ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան փոր ձաքն նութ յուն չի ի րա կա նաց վել։

14․2 ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
14․2․1 ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ 
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ

 Լիա զոր մար մինն ա պա հո վում է ա նաս նա բու ժա կան փաս տաթղ թե րի 
տրման հա մա կարգ, հիմք ըն դու նե լով` 

▻ հա մա րա կալ ված փաս տաթղ թի հա մա րը. 
▻ փաս տա թուղ թը տվո ղի ստո րագ րութ յու նը, նրա դրոշ մակ նի քը. 
▻ յու րա քանչ յուր ա նաս նա բու ժա կան փաս տաթղ թի պատ ճե նը, ո րը պետք 

է պահ վի տրվե լուց հե տո 3 տա րի ժամ կե տով:
 Լիա զոր մար մի նը հաս տա տում է․

▻ ա նաս նա բու ժա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նող ան ձանց կող մից 
վար վող գրան ցա մատ յան նե րի ձևը, 

▻ պե տա կան վե րահս կո ղութ յան ի րա կա նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ 
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գրան ցա մատ յան նե րի, կնիք նե րի, փաս տաթղ թե րի, վար չա կան ակ տե րի, պե
տա կան վե րահս կո ղութ յուն ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձանց ան հա
տա կան կնիք նե րի ձևը; 

▻ ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան փոր ձաքն նութ յան եզ րա կա ցութ յան և 
պի տա կի ձևը; 

▻ ա նաս նա բու ժա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նող ան ձանց կող մից 
վար վող գրան ցա մատ յան նե րի ձևը;

▻ կեն դա նի նե րի ա նաս նա բու ժա կան անձ նագ րի ձևը և լ րաց նե լու կար գը։ 
 Լիա զոր մար մի նը սահ մա նում է․

▻ կեն դա նի նե րի վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի դեմ պայ քա րի և կան խար
գել ման հրա հանգ ներ(1) և մե թո դա կան ու ղե ցույց ներ; 

▻ ա նաս նա բու ժա կան գոր ծու նեութ յա նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը̀  ըստ 
ա նաս նա բու ժա կան վե րահսկ ման են թա կա օբ յեկ տի կամ ա նաս նա բու ժա կան 
հաս տա տութ յան տե սա կի; 

▻ ա նաս նա բու ժա կան պե տա կան վե րահս կո ղութ յան են թա կա ապ րանք
նե րին ներ կա յաց վող միաս նա կան ա նաս նա բու ժա կան̀  ա նաս նա բու ժա սա նի
տա րա կան պա հանջ նե րը: 

 Լիա զոր մար մի նը ի րա կա նաց նում է․
▻ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յան ո րոշ մամբ սահ ման

ված ապ րանք նե րի պե տա կան գրան ցում և պե տա կան գրանց ման վկա յա կա
նի ռեեստ րի վա րում, 

▻ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յան հաս տատ մանն է 
ներ կա յաց նում հա կաա նաս նա հա մա ճա րա կա յին տա րե կան մի ջո ցա ռում նե
րի պե տա կան ծրա գի րը և ն րա նում նե րառ ված վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի 
ցան կը/2/

▻ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Սահ մա նադ րութ յամբ և  օ րենք նե րով 
սահ ման ված այլ լիա զո րութ յուն ներ (գոր ծո ղութ յուն ներ)։

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յու նը («Ա նաս նա բու ժու
թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6րդ հոդ ված) սահ մա նում է.

▻ ա նաս նա բու ժութ յան ո լոր տում ա նաս նա բու ժա կան հսկման են թա կա 
ապ րանք նե րի ցան կը; 

▻ կեն դա նա կան ծագ ման մթեր քի անվ տան գութ յա նը ներ կա յաց վող պա
հանջ նե րը, ո րոնք նե րա ռում են ինչ պես ման րէա բա նա կան, այն պես էլ մա կա
բու ծա բա նա կան և քի միա կան ցու ցա նիշ նե րով անվ տան գութ յու նը; 

▻ ա նաս նա բու ժա կան պե տա կան վե րահս կո ղութ յան են թա կա ապ րանք նե
րի նմու շառ ման միաս նա կան ըն թա ցա կար գը; 

▻ տա րած քում միաս նա կան ա նաս նա բու ժա կան ու ղեկ ցող փաս տաթղ թե
րի կի րառ ման կար գը; 

▻ կեն դա նի նե րի, կեն դա նա կան ծագ ման մթեր քի, կե րե րի, պրե միքս նե րի 
ներ մուծ ման, ար տա հան ման և տա րան ցիկ փո խադր ման կար գը; մսի և կեն
դա նի նե րի սպան դից գո յա ցած մթեր քի ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան փոր
ձաքն նութ յան կար գը;
1  http://snund.am/իրավականակտեր/անասնաբուժություն/անասնաբուժություն/ 
2 http://snund.am/հհգնսապծանասնաբուժությանտեսչությ/ 
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▻ կենդանիների սպանդից գոյացած մթերքի անասնաբուժական դրոշմման 
կարգը/1/; 

https://a1plus.am/hy/article/163611
▻ ա նաս նա բու ժա կան ու ղեկ ցող փաս տաթղ թե րի տրման կար գը; 
▻ կա րան տին̀  եր կու և  ա վե լի մար զե րում ա նաս նա հա մա ճա րա կի բռնկման 

դեպ քում կա րան տի նի հայ տա րա րում և  այլն։ 
 ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը հաս տա տում է՝ 

▻ կեն դա նի նե րի կա րան տի նա յին, հա տուկ վտան գա վոր և պար տա դիր ծա
նուց ման են թա կա հի վան դութ յուն նե րի/2/ ցան կը/3/; 

▻ կեն դա նի նե րի կա րան տի նա յին, հա տուկ վտան գա վոր, պար տա դիր ծա
նուց ման են թա կա վա րա կիչ ու լայն տա րա ծում ու նե ցող ոչ վա րա կիչ հի վան
դութ յուն նե րի կան խար գել ման և վե րաց ման ծրագ րե րը/4,5/; 

▻ ա նաս նա բու ժա կան վե րահս կո ղութ յան են թա կա ապ րանք նե րի̀  Հա յաս
տա նի Հան րա պե տութ յան տա րածք ներ մուծ մա նը և Հա յաս տա նի Հան րա պե
տութ յան տա րած քից ար տա հան մա նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը; 

▻ ա նաս նա բու ժա կան վե րահս կո ղութ յան ի րա կա նաց ման ժա մա նակ ըն
դուն վող ակ տե րի օ րի նա կե լի ձևե րը, 

▻ ինչ պես նաև ըն դու նում է «Ա նաս նա բու ժութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քից 
բխող այլ ի րա վա կան ակ տեր:

14․2․2 ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
Ա նաս նա բու ժա կան տար բեր հիմ նար կութ յուն ներ ու կազ մա կեր պութ յուն

ներ ու նեն ի րենց ա ռանձ նա հա տուկ գոր ծե րի ան վա նա ցու ցա կը, որ տեղ լրաց
վում, պահ վում են տար բեր փաս տաթղ թեր/6/։

1  Դրոշմակնքման և եզրակացության նոր ձևեր՝ մսի վաճառքի թույլտվության համար․ https://
a1plus.am/hy/article/163611
2 Կենդանիների պարտադիր ծանուցման ենթակա հիվանդություններ̀  արագորեն տարած
վելու, ընդարձակ տարածքներ ընդգրկելու և մեծ տնտեսական վնասներ հասցնելու հատկություններ 
ունեցող վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդություններ, որոնց բացահայտման կամ կասկածի դեպքերը 
սահմանված կարգով ծանուցվում և գրանցվում են:
3 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=108389  
4 http://www.irtek.am/views/act.aspx?tid=15067  
5 https://www.egov.am/u_files/file/decrees/arc_voroshum/2012/12/qax501_1.pdf   
6  Формы журналов и отчетов

Փաստաթուղթ̀  ինֆորմացիա պարունակող այն իրը կամ առարկան, 
որի մեջ կամ որի վրա ամրագրված է գրավոր կամ բանավոր, այդ թվում 
նաև ձայնային և պատկերային ինֆորմացիան։ Փաստաթղթերը կարող են 
լինել պաշտոնական և ոչ պաշտոնական։ Պաշտոնական փաստաթուղթ 
է համարվում այն փաստաթուղթը, որն իր բնույթով հասանելի է բոլորին 
և նրանում ամրագրված ինֆորմացիան հասանելի է հասարակության 
բոլոր անդամներին։ Ոչ պաշտոնական փաստաթուղթ է համարվում 
այն փաստաթուղթը, որը չափից ավելի անձնական ինֆորմացիա է 
պարունակում։
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Գործավարություն՝ գործունեության բնագավառ է, որն ապահովում 
է պետական կառավարման մարմիններում (նախարարություններում 
և գերատեսչություններում) տարածքային կառավարման ու տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններում, ձեռնարկություններում, հիմնարկ նե
րում և այլ կազմակերպություններում փաստաթղթավորումը և պաշ տո
նա կան փաստաթղթերի հետ աշխատանքի կազմակերպումը։

Ա նաս նա բու ժա կան գոր ծա վա րութ յան էութ յու նը՝ դա ա նաս նա բու ժա կան 
փաս տաթղ թե րի բազ մաց ման, ըն դուն ման, ա ռաք ման, գրանց ման և ն րա 
նկատ մամբ հսկո ղութ յուն սահ մա նե լու հետ կապ ված աշ խա տանք նե րի ամ
բող ջութ յունն է։  

ՀՀ տա րած քում գոր ծող ա նաս նա բու ժա կան փաս տաթղ թե րը հա մար վում 
են.
  ա նաս նա բու ժա կան հաշ վետ վութ յան ձևե րը,
  ա նաս նա բու ժա կան ու ղեկ ցող փաս տաթղ թե րը (նե րառ յալ՝ ա նաս նա բու

ժա կան վկա յա կան նե րը, սեր տի ֆի կատ նե րը), ա նաս նա բու ժա կան տե
ղե կանք նե րը (նե րառ յալ՝ հա մա պա տաս խա նութ յան տե ղե կան քը), անվ
տան գութ յան սեր տի ֆի կատ նե րը; 

  պլան նե րը (օ պե րա տիվ, ըն թա ցիկ և հե ռան կա րա յին), 
  ակ տե րը, ար ձա նագ րութ յուն նե րը, 
  հրա հանգ նե րը
  հրա ման նե րը, 
  ո րո շում նե րը (նե րառ յալ՝ կա րան տի նի սահ ման ման և վե րաց ման), 
  կա նո նա կար գե րը, 
  ո րոշ ման նա խագ ծե րը, 
  տնտե սութ յուն նե րի, գյու ղատն տե սա կան այլ ձեռ նար կութ յուն նե րի ա նաս

նա բու ժա կան ծա ռա յութ յան գոր ծե րը, տար բեր հիմ նար կութ յուն նե րից 
և կազ մա կեր պութ յուն նե րից ստաց ված գրութ յուն նե րը; 

  մե թո դա կան ցու ցում նե րը
  կա նոն նե րը
  նոր մե րը
  հանձ նա րա րա կան նե րը
  ցու ցում նե րը
  ա նաս նա բու ժա կան հաշ վառ ման (գրան ցա մատ յան ներ) ձևե րը,

Ս տորև՝ հա կիրճ ներ կա յաց վում է ՀՀ տա րած քում օգ տա գործ վող  ա նաս
նա բու ժա կան փաս տաթղ թե րը ա ռան ձինա ռա ձին,  ինչ պես նաև սխե մա տիկ 
կա ռուց ված քը գծա պատ կեր 1ի օ րի նա կով։
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Գ ծա պատ կեր 1: Ա նաս նա բու ժա կան փաս տաթղ թե րը։

14․2․2․1 ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ
Ա նաս նա բու ժա կան հաշ վետ վութ յուն՝ հա տուկ պար բե րա կան վի ճա կա

գրա կան հաշ վետ վութ յուն, ո րը ներ կա յաց վում է ա նաս նա բու ժա կան օր գան
նե րին։ Այն հստա կո րեն ար տա ցո լում է կեն դա նի նե րի հի վան դութ յուն նե րը, 
ա նա պա հով տնտե սութ յուն նե րի առ կա յութ յու նը, հի վան դութ յուն նե րի շար
ժը, նրանց դեմ կա տար վող մի ջո ցա ռում նե րի արդ յու նա վե տութ յու նը։ Բա
ցա հայ տում է կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց ման մի ջոց նե րի 
անվ տան գութ յունն ու ակ տի վութ յու նը։ Ա նաս նա բու ժա կան հաշ վետ վութ յու
նը բաղ կա ցած է մի քա նի ձևե րից, ո րոնք կապ ված են ա նաս նա բու ժութ յան 
գոր ծու նեութ յան ո լորտ նե րի հետ։ Ա նաս նա բու ժա կան հաշ վետ վութ յան կար
ևոր ա ռանձ նա հատ կութ յուն է հա մար վում նրա միաս նա կա նութ յու նը, ո րով 
ուր վագծ վում է տար բեր մի ջո ցա ռում նե րի պատ կե րը։ Աս վա ծի վկա յութ յու նը 
այն է, որ յու րա քանչ յուր հաշ վետ վութ յան ձև բաղ կա ցած է ե րեք հիմ նա կան 
մա սե րից՝ վեր նա գի րը, բո վան դա կութ յու նը և ձ ևա կերպ վող մա սը։

▻ Վեր նագ րի մա սում գրվում է հաշ վետ վութ յան ձևի ան վա նու մը, ում է 
ուղարկ վում այն, նա խա րա րութ յան, ա նաս նա բու ժա կան հիմ նար կութ յան, 
տա րա ծաշր ջա նի ան վա նու մը։
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▻ Հաշ վետ վութ յան բո վան դա կութ յու նը կազմ վում է աղ յու սակ նե րի ձևով, 
որ տեղ կախ ված ա նաս նա բու ժա կան մի ջո ցառ ման բնույ թից, նշվում են կեն
դա նի նե րի հի վան դութ յուն նե րը, ան կում նե րը, հար կա դիր ոչն չա ցում նե րը, 
վակ ցի նաց ման պլա նա յին ա ռա ջադ րանք նե րը, պատ վաստ ված կեն դա նի նե րի 
գլխա քա նակ նե րը և  այլն։

▻ Հաշ վետ վութ յան ձևա վոր ման մա սում գրվում են փաս տաթղ թի ներ կա
յաց ման ամ սա թի վը, ա նաս նա բու ժա կան մաս նա գե տի պաշ տո նը, ստո րագ
րու թյու նը, կա տա րո ղի ազ գա նու նը և հե ռա խո սա հա մա րը։

Հաշ վետ վութ յան ո րոշ ձևեր (1վետ, 1վետ ա, 2 վետ, 3վետ, 4վետ, 5վետ 
և  այլն) կազմ վում են գոր ծող հրա հանգ նե րի հա մա ձայն և ներ կա յաց վում են 
սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան տես չա կան մարմ նի ա նաս նա բու ժութ յան 
տես չութ յա նը։ 

 Ձև 1վետ /ամ սա կան/ «հաշ վետ վութ յուն կեն դա նի նե րի վա րա կիչ հի
վան դութ յուն նե րի մա սին» փաս տա թուղ թը վե րա դաս ա նաս նա բու ժա կան 
հիմ նար կութ յուն նե րին է ներ կա յաց վում այն պի սի տվյալ նե րով, ինչ պի սիք են 
գյու ղատն տե սա կան և  այլ կեն դա նի նե րի վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի ա ռա
ջա ցու մը, տա րա ծու մը և վե րա ցու մը։ Կեն դա նի նե րի վա րա կիչ հի վան դութ յուն
նե րի վե րա բեր յալ հաշ վետ վութ յու նը կազ մում են բո լոր տնտե սութ յուն նե րում 
ա նաս նա բու ժա կան ըն կե րութ յան ա նաս նա բույժ նե րի և մաս նա գետձեռ նե
րեց նե րի կող մից։ Ե թե հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջա նում չի ար ձա նագր վել վա
րա կիչ հի վան դութ յուն, սա կայն նա խորդ հի վան դութ յան նկատ մամբ դեռևս 
չի վե րաց վել կա րան տի նը, ա պա լրաց վում է հաշ վետ վութ յան ձևը, իսկ տնտե
սութ յու նում նոր հի վան դութ յուն չգրանց վե լու և նա խորդ ա միս նե րից ա նա
պա հո վութ յու նը չշա րու նակ վե լու դեպ քում հաշ վետ վութ յան ձև չի լրաց վում։ 
Հաշ վետ վութ յան ձև 1վետ ձևի լրաց ման հա մար ե լա կե տա յին տվյալ ներ են 
հա մար վում հի վանդ կեն դա նի նե րի ա ռաջ նա յին գրան ցում նե րը, հա մա ճա րա
կա յին քար տե զի, լա բո րա տոր հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը։

Աղյուսակ 23։ Հաշվետվություն կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների մա
սին՝ Ձև 1վետ/։
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Աղյուսակ 24։ Հաշվետվություն հակահամաճարակային միջոցառումների մասին՝ 
Ձև 1վետ Ա։

 Ձև 1 վետ․ ա (եռամսյակային) «հաշվետվություն հակահամաճարակային 
միջոցառումների վերաբերյալ» հաշվետվությունը վերադաս անաս նա բու
ժա կան օրգաններին  է ներկայացվում եռամսյակի ընթացքում կատարված 
պլանային, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում ոչ պլանային հա կա
հա մաճարակային, մասնավորապես կենդանիների պատվաստումների և 
ախ տորոշիչ միջոցառումների վերաբերյալ։ Հաշվետվությունը կազ մե լու հա
մար ելակետային տվյալներ են համարվում տարածաշրջանի հա կա հա մա ճա
րակային միջոցառումների գրանցամատյանները, ինչպես նաև նախորդ հաշ
վե տվությունը և համաճարակային քարտեզը։
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 Հաշվետվության ձև 2վետ (տարեկան) ձևը վերաբերում է «կենդանիների 
ոչ վարակիչ հիվանդություններին»։ Այն կազմվում է սեփականության տարբեր 
ձևերի տնտեսությունների, ձեռնարկությունների, պետական անաս նա
բուժական ծառայության անասնաբուժական մասնագետների կողմից։ Հաշ
վե տվությունը կազմելու համար հիմք է անասնաբուժական հաշվառման թիվ 
մեկ մատյանը, որը վերաբերում է հիվանդ կենդանիների գրանցմանը։ 

Հաշվառման և հաշվետվության փաստաթղթերը մեծ նշանակություն ունեն 
տրավմատիզմի, վիրաբուժական և այլ հիվանդությունների բուժման, կանխ ման, 
կազմակերպման, կատարման, արդյունավետության հսկման հա մա կար գում:
Աղյուսակ 25։ Հաշվետվություն կենդանիների ոչ վարակիչ հիվանդությունների 
մասին՝ ձև 2վետ։
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Հաշվետվության ձևերից են նաև․ 
▻ «Ձկների և ձկնային կենդանիների հիվանդությունների» հաշվետվության 

հատուկ ձև՝ ձև 3վետ, որը ընդգրկում է ձկնատնտեսությունների անապահով 
կետերի և կանխարգելիչ միջոցառումների վերաբերյալ հարցը, 

▻ Ձև 4 վետ (տարեկան) «Հաշվետվություն անասնաբուժական լա բո րա տո
րիա ների աշխատանքների մասին»,

▻ Մարզային անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լա
բո րատոր ծառայությունների կենտրոն ուղարկվող նմուշների լաբորատոր 
փորձաքննության վերաբերյալ, կազմվող հաշվետվությունների ձևեր ներ կա
յաց ված են 14․1․2 ենթաբաժնում:

▻ Ձև 5 վետ (տարեկան) «Հաշվետվություն մսի կոմբինատներում, մսի, 
թռչնի վերամշակման ձեռնարկություններում, շուկաների անասնաբուժա
սա նի տարական փորձաքննության հսկողության մասին» և այլն։

Հաշվետվության փաստաթղթերը կազմվում են հաշվառման հիման վրա 
վիճակագրական վարչությանը ներկայացնելու համար/1/։ Հաշվետվության 
ձևավորման մասում գրվում է․

▻ փաստաթղթի ներկայացման ամսաթիվը, 
▻ անասնաբուժական մասնագետի պաշտոնը, ստորագրությունը, 
▻ կատարողի ազգանունը և հեռախոսահամարը։ 
Բացի պարբերաբար ներկայացվող հաշվետվության ձևերից, հատուկ 

վտանգավոր սուր  վարակիչ հիվանդությունների բռնկման դեպքում /
դաբաղ, ԽԱԿ, թռչունների ժանտախտ/ իրականացվում են նաև շտապ 
հաղորդումներ։ Առաջին հաղորդումը կատարում են անմիջապես 
հիվանդությունը նկատելուց հետո, իսկ հետագա յուրաքանչյուր տասնօրյակը 
մեկ մինչև համաճարակի վերացումը յուրաքանչյուր ամսվա 10, 20, 30։ Հա
մայն քը սպասարկող անասնաբույժն իր կողմից սպասարկվող համայնքի 
տա րածքում պարտավոր է իրականացնել կատարված հակա անաս նա հա մա
ճա րա կային միջոցառումների, հայտնաբերված  վա րա կիչ և ոչ վա րա կիչ հի
վան դությունների վերաբերյալ տեղեկատվության և հաշ վե տվու թյան տրա
մա դրում լիազոր մարմնին։

14․2․2․2 ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՈՒՂԵԿՑՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
Անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերը հավաստում են անաս

նաբուժական հսկման ենթակա ապրանքների տեղափոխմանը, առևտրին 
կամ իրացմանը, ներմուծմանը և արտահանմանը ներկայացվող անաս
նաբուժական պահանջներին համապատասխանությունը: Համայնքը սպա
սար կող անասնաբույժն իր կողմից սպասարկվող համայնքի տարածքում 
պար տավոր է իրականացնել̀  Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 
փո խադրվող անասնաբուժական պետական վերահսկողության ենթակա 
ապ րանքների համար անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերի տրա
մադրում: 

1 ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ
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Անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթուղթ̀  անասնաբուժության 
ոլորտում օգտագործվող հաշվառված ձևաթղթեր (վկայական, տեղեկանք, 
սերտիֆիկատ), որոնք հավաստում են Հայաստանի Հանրապետություն 
ներմուծվող, արտահանվող և Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 
փոխադրվող կենդանիների առողջական վիճակը, բեղմնավորիչ նյութերի, 
կենդանական ծագման մթերքի և հումքի, կենդանական ծագման կողմնակի 
արտադրանքի, կերատեսակների ծագումը, կենդանիների վարակիչ հի
վան դությունների նկատմամբ ապահով տարածքներից և կենդանական 
ծագ ման մթերքի և հումքի, կերատեսակների, բեղմնավորիչ նյութերի, 
անաս նաբուժական դեղամիջոցների անասնաբուժասանիտարական տե
սա կետից պիտանելիությունը.

Անասնաբուժական վկայականները տրվում են անասնաբույժների 
կողմից, ներմուծման և արտահանման սերտիֆիկատները̀  լիազոր մարմնի 
համապատասխան պաշտոնատար անձանց կողմից: Լիազոր մարմինն ապա
հովում է անասնաբուժական փաստաթղթերի տրման համակարգ, հիմք 
ընդու նելով` համարակալված փաստաթղթի համարը, փաստաթուղթը տվողի 
ստո րագրությունը, նրա դրոշմակնիքը, յուրաքանչյուր անասնաբուժական 
փաս տաթղթի պատճենը, որը պետք է պահվի տրվելուց հետո 3 տարի ժամ
կետով: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը սահմանում է̀  միաս
նա կան անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերի կիրառման կարգը, 
անաս նաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերի տրման կարգը։ 

 Ա նաս նա բու ժա կան ու ղեկ ցող փաս տաթղ թե րը բնո րո շում են բե ռի 
ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան անվ տան գութ յու նը, կեն դա նու դեպ քում 
ա ռող ջութ յու նը, ծագ ման վայ րի ա նաս նա հա մա ճա րա կա յին վի ճա կը, ա նաս
նա բու ժա սա նի տա րա կան անվ տան գութ յու նը: 

 Ա նաս նա բու ժա կան ու ղեկ ցող փաս տաթղ թերն ա նաս նա բույժ նե րին 
տրվում են հա մա րա կալ ված: Ա նաս նա բու ժա կան փաս տաթղ թե րը տպագր
վում են̀  ա) կենտ րո նաց ված կար գով, բ) մեկ է ջի, անհ րա ժեշ տութ յան դեպ
քում` դի մե րե սի և դար ձե րե սի վրա: 

 Ա նաս նա բու ժա կան ու ղեկ ցող փաս տաթղ թե րը լրաց վում են ձե ռա գիր 
կամ տպա գիր տեքս տով, ա նաս նա բու ժա կան տե ղե կան քը̀  հա յե րե նով, ա նաս
նա բու ժա կան վկա յա կա նը̀  հա յե րե նով կամ ռու սե րե նով, իսկ ա նաս նա բու ժա
կան սեր տի ֆի կա տը̀  դի մո ղի պա հան ջով կա րող է լրաց վել օ տար լեզ վով: 

 Ա նաս նա բու ժա կան ու ղեկ ցող փաս տաթղ թե րը հա վաս տում են ա նաս
նա բու ժա կան հսկման են թա կա ապ րանք նե րի տե ղա փոխ մա նը, առևտ րին 
կամ ի րաց մա նը, ներ մուծ մա նը և  ար տա հան մա նը ներ կա յաց վող ա նաս նա բու
ժա կան պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նութ յու նը։ 

 Ա նաս նա բու ժա կան ու ղեկ ցող փաս տաթղ թե րը տրվում են̀
○ ա նաս նա բու ժա կան վկա յա կան նե րը̀  ա նաս նա բույժ նե րի կող մից. 
○ ներ մուծ ման և  ար տա հան ման սեր տի ֆի կատ նե րը̀  լիա զոր մարմ նի հա մա

պա տաս խան պաշ տո նա տար ան ձանց կող մից: 
 Ա նաս նա բու ժա կան ու ղեկ ցող փաս տաթղ թե րը, անվ տան գութ յան սեր տի

ֆի կատ նե րը և հա մա պա տաս խա նութ յան տե ղե կան քը կա րող են լրաց վել, ներ



‒ 98‒

 Ա նաս նա բու ժա կան ու ղեկ ցող փաս տաթղ թե րի լրաց ված ար մա տիկ նե րը 
պահ պան վում են 3 տա րի, իսկ բեռ նե րը փո խադ րե լիս ա նաս նա բու ժա կան ու
ղեկ ցող փաս տաթղ թերն ու ժի մեջ են․ ա) NN 1, 2 և 3 ձևե րի ա նաս նա բու ժա
կան վկա յա կան նե րը, N 4 ձևի ա նաս նա բու ժա կան տե ղե կան քը̀  3 օր̀  սկսած 
տա լու պա հից մինչև փո խադ րու մը, ի րա ցու մը, պահ պա նու մը, բ) N 5 ձևե րի 
ա նաս նա բու ժա կան սեր տի ֆի կատ նե րը, ո րոնք տրվել են Հա յաս տա նի Հան րա
պե տութ յու նից ար տա հան վող կամ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յուն ներկր
վող սպոր տա յին ձիե րի, կրկե սա յին և  այլ կեն դա նի նե րի (թռչուն նե րի) հա մար̀  
սկսած տա լու պա հից մինչև մեկ նե լու օ րը̀  90 օր, այն դեպ քում, երբ կեն դա նի
նե րը գտնվել են վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րից ա պա հով վայ րե րում, ո րը հաս
տատ ված է տվյալ երկ րի ա նաս նա բու ժա կան պե տա կան ծա ռա յութ յան կող մից:

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ: Խիստ հաշ վետ վո ղա կա նութ յան մեկ 
ան գամ վա փաս տա թուղթ է, ո րը տրա մադր վում է պե տա կան հաս տա տութ յան 
ա նաս նա բույ ժի կող մից, հա վաս տում է կեն դա նի նե րի ա ռող ջա կան վի ճա կը և 
պատ վաս տում նե րի ու ախ տո րո շիչ հե տա զո տութ յուն նե րի ի րա կա նա ցու մը, կեն
դա նա կան ծագ ման մթերք նե րի ո րակն ու անվ տան գութ յու նը, պե տա կան  ա նաս
նա բու ժա սա նի տա րա կան ստուգ ման և հս կո ղութ յան են թա կա այլ օբ յեկտ ներ/1/ և 
դ րանց ծագ ման վայ րի վե րա բեր յալ:

1 Օբյեկտներ՝ հողատարածքներ, շենքեր, կառույցներ, շինություններ, տրանսպորտային միջոցներ, 
պահեստավորման (պահպանման) վայրեր, որտեղ իրականացվում է կենդանիների աճեցման 
(բուծման և պահման), անասնաբուժական հսկողության (վերահսկողության) ենթակա ապրանքների 
պատրաստման, վերամշակման, փոխադրման և պահպանման գործունեություն։

բեռն վել և տպ վել է լեկտ րո նա յին ե ղա նա կով ա նաս նա բու ժութ յան բնա գա վա ռում 
պե տա կան վե րահս կո ղութ յուն ի րա կա նաց նող Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
կա ռա վա րութ յան լիա զո րած պե տա կան մարմ նի է լեկտ րո նա յին կա ռա վար ման 
միաս նա կան հա մա կար գից՝ նա խա պես հա մա կար գում գրանց վե լու և մուտ քի 
ծած կա գիր ստա նա լու մի ջո ցով։ 

Լիազոր մարմնի կողմից տրվող ներմուծման կամ արտահանման անաս
նա բուժական վկայականները, անվտանգության սերտիֆիկատները, բու
սա սա նիտարական հավաստագրերը տրամադրվում են անվճար։ 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Անասնաբուժական վկայականները տալու և դրանք ձևակերպելու 

կարգի խախտումների հայտնաբերման դեպքում համապատասխան 
տարածքի անասնաբուժական պետական տեսուչի կողմից կազմվում 
է ակտ, որն առգրավված անասնաբուժական վկայականի հետ միասին 
ուղարկվում է այդ փաստաթուղթը տալու վայրի անասնաբուժական պե
տական տեսչության մարզային բաժին կամ անասնաբուժական պե տական 
տեսչություն̀  մեղավորներին օրենքով սահմանված կարգով պա տաս խա
նա տվության ենթարկելու համար:

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ ԿԵՂԾԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ 
մեղադրանք է առաջադրվում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 325րդ հոդ վա ծով, 
պատժվում են տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի չորս հա րյու
րապատիկից ութհարյուրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ՝ առա
վե լագույնը չորս տարի ժամկետով։
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ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Առանց անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերի պահանջներին 

համապատասխան անվավեր ճանաչված անասնաբուժական փաս
տա թղթերով ուղեկցվող արտադրանքը, այդ թվում` նաև անաս նա
բու ժասանիտարական փորձաքննության անցկացման նշանների բա
ցա կայությամբ մսեղիքը, ենթակա չէ ընդունման, վերամշակման և 
իրաց ման: Արտադրանքն ընդունվում է մեկուսացված պահպանման̀  
մինչև անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերի կամ անաս նա բու
ժասանիտարական անվտանգությունը հաստատող լաբորատոր հե տա զո
տու թյան հիման վրա տրված եզրակացություն ներկայացնելը: 

Ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յութ յան կնի քով վա վե րաց վում են ա նաս նա բու
ժա կան վկա յա կան նե րը, տե ղե կանք նե րը և  այլ փաս տաթղ թեր։ Սահ ման ված 
կար գի հա մա ձայն պե տա կան ա նաս նա բու ժա կան հիմ նար կութ յուն նե րին 
տրվում է շտամպ և կ լոր կնիք նշե լով այդ հիմ նար կութ յան ան վա նու մը։ Ա նաս
նա բու ժա կան սպա սարկ ման կենտ րոն նե րը կրում են զի նան շա նով կլոր կնիք, 
իսկ ա նաս նա բու ժա կան լա բո րա տո րիա նե րը, ա նաս նա բու ժա կան տե ղա մա
սե րը, կե տե րը՝ կլոր կնիք։ Ար գել վում է կնի քը փո խան ցել ու րիշ ան ձանց։

Ա նաս նա բու ժա կան ու ղեկ ցող փաս տաթղ թերն են ա նաս նա բու ժա կան վկա յա
կան նե րը (NN 1, 2 և 3, 5  ձևեր), ա նաս նա բու ժա կան սեր տի ֆի կատ նե րը (NN 6 
և 4 ձևեր), ա նաս նա բու ժա կան տե ղե կան քը: Ա նաս նա բու ժա կան ու ղեկ ցող փաս
տաթղ թե րը բնո րո շում են բե ռի ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան անվ տան գու
թյու նը, կեն դա նու դեպ քում ա ռող ջութ յու նը, ծագ ման վայ րի ա նաս նա հա մա ճա
րա կա յին վի ճա կը, ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան անվ տան գութ յու նը:
Գ ծա պատ կեր 2: ՀՀ տա րած քում օգ տա գործ վող  ա նաս նա բու ժա կան ու ղեկ ցող 
փաս տաթղ թե րը: 
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14․2․2․2․1 ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ, N 1 ձեՎ 
Ա նաս նա բու ժա կան վկա յա կան̀   սահ ման ված ձևի փաս տա թուղթ, ո րը 

տրվում է ա նաս նա բու ժա կան պե տա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից բո
լոր տե սա կի են թահսկ ման բեռ նե րի փո խադր ման հա մար, ին չը հաս տա տում 
է, որ նշված բեռ նե րը դուրս են գա լիս կեն դա նի նե րի հա տուկ վտան գա վոր և 
կա րան տի նա յին հի վան դութ յուն նե րի նկատ մամբ ա պա հով վայ րից։ Տր վում 
է Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան տա րած քում փո խադր վող կեն դա նի նե րի, 
ինչ պես նաև սերմ նա հե ղու կի, ձվաբջ ջի, զի գո տի, սաղ մի, բեղմ նա վոր ված 
ձկնկի թի, ին կու բա ցիոն ձվի հա մար, ընդ ո րում, N 1 ձևի ա նաս նա բու ժա կան 
վկա յա կա նի հա վել վա ծը լրաց վում է միայն չհա մա րա կալ ված և Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան սննդամ թեր քի 
անվ տան գութ յան պե տա կան ծա ռա յութ յան կող մից (այ սու հետ̀  տես չա կան 
մար մին) սահ ման ված կար գով չգրանց ված կեն դա նի նե րի հա մար։ 

N 1 ձևի ա նաս նա բու ժա կան վկա յա կա նը ստո րագր վում է տրվող ա նաս նա բույ
ժի կող մից, իսկ ստո րագ րութ յու նը վա վե րաց վում է ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա
յութ յան կլոր կնի քով։
Աղ յու սակ 26։ Ա նաս նա բու ժա կան վկա յա կան ձև N1  ձևան մու շը և հա վել վա ծը/1/։

1 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=118841 
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14․2․2․2․2 ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ, N 2 ՁԵՎ 
Տր վում է գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի շու կա նե րում, առևտ րի կե տե

րում և հան րա յին սննդի օբ յեկտ նե րում ի րաց ման (վա ճառ քի) են թա կա, ա նաս նա
բու ժա սա նի տա րա կան փոր ձաքն նութ յան ներ կա յաց նե լու նպա տա կով՝ հան րա
պե տութ յան տա րած քով փո խադր վող կեն դա նա կան ծա գում ու նե ցող մթեր քի̀  
մսի, մսամ թեր քի, կա թի, կաթ նամ թեր քի, ինչ պես նաև սննդա յին ձվի, վե րամ շակ
ված ձկան, ձկնամ թեր քի, սննդա յին ձկնկի թի, մեղ րի, ցո ղա մեղ րի, մեղ րա հա ցի, 
մեղ վա բու ծա կան այլ մթեր քի հա մար:
Աղ յու սակ 27։ Ա նաս նա բու ժա կան վկա յա կան ձև N2։
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14․2․2․2․3 ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ, N 3 ՁԵՎ 
Տր վում է ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան փոր ձաքն նութ յան ներ կա յաց նե լու 

նպա տա կով՝ հան րա պե տութ յան տա րած քով փո խադր վող կեն դա նա կան ծա գում 
ու նե ցող հում քի̀  կաշ վի, մոր թու, բրդի, մոր թե ղե նի, մա զի, աղ վա մա զի, փե տու
րի, էն դոկ րի նա յին և  ա ղի քա յին հում քի, ար յան, ոս կո րի, այլ հում քի տե սակ նե րի 
(մոր թա փառ, կաշ վե հում քի կտոր ներ, ալ բու մին, տեխ նի կա կան կա զեին, ժե լա
տին, լե ղի, կեն դա նի նե րի ար յուն, դրա բա ղադ րիչ ներ, հյուս վածք ներ, օր գան ներ, 
ման րէա կան ա ճեց վածք ներ, տեխ նի կա կան եղջ յու րասմ բա կա յին հումք, կա թի, 
մսի ար տադ րութ յան մնա ցորդ ներ, ակ նա մոմ, մեղ վա կաթ, ծաղ կա փո շի, մեղ վա
թույն, օ ձի թույն) և կե րե րի, լրա ցա կե րե րի, կե րա յին խառ նուրդ նե րի, կե րա յին 
հա վե լում նե րի հա մար:
Աղ յու սակ 28։ Ա նաս նա բու ժա կան վկա յա կան ձև N3։
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14․2․2․2․4 ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ N 4 ՁԵՎ 
Տր վում է ներ մուծ վող ա նաս նա բու ժա կան պե տա կան հսկո ղութ յան են թա

կա բեռնե րի՝ հան րա պե տութ յան տա րած քով փո խադր ման հա մար։
Աղ յու սակ 29։ Ա նաս նա բու ժա կան սեր տի ֆի կատ ձև N4։

14․2․2․2․5 ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ, N 5 ՁԵՎ 
Ա նաս նա բու ժա կան վկա յա կան  ձև 5ը/1/ տրվում է սպան դա նո ցա յին ծագ

ման տե ղա կան ար տադ րութ յան կեն դա նա կան ծագ ման մթեր քի և հում
քի՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան տա րած քով փո խադր ման և  ի րաց ման 
հա մար։ N 5  ձևի ա նաս նա բու ժա կան վկա յա կա նը տրվում կամ մերժ վում է 
ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յութ յուն դի մում ներ կա յաց վե լուց հե տո մե կօր յա 
ժամ կե տում: Դի մու մում նշվում են բե ռի տի րոջ կամ փո խադ րո ղի ա նու նը, 
հայ րա նու նը, ազ գա նու նը կամ ան վա նու մը, անձ նագ րա յին տվյալ նե րը, բե
ռի ծագ ման վայ րը, բե ռի ան վա նու մը, քա նա կը, փո խադր ման վայ րը: N 5 ձևի 
1 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=112316 
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5 ձևի անասնաբուժական վկայական պիտակը հաստատված է ՀՀ 
կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28ի n 1700ն որոշման հա
մա ձայն։

5 ձևի անասնաբուժական վկայականի պիտակը, մատակարարի կողմից 
լրաց վում և տրամադրվում է իրացնողին։

Պիտակը նույնականացվում է N 5 ձևի անասնաբուժական վկայականի 
հեր թական համարակալման և յուրաքանչյուր պիտակին լրացնողի կողմից 
տրվող հերթական համարով։

ա նաս նա բու ժա կան վկա յա կա նը տրվում է ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յութ յան 
կող մից: N 5 ձևի ա նաս նա բու ժա կան վկա յա կա նը լրաց վում է առն վազն եր կու 
օ րի նա կից, ո րի մեկ օ րի նա կը պահ վում է ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յութ յու
նում:
Աղ յու սակ 30։ Ա նաս նա բու ժա կան վկա յա կան ձև N5։

5 ձևի ա նաս նա բու ժա կան վկա յա կանն ու նի պի տակ/1/, ո րը տրվում է  
սպան դա նո ցա յին ծագ ման տե ղա կան ար տադ րութ յան կեն դա նա կան ծագ
ման մթեր քի և հում քի՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան տա րած քով փո
խադր ման և  ի րաց ման հա մար։

1 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=118821
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ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ
Սննդամթերքի պետական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ, փե

տրվարի 16ին 2017թ․ ընդունված որոշմամբ, սահմանվել են դրոշմակնքման 
և եզրակացության նոր ձևեր։

https://www.a1plus.am/1540124.html  
Հեռախոսի միջոցով սպառողը կարող է ստանալ վաճառվող մսի մասին 

ողջ ինֆորմացիան։ Թվայնացումն այս դեպքում օգնում է բոլոր կողմերին 
ստանալ անհրաժեշտ ինֆորմացիա մորթի, մսի տեսակի, փորձաքննության 
և այլնի մասի։

http://tsayg.am/mainpage/22655islcssuiseiisellsecsl.html 

Ձևանմուշ /ձև N5/
Աղ յու սակ 31։ Ա նաս նա բու ժա կան վկա յա կան ձև N5, պի տակ։

 Է լեկտ րո նա յին ե ղա նա կով պե տա կան գրանց ման վկա յա կա նի ստաց ման 
հա մար տես հղու մը՝ http://snund.am/պետականգրանցմանվկայական/ 
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14․2․2․2․6 ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐ, N 6 ՁԵՎ 
Ա նաս նա բու ժա կան սեր տի ֆի կատ̀   սա նի տա րա կան փաս տա թուղթ, ո րը 

հա վաս տում է ներ մուծ վող (ար տա հան վող) ա նա սու նի (կեն դա նի և մորթ ված), 
թռչնի (կեն դա նի և մորթ ված) և դ րանց վե րամ շակ ված մթերք նե րի վա րակ ված 
չլի նե լը և հաս տա տում, որ դրանք ծագ մամբ սուր վա րա կիչ հի վան դութ յուն
նե րի նկատ մամբ ա պա հով տա րածք նե րից են։

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նից կեն դա նի նե րի, կեն դա նա կան ծա գում ու նե
ցող մթեր քի, հում քի, կե րե րի, լրա ցա կե րե րի ԱՊՀ երկր ներ ար տա հան ման հա մար 
տրվող N 6 ձևի ա նաս նա բու ժա կան սեր տի ֆի կատ նե րը (nn 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 
6i, 6j և 6k ձևեր) տրվում են հան րա պե տութ յու նից ար տա հան վող ա նաս նա բու ժա
կան պե տա կան հսկո ղութ յան են թա կա բեռ նե րի հա մար̀  ըստ բե ռի տե սա կի: Մաք
սա յին միութ յան մաք սա յին տա րածք ար տա հան վող ա նաս նա բու ժա կան պե տա կան 
հսկո ղութ յան են թա կա բեռ նե րի հա մար տրվում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան կա ռա վա րութ յան 2010 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 21ի N 1499ն  ո րոշ ման N 5 հա
վել վա ծով սահ ման ված ա նաս նա բու ժա կան սեր տի ֆի կատ նե րը՝ ըստ բե ռի տե սա կի:
Աղ յու սակ 32։ Ա նաս նա բու ժա կան սեր տի ֆի կատ նե րի ձևա պի տակ նե րի օ րի նակ
ներ, ձև N6։
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14․2․2․2․7 ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
 ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐ, N 7 ՁԵՎ 
Տր վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յուն ներ մուծ վող և Հա յաս տա նի Հան

րա պե տութ յու նից ար տա հան վող սննդամ թեր քի, սննդամ թեր քի հետ շփվող 
նյու թե րի և սնն դա յին ու կեն սա բա նա կան ակ տիվ հա վե լում նե րի հա մար, ար
տա հան ման կամ ներ մուծ ման ըն թաց քում անվ տան գութ յան կամ հա մա պա
տաս խա նութ յան, կամ ծագ ման, կամ ա ռող ջութ յան սեր տի ֆի կատ նե րի, կամ 
լա բո րա տոր ար ձա նագ րութ յուն նե րի, կամ եզ րա կա ցութ յուն նե րի, կամ սեր
տի ֆի կատ նե րի հի ման վրա: Ներկ րող երկ րի պա հան ջի դեպ քում Եվ րո պա կան 
միու թյան և  այլ երկր ներ սննդամ թեր քի ար տա հան ման հա մար տրվում են տվյալ 
երկ րի օ րենսդ րութ յամբ ներկր ման հա մար սահ ման ված հա մա պա տաս խան ձևի 
սեր տի ֆի կատ ներ, հա մա ձայն N 4 հա վել վա ծի, ՀՀ կա ռա վա րութ յան 21 հոկ տեմ
բե րի 2010 թվա կա նի n 1499ն  ո րոշ ման /կից ձևան մուշ նե րի ան վա նում ներ՝ սեր
տի ֆի կատ նե րի ձևեր №7a7b/.
Աղ յու սակ 33։ Ա նաս նա բու ժա կան սեր տի ֆի կատ նե րի ձևա պի տակ նե րի օ րի նակ
ներ ձև N7։

14․2․2․2․8 ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔ, N 5 ՁԵՎ
Ա նաս նա բու ժա կան տե ղե կան քը/1/, որ պես փաս տա թուղթ, տրվում է հան րա

պե տութ յան մար զի տա րած քում փո խադր վող՝ ա նաս նա բու ժա կան պե տա կան 
հսկո ղութ յան են թա կա բեռ նե րի հա մար։
1 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=77571 
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Աղյուսակ 34։ Անասնաբուժական տեղեկանք N 5 ձև։
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14․2․2․2․9 ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔ, N 8 ՁԵՎ
Տր վում է հան րա պե տութ յան մար զի տա րած քում փո խադր վող՝ ա նաս նա բու

ժա կան պե տա կան հսկո ղութ յան են թա կա բեռ նե րի հա մար.
Աղ յու սակ 35։ Հա մա պա տաս խա նութ յան տե ղե կանք, N 8 ձև։

14․2․2․2․10 ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐ
Տր վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նից մաք սա յին միութ յան մաք

սա յին տա րածք ար տա հան վող են թահսկ ման են թա կա ապ րանք նե րի հա մար, 
հա մա ձայն N 5 հա վել վա ծի, ՀՀ կա ռա վա րութ յան 21 հոկ տեմ բե րի 2010 թվա
կա նի N 1499ն  ո րոշ ման։  Մաք սա յին միութ յան հանձ նա ժո ղո վի ո րոշ մամբ 
հաս տատ ված են նաև «մաք սա յին միութ յու նում ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա
կան մի ջոց նե րի կի րառ ման մա սին»/1/՝ ա նաս նա բու ժա կան սեր տի ֆի կատ նե
րի միաս նա կան ձևե րը։ 

1 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=98978 
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Աղ յու սակ 36։ Միաս նա կան սեր տի ֆի կատ ներ, №140 (ան վա նում նե րը)։

14․2․2․2․11 ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ 
ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՁԵՎԵՐ
Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յան ան դամ պե տութ յան ա նաս նա բու

ժութ յան բնա գա վա ռում լիա զոր մարմ նի կող մից վե րահս կո ղութ յան հա մար  
ձևա կեր պում են ա նաս նա բու ժա կան միաս նա կան սեր տի ֆի կատ նե րը՝ հա մա
ձայն հա վել ված N 8 /1/ ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2010 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 21ի 
N 1499ն  ո րոշ ման․ 

 Կեն դա նի կեն դա նի նե րի և կեն սա բա նա կան օբ յեկտ նե րի՝ դրանց Եվ րա
սիա կան տնտե սա կան միութ յան մաք սա յին տա րած քով տե ղա շար ժի (փո խա
դրում նե րի) ժա մա նակ (ձև N1); 
1 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=93821 
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 Կեն դա նա կան ծագ ման ար տադ րան քի, բա ցա ռութ յամբ պատ րաս տի 
կաթ նա յին, յու ղա ճար պա յին և ձկ նա յին ար տադ րան քի (այ սու հետար տադ
րանք) հա մար (ձև N2);

 Տեխ նի կա կան հում քի և կե րե րի հա մար (ձև N3); 
 Պատ րաս տի կաթ նա յին, յու ղա ճար պա յին և ձկ նա յին ար տադ րան քի հա

մար (ձև N4)։
Աղ յու սակ 37։ Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յան ա նաս նա բու ժա կան սեր
տի ֆի կատ նե րի միաս նա կան ձևեր  №14 (ան վա նում նե րը)։

Ձ ևա թեր թե րը պատ րաստ վում են Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յան 
ան դամ  պե տութ յուն նե րում տպագր ման ե ղա նա կով, ձևաթղ թի տպագ րա յին 
հա մա րը, ո րը պատ րաստ վում է Բե լա ռու սի Հան րա պե տութ յու նում, պա րու
նա կում է «սե րիա by», Ղա զախս տա նի Հան րա պե տութ յուն՝ «սե րիա kz», Ռու
սաս տա նի Դաշ նութ յուն՝ «ru», Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յուն՝ «սե րիա am» 
նշա նա ռու մը։ 

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան մաք սա յին սահ մա նին և Հա յաս տա նի Հան
րա պե տութ յան տա րած քում ա նաս նա բու ժա կան վե րահս կո ղութ յան ի րա կա նաց
ման միաս նա կան ըն թա ցա կար գը; ա նաս նա բու ժա կան վե րահս կո ղութ յան ի րա
կա նաց ման ժա մա նակ ըն դուն վող ակ տե րի օ րի նա կե լի ձևե րը, դրոշ մե րի ձևե րը,  
տե ղա շար ժի  հաշ վառ ման և  ըն դուն ված ո րո շում նե րի գրան ցա մատ յան նե րի վե
րա բեր յալ, տես ՀՀ կա ռա վա րութ յան 30 հոկ տեմ բե րի 2014 թվա կա նի N 1230ն  
ո րո շու մը և հա վել վա ծը։

▻ https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=93877 
▻ https://www.arlis.am/annexes/4/pt63.1_2014_n1230hav2.doc

 Ա նաս նա բու ժա կան վե րահս կո ղութ յան են թա կա օբ յեկտ նե րի հա մա տեղ 
ստու գում նե րի ի րա կա նաց ման կար գը, Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յան 
տա րած քում ար տադր ված են թահսկ ման ապ րանք նե րի նմու շառ ման կար գը, Եվ
րա սիա կան տնտե սա կան միութ յան կազ մա կեր պութ յուն նե րի և  եր րորդ երկր նե
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րի կազ մա կեր պութ յուն նե րի ռեեստր նե րի վար ման միաս նա կան կար գը տես ՀՀ 
կա ռա վա րութ յան 30 հոկ տեմ բե րի 2014 թվա կա նի N 1228  ն  ո րո շու մը:

▻ https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=93855
 Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յան /ԵՏՄ/ տա րած քում ար տադր ված են

թահսկ ման ապ րանք նե րի նմու շա ռու մը/1/ կա րող է ի րա կա նաց վել այդ ապ րանքն 
ար տադ րո ղի պա հան ջով կամ պե տա կան լիա զոր մարմ նի ո րոշ մամբ։

1 https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=99443 

Եվրոպական Միության (ԵՄ) բոլոր անդամ պետություններում կեն դա նի նե
րի, կենդանական ծագման հումք ներմուծելու ժամանակ կիրառվում է ընդ
հանուր անասնաբուժական մուտքի պաշտոնական փաստաթուղթ Com
mon Veterinary Entry Document ստուգվում են փաստաթղթերի լրացման 
հա վաս տիությունը և համապատասխանությունը ԵՄ օրենսդրությանը․
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_Veterinary_Entry_Document 
http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ehir_eu14_03v001/eu/auxi/
eu_hea_cved.pdf

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏՈՎ ՈԵՖԵՐԵՆՏ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ ՈՒՂԱՐԿԵԼԻՍ Կեն
դա նիների Առողջության Համաշխարհային Կազմակերպությունը (OIE) 
պա հանջում է, որ վարակիչ նմուշները փոխադրվեն որպես վտանգավոր 
ապ րանքներ։ Թե անհրաժեշտ ուսուցումը, և թե սերտիֆիկացումն իրա
կանացվում է Միջազգային Օդային Փոխադրության Ասոցիացիայի կողմից։

14․2․2․2․12 ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ՈՒՂԱՐԿՎՈՂ 
ՈՒՂԵԿՑՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

▻ Տես՝ 14․2․2․1 են թա բաժ նում ձևան մուշ նե րը։

14․2․2․3 ՊԼԱՆՆԵՐ
Պ լան՝ փաս տա թուղթ է, ո րը սահ մա նում է կա տար ման հա մար նա խա տես

ված աշ խա տանք նե րի կամ մի ջո ցա ռում նե րի ստույգ ցան կը, դրանց հա ջոր դա
կա նութ յու նը, ծա վա լը, կա տար ման ժա մա նա կը, կոնկ րետ կա տա րող նե րին։ 

Օ րի նակ՝ հա կա հա մա ճա րա կա յին կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րի, ոչ վա
րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի կան խար գել ման մի ջո ցա ռում նե րի պլան նե րը, 
ին ֆեկ ցիոն, ին վա զիոն հի վան դութ յուն նե րի վե րաց ման պլան նե րը, ա նաս նա
բու ժա կան հիմ նարկ նե րի օ րա ցու ցա յին աշ խա տան քա յին պլան նե րը և  այլն։

Ս տորև, որ պես օ րի նակ, ներ կա յաց վում են մի քա նի օ րի նակ նե րի ձևան
մուշ ներ․

 « Հա կա հա մա ճա րա կա յին կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րի պլան»ի /Պ1/, 
 « Հա կա հա մա ճա րա կա յին կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րի հա մար անհ

րա ժեշտ կեն սա պատ րաս տուկ նե րի պա հան ջար կի հաշ վարկ»ի /Պ1հ/, 
 «Տն տե սութ յան ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րի վե րաց ման պլան»ի / Պ2/, 
 «Տն տե սութ յան ին վա զիոն հի վան դութ յուն նե րի վե րաց ման պլան»ի /Պ
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3/, «Տն տե սութ յու նում կեն դա նի նե րի ոչ վա րա կիչ  հի վան դութ յուն նե րի կան
խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րի պլան»ի /Պ4/  ձևան մուշ նե րը․
Աղ յու սակ 38։ Հա կա հա մա ճա րա կա յին կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րի պլան, 
ձևան մուշ /Պ1/․

Աղ յու սակ 39։ Հա կա հա մա ճա րա կա յին կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րի հա մար 
անհ րա ժեշտ կեն սա պատ րաս տուկ նե րի պա հան ջար կի հաշ վար կի ձևան մուշ /Պ1Հ/․

Աղ յու սակ 40։ Տն տե սութ յան ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րի վե րաց ման պլան /Պ2/․
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Աղ յու սակ 42։ «Տն տե սութ յու նում կեն դա նի նե րի ոչ վա րա կիչ  հի վան դութ յուն
նե րի կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րի պլան» /Պ4/․

Աղ յու սակ 41։ Տն տե սութ յան ին վա զիոն հի վան դութ յուն նե րի վե րաց ման պլան /Պ3/․

Ի տար բե րութ յուն հա կա հա մա ճա րա կա յին մի ջո ցա ռում նե րի պլա նի, ոչ 
վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րի պլա նով 
հաշ վի են առ նում ա նաս նա բու ժա կան հաշ վառ ման ա ռաջ նա յին տվյալ նե րը՝ 
մշտա կան հսկո ղութ յուն կեն դա նի նե րի կե րակր մա նը, ջրմա նը, զոո հի գիե
նիկ պայ ման նե րին, հո ղա տա րած քի սա նի տա րա կան վի ճա կին, կեն դա նի նե րի 
թու նա վոր ման նա խազ գու շաց մա նը և  այլն։

14․2․2․4 ԱԿՏԵՐ, ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ար ձա նագ րութ յուն՝ աս ված նե րի գրան ցու մը պա րու նա կող, որ ևէ փաստ՝ 

ի րո ղութ յուն հա վաս տող՝ վա վե րաց նող փաս տա թուղթ, իսկ Ակ տը՝ գրա վոր 
պաշ տո նա կան ար ձա նագ րութ յուն է, օ րի նակ․

▻ «ԱԿՏ կենդանիների արյան կամ արյան շիճուկի փորձանմուշները 
(նմուշները) վերցնելու մասին» (տես ենթաբաժին՝ 14․1․2․2):

Որ պես լրա ցու ցիչ աղբ յուր, տես՝ Ա նաս նա բու ժա կան հսկո ղութ յուն (վե
րահս կո ղութ յուն) ի րա կա նաց նե լիս լա բո րա տոր հե տա զո տութ յուն նե րի (փոր
ձար կում նե րի) անց կաց ման կազ մա կերպ ման վե րա բեր յալ կանոնները (ԵՏՄ 
2017 թվա կա նի 10 նո յեմ բե րի, թիվ 80, հա վել ված թիվ 2ում)․

▻ Ս տորև, որ պես օ րի նակ ներ, ներ կա յաց վում են կան խար գե լիչ, ըն թա ցիկ 
և  եզ րա փա կիչ ախ տա հա նութ յան ա վար տից հե տո, ինչ պես նաև կեն դա նի նե
րի ախ տո րո շիչ հե տա զո տութ յան վե րա բեր յալ ակ տե րի ձևան մուշ ներ․
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Աղ յու սակ 43։ Ախ տա հա նութ յան ակտ (կան խար գե լիչ, ըն թա ցիկ և  եզ րա փա կիչ 
ախ տա հա նութ յան ա վար տից հե տո։

Աղ յու սակ 44։ Ակտ կեն դա նի նե րի ախ տո րո շիչ հե տա զո տութ յան վե րա բեր յալ։
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14․2․2․4․1 ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԴԻԱՀԵՐՁՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
(Եր ևա նի կեն դա նա բա նա կան այ գում ուխ տայծ, Դավ թի եղ ջե րու, կխտար 

և կա մե րուն յան այծ տու բեր կուլ  յոզ հի վան դութ յան վե րա բեր յալ կեն դա նի նե րի 
դիա հերձ ման ար ձա նագ րութ յուն նե րի լու սա բան ման վե րա բեր յալ որ պես լրա ցու
ցիչ աղբ յուր՝ տե սա հո լո վա կը, https://youtu.be/Fym42Cy99SE):

14․2․2․5 ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ
Հ րա հան գը փաս տա թուղթ է, ո րով սահ ման ված մի ջո ցառ ման անց կա ցու

մը հա մար վում է պար տա դիր։ Դ րանց կա տա րու մից նա հան ջե լը ա ռաջ կբե
րի սո ցիա լա կան, տնտե սա կան և քա ղա քա կան ծանր հետ ևանք ներ։ Այս պես, 
օ րի նակ, հրա հանգ «Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի սի բի րախտ հի վան
դութ յան դեմ պայ քա րի և կան խար գել ման»/1/։ Հ րա հան գա վոր ման մի ջո ցով 
ո րո շում են այս կամ այն մի ջո ցառ ման անց կաց ման մե թո դի կան, թե ինչ պես 
պետք է կա տա րել տվյալ ա նաս նա բու ժա կան աշ խա տան քը, վնա սա զերծ ման 
ե ղա նակ նե րը և  այլն։ Այդ նշա նա կում է, որ հի վան դութ յան դեմ մի ջո ցա ռում
նե րը պետք է անց կաց վեն հա մա ճա րա կա յին շղթա յի բո լոր կեն սա բա նա կան 
շար ժիչ ու ժե րի՝ ին ֆեկ ցիա յի հա րու ցիչ աղբ յու րի, վա րա կի փո խանց ման գոր
ծոն նե րի և  ըն կա լու նակ  կեն դա նի նե րի նկատ մամբ։ 
Աղ յու սակ 45։ Կեն դա նի նե րի տու բեր կուլ  յոզ հի վան դութ յան դեմ պայ քա րի և կան
խար գել ման հրա հանգ։

14․2․2․6 ՀՐԱՄԱՆՆԵՐ
Կեն դա նի նե րի հի վան դութ յուն նե րի դեմ հրա ման նե րը։
Լ րա ցու ցիչ, տես՝ Սնն դամ թեր քի անվ տան գութ յան պե տա կան ծա ռա յութ

յան պե տի հրա ման նե րի օ րի նակ նե րը /2/։
1  https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=85088
2 Ծառայության պետի հրամանները՝ կենդանիների և թռչունների հիվանդությունների դեմ պայ
քարի և կանխարգելման հրահանգները հաստատելու մասին 
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Աղ յու սակ 46։ Հ րա ման տու բեր կուլ  յոզ հի վան դութ յան դեմ պայ քա րի և կան խար
գել ման հրա հան գը հաս տա տե լու մա սին։

14․2․2․7 ԿԱՐԱՆՏԻՆ
Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի կա րան տի նի սահ ման ման և չեղ յալ հայ

տա րար ման հա մար հիմք են ըն դուն վում հանձ նա ժո ղով նե րի եզ րա կա ցութ յուն
նե րը, ո րո շում նե րը և կա րան տի նի հայ տա րա րու մը, որ պես ա նաս նա բու ժա կան 
փաս տաթղ թե րին մաս կազ մող հաշ վետ վութ յան ձևեր։ Ա նաս նա բու ժա կան 
ծա ռա յութ յան գրա վոր ներ կա յաց մամբ մար զի տա րած քում ա նաս նա հա մա
ճա րա կի բռնկման դեպ քում կա րան տի նը սահ մա նում է տա րած քա յին կա ռա
վար ման մար մի նը։ Կախ ված ա նաս նա հա մա ճա րա կի տե սա կից և բ նույ թից̀  
կա րան տի նը կա րող է սահ ման վել մար զի մեկ կամ մի քա նի հա մայնք նե րում, 
հա մայն քի մեկ կամ մի քա նի ա նաս նա պա հա կան տնտե սութ յուն նե րում։ Հա
յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յու նը սահ մա նում է̀  կա րան տին̀  
եր կու և  ա վե լի մար զե րում ա նաս նա հա մա ճա րա կի բռնկման դեպ քում կա րան
տի նի հայ տա րա րու մը։ Ա նաս նա հա մա ճա րա կի վե րաց մանն ուղղ ված կա րան
տի նա յին մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա կերպ ման, ղե կա վար ման և հա մա դաս ման 
նպա տա կով ստեղծ վում են հան րա պե տա կան, մար զա յին և հա մայն քա յին հա
կաա նաս նա հա մա ճա րա կա յին հանձ նա ժո ղով ներ։ Հան րա պե տա կան կամ մար
զա յին հա կաա նաս նա հա մա ճա րա կա յին հանձ նա ժո ղով նե րի եզ րա կա ցութ յան 
հի ման վրա Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յու նը կամ տա րած
քա յին կա ռա վար ման մար մինն ըն դու նում է կա րան տի նա յին գո տում լրիվ կամ 
մաս նա կի ար գելք սահ մա նե լու մա սին ո րո շում/1/` կա րան տի նի ըն թաց քում 
սահ մա նա փա կե լով կամ դա դա րեց նե լով մարդ կանց փո խադ րու մը, ինչ պես 
նաև կեն դա նի նե րի, հա սա րա կա կան ու մաս նա վոր տրանս պոր տի տե ղա շար
ժը, կեն դա նա կան ծագ ման մթեր քի և հում քի, կե րե րի և լ րա ցա կե րե րի ար տադ
րութ յու նը, վե րամ շա կու մը, տե ղա փո խու մը, ի րա ցու մը, կեն դա նի նե րի, կեն դա
նա կան ծագ ման մթեր քի և հում քի, կե րե րի, լրա ցա կե րե րի ար տա հա նումն ու 
տա րան ցիկ փո խադ րու մը և  օ դա նա վա կա յան նե րում ու եր կա թու ղա յին կա յա
րան նե րում` դրանց բեռ նումն ու բեռ նա թա փու մը:
1 https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=73634 
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Ա նաս նա բու ժա կան հիմ նարկ նե րում սահ ման ված են ա նաս նա բու ժա կան 
փաս տաթղ թե րի ձևա կերպ ման և պահ պան ման ո րո շա կի կա նոն ներ։ Գոր ծե
րի ձևա կերպ ման հա մար պա հանջ վում են․

▻ փաս տաթղ թե րը ճիշտ տե ղա վո րել սահ ման ված թղթա պա նա կում, որ
պես զի դրանք հա մա պա տաս խա նեն գոր ծի ան վան մա նը; 

▻ փաս տաթղ թե րի հեր թա կա նութ յու նը հա մա կար գել այն պես, որ յու րա
քանչ յու րը ու նե նա փաս տա թուղթպա տաս խան հա մա լի րը; 

▻ գոր ծե րում չպետք է լի նի կողմ նա կի կամ կրկնա կան փաս տա թուղթ։ 
Ա նաս նա բու ժա կան հիմ նարկ նե րում և կազ մա կեր պութ յուն նե րում փաս

տաթղ թե րը պահ վում են կող պե քով փակ վող սե ղան նե րում կամ պա հա րան
նե րում։

14․2․2․8 ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
Ախ տա բա նա կան նյու թե րի, ար յան հե տա զո տութ յան վե րա բեր յալ։
▻ Տես՝ 14․1․2․են թա բաժ նում ձևան մուշ նե րը․ 

14․2․2․9 ՑՈՒՑԱԿՆԵՐ
Բ րու ցել  յո զի, տու բեր կուլ  յո զի, լեյ կո զի և  այլ հի վան դութ յուն նե րի նկատ

մամբ ստուգ ված կեն դա նի նե րի ցու ցակ նե րը։
▻ Տես՝ 14․1․2․են թա բաժ նում ձևան մուշ նե րը։
14․2․2․10 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ
Որ պես օ րի նակ տես՝ 
▻ Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի ա նաս նա բու ժա կան 

կլի նի կա կան լա բո րա տո րիա յի կա նո նա կարգ,  
https://anau.am/images/stories/kanonakarger/kanonakarger2016/binder7.pdf 
▻ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի պրոբլեմային լա

բո րատորիայի կանոնակագ, https://anau.am/images/stories/kanonakarger/
kanonakarger2016/binder25.pdf 

14․2․2․11 ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐ
Որ ևէ պաշ տո նա կան փաս տաթղ թի՝ բա նաձ ևի՝ ո րոշ ման՝ օ րեն քի և նախ

նա կան շա րադ րան քի: Բա նաձ ևի՝ հրա մա նի՝ օ րեն քի նա խա գիծ:
Որպես օրինակ տես՝ https://www.edraft.am/projects կայքում ներառված 

նախագծերը։

14․2․2․12 ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
▻ Տես՝ 14․1․2․2 ենթաբաժնում ձևանմուշները։

14․2․2․13 ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄ
Մե թո դա կան ցու ցու մը փաս տա թուղթ է, ո րով սահ ման վում  է ա նաս նա

բու ժա կան մի ջո ցառ ման անց կաց ման պար տա դիր մե թո դի կան, օ րի նակ, 
« Մե թո դա կան ցու ցում սի բի րախ տի լա բո րա տոր ախ տո րոշ ման» և  այլն։
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14․2․2․14 ԿԱՆՈՆ
Կա նո նը մի փաս տա թուղթ է, ո րով սահ ման վում են տնտե սութ յուն նե րում 

կեն դա նի նե րի պահ ված քի կար գը և պայ ման նե րը, օբ յեկտ նե րի ա նաս նա բու
ժա սա նի տա րա կան հսկո ղութ յան կար գը, օ րի նակ, « Կա թի և կաթ նամ թեր քի 
ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան փոր ձաքն նութ յան» կա նոն նե րը, « Սա նի տա
րա կան և  ա նաս նա բու ժա կան կա նոն նե րը» և  այլն։ 

14․2․2․15 ՆՈՐՄԵՐ
Նոր մե րը փաս տա թուղթ է, ո րով ո րոշ վում են ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա

յութ յան նյու թա կան և  աշ խա տան քա յին ա պա հով վա ծութ յան ծա վալ նե րը, 
օ րի նակ, «Ա նաս նա բու ժա կան օբ յեկտ նե րի տեխ նո լո գիա կան նա խագծ ման 
նոր մե րը», « Սա նի տա րա կան կա նոն ներ և հի գիե նիկ նոր մեր» և  այլն։ 

Ի րա վա կան նորմ, ի րա վուն քի սկզբնա կան միա վոր՝ այլ նոր մե րից տար բեր
վում է նրա նով, որ այն սանկ ցիա վոր վում է (դրա կի րա ռութ յու նը ա պա հո վում 
է) պե տա կան հար կադ րան քի ա պա րա տի մի ջո ցով, պար տադ րում է կա տա րել 
կամ չկա տա րել ո րո շա կի գոր ծո ղութ յուն ներ։

14․2․2․16 ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆ
Հանձ նա րա րա կա նը վե րա բե րում է պար տա դիր ա նաս նա բու ժա կան մի

ջո ցառ մա նը, ո րը սահ ման վում է գի տա կան հիմ նար կութ յան կող մից և  անց
կաց վում է մինչև հա մա պա տաս խան հրա հան գի հաս տա տու մը, օ րի նակ, 
հղու մը՝ «Հանձնարարական  բրոնխապնևմոնիայով հիվանդ հորթերի և 
գառների բուժման աերոզոլ մեթոդը հանրապետության տնտեսությունների 
պայմաններում և նրա տնտեսական արդյունավետությունը» և այլն։

14․2․2․17 ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
Ցու ցում նե րը ա նաս նա բու ժա կան ղե կա վար օր գան նե րի փաս տա թուղթ 

է տա րա ծաշր ջա նի, մար զի կամ հան րա պե տութ յան մասշ տա բով մեկ ան
գամ կամ պար բե րա կան մի ջո ցառ ման անց կաց ման հա մար, օ րի նակ, 
հղու մը՝ «Անտիբիոտիկների օգտագործման  ցուցումներն ու դոզաները 
անասնաբուժության բնագավառում» և այլն։

14․2․2․18 ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆՆԵՐ՝ 
ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՆԵՐ
Հաշվառումը, որևէ բանի հաշվարկ՝ քանակային հաշիվ կատարելը: 

Հաշվառման համար տարվող որոշ գրանցամատյանների օրինակներ՝ ձևերը 
1վետ, 2 վետ, 3վետ՝ տարվում են գոյություն ունեցող հրահանգների 
համաձայն (ՏԵՍ՝ 14․1․3 ԵՆԹԱԲԱԺՆՈՒՄ ՈՐՈՇ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՆԵՐԻ 
ՕՐԻՆԱԿՆԵՐԸ)։
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14․2 ՍՏՈՒԳԻ՛Ր ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԴ
1. Կառավարության ենթակա ո՞ր մարմինն է համարվում լիազոր մարմին 

անասնաբուժության բնագավառում
2. Որո՞նք են լիազորված մարմնի լիազորությունները (ի՞նչ է հաստատում, 

սահմանում և իրականացնում)
3. Որո՞նք են անասնաբուժության ոլորտում կառավարության 

լիազորությունները (ինչ է սահմանում և հաստատում)
4. Որո՞նք են համայնքը սպասարկող անասնաբույժի պար տա կա նու

թյուն ները
5. Որո՞նք են համարվում անասնաբուժական փաստաթղթեր
6. Ինչպիսի՞ անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթեր գիտեք
7. Ի՞նչ են հավաստում անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերը
8. Ինչպիսի՞ անասնաբուժական վկայականներ կան և ինչի՞ համար են 

տրվում
9. Ինչպիսի՞ անասնաբուժական սերտիֆիկատներ կան և ինչի՞ համար են 

տրվում
10. Ինչպիսի՞ անասնաբուժական տեղեկանքներ կան և ինչի՞ համար են 

տրվում

14․2 ԹԵՍՏԵՐ
I. Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը

 Անասնաբուժական փաստաթղթեր են՝ 
1. Գրանցամատյանները
2. Անասնաբուժական հաշվետվությունները
3. Պլանները
4. Կարանտինի վերաբերյալ որոշումները
5. Ակտ 
6. Արձանագրություն 
7. Որոշում
8. Անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերը
9. Անվտանգության սերտիֆիկատը

10. Անասնաբուժական տեղեկանքը
11. Լաբորատորիա ուղարկվող նմուշների համար պահանջվող գրան ցում

ները

II. Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը
 Անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերն են՝ 

1. Անասնաբուժական վկայականները (NN 1, 2 և 3, 5 ձևեր)
2. Անասնաբուժական սերտիֆիկատը (N4)
3. Անասնաբուժական սերտիֆիկատները (NN 6 /NN 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 

6g, 6i, 6j և 6k ձևեր/)
4. Միասնական անասնաբուժական սերտիֆիկատներ  (NN 1  40 ձևեր)
5. Եվրասիական տնտեսական միության Անասնաբուժական սեր տի ֆի

կատ ների միասնական ձևեր (NN 1  4 ձևեր)
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6. Անասնաբուժական տեղեկանքը (N5)
7. Անվտանգության սերտիֆիկատները (N7 /№7a7b/ ձևեր)
8. Համապատասխանության տեղեկանքը (N8)

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿԸ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Գրիգորյան Ս․  Լ․ Անասնաբուժական գործի կազմակերպում և Էկո
նո միկա։ Երևան, Հայաստանի պետական ագրարային հա մալ սա
րան, 2015, 304 էջ․ https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anas
nabujakan/anasnabujakangorc.pdf 

2. Никитин, И. Н. Апалькин В. А. Организация и экономика вете ри
нарного дела: М.: КолосС, 2006. 368 с.: ил. – (Учебники учеб. по
со бя для студентов высших учебных). https://library.anau.am/images/
stories/grqer/Anasnabujakan/nikitinorganizaciya_i_ekonomika_
veterinarno.pdf 

3. Никитин, И. Н., Войскобойник В. Ф. Организация и экономика вете
ри нарного дела:  учеб. для студ.  вузов М.: Гуманит. изт. центер 
ВЛАДОС, 1999. 384 с. https://library.anau.am/images/stories/grqer/
Anasnabujakan/nikitinorg.pdf 

4. Никитин, И. Н. Организация ветеринарного дела: допущено УМО 
выс ших учебных заведений РФ по образованию в области зоотехнии и 
Ве те ринарной медицины в качестве учебного пособия для студентов 
высших Учебных заведений, обучающихся по специальности 111801 
 «Ветеринария» /И. Н. Никитин.  3е изд., перераб. И доп.  М.: Лань, 
2014. 288 с.

5. Никитин, И. Н. Организация государственного ветеринарного над
зора: рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области зоо тех
нии и ветеринарии в качестве учебного пособия для студентов выс
ших учебных Заведений, обучающихся по специальности 36.05.01 
«Ветеринария» / И.Н.Никитин.  М.: Зоомедлит, 2014.  263 с.

6. Никитин, И. Н. Организация и экономика ветеринарного дела / И.Н. 
Никитин. –Лань, 2014. 368 с.

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Գ րի գոր յան Ս․ Լ․ «Ա նաս նա բու ժա կան գոր ծի կազ մա կեր պում» Մե թո

դա կան ցու ցում ներ ա ռար կա յից կուր սա յին նա խա գիծ կա տա րե լու հա
մար / Գ րի գոր յան Ս․Լ․, Ա․ Ռ․ Մկրտչ յան, Մ․ Ա․ Սարգս յան, Ս․ Գ․ Ե ղո յան, 
Լ․ Հ․ Ծա տուր յան․  Եր․։ 2010, ՀՊԱՀ, ․ 12 էջ։

2. Գ րի գոր յան Ս․ Լ․ «Ա նաս նա բու ժա կան մի ջո ցա ռում նե րի է կո նո մի կա» 
թե մա յի ու սում նա սիր ման վե րա բեր յալ մե թո դա կան ցու ցում ներ:  ՀՀ 
կրթ. և գիտ. նախ.; ՀԳԱ, և մա կա բուծ. հա մա ճար. ամ բիոն, 15 էջ ; 2004։

3. Գ րի գոր յան Ս․ Լ․ « Հա մա ճա րա կա բա նութ յուն» և «Ա նաս նա բու ժա
կան  գոր ծի կազ մա կեր պում» ա ռար կա նե րից ստու գո ղա կան աշ խա
տանք ներ կա տա րե լու վե րա բեր յալ մե թո դա կան ցու ցում ներ: Հե ռա կա 
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ու սուց ման ու սա նող նե րի հա մար։ ՀՀ կրթ. և գիտ. նախ.; ՀԳԱ, և մա կա
բուծ. հա մա ճար. ամ բիոն. 2002, էջ 11։

4. Արև շատ յան Մ. Ս. «Ա նաս նա բու ժա կան գոր ծի կազ մա կեր պում և  է կո
նո մի կա», Մե թո դա կան ցու ցում ներ լա բո րա տոր և պ րակ տիկ աշ խա
տանք նե րի վե րա բեր յալ: Ա նաս նա բու ժա կան ֆա կուլ տե տի ու սա նող նե
րի հա մար / ՍՍՀՄ Գ յուղ. մին.; Եր. Ա նաս նա բուծ.ա նաս նա բուժ. ինտ, 
Է պի զո տո լոգ. ամ բիոն; 1985․
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ՀԱՄԱՑԱՆՑԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀՂՈՒՄՆԵՐԸ
1․ ՀՀ օ րենք «Ա նաս նա բու ժութ յան մա սին»
⠐ https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=121581 
2․ ՀՀ օ րենք «Սնն դամ թեր քի անվ տան գութ յան պե տա կան վե րահս

կո ղութ յան մա սին»
⠐ https://www.arlis.am/documentView.aspx?docID=95141 
3․ ՀՀ կա ռա վա րութ յան ո րո շում «Սնն դամ թեր քի անվ տան գութ յան 

և  ա նաս նա բու ժութ յան ո լորտ նե րում պե տա կան վե րահս կո ղութ յան 
շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց վող նմու շառ ման կար գը̀  հա մա ձայն հա
վել վա ծի»

⠐ https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=93433 
4․ ՀՀ ԳՆ հրաման «ՀՀ կենդանիների շուկաներում անաս նա բու

ժա կան ծա ռայության կողմից վարվող գրանցամատյանի ձևը հաս
տա տելու մա սին»

⠐ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=49007 
5․ ՀՀ ՍԱՊԾ պետի հրաման «Անասնաբուժասանիտարական 

փորձաքննության եզրակացության և պիտակի ձևը հաստատելու 
մասին»

⠐ http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=88449 
6․ ՀՀ կա ռա վա րութ յան ո րո շում «ՀՀ մաք սա յին սահ մա նին և ՀՀ 

տա րած քում ա նաս նա բու ժա կան վե րահս կո ղութ յան ի րա կա նաց ման 
միաս նա կան ըն թա ցա կար գը և  ա նաս նա բու ժա կան վե րահս կո ղութ
յան ի րա կա նաց ման ժա մա նակ ըն դուն վող ակ տե րի օ րի նա կե լի ձևե րը 
հաս տա տե լու մա սին»

⠐ https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=93877 
7․ ՀՀ կա ռա վա րութ յան ո րո շում «Ա նաս նա բու ժա կան վե րահս կո

ղութ յան են թա կա օբ յեկտ նե րի հա մա տեղ ստու գում նե րի, եվ րա սիա
կան տնտե սա կան միութ յան տա րած քում ար տադր ված են թահսկ ման 
ապ րանք նե րի նմու շառ ման, եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի և  եր րորդ երկր նե րի կազ մա կեր պութ յուն նե
րի ռեեստր նե րի վար ման միաս նա կան կար գե րը հաս տա տե լու մա սին»

⠐ https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=99443 
8․ Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշում «Մաքսային 

միությունում անասնաբուժասանիտարական միջոցների կիրառման 
մասին»

⠐ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=98978  
9․ Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսա սա

նիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ
⠐ http://armlab.am 
10․ Ветеринарный надзор․ Формы актов на ветеринарные мероприятия; 

Формы сопроводительных документов; Формы справок и сертификатов; 
Формы журналов и отчетов; Протокол, постановление, предписание, акт ; 
Формы планов; Формы решений о наложении и снятии карантина․ 

⠐ http://vetnadzor.ucoz.org/index/veterinarnye_dokumenty/030  
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11․ Клиническая и лабораторная диагностика в ветеринарии
⠐ http://myzooplanet.ru/diagnostikalaboratornayaklinicheskaya/metodyi

veterinarnoyklinicheskoylaboratornoy.html 
12․ ՀՀ ՍԱՊԾի գործառույթները 
⠐ http://snund.am/հհգնսապծանասնաբուժությանտեսչությ/
13․ ՀՀ կա ռա վա րութ յան ո րո շում « Կեն դա նի նե րի, կեն դա նա կան ծա գում 

ու նե ցող մթեր քի, հում քի, և  այլն ներ մուծ ման, ար տա հան ման, հան րա պե
տութ յան տա րած քում փո խադր ման հա մար ա նաս նա բու ժա կան ու ղեկ ցող 
փաս տաթղ թեր, անվ տան գութ յան սեր տի ֆի կատ ներ և հա մա պա տաս խա
նութ յան տե ղե կանք տա լու կար գը»

⠐ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=118841
14․ ՀՀ կա ռա վա րութ յան ո րո շում «« Կեն դա նի նե րի, կեն դա նա կան ծա գում 

ու նե ցող մթեր քի, հում քի, և  այլն ներ մուծ ման, ար տա հան ման, հան րա պե
տութ յան տա րած քում փո խադր ման հա մար ա նաս նա բու ժա կան ու ղեկ ցող 
փաս տաթղ թեր, անվ տան գութ յան սեր տի ֆի կատ ներ և հա մա պա տաս խա
նութ յան տե ղե կան քի ձևե րը հաս տա տե լու մա սին»

⠐ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=112316 
15․ ՀՀ կառավարության որոշում «Հաստատել N 5 ձևի անասնաբուժական 

վկայականի պիտակը̀  համաձայն հավելվածի»
⠐ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=118821
16․ ՀՀ ՍԱՊԾ պետի հրաման «Գյուղատնտեսական կենդանիների 

սիբիրախտ հիվանդության դեմ պայքարի և կանխարգելման հրահանգը 
հաստատելու մասին»

⠐ https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=85088
17․ ՀՀ ՍԱՊԾ պետի հրամաններ
⠐ http://snund.am/իրավականակտեր/անասնաբուժություն/անասնաբու

ժու թյուն/ 
18․ Մաքսային միություն «Անասնաբուժական հսկողության ենթակա 

ապրանքների միասնական ցուցակ»
⠐ https://www.arlis.am/Annexes/4/ETMN317_2010hav..doc
19․ ՀՀ կառավարության որոշում «Գյուղատնտեսական կենդանիների 

կարանտինի սահմանման և չեղյալ հայտարարման կարգը հաստատելու 
մասին»

⠐ https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=73634
20․ ՀՀ կառավարության որոշում «Կենդանիների կարանտինային, հատուկ 

վտանգավոր և պարտադիր ծանուցման ենթակա հիվանդությունների ցանկը 
հաստատելու մասին»

⠐ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=108389
21․ ՀՀ կա ռա վա րութ յան ո րո շում «ՀՀում կեն դա նի նե րի կա րան տի նա յին և 

հա տուկ վտան գա վոր վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի կան խար գել ման ու վե
րաց ման մի ջո ցա ռում նե րի նպա տա կա յին ծրա գի րը հաս տա տե լու մա սին»

⠐ http://www.irtek.am/views/act.aspx?tid=15067 
22․ ՀՀ կառավարության որոշում «Ծրագիր մարդկանց և կենդանիների 

համար ընդհանուր վարակիչ հիվանդությունների հսկողություն»
⠐ https://www.egov.am/u_files/file/decrees/arc_voroshum/2012/12/qax501_1.pdf
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23․ՀՀ պետական վիճակագրական խորհուրդ «պետական վիճակագրական 
հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին

⠐ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=16176 
24․ ՀՀ ՍԱՊԾ «Ռեսուրս կենտրոն»
⠐ http://snund.am/պետականգրանցմանվկայական/
25․ Հեռախոսի միջոցով սպառողը կստանա վաճառվող մսի մասին ողջ 
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ԽԱՉԲԱՌ14
Անասնաբուժական փաստաթղթերի վերաբերյալ
Հորիզոնական
1․ Որևէ բանի մասին մանրամասն հաղորդում, բացատրության 

ներկայացում։

Ուղղահայաց 
1. Փաս տա թուղթ է, ո րով սահ ման ված մի ջո ցառ ման անց կա ցու մը հա

մար վում է պար տա դիր
2. Գ րա վոր պաշ տո նա կան ար ձա նագ րութ յուն
3. Կեն սա բա նա կան և պա թո լո գիա կան նյութ, ա նաս նա բու ժա կան հսկո

ղութ յան (վե րահս կո ղութ յան) են թա կա՝ հսկո ղութ յան վերց ված ապ
րանք նե րի նմուշ ներ, ո րոնք ընտր վել են լա բո րա տոր հե տա զո տութ յուն
ներ (փոր ձար կում ներ) անց կաց նե լու նպա տա կով

4. Սահ ման ված ձևի փաս տա թուղթ, ո րը տրվում է ա նաս նա բու ժա կան 
պե տա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից բո լոր տե սա կի են թա
հսկման բեռ նե րի փո խադր ման հա մար, ին չը հաս տա տում է, որ նշված 
բեռ նե րը դուրս են գա լիս կեն դա նի նե րի հա տուկ վտան գա վոր և կա
րան տի նա յին հի վան դու թյուն նե րի նկատ մամբ ա պա հով վայ րից։

5. Սա նի տա րա կան փաս տա թուղթ, ո րը հա վաս տում է ներ մուծ վող (ար
տա հան վող) ա նա սու նի (կեն դա նի և մորթ ված), թռչնի (կեն դա նի և 
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մորթ ված) և դ րանց վե րամ շակ ված մթերք նե րի վա րակ ված չլի նե լը և 
հաս տա տում, որ դրանք ծագ մամբ սուր վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի 
նկատ մամբ ա պա հով տա րածք նե րից են

6. Տր վում է միայն մար զի տա րած քով փո խադր վող բո լոր տե սա կի են
թահսկ ման բեռ նե րի փո խադր ման հա մար

7. Գլ խա վո րել, ա ռաջ նոր դել, գոր ծը տա նել որ ևէ գոր ծո ղութ յան
8. Որ ևէ կար գի բա նե րի գրա վոր թվար կու մը ներ կա յաց նող փաս տա

թուղթ, ցանկ
9. Աս ված նե րի գրան ցու մը պա րու նա կող, որ ևէ փաստ՝ ի րո ղութ յուն հա

վաս տող՝ վա վե րաց նող փաս տա թուղթ
10. Գ րան ցում ներ կա տա րե լու մատ յան
11. Պաշ տո նա կան գրա վոր հա ղոր դում
12. Ա նաս նա բու ժութ յան/բժշկութ յան մեջ մի ջո ցա ռում նե րի հա մա կարգ, 

կի րառ վում է̀  հա մա ճա րա կի օ ջա խից վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի 
տա րա ծու մը կան խե լու և  օ ջա խը վե րաց նե լու նպա տա կով։
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ՄՈԴՈՒԼ 15

ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԱԽՏԱՀԱՆԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, 
ԿԵՆՍԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

Ուսումնառության արդյունքները
1. Դե ղան յու թե րի, կեն սա պատ րաս տուկ նե րի և  ախ տա հա նիչ նյու թե րի 

ա ռան ձին խմբե րի ազ դե ցութ յան ընդ հա նուր մե խա նիզմ նե րը, կի րառ
ման ե ղա նակ ներն ու անհ րա ժեշ տութ յու նը։

2. Դե ղան յու թե րի, կեն սա պատ րաս տուկ նե րի և  ախ տա հա նիչ նյու թե րի 
օգ տա գործ ման և  անվ տան գութ յան տեխ նի կա յի կա նոն նե րը։

3. Դե ղան յու թե րի, կեն սա պատ րաս տուկ նե րի և  ախ տա հա նիչ նյու թե րի 
պահ պան ման կար գը:

15․1 ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԿԵՆՍԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐԻ ԵՎ 
ԱԽՏԱՀԱՆԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ԽՄԲԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ, ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐՆ 
ՈՒ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

15․1․1 ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԿԵՆՍԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐԻ 
ԵՎ ԱԽՏԱՀԱՆԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԴԵՐՆ ՈՒ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ
15․1․1․1 ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԲՈՒԺԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ՄՇԱԿՈՒՄՆԵՐԸ 
ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ
Աշ խար հի բո լոր պե տութ յուն նե րի հա մար հա մընդ հա նուր խնդիր է կեն

դա նի նե րի վա րա կիչ, այդ թվում՝ կեն դա նի նե րի և մար դու հա մար ընդ հա նուր 
(զոոնոզ) հի վան դութ յուն նե րի դեմ պայ քա րի կազ մա կեր պու մը։ Ան կախ ըն
թաց քից, ո րոշ վա րա կա յին հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում հաշ վի առ նե լով 
նրա տա րած ման վտան գը և սո ցիա լա կան նշա նա կութ յու նը, հի վանդ կեն դա
նի նե րին ոչն չաց նում կամ սպան դի են են թար կում: Մեծ թվով վա րա կիչ հի վան
դութ յուն նե րի դեպ քում հի վան դութ յան հա րուց չի դեմ պայ քա րի լա վա գույն 
մե թո դը բու ժումն է: Ի տար բե րութ յուն ոչ վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի, վա
րա կա յի նի դեպ քում հաշ վի են առ նում հետև յալ պար տա դիր ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րը․

 հի վանդ կեն դա նի նե րի պար տա դիր մե կու սա ցում, 
 ար տա զա տուկ նե րի և  ար տա թո րանք նե րի վնա սա զեր ծում, 
 սպա սար կող անձ նա կազ մի պաշտ պա նու մը վա րա կու մից 
 բուժ ման ա ռանձ նա հա տուկ և ն շա նա յին մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծում:
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Կեն դա նի նե րի մի քա նի հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում խոր հուրդ է տրվում 
օգ տա գոր ծել հետև յալ դե ղան յու թե րը.

 Հի վան դու 
թյուն ներ

 Դե ղան յու թեր /օգ տա գոր ծում են հա մա ձայն ըն դուն ված հրա
հան գա վոր ման/

 Սի բի րախտ
 Գե րի մուն շի ճուկ, ա ռանձ նա հա տուկ գլո բու լին, հա կա բիո տիկ
ներ (պե նի ցի լին, քլոր տետ րա ցիկ լին, ստրեպ տո մի ցին, է կո մո նո
վո ցի լին):

 Պաս տե րել
յոզ

 Գե րի մուն շի ճուկ, հա կա բիո տիկ ներ (տետ րա ցիկ լին, տե րա մի
ցին, ստրեպ տո մի ցին, քլոր տետ րա ցիկ լին) և  ո րոշ սուլ ֆա նի լա
մի դա յին պրե պա րատ ներ (սուլ ֆա դի մե զին, նոր սուլ ֆա զոլ):

 Դա բաղ

 Ռե կոն վա լես ցեն տի շի ճուկ կամ կիտ րո նաթթ վեց րած ար յուն, 
սրտա յին պրե պա րատ ներ (կատ վա խո տի թուրմ, հով տա շու շա
նի թուրմ, կա լիում բրոմ): Բե րա նի խո ռո չի մշակ ման հա մար 2% 
քա ցա խաթ թու, 1:1000 մար գա նաթթ վա կան կա լիու մի, 1:5000 
ֆու րա ցի լի նի լու ծույթ նե րը 1.5գ  ա նես թե զի նի, 2.5գ նո վո կա յի նի, 
5գ պղն ձար ջաս պի, 20գ ձ կան յու ղի, 70գ վա զե լի նի խառ նուր դից 
ստաց ված քսուք:

Աո ւես կի 
հի վան դու
թյուն

Ա ռանձ նա հա տուկ գլո բու լին, բար դութ յուն նե րի դեպ քում հա կա
բիո տիկ ներ (պե նի ցի լին, քլորտետ րա ցիկ լին, ստրեպ տո մի ցին և  
այլն):

Ոչ խար նե րի 
ին ֆեկ ցիոն 
էն տե րո տոք
սե միա

 Գե րի մուն հա կա տոք սիկ շի ճուկ գառ նե րի ա նա է րոբ դի զեն տե
րիա յի և  ոչ խար նե րի էն տե րո տեք սե միա յի դեմ, հա կա բիո տիկ ներ 
(քլոր տետ րա ցիկ լին, տե րա մի ցին, սին տո մի ցին):

 Խո զե րի 
կարմ րախտ

 Գե րի մուն շի ճուկ, հա կա բիո տիկ ներ (պե նի ցի լին, է կո մո նո վո ցի
լին, է րիտ րո մի ցին) և սր տա յին պրե պա րատ ներ (կամ ֆո րա, կատ
վա խո տի թուրմ, կո ֆեին, կար դիա մին, գլ յու կո զա և  այլն):

 Սալ մո նել
յոզ ներ

 Հոր թե րի, գառ նե րի և թռ չուն նե րի սալ մո նե լո զի և կո լի բակ տե
րիո զի դեմ գե րի մուն շի ճուկ, բակ տե րիո ֆագ, հա կա բիո տիկ ներ 
(սին տո մի ցին, լևո մի ցե տին, քլոր տետ րա ցիկ լին, տե րա մի ցին), 
սուլ ֆա նի լա մի դա յին պրե պա րատ ներ (նոր սուլ ֆա զոլ, սուլ ցի
միդ, է թա զոլ և  այլն), ֆու րա զո լի դոն:

 Կո լի բակ տե
րիոզ

 Հոր թե րի, գառ նե րի, խոճ կոր նե րի և թռ չուն նե րի սալ մո նե լո զի և 
կո լի բակ տե րիո զի դեմ գե րի մուն շի ճուկ, բակ տե րիո ֆագ, կո
լի բակ տե րին, հա կա բիո տիկ ներ (լևո մի ցե տին, նեո մի ցի նա յին 
խմբից՝ մո նո մի ցին, կո լի մի ցին, պո լի միք սինՄ և  այլն), Սուլ ֆա
նի լա մի դա յին պրե պա րատ ներ (սուլ ֆա զոլ, սուլ ցի միդ, դի սուլ
ֆան, ֆտա զին, ֆտա լա զոլ) և սր տա յին պրե պա րատ ներ (կար
դիա մին, կո ֆե ին, կամ ֆո րա, գլ յու կո զաա ղա յին լու ծույթ ներ):
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Ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում հի վանդ կեն դա նի նե րի բու ժու
մը կա տար վում է ա ռանձ նա հա տուկ և  ոչ ա ռանձ նա հա տուկ մի ջոց նե րով․

/ Տես մո դուլ 6ը « Բուժ կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցում ին ֆեկ
ցիոն հի վան դութ յուն նե րի դեմ և զոոանտ րո պո նոզ ա ռա վել վտան գա վոր հի վան
դութ յուն ներ»/։

15․1․1․2 ՄԻՋԱՏԱԶԵՐԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԵՎ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ 
Մի ջա տա զեր ծու մը կամ դե զին սեկ ցիան հա մար վում է ին ֆեկ ցիոն հի վան

դութ յուն նե րի հա րու ցիչ նե րին փո խան ցող հոդ վա ծո տա նի նե րի ոչն չաց ման 
մի ջո ցա ռում: Դ րանց են պատ կա նում ցո ռեխ նե րը, մո ծակ նե րը, մժեղ նե րը, 
ճան ճե րը և տ զե րը:

Կեն դա նի նե րին երկթ ևա նի ար յու նա ծուծ մի ջատ նե րից և տ զե րից պաշտ
պա նե լու հա մար անց են կաց նում նրանց բազ մա ցու մը սահ մա նա փա կող, 
թրթուր նե րի և հա սուն ձևե րի ոչն չաց ման ընդ հա նուր տնտե սա կան մի ջո ցա
ռում ներ, ինչ պես նաև կեն դա նի նե րի խմբա կա յին կամ ան հա տա կան պաշտ
պա նութ յան և բուժ կան խար գե լիչ մշա կում ներ:

Ախ տա հա նութ յան հա մա կար գում մի ջա տա զեր ծու մը հա մար վում է հա մա
ճա րակ նե րի դեմ պայ քա րի կար ևոր բնա գա վառ նե րից մե կը։ 

Մի ջա տա զերծ մա նը վե րա բե րող հար ցի մեծ մա սը ու սում նա սիր վում է « Մա
կա բու ծա բա նութ յուն» ա ռար կա յից: Այս ա ռու մով ու սում նա սիր վում են միայն 
նրանց հա մա ճա րա կա բա նա կան նշա նա կութ յան կող մե րը, ո րոնք կապ ված են 
վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի հա րու ցիչ նե րի փո խանց ման սկզբունք նե րին․

 Մի ջատ նե րի մի ջո ցով փո խանց վող վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րը:
 Այդ պի սի վա րակ նե րի հա մա ճա րա կա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն

նե րը:
 Մի ջատ նե րով տա րած վող վա րակ նե րի հա մա ճա րա կա յին պրո ցե սի 

ուժգնու թ յու նը:
Անհ րա ժեշտ է նշել, որ ա նաս նա բու ժութ յան մեջ վա րա կիչ հի վան դութ յուն

նե րի տա րած ման տե սա կե տից հա մե մա տա բար լավ է ու սում նա սիր ված իկ սո
դես ըն տա նի քին պատ կա նող տզե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, իսկ ար գա սա յին 
և գա մա զոի դա յին ըն տա նիք նե րի տզե րի հա մա ճա րա կա բա նա կան նշա նա
կութ յու նը ա ռա վե լա պես լավ է բա ցա հայտ ված մարդ կանց մի շարք վա րա կիչ 
հի վան դութ յուն նե րի հա րու ցիչ նե րի տա րած ման գոր ծում.

ՄԻՋԱՏԱԶԵՐԾՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ: Տարբեր պայմաններում միջատ ների 
դեմ պայքարն իրականացվում է հետևյալ մեթոդներով․

 մեխանիկական,
 ֆիզիկական, 
 կենսաբանական
 քիմիական

ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴ։ Ճան ճե րի դեմ պայ քա րը ի րա կա նաց վում է 
ա ռա վե լա պես մե խա նի կա կան մե թոդ նե րով: Դ րանց են պատ կա նում ա նաս
նա շեն քե րի պար բե րա բար մաք րու մը, գո մաղ բի հե ռա ցու մը: Օգ տա գոր ծում 
են նաև կպչուն թղթեր  և տար բեր ճան ճոր սիչ ներ: Քա նի որ մե խա նի կա
կան ե ղա նա կի դեպ քում չի ա պա հով վում լիար ժեք մի ջա տա զեր ծում, ուս տի 
այն օգ տա գործ վում է մյուս մե թոդ նե րի հետ միա սին: Ճան ճե րի թռիչ քը դե
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պի ա նաս նա շեն քի ներս կա սեց նե լու նպա տա կով դու ռը և պա տու հան նե րը 
պաշտ պա նում են մինչև 1.52 մմ  անց քեր ու նե ցող մառլ յա յով:

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴ։ Մի ջա տա զերծ ման ֆի զի կա կան մե թո դը կի րառ վում 
է ա ռա վե լա պես տզե րի և  այլ մի ջատ նե րի ոչն չաց ման հա մար: Կեն դա նի նե րի 
վրա յից հա վա քում են տզե րին, ո րո շում նրանց տե սա կը, բա ցա հայ տում ա ռա
վել տզա կալ ված ա րո տա վայ րե րը: Ըստ հա վա քած տվ յալ նե րի մշա կում են տզե
րի ոչն չաց ման մի ջոց նե րը ա րո տա վայ րե րում, ա նաս նա շեն քե րում և կեն դա
նի նե րի վրա: Ֆի զի կա կան մե թո դը հիմն ված է ջրա յին գո լոր շու, ե ռա ցող ջրի, 
բո ցի, զո դա լամ պի օգ տա գործ ման վրա: Օգ տա գոր ծում են նաև ցածր ջեր մաս
տի ճան, ո րը ո րոշ մի ջատ նե րի վրա մա հա ցու ազ դե ցութ յուն է ու նե նում:

ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴ։ Կեն սա բա նա կան մե թո դով մի ջա տա զերծ ման 
դեպ քում օգ տա գոր ծում են մի ջատ նե րի բնա կան թշնա մի նե րին: Այդ նպա
տա կի հա մար արդ յու նա վետ են հա մար վում թռչուն նե րը, սնկե րի, վի րուս նե
րի ո րոշ տե սակ ներ: Ա ռա վել հե ռան կա րա յին մե թոդ է հա մար վում չբեղմ նա
վոր վող ա րու մի ջա տի ստա ցու մը ար հես տա կան ե ղա նա կով, մի ջա տաս պան 
հատ կութ յամբ օժտ ված ման րէա կան ա ճեց վածք նե րի ստա ցու մը։

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴ։ Մի ջա տա զերծ ման քի միա կան ե ղա նա կը հիմն ված է 
մի ջա տաս պա նիչ քի միա կան նյու թե րի օգ տա գործ ման վրա։

Ըստ ազ դե ցութ յան բնույ թի այդ պի սի նյու թե րը բա ժան վում են․
▻ շփման, 
▻ ա ղի քա յին, 
▻ ֆու մի գան տա յին, 
▻ ռե պե լենտ ներ:

 Քի միա կան պատ րաս տուկ նե րի մի ջա տաս պան հատ կութ յու նը շփ ման 
մի ջո ցով ի րա կա նաց վում է մի ջա տի մարմ նի ծած կույ թով օր գա նիզմ թա փան
ցե լու դեպ քում: Այդ նպա տա կի հա մար տվյալ նյու թե րը թո ղարկ վում են մա
կե րե սա յին փո շի նե րի, լու ծույթ նե րի և  աէ րո զոլ նե րի ձևով: 

 Ա ղի քա յին ազ դե ցութ յան մի ջա տաս պան նյու թե րը մարմ նի մեջ են անց
նում հոդ վա ծո տա նի նե րի ա ղի նե րով: Այդ պի սի պատ րաս տուկ նե րին են պատ
կա նում ․

● կալ ցիու մի ար սե նի տը, 
● նատ րիու մի ար սե նի տը, 
● արս մա լը, 
● բո րաթ թուն, 
● բո րա կը և  այլն: 
Նշ ված մի ջա տաս պան ներն ա ղիք ներն են անց նում կե րի հետ խառն ված 

վի ճա կում: Ն րանք ա ռա վե լա պես օգ տա գործ վում են կրծողլի զող բե րա նա յին 
ա պա րատ ու նե ցող (ու տիճ ներ, ճան ճեր) մի ջատ նե րի, ինչ պես նաև մո ծակ նե
րի թրթուր նե րի ոչն չաց ման հա մար:

 Ֆու մի գան տա յին ազ դե ցութ յան մի ջա տաս պան պատ րաս տուկ նե րը 
մարմ նի ներս են թա փան ցում շնչա ռա կան ու ղի նե րով: Այն ի րա կա նաց վում 
է գա զա յին կամ գո լոր շու ձևով օ դի մեջ գտնվող ազ դող նյու թը մի ջատ նե րի 
կող մից ներշն չե լու մի ջո ցով:

 Ռե պե լենտ նե րը օգ տա գործ վում են կեն դա նի նե րի վրա յից մի ջատ նե րին 
փախց նե լու հա մար։ Այդ պի սի պատ րաս տուկ նե րին են պատ կա նում․
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● դի մե թիլֆ տա լա տը, 
● դիէ թիլ տո լո ւա մի դը և  այլն:
○ Դի մե թիլֆ տա լա տը թույլ հո տով ան գույն հե ղուկ է: Լավ լուծ վում է օր գա

նա կան լու ծիչ նե րում, ջրում չի լուծ վում: Պատ րաս տու կը կա րե լի է օգ տա գոր
ծել մա քուր ձևով, 1520%ոց գլի ցե րի նա յին և վա զե լի նա յին է մուլ սիա նե րի, 
1020%ոց սպիր տա յին լու ծույթ նե րի ձևով: Մարդ կանց հա մար թու նա վոր չէ:

○ Դիէ թիլ տո լո ւա մի դը դեղ նա վուն յու ղան ման հե ղուկ է: Օժտ ված է մի ջատ
նե րին փախց նե լու և ս պա նիչ հատ կութ յամբ: Օգ տա գործ վում է նույն պես մա
քուր ձևով կամ 50%ոց լու ծույթ նե րի ձևով. կեն դա նի նե րի և մարդ կանց հա
մար քիչ է թու նա վոր:

Որ պես ռե պե լենտ ներ կա րե լի է օգ տա գոր ծել նաև․
● բեն զին, 
● ցիոդ րին, 
● կար բո ֆոս, 
● պո լիք լոր պի նեն և  այլն:
Մի ջա տաս պան պատ րաս տուկ նե րը հա ճախ օգ տա գոր ծում են լու ծույթ նե

րի ձևով։ Այդ նյու թե րի մե ծա մաս նութ յու նը լուծ վում է օր գա նա կան լու ծիչ նե
րում նավ թի, սկի պի դա րի, դիք լո րէ թա նի և  այլ նյու թե րի հետ։ Օգ տա գոր ծում 
են նաև ջրա յին է մուլ սիա նե րի ձևով։

Հե ղուկ խտան յու թից (կոն ցենտ րատ) է մուլ սիա պատ րաս տե լու դեպ քում նախ 
լավ թա փա հա րում են, այ նու հետև կշռում անհ րա ժեշտ քա նա կութ յու նը և փոքր 
ծա վա լի ջրի մեջ լու ծում տրո րե լու մի ջո ցով, մին չև ս տաց վի հա մա սեռ զանգ ված: 
Այ նու հետև ա վե լաց նում են անհ րա ժեշտ քա նա կի ջու րը և խառ նում այն քան, որ 
գո յա նա է մուլ սիա:

Մի ջատ նե րի ոչն չաց ման հա մար մեծ կի րա ռութ յուն են ստա ցել նաև փո շին և 
դուս տը, ո րոնք օգ տա գործ վում են հա տուկ ցո ղար կիչ նե րի մի ջո ցով: Հա մա պա
տաս խան խտութ յան լու ծույթ ներ, է մուլ սիա ներ և դուստ պատ րաս տե լու հա մար 
պետք է հաշ վի առ նել ակ տի վո րեն ազ դող նյու թի պա րու նա կութ յու նը պատ րաս
տու կի մեջ։ Սո վո րա բար պատ րաս տում են 520%ոց սուս պեն զիա, որ տեղ դուս
տի քա նա կութ յա նը 100 մլ ի հաշ վով 520 գրամ է, իսկ ջրի նը՝  8095 մլ:

Աէ րո զոլ նե րի պատ րաստ ման հա մար օգ տա գոր ծում են մի ջա տաս պան նյու
թե րի լու ծույթ նե րը և  է մուլ սիա նե րը: Ցո ղար կու մը կա տար վում է աե րո զո լա յին 
գե նե րա տոր նե րի մի ջո ցով:

Մի ջա տաս պան աշ խա տանք նե րում ո րո շա կի կի րա ռութ յուն ու նի նաև մի ջա
տաս պան ծու խը, ո րը ստաց վում է մի ջա տաս պան գլա նակ նե րից:

Մի ջա տաս պան նպա տակ նե րի հա մար քլո րո ֆո սի ջրա յին լու ծույթ նե րը կա րե
լի է օգ տա գոր ծել աէ րո զոլ նե րի ձևով, ինչ պես նաև մի ջա տաս պան թուղ թը, աե
րո զո լա յին գլա նա կը այ րե լու մի ջո ցով: Բ նա կա րա նա յին ճան ճե րի ոչն չաց ման հա
մար 1մ3 օ դի հաշ վով պա հանջ վում է 0.05 գր ք լո րո ֆոս:

Հա կա մի ջա տա յին պատ րաս տուկ նե րով աշ խա տե լու դեպ քում անհ րա ժեշտ է 
պահ պա նել անձ նա կան անվ տան գութ յան կա նոն նե րը, ինչ պես նաև զգու շա նալ 
մի սը, կա թը և կեն դա նա կան ծագ ման այլ մթերք նե րը դրանց հետ շփե լուց:

Մի ջա տա զեր ծում կա տա րե լուց ա ռաջ ա նաս նա շեն քից հե ռաց նում են ա նաս
նա կե րը և լավ փա կում ջրի ծո րակ նե րը: Մի ջո ցա ռու մը վեր ջաց նե լուց հե տո կե րա
ման նե րը պետք է լվա նալ հիմ քա յին լու ծույթ նե րով, այ նու հետև ջրով։ Կեն դա նի
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նե րի մաշ կը հա կա մի ջա տա յին մշակ ման են են թար կում միայն այդ նպա տակ նե րի 
հա մար թույ լատ րե լի քի միա կան պատ րաս տուկ նե րով:

Մի ջատ նե րի դեմ պայ քա րի հա մա լիր աշ խա տանք նե րում կար ևոր են հա մար
վում կան խար գերչ և կոր ծա նա րար մի ջո ցա ռում նե րը: Ա ռա ջին դեպ քում պետք 
է ա պա հո վել ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան կա նոն նե րի պահ պա նու մը ա նաս
նա շեն քե րում և ն րան հա րող տա րածք նե րում, աղ բի և գո մաղ բի ա մե նօր յա հա
վա քում, պայ քա րել մի ջատ նե րի բազ մաց ման օ ջախ նե րի դեմ։ Քա նի որ գո մաղ բը 
հա մար վում է ճան ճե րի բազ մաց ման հիմ նա կան վայ րը, ուս տի անհ րա ժեշտ է այն 
հա վա քել կույ տի ձևով և ծած կել հո ղով, որ պես զի ստեղ ծեն կեն սա ջեր մա յին պրո
ցե սի զար գաց ման պայ ման ներ:

Կոր ծա նա րար աշ խա տանք ներն ուղղ ված են քի միա կան մի ջոց նե րով թրթուր
նե րի, հարսն յակ նե րի և հա սուն մի ջատ նե րի ոչն չաց մա նը: Այդ նպա տա կի հա մար 
օգ տա գործ վում են եռք լո րո ֆոս3ի 0.1%ոց ջրա յին է մուլ սիա, պո լիք լոր պի նե նի 
(ՊԲՊ) 5%ոց ջրա յին է մուլ սիա, կրեո լի նի 10%ոց ջրա յին է մուլ սիա: Նշ ված պատ
րաս տուկ նե րից 1մ3 մա կե րե սի հաշ վով ծախս վում է 35 լ: Մ շա կու մը կա տա րում 
են 10 օ րը մեկ ան գամ: Պետք է հաշ վի առ նել, որ ճան ճե րը ա ռա վե լա պես լավ են 
բազ մա նում խո զե րի գո մաղ բում, իսկ խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի հե ղուկ 
գո մաղ բում բազ մա նում է միայն աշ նա նա յին ճանճ ժի գալ կան: Հե ղուկ գո մաղ բը 
սո վո րա բար մշա կում են չոր քլո րակ րով։ Կո վա նոց նե րի մի ջա տա զերծ ման հա մար 
օգ տա գոր ծում են քլո րո ֆո սի 0,51%ոց լու ծույթ, պո լիք լոր պի նե նի 3%ոց է մուլ
սիա: Հոր թա նոց նե րը, խո զա նոց նե րը, ձիա նոց նե րը հա ճախ մի ջա տա զեր ծում են 
եռք լոր մե տա ֆոս3ի և  այլ մի ջա տա զեր ծիչ նե րի 0.5%ոց է մուլ սիա նե րով:

Ա րո տա վայ րե րում մի ջատ նե րի դեմ պայ քա րը հա ճախ ի րա կա նաց վում է կեն
դա նի նե րի ար տա քին ծած կույ թը մշա կե լու մի ջո ցով։ Կո վե րի հա մար օգ տա գոր
ծում էն քլո րո ֆո սի 0.5%ոց լու ծույթ ներ, պո լիք լոր պի նե նի 2%ոց է մուլ սիա, պի
րետ րի նի 0.1%ոց կա խուկ ու այլն: Պետք է զգու շա նալ մի ջա տաս պան նյու թե րով 
կա թի վա րա կու մից: Մ շա կում նե րը կա տա րում են 5 օր ընդ մի ջում նե րով:

Վ նա սա տու մի ջատ նե րի դեմ պայ քա րի հա մա լիր մի ջո ցա ռում նե րում անհ րա
ժեշտ է նկա տի ու նե նալ նրանց կեն սա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, 
հատ կա պես մի ջատ նե րի սնման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը։ Հայտ նի է, որ ճան
ճե րը, տե ղից տեղ թռչե լով, կեր են ըն դու նում յու րա քանչ յուր 1015 րո պեն մեկ 
ան գամ: Հա մա ճա րա կա բա նա կան տե սա կե տից այս հան գա ման քը նրանց դարձ
նում է միան գա մայն վտան գա վոր:

15․1․1․3 ԴԵՐԱՏԻԶԱՑԻԱՅԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԵՎ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ
Դե րա տի զա ցիան մի մի ջո ցա ռում է, ո րի նպա տակն է ոչն չաց նել վա րա կիչ 

հի վան դութ յուն նե րի հա րու ցիչ ներ փո խան ցող կրծող նե րին, մաս նա վո րա պես 
առ նետ նե րին:

Հայտ նի է, որ մի շարք հի վան դութ յուն նե րի բնա կան օ ջա խակ րու մը պայ
մա նա վոր ված է հենց այդ պի սի վնա սա կար կրծող նե րով։ Ն րանց դեմ պայ քարն 
ի րա կա նաց վում է կան խար գե լիչ նպա տակ նե րով, մե խա նի կա կան, քի միա կան 
և կեն սա բա նա կան մե թոդ նե րով:

Կր ծող նե րը, որ պես վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի հա րու ցիչ նե րի ակ տիվ 
փո խան ցող ներ, եր բեմն նրանց պա հես տա րան են հա մար վում սի նանտ րո պա
յին մկ նան ման կրծող նե րը (առ նետ ներ, մկներ): Ն րանց կող մից հասց ված տն
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տե սա կան վնա սը պայ մա նա վոր ված է ոչ միայն հա մա ճա րա կա բա նա կան նշա
նա կութ յամբ, այլ նաև մեծ քա նա կութ յամբ կե րե րի կորս տով, կա ռույց նե րի և 
տեխ նո լո գիա կան սար քա վո րում նե րի փչա ցու մով:

Ա նաս նա պա հա կան ֆեր մա նե րում կրծող ներն ի րենց կեն սու նա կու թյու նը 
պահ պա նե լու հա մար գտնում են անհ րա ժեշտ քա նա կի սննդան յութ և  ա րա
գո րեն բազ մա նում: Առ նետ նե րի մոտ սե ռա կան հա սու նու թյուն  ի հայտ է գա
լիս 34 ամ սա կա նում, իսկ մկնե րի նը 12 ամ սա կան հա սա կում: Մեկ տար վա 
ըն թաց քում առ նետ նե րը տա լիս են 48 ծին։ Ա ռա վել վտան գա վոր են հա մար
վում կրծող նե րի հետև յալ տե սակ նե րը․

 Շի կա կար միր (գոր շա գույն) առ նետ (Rattus norvegicus): Մարմ նի եր
կա րութ յու նը հաս նում է 24սմ ի, իսկ կեն դա նի զանգ վա ծը 250 գր և ա վե լի: 
Տա րած ված է ա մե նու րեք: Ձմ ռա նը ապ րում են ֆեր մա նե րում, շտե մա րան
նե րում, բնա կա րան նե րի նկու ղա յին հար կե րում, իսկ ամ ռա նը հե ռա նում են 
դե պի մշակ վող դաշ տե րը և բ ներ փո րում: Ըն կա լու նակ լի նե լով մի շարք հի
վան դութ յուն նե րի նկատ մամբ, կա րող են հա մար վել այն պի սի վա րակ նե րի 
հա րու ցիչ նե րի կրող ներ, ինչ պի սիք են ուղ տե րը՝ ժան տախ տը, տու լա րե միան, 
ո րոշ ռի կետ ցիոզ ներ, տեն դը, լեպ տոս պի րոզր, դա բա ղը, լիս տե րիո զը, կա տա
ղութ յու նը, բրու ցել  յո զը, Աո ւես կի հի վան դութ յու նը, սալ մո նել  յոզ նե րը և  այլն։

 Սև առ նե տը (Rattus rattus) իր մե ծութ յամբ զի ջում է շի կա կար միր առ
նե տին և հա մե մա տա բար քիչ է տա րած ված։ Նա ընտ րում է ա ռա վել չոր տեղ, 
ապ րում է ձեղ նա հար կե րում, կտու րի և ծած կի ա րան քի տա րա ծութ յուն նե
րում: Հա մա ճա րա կա բա նա կան տե սա կե տից սև  առ նե տը մեծ վտանգ է ներ
կա յաց նում:

 Տ նա յին մուկ (Mus masculus)։ Ու նե նա լով լայն տա րա ծում, ապ րում է բնա
կա վայ րե րի մոտ և հա մար վում է մի շարք վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի հա
րու ցիչ նե րի շտե մա րան և  աղբ յուր: Այս տե սա կե տից էլ բա վա կա նին բարձր է 
նրա հա մա ճա րա կա բա նա կան նշա նա կութ յու նը ոչ միայն որ պես մե խա նի կա
կան, այլև հա րու ցիչ նե րի կեն սա բա նա կան փո խան ցո ղի: Տ նա յին մկան մի ջո
ցով փո խանց վում են լեպ տոս պի րո զի, տու լա րե միա յի, լիս տե րիո զի, ուղ տե րի 
ժան տախ տի, սալ մո նել  յո զի, դա բա ղի և  այլ հի վան դութ յուն նե րի ման րէ ներն 
ու վի րուս նե րը:

 Ջ րա յին դաշ տա մուկ կամ ջրա յին առ նետ (Arvicola terrestris)։ Կեն դա նու 
մե ծութ յու նը հաս նում 115սմ ի և  ա վե լի: Ա ռա վե լա պես տա րած ված է գե տե րի 
և լ ճե րի ա փե րին, բնակ վում է նաև խո տի դե զե րում և կա ռույց նե րում; Բա ցա
հայտ ված է, որ նա հա ճախ հա մար վում է լեպ տոս պի րո զի և տու լա րե միա յի 
հա րու ցիչ նե րի պա հես տա րան:

 Սո վո րա կան դաշ տա մուկ (Microtus arvalis): Փոքր է, դարչ նա գույն ե րան
գի, ու նի լայն տա րա ծում: Ապ րում է դաշ տա յին պայ ման նե րում, սա կայն խո
տի և հաս կա վոր կուլ տու րա նե րը հա վա քե լուց հե տո կու տակ վում է դե զե րում: 
Պա հես տա րան է հա մար վում լեպ տոս պի րո զի, լիս տե րիո զի, տու լա րե միա յի և  
այլ վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի հա րու ցիչ նե րի հա մար:

Մկ նան ման կրծող նե րի, հատ կա պես առ նետ նե րի դեմ պայ քա րը հա մար վում 
Է հա կա հա մա ճա րա կա յին հա մա լիր մի ջո ցա ռում նե րի օ ղակ նե րից մե կը: Այդ 
խնդրի ի րա կա նա ցու մը կապ ված է մեծ դժվա րութ յուն նե րի հետ այն ա ռու մով, 
որ այդ կեն դա նի նե րը ա րագ կեր պով հար մար վում են ցան կա ցած պայ ման նե րի:
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Կր ծող նե րի նկատ մամբ անց կաց վող պայ քարն ի րա կա նաց վում է․
 կան խար գե լիչ  մի ջո ցա ռում նե րով,
 ագ րո տեխ նի կա կան ոչն չաց ման մի ջո ցա ռում նե րով։

Պայ քա րի ընդ հա նուր մի ջո ցա ռում նե րում կան խար գե լի չը հա մա րե լով 
ա մե նա կար ևո րը և  ա ռա ջա տա րը,  շատ հե ղի նակ ներ գտնում են, որ դրանց 
դեմ պայ քա րը կա րող է ու նե նալ արդ յու նա վետ ելք միայն այն դեպ քում, ե թե 
զրկվեն կյան քի գո յութ յան մի ջոց նե րից։ Պայ քա րի կան խար գե լիչ մի ջո ցա
ռում նե րը են թադ րում են․

▻ սա նի տա րա կան բնույ թի մի ջո ցա ռում ներ,
▻ շի նա րա րա կանտեխ նո լո գիա կան բնույ թի մի ջո ցա ռում ներ: 
Սա նի տա րա կան մի ջո ցառ ման նպա տակն է բա ցա ռել կրծող նե րի շփու մը 

ջրի, սննդամ թեր քի, ա նաս նա կե րի հետ: Դ րա հա մար անհ րա ժեշտ է ա նաս
նա պա հա կան օբ յեկտ նե րը պա հել մա քուր վի ճա կում։ Ժա մա նա կին հա վա քել 
կե րե րի մնա ցորդ նե րը, գո մաղ բը, թա փոն նե րը: Հա տի կա յին և հա մակց ված 
կե րե րը պա հել կրծող նե րի հա մար ան մատ չե լի պա հա րան նե րում: Այդ նպա
տա կի հա մար լավ է օգ տա գոր ծել կիպ ծածկ վող բե տո նե հոր:

Շի նա րա րա կանտեխ նո լո գիա կան մի ջո ցա ռում նե րով ստեղ ծում են ար
գելք ներ, ո րոնք կա րող են կա սեց նել կրծող նե րի մուտ քը կա ռույց ներ: Բո լոր 
այն տե ղե րում, որ տե ղից սպաս վում է կրծող նե րի հնա րա վոր մուտ քը, ամ րաց
նում են մե տաղ յա ցանց, հար մա րեց վում լավ ծածկ վող դռներ: Ա նաս նա պա
հա կան կա ռույց նե րը, ա նաս նա կե րի, սննդամ թերք նե րի պա հեստ նե րը պետք է 
կա ռուց վեն այն պես, որ բա ցառ վի կրծող նե րի հնա րա վոր բնա կա լու մը։

Ագ րո տեխ նի կա կան մի ջո ցա ռում նե րով ստեղծ վում են այն պի սի պայ ման
ներ, ո րոնք բա ցա սա բար են անդ րա դառ նում կրծող նե րի գո յատև ման վրա: 
Այդ մի ջո ցա ռում նե րը վե րա բե րում են գար նա նա յին հեր կին և հա րո սին: Հո ղը 
վա րել սահ ման ված խո րութ յամբ, ո րա կով և հա մա տա րած: Ծ ղո տը, մղե ղը և  
այլ մնա ցորդ նե րը ա նաս նա շեն քի հա տա կից հա վա քել ժա մա նա կին, պայ քա
րել մո լա խո տե րի դեմ:

Բա ցա հայ տե լով առ նետ նե րով և մկ նե րով տվյալ վայ րի բնա կե ցու մը, անհ
րա ժեշտ է մշա կել նրանց ոչն չաց ման հա մա լիր մի ջո ցա ռում նե րը:

ՈՉՆՉԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ: Կր ծող նե րի դեմ պայ քա րի այս պի սի ձևը 
ի րա կա նաց վում է ֆի զի կա կան, կեն սա բա նա կան և քի միա կան մե թոդ նե րով։

 Առ նետ նե րի և մկ նե րի ոչն չաց ման ֆի զի կա կան մե թո դը լայն տա րա
ծում ու նի։ Այն ի րա կա նաց վում է տար բեր տե սա կի թա կարդ նե րի մի ջո ցով: 
Թա կարդ նե րը տե ղադր վում են կրծող նե րի բնե րի մոտ կամ նրանց շարժ ման 
տեղերում: Աշ խա տան քի արդ յու նա վե տութ յու նը կախ ված է մի շարք պայ
ման նե րից։ Յու րա քանչ յուր դեպ քում թա կարդն օգ տա գոր ծե լուց ա ռաջ պետք 
է լավ լվա նալ և  որ պես գրավ չան յութ օգ տա գոր ծել այն պի սի մթերք ներ, ո րոնք 
չեն հան դի պում տվյալ տա րած քում։ Սո վո րա բար, երբ թա կարդն են ընկ նում 
մի քա նի առ նետ ներ, ա պա մյուս կրծող նե րը զգու շա նում են, և թա կարդ նե
րը մնում են դա տարկ։ Ե թե լավ չի լվաց վում այն թա կար դը, որ տեղ առ նետ է 
սատ կել, այս դեպ քում գրավ չան յու թի առ կա յութ յան պայ ման նե րում ան գամ 
կրծող նե րը խու սա փում են թա կար դից:

 Կեն սա բա նա կան մե թո դով կրծող նե րի ոչն չաց ման նպա տա կով օգ տա
գոր ծում են նրանց բնա կան թշնա մի նե րին, ինչ պես նաև ար հես տա կան վա
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րակ ման մի ջո ցով հա մա ճա րակ են ա ռա ջաց նում այն վա րա կիչ հի վան դու
թյուն նե րով, ո րոնց հա րու ցիչ նե րի նկատ մամբ ըն կա լու նակ են առ նետ նե րը և 
մկ նե րը: Կր ծող նե րի բնա կան թշնա մի նե րից ֆեր մա նե րում օգ տա գոր ծում են 
կա տու նե րին, շնե րին: Ս պի տակ կզա քի սը, ա քի սը, ոզ նին, բուն, բվե ճը ակ տի
վո րեն ոչն չաց նում են առ նետ նե րին և մկ նե րին։ Խո զա նոց և հոր թա նոց բեր
ված ոզ նին և կ զա քի սը ա րա գո րեն հար մար վում են կյան քի նոր պայ ման նե րին 
և  ա ռա ջին օ րե րին ոչն չաց նում մի քա նի կրծող նե րի: Կարճ ժա մա նա կի ըն
թաց քում նրանց քա նա կու թյու նը զգա լիո րեն նվա զում է, այ նու հետև իս պառ 
ան հե տա նում են:

 Ման րէա բա նա կան մե թո դով առ նետ նե րին և մկ նե րին ոչն չաց նե լու հա մար 
կի րառ վում են սալ մո նել յո զա յին խմբին պատ կա նող ման րէա կան ա ճեց վածք նե
րը: Հե ղի նակ նե րը այդ ման րէա կան ա ճեց վածք նե րը ստա ցել են բնա կան պայ
ման նե րում կրծող նե րի մեջ բռնկված հա մա ճա րա կի ժա մա նակ։ Ման րէա բա նա
կան մե թո դի օգ տա գործ ման նպա տա կա հար մա րու թյան վե րա բեր յալ դեռևս 
չկա ո րո շա կի կար ծիք: Խն դիրն այն է, որ դրա հա կա ռա կորդ նե րի կողմ նա կից նե
րը գտնում են, որ այդ ման րէա կան ա ճեց վածք նե րի լայ նա մասշ տաբ կի րա ռու մը 
կա րող է հան գեց նել հա րու ցիչ նե րի ախ տած նութ յան բարձ րաց մա նը մարդ կանց 
և  ըն տա նի կեն դա նի նե րի հա մար: Նախ քան ման րէա կան պատ րաս տուկ նե րի 
օգ տա գոր ծու մը անհ րա ժեշտ է ո րո շել կրծող նե րի տե սա կը, նրանց բնա կալ ման 
տե ղե րը, բնա կեց ման խտութ յու նը տվյալ տա րած քում և  օգ տա գործ վող կե րե
րը։ Մկ նան ման կրծող նե րի քա նա կը տվյալ դաշ տում ո րո շում են հետև յալ կերպ․ 
հե տա զոտ վող դաշ տի 2 մ լայ նութ յամբ և 2500 մ (0.5 հա) կամ 5000 մ (1 հա) եր
կա րութ յամբ տա րած քի վրա հայտ նա բեր ված բո լոր բնե րը տրո րե լով լցնում են 
հո ղով: Հա ջորդ օ րը նույն տա րած քում հաշ վում են բաց ված բնե րը, ո րը վկա յում 
Է կրծող նե րով նրանց բնա կե ցու մը: Օ րի նակ, 0.5 հեկ տա րի վրա հայտ նա բեր վել 
է 230 բույն, ո րոն ցից բնա կեց ված են ճա նաչ վել 200ը: Հետ ևա բար 1 հա հե տա
զոտ վող տե ղա մա սին ընկ նում է 460 բույն, ո րոն ցից 400ը հա մար վում է բնա կեց
ված։ Ա նաս նա շեն քե րում գոր ծող կամ բնա կեց ված բնե րի քա նա կը ո րո շե լու հա
մար բո լոր բնե րը ծած կում են կա վով, հո ղով կամ թղթով: Հա ջորդ օ րը հաշ վում 
են բաց ված բնե րը: Մկ նե րի և դաշ տամկ նե րի դեմ պայ քա րե լու հա մար դաշ տի 1 
հա տա րած քի վրա օգ տա գոր ծում են փո շեն ման պատ րաս տու կը, հա տի կա յին 
կե րի հետ 2001500 գր, հե ղու կը 5003000 գր. ոսկ րա յին մի ջա վայ րում 1001500 
գր. իսկ առ նետ նե րի հա մար հա մա պա տաս խա նա բար 20003000, 10003000 գր. 
որ պես գրավ չան յութ հա ճախ օգ տա գոր ծում են հա տի կա յին կեր, ալ յուր, հաց, 
չո րա հաց, բան ջա րե ղեն: Ման րէա կան հե ղուկ պատ րաս տու կի 1 լ խառ նում են 
1.82 կգ  ալ յու րի հետ. լավ խառ նում, դարձ նում խմոր, նրա նից պատ րաս տում 
եր շիկ ներ և կտ րա տում: Առ նետ նե րի հա մար կտոր նե րի մե ծութ յու նը հաս նում է 
մինչև հու նա կան ըն կույ զի մե ծութ յան, իսկ մկնե րի հա մար ան տա ռա յին ըն կույ
զի: Լավ արդ յունք է ստաց վում թարմ ման րէա կան ա ճեց վածք նե րի օգ տա գործ
ման ժա մա նակ, ե թե ա ճեց վածք նե րը պահ պան վում են չոր, մութ և զով տեղ, 
ա պա ման րէ նե րի ակ տի վութ յու նը պահ պան վում է մինչև 40 օր։ Վա րա կա յին 
պատ րաս տուկ նե րը բնե րի մեջ դնե լուց 56 օր հե տո կրծող նե րի և մկ նե րի մեջ 
սկսում է հա մա ճա րա կը, որն ա ռա վել ուժգ նութ յան է հաս նում 812րդ  օ րը: Առ
նետ նե րի և մկ նե րի մա հա ցութ յու նը հաս նում է 4090%ի: Դ րա հա մար էլ պատ
րաս տու կը պետք է օգ տա գոր ծել մի քա նի ան գամ:
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 Քի միա կան մե թոդ: Հա մար վում է ա ռա վել արդ յու նա վետ պայ քա րի մե
թո դը։ Առ նետ նե րի և մկ նե րի ոչն չաց ման հա մար նա խա տես ված քի մի ա կան 
թու նա վոր նյու թե րը թո ղարկ վում են փո շի նե րի, լու ծույթ նե րի ձևով և գա զա
յին վի ճա կում։ Դ րան ցից են̀

▻ կրիսիդը,
▻ ցինկի ֆոսֆիդը. 
▻ ածխաթթ վային բարիումը, 
▻ ֆտորացետատային բարիումը, 
▻ զառուկային պատրաս տուկները, 
▻ ստրիխնինր. 
▻ թալիումի միացությունները, 
▻ գոոկումարինը, 
▻ դիֆենացինը, 
▻ գիպսը, 
▻ չհանգած կիրը, 
▻ ծովային կարմիր սոխը և այլն: 
Նշ ված նյու թե րից շա տե րը թու նա վոր են նաև մարդ կանց հա մար, այդ 

պատ ճա ռով էլ նրանց հետ պետք է աշ խա տել բա ցա ռիկ զգու շութ յամբ:
Թու նա վոր գրավ չան յու թեր պատ րաս տե լու հա մար պետք է օգ տա գոր ծել 

այն պի սի սննդամ թերք ներ, ո րոնք ա խոր ժա կով են ու տում կրծող նե րը: Գ րավ
չան յու թե րի հետ քի միա կան նյու թե րի հա մակ ցու մը կա տա րում են ար տած
ծող պա հա րա նով հա տուկ սեն յակ նե րում պահ պա նե լով անվ տան գութ յան 
կա նոն նե րը։ 

Թու նա քի մի կատ նե րով մե խա նի կա կան խառ նուրդ պատ րաս տե լու հա մար 
օգ տա գոր ծում են հա ցի փշրանք, շի լա, ա ղա ցած միս կամ ձուկ, կար տո ֆի լի 
խյուս (պյու րե), ալ յու րի թեփ։ Կր ծող նե րին ա վե լի լավ ներգ րա վե լու նպա տա
կով գրավ չան յու թե րին ա վե լաց նում են 36% բու սա կան յուղ:

Գրավչանյութերի պատրաստման դեղատոմսերից ստորև ներկա յացնում 
ենք օրինակներ․

Դեղատոմս 1։ Դեղատոմս 2։ Դեղատոմս 3։

Զառիկ 500-1000,0 Կրիսիդ 10․0 Ցինկի 
ֆոսֆիդ

30-50.0

Հաց 4000-
5000,0

Հացի 
փշրանք

930.0 Ձավար 520,0

Բուսական 
յուղ 400,0 Բուսական 

յուղ
60.0 Ջուր 390.0

Կր ծող նե րի դեմ պայ քա րը ա նաս նա բու ժա կան ախ տա հա նութ յան ընդ հա
նուր հա մա կար գում նա խա տես ված է հա կա հա մա ճա րա կա յին կան խար գե լիչ 
մի ջո ցա ռում նե րի ըն թա ցիկ պլա նով: Հա մա լիր մի ջո ցա ռում նե րի պար բե րա
բար անց կա ցու մը զգա լիո րեն բարձ րաց նում է այդ աշ խա տանք նե րի հա մա
ճա րա կա բա նա կան արդ յու նա վե տութ յու նը:



‒ 138‒

15․1․1․4 ԱԽՏԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԵՎ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ։
Ախ տա հա նութ յան մի ջո ցով վա րա կա զերծ վում է հա մա ճա րա կա յին պրո

ցե սի երկ րորդ կեն սա բա նա կան շար ժիչ ու ժը՝ հի վան դութ յան հա րու ցի չի փո
խանց ման գոր ծոն նե րը:  Մինչ դեռ այս պի սի մի ջո ցա ռու մը չի ե րաշ խա վո րում 
հի վան դութ յան կան խար գե լու մը կամ նրա վե րա ցու մը: Նա հա մար վում է հա
կա հա մա ճա րա կա յին հա մա լիր մի ջո ցա ռում նե րի բաղ կա ցու ցիչ մա սը: 

Վա րա կա զեր ծու մը պետք է տար բե րել նաև ստե րի լա ցու մից կամ ման րէա
զեր ծու մից, ո րի դեպ քում ոչն չաց նում են ոչ միայն տվյալ հի վան դութ յան ախ
տա ծին ման րէ նե րը, այլև մի ջա վայ րի բո լոր կեն դա նի ձևե րը, այդ թվում նաև ոչ 
ախ տա ծին և պայ մա նա կան ախ տա ծին ման րէ նե րը, ո րոնք հա ճախ ա ռա ջաց
նում են երկ րոր դա յին վա րակ:  Ար տա քին մի ջա վայ րի ման րէա կան աղ տոտ վա
ծութ յու նը ա ռա ջին հեր թին հետ ևանք է հի վանդ և ման րէա կիր կեն դա նի նե րի, 
նրան ցից ստաց ված մթեր քի ու հում քի, սպան դա յին մթերք նե րի, ինչ պես նաև 
սատ կած կեն դա նի նե րի, վա րակ ված հո սող ջրե րի կամ գո մաղ բաջ րե րի:

Ախ տա հա նութ յան կամ վա րա կա զերծ ման ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է ոչն
չաց նել ոչ միայն վա րա կի հա րու ցի չին, այլ նաև նրանց կեն սա գոր ծու նեու թյան 
ար գա սիք հան դի սա ցող թու նա վոր նյու թե րին: Այս ա ռու մով անհ րա ժեշտ է վա
րա կա զեր ծու մը տար բե րել վնա սա զեր ծու մից, ո րի նպա տակն է ոչն չաց նել ման
րէ նե րին՝ միկ րոբ նե րը, վի րուս նե րը և հի վան դութ յուն նե րի այլ հա րու ցիչ նե րը և 
ն րանց թույ նե րին, ո րի արդ յուն քում ստեղծ վում է մա քուր մի ջա վայր կեն դա նի
նե րի ա ռող ջութ յան և բարձր մթե րատ վութ յան պահ պան ման հա մար։

Ախտահանությունը (ախտազերծում, ապանեխում, հականեխում, ապա
վարակում) կամ դեզինֆեկցիան առաջացել է ֆրանսերեն desհեռացնում 
ես և լատիներեն infectioվարակում բառակապակցությունից, որի նպատակն 
է ինֆեկցիոն հիվանդությունների հարուցիչներին ոչնչացնել արտաքին 
միջավայրի առարկաների և կենդանիների մարմնի մակերեսի վրա:

Ախ տա հա նութ յա նը ար դեն անդ րա դար ձել ենք մո դուլ 7ն  ու սում նա սի
րե լիս, ուս տի վեր հի շեց ման կար գով նշենք, որ ըստ հա կա հա մա ճա րա կա յին 
և  ա նաս նա բու ժասա նի տա րա կան նշա նա կութ յան՝ ախ տա հա նութ յան մի
ջո ցա ռում նե րը լի նում են ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ, ԸՆԹԱՑԻԿ կամ ՀԱՐԿԱԴԻՐ և 
ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ:

Ա նաս նա պա հա կան օբ յեկտ նե րի ախ տա հան ման հա մար օգ տա գոր ծում 
են ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ, ՔԻՄԻԱԿԱՆ և ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ մի ջոց ներ: Ախ տա հա նու
թյու նից ա ռաջ կա տա րում են օբ յեկտ նե րի մե խա նի կա կան մաք րում, ո րը կար
ևոր մի ջո ցա ռում է հա մար վում ախ տա հա նութ յան աշ խա տանք նե րում: Այդ 
նպա տա կի հա մար ա նաս նա շեն քը նա խօ րոք թրջում են ախ տա հա նիչ լու ծույ
թով՝ ե թե ըն թա ցիկ ախ տա հա նութ յուն է, և ջ րով՝ ե թե կան խար գե լիչ է: 

Գո մաղ բի, կե րի մնա ցորդ նե րի այլ կեղ տո տութ յուն նե րի հետ հե ռաց վում 
է ին ֆեկ ցիա յի հա րու ցի չը։ Լ վա ցող մե քե նա նե րի օգ տա գործ մամբ ա պա հով
վում է ա նաս նա շեն քե րից ման րէ նե րի հե ռա ցու մը մինչև 90 %ով: Մե խա նի կա
կան մաք րո ղից հե տո ձեռ նար կում են օբ յեկտ նե րի ախ տա հա նութ յու նը:

ԱԽՏԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ հա մար վում են հա մա
կող մա նի ախ տա հա նութ յան նյու թեր: Ն րանց են պատ կա նում հիմ նա յին, 
թթվա յին, օք սի դաց նող քի միա կան նյու թե րը, ֆե նոլ նե րը, հա լո գեն նե րը, ֆոր



‒ 139‒

մալ դե հի դը, ծանր մե տաղ նե րի ա ղե րը և ն րանց ա ծանց յալ նե րը: Քի միա կան 
ախ տա հա նիչ ներ սո վո րա բար կի րա ռում են ջրա յին լու ծույթ նե րի և  աէ րո
զո լի, եր բեմն էլ փո շու ձևով: Ախ տա հա նիչ նյու թե րը պետք է լավ ներ գոր ծեն 
ման րէ նե րի վրա, օժտ ված լի նեն ակ տիվ ման րէաս պան հատ կութ յամբ և  ազ
դեն մի քա նի տե սակ ման րէ նե րի վրա, չփչաց նեն ախ տա հան վող ա ռար կա նե
րը, ջրում լավ լուծ վեն և թու նա վոր չլի նեն կեն դա նի նե րի հա մար, լի նեն է ժան 
և հեշտ տե ղա փո խե լի, չու նե նան ան դուր հոտ:

ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԽՏԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ։ Կեն սա բա նա կան ախ տա հա
նութ յան հիմ քում ըն կած է ներ հա կա կան և ջեր մա սեր ման րէ նե րի օգ տա գործ
ման սկզբուն քը, ո րը արդ յու նա վետ է գո մաղ բի, կեղ տաջ րե րի, թա փոն նե րի և 
կեն դա նի նե րի դիակ նե րի վնա սա զերծ ման հա մար:

Ե թե գո մաղ բը ստաց վել է սպո րա վոր կամ հա տուկ վտան գա վոր հի վան
դութ յուն նե րով հի վանդ կեն դա նի նե րից, ա պա սո վո րա բար այն վա րա կա զեր
ծում են քի միա կան կամ ֆի զի կա կան մե թոդ նե րով, իսկ մնա ցած դեպ քե րում, 
գո մաղ բի ար ժե քա վոր հատ կութ յուն նե րը պահ պա նե լու հա մար դի մում են 
կեն սա ջեր մա յին վնա սա զերծ ման: Այն հիմն ված է ջեր մա սեր ման րէ նե րի կող
մից ա ռա ջա ցող բարձր ջեր մութ յան մի ջո ցով ախ տա ծին ման րէ նե րի վե գե տա
տիվ ձևե րի ոչն չաց ման վրա: Կեն սա ջեր մա յին մե թո դը կի րառ վում է նաև մի 
շարք վի րու սա յին և ճիճ վա յին հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում:

15․1․1․4․1 ԱԽՏԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄԸ 
Ախ տա հա նիչ նյու թե րի պի տա նիութ յու նը և ման րէ նե րի վրա նրանց ազ

դե ցութ յու նը ո րո շե լու նպա տա կով սահ ման ված է ախ տա հա նութ յան ո րա կի 
ստուգ ման մե թո դը: Այս տե սա կե տից, տար բեր հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում 
ախ տա հա նութ յան ո րա կի հա մար, որ պես չա փան մուշ, օգ տա գոր ծում են մեծ 
տա րա ծում ու նե ցող այլ ման րէա կան տե սակ ներ:

 Բ րու ցել  յո զի, խո զե րի կարմ րախ տի, խո զե րի ժան տախ տի, սալ մո նել  յո զի, 
Ն յու կասլ յան հի վան դութ յան դեպ քում ախ տա հա նութ յան ո րա կի մա սին դա տում 
են ախ տա հան ված օբ յեկտ նե րի մա կե րես նե րի վրա լակ տո զադ րա կան խմբի ա ղի
քա յին ցու պի կի առ կա յութ յամբ կամ բա ցա կա յութ յամբ: Ս տա ֆի լա կո կե րի առ
կա յութ յու նը կամ նրանց բա ցա կա յութ յու նը բա ցա հայ տում է ախ տա հա նութ յան 
ո րա կը տու բեր կուլ  յո զի, դա բա ղի, ոչ խար նե րի ծաղ կի, թռչուն նե րի ծաղ կի, լեպ
տոս պի րո զի և  այլ վա րակ նե րի դեպ քում: Ս տու գու մը կա տա րում են ման րէա բա
նա կան ե ղա նա կով, ո րի դեպ քում, ախ տա հա նութ յու նից 34 ժամ հե տո ա նաս նա
շեն քի հա տա կից, պա տե րից, անկ յուն նե րից և կե րա ման նե րից վերց նում են 1020 
նմուշ,  10x10 քա ռա կու սի  սան տի մետր մա կե րես նե րից,  ո րոնք  մաք րում են չե զո
քաց նող ախ տա հա նիչ լու ծույթ նե րով ներծծ ված և քամ ված ստե րիլ բամ բա կի վի
րախ ծու ծով; Չե զո քաց նող լու ծույ թի խտութ յու նը պետք է 10 ան գամ փոքր լի նի 
ախ տա հա նիչ նյու թից: Յու րա քանչ յուր տամ պոն տե ղա վո րում են ա ռան ձին չե զո
քաց նող լու ծույ թի կամ ստե րիլ ջրի մեջ և  ու ղար կում լա բո րա տո րիա: Ք լո րակ րի 
չե զո քաց ման հա մար օգ տա գոր ծում են հի պո սուլ ֆիդ, հիմ նա յին լու ծույթ ներ (քա
ցա խաթ թու) և ֆոր մա լի նի լու ծույթ (ա նու շադ րի սպիրտ):
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15․1․2 ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԿԵՆՍԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐԻ ԵՎ
ԱԽՏԱՀԱՆԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ։
15․1․2․1 ԿԵՆՍԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐԻ ԵՎ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ 
ՈՒ ԴՐԱՆՑ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ։
15․1․2․1․1 ՇԻՃՈՒԿԱԲՈՒԺՈՒՄ (ՍԵՐՈԹԵՐԱՊԻԱ)
Շի ճու կա բու ժու մը բժշկա կան և  ա նաս նա բու ժա կան պրակ տի կա յում ներ

կա յումս հա մար վում Է բուժ ման հիմ նա կան ե ղա նակ նե րից մե կը:
Շի ճու կա բու ժու մը կա տար վում է ա ռանձ նա հա տուկ շի ճուկ նե րով և գամ

մագ լո բու լին նե րով, ո րոնց բու ժա կան ազ դե ցութ յու նը պայ մա նա վոր վում է 
հի վան դութ յան հա րու ցիչ նե րի և ն րան ցից ստաց ված թույ նե րի վնա սա զերծ
մամբ, այդ նյու թե րը միա ժա մա նակ նպաս տում են օր գա նիզ մի դի մադ րո ղա
կա նութ յան բարձ րաց մա նը: Շի ճու կա բուժ ման արդ յու նա վե տութ յունն ա վե լի 
է բարձ րա նում, երբ այն օգ տա գոր ծում են հի վան դութ յան սկզբում:

Առանձնահատուկ շիճուկները բաժանվում են 2 կարգի․
▻ հակաբակտերիային
▻ հակատոքսիկ: 
Ս րանց տար բե րութ յունն այն է, որ ա ռա ջին դեպ քում բիո ֆաբ րի կա յում 

կեն դա նի նե րին գե րի մու նաց նում են միկ րո բա յին կուլ տու րա նե րով կամ վի
րուս նե րով, նրան ցից ստաց ված շի ճուկ նե րը պա րու նա կում են հա կա մար
մին ներ, ո րոնք ազ դում են տվյալ հի վան դութ յան հա րու ցիչ նե րի վրա: Մինչ
դեռ երկ րորդ դեպ քում կեն դա նի նե րի գե րի մու նա ցու մը կա տար վում է տվյալ 
հի վան դութ յան հա րու ցիչ նե րի ա նա տոք սին վակ ցի նա նե րով և ս տաց ված 
շի ճուկ նե րը պա րու նա կում են նույն պես հա կա մար մին ներ (հա կա թույ ներ), 
սա կայն այս դեպ քում տվյալ հի վան դութ յան հա րու ցի չի թույ նի նկատ մամբ։ 
Հի վանդ կեն դա նի նե րին հա կա տոք սին շի ճուկ նե րի ժա մա նա կին նե րար կու մը 
բարձ րաց նում է բուժ ման արդ յու նա վե տութ յու նը։

Հակամիկրոբային շիճուկներին են պատկանում․
 հակասիբիրախտային, 
 հակապաստերիլոզային, 
 խոզերի հակակարմրախտային շի ճուկները և այլն:

Հակատոքսիկ շիճուկներին են պատկանում․
 կարկամախտի, 
 երշիկաթունավորման (բոտուլիզմ), 
 գառների անաէրոբային դիզենտերիայի
 ոչ խարների ինֆեկցիոն Էնտերոտեքսեմիայի շիճուկները և այլն:

Շի ճուկ նե րի բուժ ման արդ յու նա վե տութ յու նը բարձր է սեպ տի ցե միա յով 
ըն թա ցող հի վան դութ յուն նե րի նկատ մամբ օգ տա գործ ման դեպ քում․

 սի բի րախտ, 
 խո զե րի կարմ րախտ, 
 պաս տե րել  յոզ և  ու րիշ ներ: 

Սա կայն ինչ պես նշվեց, ա վե լի բարձր արդ յու նա վե տութ յամբ են հան դես 
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գա լիս հա կա տոք սիկ շի ճուկ նե րը, ո րոնց ժա մա նա կին նե րար կու մը չե զո քաց
նում է թույ նե րը, և կան խում օր գա նիզ մի զգա յու նակ բջիջ նե րի վրա տոք սի նի 
վտան գա վոր ազ դե ցութ յու նը:

Շի ճուկ նե րի բուժ ման արդ յու նա վե տութ յու նը հա մե մա տա բար ցածր է, 
երբ հի վան դութ յու նը ար դեն քրո նիկ ըն թացք է կրում: Բու ժիչ շի ճուկ նե րը թե
րապև տիկ թույլ ազ դե ցութ յուն են ցու ցա բե րում վի րու սա յին ին ֆեկ ցիա նե րի 
դեպ քում, քա նի որ վի րուս չե զո քաց նող հա կա մար մին նե րը չեն կա րո ղա նում 
ազ դել ներբջ ջա յին պա րա զիտ ներ հա մար վող վի րուս նե րի վրա, հա կա մար
մին նե րը վի րուս նե րին չե զո քաց նում են մի այն ար տաբջ ջա յին տա րա ծութ յու
նում շրջա պա տե լով վի րուս նե րին:

Հե տե րո գեն (ստաց ված այլ տե սա կի կեն դա նի նե րից, օ րի նակ, խո զե րի 
կարմ րախ տի շի ճու կը ստա նում են ձիե րից) շի ճուկ նե րի օգ տա գործ ման դեպ
քում շատ զգույշ պետք է լի նել, հաշ վի առ նե լով ա նա ֆի լաք սիա յի ա ռա ջաց
ման հնա րա վո րութ յուն նե րը: Այդ եր ևույ թը կան խե լու նպա տա կով անհ րա
ժեշտ է սկզբից նե րար կել փոքր քա նա կութ յուն, իսկ 12 ժամ հե տո շի ճու կի 
մնա ցած դո զան, ո րի դեպ քում գերզ գայ նութ յու նը վե րա նում է, բու ժիչ դո զան 
ա նա ֆի լաք սիա չի ա ռա ջաց նում:

Շի ճուկ նե րը նե րար կե լիս օր գա նիզ մը ձեռք է բե րում պա սիվ ի մու նի տետ: 
Շի ճուկ նե րի դո զան ցույց է տրված սրվա կի պի տա կի վրա:

Վեր ջին տա րի նե րին կեն դա նի նե րի ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րի բուժ
ման նպա տա կով օգ տա գոր ծում են շի ճու կի սպի տա կու ցա յին ֆրակ ցիա նե րից 
մե կը՝ գամ մագ լո բու լի նը (շի ճու կի 10%), ո րը հա մար վում է հա կա մար մին ներ 
կրող:  Գամ մագ լո բու լին նե րը հա մե մա տա բար փոքր դո զա նե րով են օգ տա
գոր ծում, քան բու ժիչ շի ճուկ նե րը:

Վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի կան խար գել ման և բուժ ման նպա տա կով 
այս պրե պա րատ նե րի օգ տա գոր ծու մը գի տութ յան հա մար մեծ նվա ճում է: 
Սա կայն հա ջո ղութ յան կա րե լի է հաս նել, երբ այն օգ տա գոր ծում են ժա մա նա
կին և ն պա տա կա յին, քա նի որ օր գա նիզ մը այդ պրե պա րատ նե րի նկատ մամբ 
ա վե լի զգա յուն է, կա րող են ա ռա ջաց նել ա նա ֆի լաք սիա և  այլ եր ևույթ ներ:

15․1․1․1․2 ԲՈՒԺՈՒՄԸ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ
Հի վանդ կեն դա նի նե րի բու ժու մը կա տա րում են բնա կան և սին թե տիկ դե

ղա մի ջոց նե րով, ո րոնք օր գա նա կան և  ա նօր գա նա կան տար բեր բարդ միա
ցութ յուն ներ են:

Քի միա կան պրե պա րատ նե րին են պատ կա նում․
 սուլ ֆա նի լա մի դա յին պրե պա րատ նե րը
 նիտ րո ֆու րա նա յին պրե պա րատ նե րը։

Դ րանք ազ դում են հի վան դութ յուն ա ռա ջաց նող պատ ճա ռի՝ հա րու ցի չի 
վրա: Այդ տե սա կե տից դե ղան յու թե րը պետք է նշա նակ վեն՝ հաշ վի առ նե լով 
նրանց հա կա բակ տե րիա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը:

Սուլ ֆա նի լա մի դա յին պրե պա րատ նե րի գոր ծա ծու մը հա կա ցուց ված է ընդ
հա նուր ա ցի դոզ նե րի, հե պա տիտ նե րի, ու ժեղ ար տա հայտ ված հե մո լի տիկ 
ա նե միա յի դեպ քում։ Հատ նի են 8000 սալ ֆա նի լա մի դա յին միա ցութ յուն ներ, 
ո րոն ցից  շուրջ 500ը օժտ ված են ֆար մա կո լո գիա կան ար տա հայտ ված ակ տի
վութ յամբ։ Դ րան ցից շա տե րը օր գա նիզ մի վրա ազ դում են միան ման, ուս տի 
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բուժպ րո ֆի լակ տի կա յում օգ տա գործ վում են 1215 ա ռա վել ազ դու պրե պա
րատ ներ, ինչ պի սիք են․

 Ստրեպտոցիդ սուլֆանիլամիդը և լուծվող ստրեպտոցիդը
 Նորսուլֆազոլ և լուծվող նորսուլֆազոլ
 Ֆտալազոլ
 Էթազոլ
 Սուլֆազին
 Սուլֆադիմեզին
 Սուլֆանտրոլ
 Դեպոսուլֆանիլամիդներ
 Սուլֆադիմետոքսին
 և այլն

Բուժ ման արդ յու նա վե տութ յու նը կախ ված է դե ղան յու թե րի ա ռանձ նա
հատ կութ յու նից, դո զա յից, օգ տա գործ ման տևո ղութ յու նից և հի վան դութ յան 
վի ճա կից: Պ րե պա րատ նե րը բարձր դո զա նե րով եր կար ժա մա նակ օգ տա գոր
ծե լիս կա րող են ա ռա ջաց նել թու նա վո րում ներ, մաս նա վո րա պես, կու մուլ  յա
տիվ (կու տա կում) հատ կութ յան պատ ճա ռով: Քի միա թե րա պիան վի րու սա յին 
հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում դեռ լայն կի րա ռում չու նի:

15․1․1․1․3 ՀԱԿԱԲԻՈՏԻԿՆԵՐ
Վեր ջին տա րի նե րին ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման գոր ծում 

լայն ձևով կի րա ռում են հա կա բիո տիկ ներ, ո րոնք ու նեն ընտ րո ղա կան հատ
կութ յուն: Այդ կա պակ ցութ յամբ բուժ ման նպա տա կով պետք է ընտ րել հա
մա պա տաս խան հա կա բիո տիկ: Կեն դա նի նե րին հա կա բիո տիկ ներ տր վում է 
հետև յալ ե ղա նակ նե րով․

 ա լի մեն տար 
 ներմ կա նա յին 
 նե րե րա կա յին 
 նե րար գան դա յին 
 ար տա քին

Ո րոշ հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում արդ յու նա վետ է հա կա բիո տիկ նե րի աէ րո
զոլ ե ղա նա կի օգ տա գոր ծու մը: Հա կա բիո տիկ նե րը պետք է պահ պա նել չոր, մութ 
շեն քում, սեն յա կա յին ջեր մաս տի ճա նում (+212Օ):

Այժմ պրո ֆի լակ տի կա յի և հի վանդ կեն դա նի նե րի բուժ ման նպա տա կով ա ռա
վե լա պես օգ տա գոր ծում են տետ րա ցիկ լի նա յին պրե պա րատ ներ (տետ րա ցիկ լին, 
օք սի տետ րա ցիկ լին, քլո րա տետ րա ցիկ լին (բիո մի ցին), օ լե տետ րին և  այլն), պե նի
ցի լին, ստրեպ տո մի ցին, նեո մի ցին, մո նո մի ցին, կա նա մի ցին և  այլն:

15․1․1․1․4 ԲԱԿՏԵՐԻՈՖԱԳ
Բակ տե րիո ֆագ նշա նա կում է բակ տե րիա լա փող, խժռող: Բակ տե րիո ֆա գը 

վի րու սա յին պա րա զիտ է բակ տե րիա նե րի նկատ մամբ, սպե ցի ֆիկ է (ա ռանձ
նա հա տուկ), յու րա քանչ յուր տե սա կի միկ րոբ ու նի իր բակ տե րիո ֆա գը: Կա
րե լի է ան ջա տել կեն դա նի նե րի և մարդ կանց ա ղի քի պա րու նա կութ յու նից, 
բույ սե րից, ջրից, կա թից:
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Բակ տե րիո ֆագ պա րու նա կող հե ղու կը ար տա քին տես քով լի նում է դեղ նա
վուն կամ բաց մոխ րա գույն ե րան գով, թա փան ցիկ, ո րը շատ լավ լուծ վում է 
ջրի մեջ: Տր վում է բո լոր հա սա կի կեն դա նի նե րին, ա ռա վե լա պես մատ ղաշ նե
րին ա ղի քա յին ին ֆեկ ցիա նե րի դեպ քում: Ա նաս նա բու ժա կան պրակ տի կա յում 
պրո ֆի լակ տի կա յի և բուժ ման նպա տա կով   օգ տա գոր ծում են հոր թե րի և խոճ
կոր նե րի սալ մո նե լո զի, կո լի բակ տե րիո զի և կո լիսալ մո նե լոզ խա ռը ին ֆեկ ցիա
նե րի, ճտե րի պու լո րո զի, հա վե րի տի ֆի և  այլ հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում:

Ան շուշտ, ինչ պես բուժ ման մյուս մի ջոց նե րի, այն պես էլ բակ տե րիո ֆա
գո թե րա պիա յի դեպ քում անհ րա ժեշտ է լա վաց նել կե րակր ման ու խնամ քի 
պայ ման նե րը և  անց կաց նել հի վան դութ յան դեմ պայ քա րի մի ջո ցա ռում նե րը 
տվյալ հի վան դութ յան նկատ մամբ գո յութ յուն ու նե ցող հրա հան գի հա մա ձայն:

Մինչև բակ տե րիո ֆա գի օգ տա գոր ծու մը անհ րա ժեշտ է կեն դա նի նե րին 48 
ժամ պա հել քաղ ցած վի ճա կում, ո րի ըն թաց քում տրվում է միայն ջուր, իսկ 
օգ տա գոր ծու մից ան մի ջա պես ա ռաջ խմեց նել 2530 մլ 35% սո դա յի լու ծույթ:

Բակ տե րիո ֆա գը օգ տա գոր ծե լուց ա ռաջ նոս րաց նում են 100 մլ  ե ռաց րած 
և մինչև 20° հո վաց րած ջրի մեջ: Մատ ղաշ նե րին խմեց նում են շշին կամ նե
րար կի չին միաց րած ռե տի նե խո ղո վա կի մի ջո ցով, 3050 մլ, օ րը 3 ան գամ, 2 
ժամ ընդ մի ջում նե րով: Բակ տե րիո ֆա գը խմեց նե լու դեպ քում չի կա րե լի օգ
տա գոր ծել լու ծո ղա կան կամ ախ տա հա նիչ նյու թեր:

15․1․1․1․5 ՄԻԿՐՈԲԱՆՏԱԳՈՆԻՍՏՆԵՐ
Գործ նա կան և փորձ նա կան հե տա զո տութ յուն նե րը ցույց են տվել, որ ման

րէ նե րը միմ յանց նկատ մամբ օժտ ված են ան տա գո նիս տա կան հատ կութ յամբ: 
Այս պես, օ րի նակ, ա ղի քա յին ցու պիկ նե րը կան խում են սի բի րախ տի հա րու
ցիչ նե րի ա ճը: Սի բի րախ տի հա րու ցիչ նե րի հա մար ան տա գո նիստ է հա մար
վում նաև կապ տա թա րա խա յին ցու պի կը: Տու բեր կուլ  յո զի հա րու ցիչն ան
մի ջա պես ոչն չա նում է, երբ այն ա ճեց նում են ա ղի քա յին միկ րոբ նե րի հետ: 
Կաթ նա թթվա յին բակ տե րիա նե րը ան տա գո նիստ են նեխ ման և  ա ղի քա տի ֆո
զա յին ին ֆեկ ցիա նե րի հա րու ցիչ նե րի նկատ մամբ:

Ա նաս նա բու ժութ յան բնա գա վա ռում միկ րոբան տա գո նիստ նե րը օգ տա
գոր ծում են մատ ղաշ նե րի կո լի բակ տե րիոզ և սալ մո նե լոզ հի վան դութ յուն նե
րի պրո ֆի լակ տի կա յի և բուժ ման նպա տա կով: Կո լի բակ տե րիո զի դեպ քում 
օգ տա գոր ծում են կո լի բակ տե րի նը։ Կո լի սալ մո նե լո զա յին խմբի հա րու ցիչ նե
րի ա ճը թու լաց նե լու հա մար օգ տա գոր ծում են ա ցի դո ֆի լի նը (կա թը մեր ված 
ա ցի դո ֆի լի նա յին բակ տե րիա նե րով), ո րով մեծ դո զա նե րով կե րակ րում են 
հոր թե րին և խոճ կոր նե րին: Ա ցի դո ֆի լին կա րե լի է պատ րաս տել յու րա քան
չյուր տնտե սութ յու նում ա ցի դո ֆի լի նա յին բակ տե րիա նե րի կուլ տու րա յից, 
ո րը ստա նում են լա բո րա տո րիա նե րում:

Վեր ջին տա րի նե րին մատ ղաշ նե րի ստա մոք սաա ղի քա յին ին ֆեկ ցիա նե
րի բուժ ման դեպ քում լայն կի րա ռում ու նի ա ցի դո ֆի լի նա յին միկ րոբ նե րի 
բուլ  յո նա յին կուլ տու րան (ԱԲԿ), որն ստա նում են չո րաց ված ա ցի դո ֆի լի նից 
և պ րո պիո նաթթ վա յին բակ տե րիա նե րի բուլ  յո նա յին կուլ տու րան խառն ված 
ա ցի դո ֆի լի նա յին ցու պիկ նե րի հետ (ՊԱԲԿ): ԱԲԿ և ՊԱԲԿներն ա վե լի լավ են 
ներ գոր ծում, քան չոր ա ցի դո ֆի լի նը, բա ցի այդ, նրանց օգ տա գոր ծումն ա վե լի 
հար մար է, և բուլ  յո նա յին կուլ տու րա նե րի միկ րոբ նե րը ըն դու նակ են ա վե լի 
տևա կան ժա մա նա կով ա ղիք նե րի պա տե րին կպչե լու, քան ա ցի դո ֆի լի նը:
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15․1․1․1․5 ՍՊԻՏԱԿՈՒՑԱԲՈՒԺՈՒՄ (ՊՐՈԹԵԻՆԱԹԵՐԱՊԻԱ)
Բուժ ման այս ե ղա նա կի էութ յունն այն է, որ հի վանդ կեն դա նու օր գա նիզմ են 

նե րար կում օ տար սպի տա կուց ներ, ո րոնք խթա նում են կեն սա բա նա կան մի շարք 
ռեակ ցիա ներ (մարմ նի ջեր մութ յան բարձ րա ցում, լեյ կո ցիտ նե րի քա նա կի ա վե լա
ցում, նրանց ֆա գո ցի տար ֆունկ ցիա նե րի ակ տի վա ցում և  այլն):

Ս պի տա կու ցա բուժ ման մի ջոց նե րին են պատ կա նում հե տե րո գեն ար յան շի ճուկ
նե րը և ն րան ցից ստաց ված գլո բու լին նե րը, կա թը, ձվի սպի տա կու ցը, հյուս ված
քա յին պրե պա րատ նե րը և  այլն: Օգ տա գոր ծում են դա բա ղի, խո զե րի ին ֆեկ ցիոն 
պնևմո նիա յի, հոր թե րի և խոճ կոր նե րի թո քա յին և ս տա մոք սաա ղի քա յին հի վան
դութ յուն նե րի, շնե րի ժան տախ տի և մի շարք հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում:

15․1․1․1․5 ԱԽՏԱՆՇԱԿԱՆ (ՍԻՄՊՏՈՄԱՏԻԿ) ԲՈՒԺՈՒՄ
Ախ տան շա կան բու ժում կա տա րում են տար բեր դե ղա մի ջոց նե րով և սնն դա կար

գա յին նյու թե րով, ո րոնք կար գա վո րում են օր գա նիզ մի տար բեր ֆունկ ցիա նե րը և 
թու լաց նում հի վան դութ յան զար գաց ման ըն թաց քը: Դե ղա մի ջոց ներն ընտ րե լիս 
հաշ վի են առն վում հի վան դի ախ տա բա նա կան նշան նե րը (ջեր մութ յան բարձ րա
ցում, սրտի գոր ծու նեու թյան խան գա րում, հազ, ար յու նա հո սութ յուն և  այլն): Ախ
տան շա կան բուժ ման դեպ քում հի վանդ կեն դա նի նե րին տա լիս են դե ղան յու թեր, 
հեշ տա մարս և լավ յու րաց վող կե րեր, հա մակց ված սննդա կար գա յին կե րե րի հետ:

15․1․2․2 ԱԽՏԱՀԱՆԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 
ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ 
ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ախ տա հա նիչ նյու թե րը ըստ ազ դե ցութ յան մե խա նիզ մի հայտ նի են․

 Ք լո րը, հի պոք լո րիդ նե րը, ման գա նաթթ վա յին կա լիու մը և  այլ օք սի դաց
նող ներ հիմ նա կա նում քայ քա յում են բջջապ լազ մա յի սպի տա կու ցա յին մա սը: 

 Ս պիրտ նե րը բջջից հա նում են ջու րը և մա կար դում սպի տա կու ցը: 
 Հիմ քե րը օ ճա ռաց նում են բջջի ճար պե րը, հիդ րո լի զում սպի տա կու ցը և 

քայ քա յում ած խաջ րե րը: 
 Դի սոց վող թթու նե րը սպի տա կուց նե րը քայ քա յում են մինչև հա սա րակ 

միա ցութ յուն նե րի՝ պեպ տոն նե րի, ալ բու մոզ նե րի և  ա մի նաթ թու նե րի: 
 Ալ դե հիդ նե րը ռեակ ցիա յի մեջ են մտնում սպի տա կու ցի ա մի նա յին խմբի 

հետ և  ոչն չաց նում բջի ջը:
 Հիմ քե րը լավ լուծ վում են ջրում և  ա ռա ջաց նում մեծ քա նա կութ յան հիդ

րօք սի լա յին իոն ներ, ո րոնք թա փան ցում են ման րէա կան բջջի ներս, փո խում 
մի ջա վայ րի pHը, մա կար դում բջջապ լազ ման  և  օ ճա ռաց նում ճար պե րը: Հիմ
քե րից հա ճախ օգ տա գոր ծում են նատ րիու մի հիդ րօք սի դը, նատ րիու մի կար
բո նա տը (սո դա), կա լիու մի հիդ րօք սի դը, կա լիու մի կար բո նա տը (պո տաշ), 
հան գած կի րը և  այլն: Նատ րիու մի հիդ րօք սիդն օգ տա գոր ծում են 23%ոց 
տաք լու ծույթ նե րի ձևով հի վան դութ յան հա րու ցիչ նե րի վե գե տա տիվ ձևե րի, 
վի րուս նե րի նկատ մամբ, իսկ 10%ոց լու ծույթ նե րի ձևով՝ սպո րա վոր ձևե րի:

Ք լոր պա րու նա կող պատ րաս տուկ նե րը հա մար վում են ու ժեղ օք սի դաց
նող ներ: Ն րանց են պատ կա նում,
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 քլորը, 
 քլորակիրը, 
 քլորամինը, 
 հիպոքլորիդները,
 մեկքլորային յոդը և այլն: 

Այս նյու թե րը շփվե լով ջրի հետ ա ռա ջաց նում են քլո րաջ րա ծին և ք լո րա
թթու, իսկ ա զատ ված թթվա ծի նը օք սի դաց նե լով բջջի բա ղադ րա մա սե րը, 
ման րէաս պան ազ դե ցութ յուն է ու նե նում բջջի նկատ մամբ: Ակ տիվ քլո րի 
ա տոմ նե րը ազ դում են բջջապ լազ մա յի սպի տա կու ցի վրա և  այն դարձ նում 
չե զոք: Ք լորն օգ տա գոր ծում են խմե լու ջրի և կեղ տաջ րե րի վնա սա զերծ ման, 
ա նաս նա շեն քե րի և վա գոն նե րի ախ տա հան ման հա մար: Բա ցա սա կան կողմն 
այն է, որ նրա ազ դե ցութ յու նը մա կե րե սա յին է, թու նա վոր է, գոր ծիք նե րի, մե
տաղ նե րի և ներ կե րի վրա քայ քա յող ազ դե ցութ յուն է թող նում:

Ախ տա հա նութ յան նպա տա կով օգ տա գոր ծում են նաև ծծմբա կար բո լա յին 
խառ նուր դը, օ ճա ռա կար բո լա յին խառ նուր դը, նատ րիու մի օք սի դի երկ ֆե նոլ
յա տը: 

 Ծծմ բա կար բո լա յին խառ նուր դը կի րառ վում է սպո րա յին ման րէ նե րի ոչն
չաց ման հա մար։

 Օ ճա ռա կար բո լա յին խառ նուր դով ախ տա հա նում են կեն դա նի նե րի ար
տա զա տուկ նե րով ու ճար պա յին նյու թե րով կեղ տոտ ված ա ռար կա նե րը։

 Եր րորդ պատ րաս տու կի 2%ոց ջրա յին լու ծույթ նե րով վա րա կա զեր ծում 
են սառ նա րան նե րի մա կե րես նե րը:

Գործ նա կան ա նաս նա բու ժութ յան բնա գա վա ռում օգ տա գոր ծում են նաև 
ախ տա հա նիչ ներ կեն դա նի նե րի առ կա յութ յան պայ ման նե րում: Դ րանց են 
վե րա բե րում ջրած նի պե րօք սի դը, նատ րիու մի հի պոք լո րի դը, տեք սո նի տը, 
գլ յու տա րա յին ալ դե հի դը, երկք լո րի զո ցիա նու րաթթ վի մո նո նատ րիու մա կան 
ա ղը, յո դե ռէ թի լենգ լի կո լը: Նշ ված պատ րաս տուկ ներն օգ տա գոր ծում են յու
րա քանչ յու րի հա մար գո յութ յուն ու նե ցող մե թո դա կան ցու ցում նե րի հա մա
ձայն:

15․1․3 ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԿԵՆՍԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐԻ ԵՎ 
ԱԽՏԱՀԱՆԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ
15․1․3․1 ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 
Տար բեր վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի նկատ մամբ գո յութ յուն ու նե ցող 

պատ վաս տան յու թե րի օգ տա գոր ծու մը ի րա կա նաց վում է հա մա պա տաս խան 
հրա հան գի հա մա ձայն, օ րի նակ, հա կա սի բի րախ տա յին ՍՏԻ չոր պատ վաս
տան յու թի օգ տա գործ ման հա մար անհ րա ժեշտ է ա պա կե սրվա կի վզի կը սրբել 
սպիր տով, այ նու հետև այդ մա սը այ րել սպիր տայ րո ցի բո ցի վրա և կոտ րել: 
Ս տե րիլ նե րար կի չով սրվա կի մեջ լցնել 3 մլ լու ծիչ և լավ թա փա հա րել մինչև 
պատ վաս տան յու թի լուծ վե լը: Այդ նույն նե րար կի չով լու ծույ թը տե ղա փո խում 
են պա հանջ վող քա նա կի լու ծիչ պա րու նա կող շշի մեջ: Լու ծի չի անհ րա ժեշտ 
քա նա կութ յու նը նշված է լի նում պատ վաս տան յու թի տու փի պի տա կի վրա: 
Գո յութ յուն ու նե ցող հրա հան գի հա մա ձայն, պատ վաս տան յու թի դո զան սահ
ման վում է ըստ կեն դա նի նե րի հա սա կա յին խմբե րի: Պատ վաս տան յու թի նե
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րարկ ման տե ղի մա զե րը խու զում են և  ախ տա հա նում 70 տո կո սա նոց սպիր
տով կամ 4 տո կո սա նոց կար բո լաթթ վի լու ծույ թով: Ի մու նա ցու մից 10 օր հե տո 
կեն դա նի նե րի մեջ ա ռա ջա նում է ան վա րա կե լիութ յուն, ո րը տևում է 12 ա միս:  
Պատ վաս տան յու թը նե րար կե լուց հե տո 1014 օր տևո ղութ յամբ կեն դա նի նե րի 
նկատ մամբ անհ րա ժեշտ է սահ մա նել ա նաս նա բու ժա կան հսկո ղութ յուն, որ
պես զի հետ պատ վաս տա յին բար դա ցում նե րի դեպ քում ձեռ նարկ վեն հա մա պա
տաս խան մի ջո ցա ռում ներ: Պատ վաստ ված կեն դա նի նե րի մեջ տվյալ հի վան
դութ յան կլի նի կա կան նշան ներ կամ այլ բար դա ցում ներ նկա տե լու դեպ քում 
պետք է ան մի ջա պես հայտ նել այդ պատ վաս տան յութն ար տադ րող ֆաբ րի կա
յին, ու ղար կե լով մի ջո ցառ ման անց կաց ման ակ տը և տն տե սութ յան հա մա ճա
րա կա յին տվ յալ նե րը, ինչ պես նաև պատ վաս տան յու թի եր կու չբաց ված սրվակ:

Հե տա գա բար դութ յուն նե րից խու սա փե լու նպա տա կով օգ տա գործ վող սե
րիա յի պատ վաս տում նե րը դա դա րեց նում են:

Պատ վաս տան յու թե րը և  ի մուն շի ճուկ նե րը հա մար վում են հա մա ճա րա կա
յին պրո ցե սի այն շար ժիչ ու ժի դեմ պայ քա րի ա ռանձ նա հա տուկ մի ջոց նե րը, 
ո րոն ցով պայ մա նա վոր ված t զգա յու նակ կեն դա նի նե րի մոտ ա նըն կա լու նա
կութ յան ստեղ ծում վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի նկատ մամբ: Ա լեր գեն նե րի 
և մ յուս ախ տո րո շիչ պրե պա րատ նե րի մի ջո ցով ի հայտ բե րե լով հա մա ճա
րա կա յին շղթա յի մյուս ակ տիվ շար ժիչ ու ժին՝ հի վան դութ յան հա րու ցիչ նե րի 
աղբ յու րին, ձեռ նար կում ենք նրա լիկ վի դաց ման արդ յու նա վետ մի ջոց ներ:

15․1․3․2  ԱԽՏԱՀԱՆԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆԸ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
Ախ տա հա նիչ նե րով ի րա կա նաց վող ախ տա հան ման ժա մա նակ ար գել վում 

է ծխել, խմել և ս նունդ ըն դու նել: Ախ տա հան ման աշ խա տան քի ա վար տից հե
տո բե րա նը ո ղո ղում են ջրով, ձեռ քե րը, դեմ քը և մարմ նի այլ բաց մա սե րը, 
ո րոնք կա րող էին շփում ու նե նալ ախ տա հա նիչ նե րի հետ, լվա նում են հո սող 
ջրով կամ ըն դու նում են հի գիե նիկ ցնցուղ:

 Ախ տա հան ման են թա կա տա րածք նե րում սննդամ թերք չի պահ վում:
 Ախ տա հա նիչ նե րը կողմ նա կի ան ձանց չեն փո խանց վում և  ա ռանց հսկո

ղութ յան չեն պահ վում:
 Ախ տա հա նիչ սար քա վո րում նե րից ախ տա հա նիչ նե րի մնա ցորդ նե րը հե

ռաց վում, լվաց վում և չո րաց վում են:
 Ախ տա հա նիչ նե րով կեղ տոտ ված ար տա հա գուս տի վնա սա զերծ ման մի

ջո ցա ռում նե րը̀  լվա ցու մը, ինչ պես նաև փո խադ րա մի ջոց նե րի, տա րա յի և  
ա մա նե ղե նի վնա սա զեր ծումն ի րա կա նաց վում է ար տա ձիգ օ դա փո խութ յամբ 
ա պա հով ված ա ռան ձին շեն քում:

 Ժամ կե տանց, ման րէաս պան հատ կութ յուն նե րը կորց րած ախ տա հա նիչ
նե րը են թա կա են օգ տա հան ման՝ հա մա ձայն Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րի 2008 թվա կա նի մար տի 4ի N 03Ն և 2009 
թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 29ի N 20Ն հրա ման նե րի պա հանջ նե րի:
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15․2 ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԿԵՆՍԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐԻ ԵՎ 
ԱԽՏԱՀԱՆԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ 
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ
15․2․1 ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ 
ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ
Դե ղան յու թե րի անվ տան գութ յու նը ե րաշ խա վո րող ա ռա ջին պայ մանն այն 

է, որ պետք է դրանք ո րոշ վի միայն ա նաս նա բույ ժի նշա նակ ման դեպ քում:
Կախ ված դե ղի և  օր գա նիզ մի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից, դրանց փո

խազ դե ցութ յան հետ ևան քով կա րող են զար գա նալ տար բեր բնույ թի՝ ցան կա
լի կամ ան ցան կա լի եր ևույթ ներ: Յու րա քանչ յուր դեղ, ներ գոր ծե լով կեն դա նի 
օր գա նիզ մի վրա, կախ ված քի միա կան կա ռուց ված քից, ֆի զի կա կան հատ
կութ յուն նե րից, դե ղա չա փից, կոն ցենտ րա ցիա յից, ազ դե ցութ յան ա ռանձ նա
հատ կութ յուն նե րից և  այլն, կեն դա նի օր գա նիզ մում ա ռա ջաց նում է ա ռաջ նա
յին փո փո խութ յուն, ո րի հետ ևան քով ստեղծ վում են նոր գոր ծոն ներ, ո րոնք 
դառ նում են նոր պատ ճառ ներ դե ղե րից ա ռա ջա ցած տե ղա շար ժե րի հե տա գա 
զար գաց ման հա մար: Հայտ նի է, որ բա ցար ձակ անվ տանգ դե ղեր չկան: Ն րան
ցից յու րա քանչ յու րը կա րող է ա ռա ջաց նել ցան կա լի և  ան ցան կա լի փո փո
խութ յուն ներ, օ գուտ բե րել և վ նա սել:

Դե ղե րի կողմ նա կի ազ դե ցութ յուն նե րի հայտ նա բե րու մը, գրան ցումն ու 
պար բե րա կան վեր լու ծութ յունն անհ րա ժեշտ են դե ղե րի ցու ցում նե րը, հա կա
ցու ցում նե րը, կողմ նա կի ազ դե ցութ յուն նե րը, դե ղա չա փու մը ճշգրտե լու նպա
տա կով: Հետ ևա բար, ֆար մա կո դի նա մի կա յի (pharmakonդեղ, dynamisգոր
ծո ղութ յուն) զար գաց ման մե խա նիզմ նե րի ի րաց ման պրո ցե սում գլխա վոր 
դեր ու նի նաև կեն դա նի օր գա նիզմն իր ֆի զիո լո գիա կան և կեն սա քի միա կան 
ներ քին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով հան դերձ (տա րի քը, սե ռը, կեն դա նի 
զանգ վա ծը, ժա ռան գա կա նութ յու նը և  այլն): 

Անվ տան գութ յան տե սա կե տից դե ղե րը, դե ղան յու թե րը, դե ղա բու սա կան 
հում քը և հե տա զոտ վող դե ղա գոր ծա կան ար տադ րան քը պետք է լի նեն փա
թե թա վոր ված, պի տա կա վոր ված և մակնշ ված:

Մի շարք դե ղան յու թե րից՝ քի միա կան պրե պա րատ նե րի և հա կա բիո տիկ նե
րի ոչ ռա ցիո նալ օգ տա գոր ծու մը կա րող է ա ռա ջաց նել կողմ նա կի եր ևույթ ներ 
և մի շարք բար դութ յուն ներ: 

Անվ տան գութ յան կա նոն նե րի պահ պա նութ յան հա մար կար ևոր է հաշ վի 
առ նել նաև, երբ կա տար վում է վի րա հա տա կան բու ժում կամ նե րե րա կա յին 
նե րար կում, նա խա տե սել վա րա կի տա րա ծու մը կան խող մի ջո ցա ռում ներ և  
այլն։ Օ րի նակ՝ դե ղան յու թե րի նե րե րա կա յին նե րարկ ման ե ղա նա կը օգ տա
գործ վում է սուր ըն թաց քով վա րակ նե րի դեպ քում, երբ հա կա ման րէա կան 
ազ դե ցութ յու նը պետք է լի նի ան մի ջա պես: Այս մե թոդն օգ տա գործ վում է նաև 
այն ժա մա նակ, երբ այլ ու ղի նե րով հնա րա վոր չէ նե րար կել (օ րի նակ, նո վար
սե նոլ, կա լիու մի քլո րիդ և  այլն): Լու ծույ թը չպետք է լի նի ա ռատ, չնե րարկ վի 
բարձր ճնշմամբ, հե ղու կով չանց նեն օ դա յին բշտիկ ներ։ 

 Ներմ կա նա յին ե ղա նա կի դեպ քում չի կա րե լի նույն տե ղում նե րար կել 30մլ 
ից ա վե լի, քա նի որ մեծ ծա վալ նե րից հյուս վածք նե րը կա րող են պատռ վել:
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15․2․2 ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԱԽՏԱՀԱՆԻՉ 
ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ
Ախ տա հան ման հետ կապ ված բո լոր աշ խա տանք նե րը, մաս նա վո րա պես̀  

լու ծույթ նե րի պատ րաս տում, օ ջա խի մշա կում և  այլն, ի րա կա նաց վում է ան
հա տա կան պաշտ պա նութ յան մի ջոց նե րի պար տա դիր օգ տա գործ մամբ:

Ախ տա հա նիչ մի ջոց նե րի հա մար տա րան (փա թե թա վո րու մը) պատ րաստ
վում է այն նյու թե րից, ո րոնք ա պա հո վում են ար տադ րան քի անվ նաս մնա լը և 
բա ցա ռում ախ տա հա նիչ մի ջոց նե րով շրջա կա մի ջա վայրն աղ տո տե լու հնա
րա վո րութ յու նը՝ դրանք պա հե լիս, փո խադ րե լիս և կի րա ռե լիս:

 Ագ րե սիվ վա րա կա զերծ ման մի ջոց նե րի (pH 2,0 միա վո րից քիչ և 11,5 
միա վո րից շատ) փա թե թա վոր ման տա րան մա տա կա րար վում է պոմ պով 
դրանք լցնե լու հա մար:

 Փո խադր ման հա մար մակն շու մը տպագ րա մե քե նա նե րով դրոշմ վում է 
ան մի ջա պես տա րա յի վրա՝ կա ղա պա րի կամ կպչուն պի տակ նե րի օգ նութ
յամբ: Այն պետք է ու նե նա մա նի պուլ  յա ցիոն նշան ներ, դա սա կարգ ման ծած
կա գիր, սպա ռո ղի հա մար տե ղե կութ յուն՝ պար տա դիր նշե լով խմբա քա նա կի 
հա մա րը, ար տադր ման ամ սա թի վը (ա միս, տա րի) և պահ պան ման ե րաշ խի
քա յին ժամ կե տը:

15․2․3 ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ 
ԿԵՆՍԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ
Ա նաս նա պա հութ յան գոր ծու նեութ յամբ զբաղ վող տնտե սա վա րող սուբ

յեկտ նե րին և քա ղա քա ցի նե րին ար գել վում է օգ տա գոր ծել և  ի րաց նել դե ղա
բա նա կան ձեռ նար կում (ֆար մա կո պեա) չգրանց ված դե ղա մի ջոց նե րը, հա
տուկ կե րա յին լրա ցա կե րե րը, պատ վաս տա մի ջոց նե րը և  այլ կեն սա բա նա կան 
պատ րաս տուկ ներ կամ նոր մա տիվ փաս տաթղ թե րի պա հանջ նե րին չհա մա
պա տաս խա նող պատ րաս տուկ նե րը:

 Կեն դա նի կամ թու լաց ված պատ վաս տուկ նե րի օգ տա գործ ման դեպ
քում ու շա դիր լի նել, որ պես զի կա թի լը չընկ նի գետ նին, մա նա վանդ այն պի սի 
վտան գա վոր հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում, ինչ պի սին սի բի րախտն է:

 Ս պի տա կու ցա յին պատ րաս տուկ ներ նե րար կե լիս պետք է նկա տի ու նե
նալ ա նա ֆի լակ տիկ շո կը: Ե թե հայտ նի չէ, թե նախ կի նում ինչ պատ րաս տուկ 
են նե րար կել, տվյալ պա հին անհ րա ժեշտ է նե րար կու մը կա տա րել կո տո րա
կա յին ձևով, նախ սրսկել 0,51 մլ, այ նու հետև 2030 րո պեից հե տո մնա ցա ծը

15․3 ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԿԵՆՍԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐԻ ԵՎ 
ԱԽՏԱՀԱՆԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
15․3․1 ՏԱՐԲԵՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ՝ ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ 
ՆՐԱՆՑ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Գործ նա կան ա նաս նա բու ժութ յան բնա գա վա ռում կեն դա նի նե րի վա րա կիչ 

հի վան դութ յուն նե րի կան խար գել ման, բուժ ման և  ախ տո րոշ ման նպա տա կով 
օգ տա գոր ծում են տար բեր տե սա կի կեն սա պատ րաս տուկ ներ (պատ վաս տան
յու թեր (վակ ցի նա ներ), գե րի մուն և ռե կո վա լես ցենտ նե րի ար յան շի ճուկ ներ, 
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ի մու նո լակ տոն, ա լեր գեն ներ, բակ տե րիո ֆագ և  այլն): Վե րո հիշ յալ պրե պա
րատ նե րից ի մու նո լո գիա յում ա ռա վել կար ևոր տեղ են զբա ղեց նում պատ վաս
տան յու թե րը, ո րոնք, ըստ ի րենց պատ րաստ ման բնույ թի, լի նում են մի քա նի 
տե սա կի:

 Կեն դա նի, բայց թու լաց ված ման րէ նե րից պատ րաստ ված պատ վաս տան յութ:
 Ս պան ված հա րու ցիչ նե րից պատ րաստ ված պատ վաս տան յութ:
 Ա նա տոք սին, որն ստաց վում է ման րէ նե րի թույ նե րը քի միա կան նյու թե

րի և ջեր մութ յան ազ դե ցութ յան տակ վնա սա զեր ծե լու մի ջո ցով: 
 Ագ րե սին նե րից պատ րաստ ված պատ վաս տան յութ:
 Կեն դա նի թու լաց ված ման րէ նե րից պատ րաստ ված պատ վաս տան յութ:

ԿԵՆՍԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ։ Կեն սա բա նա կան պատ րաս
տուկ նե րի ակ տի վութ յու նը եր կար ժա մա նակ պահ պա նե լու նպա տա կով ստեղ
ծում են հա մա պա տաս խան նպաս տա վոր պայ ման ներ: Պատ վաս տան յու թե րը, 
ի մուն շի ճուկ նե րը, ա լեր գեն նե րը և  այլ կեն սա պատ րաս տուկ ներ պահ պա նում 
են սառ նա րա նա յին խցիկ նե րում կամ մութ, չոր սեն յակ նե րում, որ տեղ ջեր մութ
յու նը 215 աս տի ճա նից բարձր չէ: Կեն դա նի, բայց թու լաց ված ման րէ նե րից 
պատ րաստ ված չոր պատ վաս տան յու թե րը անհ րա ժեշտ է պա հել մութ տե ղում, 
48 աս տի ճա նի պայ ման նե րում: Բարձր ջեր մաս տի ճա նի դեպ քում կեն սու նակ 
ման րէ նե րի ո րոշ մա սը մա հա նում է: Կեն սա պատ րաս տուկ նե րի բո լոր սրվակ
նե րը, շշե րը պահ պան ման և տե ղա փոխ ման ժա մա նակ պետք է լի նեն զմռսված, 
կնքված և պի տա կա վոր ված, ո րոնք ու ղարկ վում են հա մա պա տաս խան ակ տով: 
Պատ վաս տան յու թե րի ի մու նա ծին ակ տի վութ յան վրա բա ցա սա բար են ազ
դում ցուր տը, բարձր ջեր մաս տի ճա նը, բարձր խո նա վութ յու նը և  ար ևի ու ղիղ 
ճա ռա գայթ նե րը: Ան կա յուն կեն սա պատ րաս տուկ նե րը անհ րա ժեշտ է պահ պա
նել 2ից մինչև 8 աս տի ճա նի ջեր մութ յան պայ ման նե րում: Այն շեն քը, որ տեղ 
պահ վում են կեն սա պատ րաս տուկ ներ, պետք է լի նի փակ ված և կնք ված տվյալ 
հիմ նար կութ յան կող մից: Պատ վաս տան յու թե րը տե ղա փո խե լուց ա ռաջ պետք 
է լավ փա թե թա վո րել ա մուր արկ ղում: Տ րանս պոր տով տե ղա փո խե լու դեպ քում 
անհ րա ժեշտ է ստեղ ծել այն պի սի հար մա րութ յուն, ո րը հա մա պա տաս խա նի 
տվյալ պատ վաս տան յու թի պահ պան ման հա մար սահ ման ված ջեր մա յին ռե
ժի մին: Խիստ անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում կեն սա պատ րաս տուկ նե րի ոչ մեծ 
քա նա կութ յու նը կա րե լի Է ու ղար կել շտապ փոս տով կամ ա վիա փոս տով: Պատ
վաս տան յու թե րի շշե րի և սր վակ նե րի, ինչ պես նաև նրանց տու փե րի վրա պետք 
է նշված լի նեն պատ րաս տու կի ան վա նու մը, այն ար տադ րող կեն սա ֆաբ րի կա յի 
ա նու նը, սե րիա յի և ս տու գի չի հա մա րը, պատ րաստ ման ժա մա նա կը, դո զա նե
րը, պահ պան ման պայ ման նե րը: Ե թե այս պա հանջ նե րը ան բա վա րար են կամ 
պի տա կը հստակ չի ար տա հայտ ված, պոկ ված է, կամ նկատ վում են կողմ նա կի 
խառ նուրդ ներ, ա պա անհ րա ժեշտ է պատ րաս տու կը խո տա նել ե ռաց ման մի ջո
ցով և կազ մել հա մա պա տաս խան ակտ:

 Չոր պատ վաս տան յու թե րը պատ վաս տու մից ա ռաջ պետք է լու ծել հրա
հան գով սահ ման ված լու ծի չի մեջ (ֆի զիո լո գիա կան լու ծույթ, ե ռաց րած հո
վաց րած ջուր և  այլն) և լավ թա փա հա րել: Ե թե լավ չի լուծ վում կամ լու ծույ
թում ա ռա ջա նում են փա թիլ ներ, կողմ նա կի խառ նուրդ ներ, ա պա այն պետք 
Է խո տա նել:

 Հե ղուկ պատ վաս տան յու թե րը օգ տա գոր ծե լուց ա ռաջ անհ րա ժեշտ է լավ 
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թա փա հա րել, որ պես զի ստաց վի հա մա սեռ զանգ ված: Ե թե բաց ված պատ
վաս տան յու թը լրիվ չի օգ տա գործ վում հրա հան գով սահ ման ված ժամ կե տում, 
այս դեպ քում մնա ցոր դը են թա կա Է խո տան ման:

ԱԽՏԱՀԱՆԻՉՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄՆ ի րա կա նաց վում է պա հես տում` փակ 
տա րո ղութ յուն նե րի մեջ:

 Պա հես տում փա թե թա վոր ված ախ տա հա նիչ նե րը տե ղադր վում են մե
տա ղա կան, իսկ ախ տա հա նիչ նե րով լցված ա պակ յա տա րա նե րը̀  փայտ յա դա
րա կա շա րե րի վրա, ախ տա հա նիչ նե րով տա րո ղութ յուն նե րի և փա թեթ նե րի 
հե ռա վո րութ յու նը պա հես տի պա տից սահ ման վում է 0,8 մ ից ոչ պա կաս, իսկ 
լու սա վոր ման սար քե րից̀  0,5 մ ից ոչ պա կաս:

 Պա հես տի պա տե րի, ա ռաս տա ղի և հա տա կի հար դա րու մը կա տար վում 
է ոչ ադ սորբ ցող (կլա նող) նյու թե րով (կե րա մի կա կան սա լիկ ներ, յու ղա ներկ 
և  այլն)̀  քի միա կան նյու թե րի կու տա կու մը բա ցա ռե լու և պա հես տի խո նավ 
մշա կու մը ա պա հո վե լու նպա տա կով:

 Պա հես տում միկ րոկ լի ման հա մա պա տաս խա նում է Հա յաս տա նի Հան
րա պե տութ յան ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րի 2005 թվա կա նի սեպ տեմ բե
րի 16ի N 842Ն հրա մա նով սահ ման ված պա հանջ նե րին, ախ տա հա նիչ նե րը 
պաշտ պան վում են ար ևի ու ղիղ ճա ռա գայթ նե րի ներ գոր ծութ յու նից:

 Ախ տա հա նիչ նե րի պահ պան ման ժա մա նակ ա պա հով վում է ախ տա հա
նիչ նե րի փա թե թա վոր ման ամ բող ջա կա նութ յու նը, ախ տա հա նիչ նե րի փա թե
թա վո րու մը և մակն շու մը կա տար վում է̀  հա մա ձայն Հա յաս տա նի Հան րա պե
տութ յան ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րի 2014 թվա կա նի մա յի սի 7ի թիվ 
17Ն հրա մա նի պա հանջ նե րի:

 Հե ղուկ և սո րուն ախ տա հա նիչ նե րը (փո շու տես քով, հա տի կա վոր) պահ
վում են պա հես տի ա ռան ձին բա ժին նե րում:

 Պ տու տա կա վոր խցան նե րով տա րո ղութ յուն նե րում լցված ախ տա հա նիչ
նե րը պահ վում են խցան նե րը դե պի վեր վի ճա կում, պտու տա կա վոր խցան նե
րով տա րո ղութ յուն նե րը բա ցե լու հա մար գոր ծիք ներ և հար մա րանք ներ չեն 
կի րառ վում:

 Ախ տա հա նիչ նե րը պա հես տից դուրս են գրվում փա թե թա վոր ված և 
մակնշ ված: Ա ռանց պի տա կա վոր ման և  ու ղեկ ցող փաս տաթղ թե րի ախ տա հա
նիչ նե րի դուրսգ րում և (կամ) վա ճառք չի կա տար վում:

 Ախ տա հա նիչ նե րի պա հես տում աշ խա տող անձ նա կազ մի հա մար ա ռանձ
նաց վում է շենք:

 Ախ տա հա նիչ նե րի պա հես տի աշ խա տող անձ նա կազմն ա մեն օր աշ խա
տան քը սկսե լուց ա ռաջ ի րա կա նաց նում է պա հես տի ներ հոս օ դա փո խու
թյուն̀  30 րո պե տևո ղութ յամբ (ներ հոս օ դա փո խութ յան հա մա կար գի բա ցա
կա յութ յան դեպ քում` մի ջան ցիկ օ դա փո խութ յուն), ներ հոս օ դա փո խութ յան 
հա մա կար գի բա ցա կա յութ յան դեպ քում աշ խա տան քը սկսե լուց ա ռաջ ի րա
կա նաց նում է պա հես տի մի ջան ցիկ օ դա փո խութ յուն 30 րո պե տևո ղութ յամբ:

 Ախ տա հա նիչ նե րի պա հես տում սննդամ թերք և խ մե լու ջուր չի պահ վում:
 Ախ տա հա նիչ նե րի տե ղա փո խումն ի րա կա նաց վում է հա մա ձայն ախ

տա հա նիչ նե րի կից հրա հան գի, ախ տա հա նիչ նե րի տե ղա փոխ ման ժա մա նակ 
նույն փո խադ րա մի ջոց նե րով մարդ կանց տե ղա փո խում չի թույ լատր վում:

 Փո խադ րա մի ջոց նե րով ախ տա հա նիչ նե րի տե ղա փո խումն ա վար տե լուց հե
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տո փո խադ րա մի ջոց նե րը են թարկ վում են խո նավ ե ղա նա կով մաքր ման և վ նա
սա զերծ ման̀  հա մա ձայն Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ա ռող ջա պա հութ յան 
նա խա րա րի 2008 թվա կա նի մար տի 4ի N 03Ն հրա մա նի պա հանջ նե րի:

15․3․2 ՆՈՐ ԵՎ ԱՐԴԵՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ 
ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ
15․3․2․1 ԴԵՂԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ 
Կախ ված ֆի զի կա կան և ֆի զի կա քի միա կան հատ կութ յուն նե րից և  ար տա

քին մի ջա վայ րի գոր ծոն նե րի ազ դե ցութ յու նից՝ դե ղերն ու դե ղան յու թե րը բա
ժան վում են հետև յալ խմբե րի. 

 լույ սից պաշտ պա նում պա հան ջող, 
 խո նա վութ յան ազ դե ցութ յու նից պաշտ պա նում պա հան ջող, 
 ցնդող, չո րա ցող, 
 բարձր ջեր մաս տի ճա նի ազ դե ցութ յու նից պաշտ պա նում պա հան ջող, 
 ցածր ջեր մաս տի ճա նի ազ դե ցութ յու նից պաշտ պա նում պա հան ջող, 
 շրջա պա տող մի ջա վայ րում պա րու նակ վող գա զե րի ազ դե ցութ յու նից 

պաշտ պա նում պա հան ջող, 
 հո տա վետ, ներ կող, 

Լույ սի ազ դե ցութ յու նից պաշ տա նում պա հան ջող դե ղե րի և դե ղան յու թե
րի թվին են պատ կա նում հա կա բիո տիկ նե րը, գա լեն յան պատ րաս տուկ նե րը 
(թուր մե րը, մզվածք նե րը, դե ղա բու սա կան հում քից ստաց ված խտան յու թե րը 
և  այլն), դե ղա բու սա կան հում քը, օր գա նա պատ րաս տուկ նե րը, վի տա մին նե րը 
և վի տա մի նա յին դե ղա պատ րաս տուկ նե րը, յո դաջ րած նա կան և բ րո մաջ րած
նա կան թթու նե րի ա ղե րը, հա լո գե նա յին միա ցութ յուն նե րը, նիտ րո և նիտ րո
զո միա ցութ յուն նե րը, նիտ րատ նե րը, նիտ րիտ նե րը, ա մի նա յին, ա մի դա յին և 
ֆե նո լա յին միա ցութ յուն նե րը, ֆեն թիա զի նի ա ծանց յալ նե րը։ 

 Լույ սի ազ դե ցութ յու նից պաշտ պա նում պա հան ջող դե ղե րը անհ րա ժեշտ 
է պա հել լու սա պաշտ պան նյու թից պատ րաստ ված տա րա յում (նարն ջա գույն 
ա պա կուց պատ րաստ ված, մե տա ղից պատ րաստ ված տա րա նե րում, ալ յու մի
նե փա թե թա վոր ման նյու թե րում կամ սև, սրճա գույն, նարն ջա գույն ներկ ված 
պո լի մե րա յին նյու թե րով փա թեթ նե րում), դնել մութ սեն յա կում կամ դռնե րը 
ա մուր փակ վող, ներ սից սև գույ նի ներկ ված պա հա րան նե րում և/ կամ ա մուր 
փակ վող կա փա րի չով, խիտ խփված փայ տե րով արկ ղե րում։ 

Խո նա վութ յու նից պաշտ պա նում պա հան ջող դե ղե րի և դե ղան յու թե րի 
թվին են պատ կա նում խո նա վա ծուծ նյու թե րը և պատ րաս տուկ նե րը՝ կա
լիու մի ա ցե տա տը, չոր մզվածք նե րը, դե ղա բու սա կան հում քը, հիդ րո լիզ վող 
նյու թե րը, ա զո տա կան, ա զո տա յին, հա լո գե նաջ րած նա կան և ֆոս ֆո րա կան 
թթու նե րի ա ղե րը, նատ րիու մի մե տաղօր գա նա կան միա ցութ յուն նե րը, գլի
կո զիդ նե րը, հա կա բիո տիկ նե րը, ֆեր մենտ նե րը, չոր օր գա նա պատ րաս տուկ նե
րը, այն դե ղան յու թե րը, ո րոնք ջրում հեշ տութ յամբ են լուծ վում, ինչ պես նաև 
այն դե ղան յու թե րը, ո րոնց խո նա վութ յան պա րու նա կութ յու նը չպետք է գե րա
զան ցի նոր մա տի վա յին փաս տաթղ թե րով հաս տատ ված սահ մա նը։

 Դե ղի պի տա կի վրա գրառ ման դեպ քում սո վո րա կան պահ ման պայ ման նե
րում հա րա բե րա կան խո նա վութ յու նը պետք է լի նի ոչ ա վել, քան 60%։ Ն ման դեպ
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քե րում դե ղը պա ցիեն տին տրա մադր վում է խո նա վաան թա փանց տա րա յի մեջ։
 Ջ րի, մթնո լոր տա յին գո լոր շի նե րի ներ գոր ծութ յու նից փչա ցող դե ղե րը 

պետք է պա հել սա ռը տե ղում, ա մուր խցան ված և ջ րի գո լոր շի նե րի հա մար 
ան թա փանց նյու թից պատ րաստ ված տա րա յում (ա պակ յա, մե տաղ յա, ալ յու
մի նե ֆոլ գա յի, հաստ պա տե րով պլաստ մաս սա յից տա րա նե րում)։ 

 Այն դե ղան յու թե րը, ո րոնք ու նեն խիստ խո նա վա ծուծ հատ կութ յուն ներ 
(պի լո կար պի նի հիդ րոք լո րիդ, բժշկա կան ժե լա տին, կա լիու մի քլո րիդ և  այլ), 
անհ րա ժեշտ է պա հել չոր սեն յա կում, հեր մե տիկ խցան ված և պա րա ֆի նով 
վեր ևից լցված ա պակ յա տա րա յում։ Այդ պի սի դե ղան յու թե րի տա րան խցա նե
լիս անհ րա ժեշտ է խնամ քով մաք րել դրա բե րա նը և խ ցա նը։ 

Շր ջա պա տող մի ջա վայ րում գտնվող գա զե րի ներ գոր ծութ յու նից փո փոխ
վող դե ղե րի և դե ղան յու թե րի խմբին են պատ կա նում. 

 օ դի թթված նի հետ փո խազ դող նյու թե րը ֆե նո լա յին, պո լի ֆե նո լա յին 
միա ցութ յուն նե րը, ծծումբ պա րու նա կող հե տե րո գե նա յին և հե տե րո ցիկ լիկ 
միա ցութ յուն նե րը, ֆեր մենտ նե րը և  օր գա նա պատ րաս տուկ նե րը։

 օ դի ած խաթ թու գա զի հետ փո խազ դող նյու թե րը, ալ կա լիա կան մե տաղ
նե րի և թույլ օր գա նա կան թթու նե րի ա ղե րը (օ րի նակ նատ րիու մի բար բի տալ, 
հեք սե նալ և  այլն), բազ մա տոմ ա մին ներ պա րու նա կող պատ րաս տուկ նե րը 
(օ րի նակ՝ էու ֆիլ լի նը), մագ նե զիու մի օք սի դը և գե րօք սի դը, կծու նատ րիու մը, 
կծու կա լիու մը և  այլն։ 

 Գա զե րի ներ գոր ծութ յու նից փո փոխ վող դե ղե րը և դե ղան յու թե րը պետք 
է պա հել հեր մե տիկ խցան ված, գա զե րի հա մար ան թա փանց նյու թից պատ
րաստ ված, հնա րա վո րին չափ լի քը լցված տա րա յում։ 

 Օ դի թթված նի ազ դե ցութ յու նից հեշ տութ յամբ օք սի դա ցող դե ղե րը և 
դե ղան յու թե րը անհ րա ժեշտ է պա հել չոր սեն յա կում, հեր մե տիկ խցան ված և 
պա րա ֆի նով վեր ևից լցված ա պակ յա տա րա յում։ 

Հո տա վետ դե ղե րի և դե ղան յու թե րի խմբին են պատ կա նում ինչ պես ցնդող, 
այն պես էլ գործ նա կա նո րեն չցնդող, բայց սուր հո տով նյու թե րը (ա մո նիա կի լու
ծույթ, յո դո ֆորմ, կամ ֆո րա, թի մոլ, ֆե նոլ, մեն թոլ, քլո րա մին Բ, ե թե րա յու ղեր)։ 

 Ներ կող դե ղե րի և դե ղան յու թե րի խմբին են պատ կա նում այն նյու թե րը և 
ն րանց լու ծույթ նե րը, խառ նուրդ նե րը, պատ րաս տուկ նե րը և  այլն, ո րոնք գու
նա վոր հետք են թող նում տա րա յի, խցան նե րի, սար քե րի և  այլ ա ռար կա նե րի 
վրա, ո րը չի լվաց վում սո վո րա կան սա նի տա րա հի գիե նիկ մշակ մամբ (ա դա
մանդ յա կա նաչ, մե թի լեն կա պույտ, ին դի գոկար մին, կա լիու մի պեր ման գա
նատ, ռի բոֆ լա վին, ֆու րա ցի լին և  այլն)։ 

 Հո տա վետ դե ղան յու թե րը անհ րա ժեշտ է պա հել մե կու սաց ված, հո տի 
հա մար ան թա փանց, հեր մե տի կո րեն փակ ված տա րա յում ա ռան ձին̀  ըստ ան
վա նում նե րի։ 

 Ներ կող դե ղան յու թե րը անհ րա ժեշտ է պա հել ա մուր խցան ված տա րա
յում, հա տուկ պա հա րան նե րում, ա ռան ձին ան վա նում նե րով։ Աշ խա տե լիս 
յու րա քանչ յուր դե ղան յու թի հա մար անհ րա ժեշտ է ա ռանձ նաց նել հա տուկ 
կշեռք, շպա տել, հա վանգ և  այլ պա րա գա ներ։

Դե ղե րը բա ժան վում են նաև ա ռան ձին խմբե րի̀  
1) ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ 
2) հրավ տանգ և պայ թու նավ տանգ նյու թեր 
3) դե ղա բու սա կան հումք
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15․3․2․3 ԴԵՂԵՐԻ ՊԱՀԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ 
Պա հես տա յին սեն յակ նե րի դա սա վո րութ յու նը, կա ռուց ված քը, կազ մը, մա

կե րե սի չա փե րը և սար քա վո րում նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն գոր ծող 
նոր մա տի վա յին փաս տաթղ թե րի և լի ցեն զա վոր ման պա հանջ նե րին̀  ա պա
հո վե լով ապ րանք նե րի ա ռան ձին խմբե րի̀  ե լան յու թե րի, փա թե թա վոր ման 
մի ջոց նե րի, կի սաար տադ րանք նե րի, պատ րաս տի դե ղե րի, ինչ պես նաև կա
րան տի նի մեջ գտնվող ար տադ րան քի (ո րա կի ստուգ ման փու լում գտնվող, 
խո տան ված, ոչն չաց ման են թա կա, հետ կանչ ված, վե րա դարձ ման են թա կա) 
ա ռանձ նաց ված պահ պա նու մը։ 

 Աշ խա տա կի ցը պետք է ու նե նա հա մա պա տաս խան ո րա կա վո րում և 
պահ պա նի հաս տատ ված սա նի տա րա կան կա նոն նե րը և  անձ նա կան հի գիե
նա յի պա հանջ նե րը։ 

 Պա հես տա յին սեն յակ նե րի կա ռուց ված քը, շա հա գոր ծու մը և կա հա վո
րան քը պետք է ա պա հո վի դե ղե րի և դե ղան յու թե րի պահ պան վա ծութ յու նը և 
կողմ նա կի ան ձանց մուտ քի սահ մա նա փա կու մը։ 

 Ապ րան քի ըն դուն ման տե ղա մա սե րը պետք է պաշտ պան ված լի նեն ե ղա
նա կա յին պայ ման նե րից և  ա պա հո վեն, անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում, նախ քան 
պա հես տա վո րու մը փո խադ րա կան տա րա նե րի և բեռ նարկ ղե րի մաք րու մը։ 

 Պա հես տա յին սեն յակ նե րը հաս տատ ված նոր մե րին հա մա պա տաս խան 
ա պա հով վում են պահ պա նութ յան և հա կահր դե հա յին մի ջոց նե րով։ 

 Պա հես տա յին սեն յակ նե րում պետք է պահ պան վի ո րո շա կի ջեր մաս տի
ճան և  օ դի խո նա վութ յուն, ո րի ստուգ ման հա ճա խութ յու նը պետք է կազ մի 
օ րա կան մեկ ան գա մից ոչ պա կաս։ Այդ պա րա մետ րե րը ստու գե լու հա մար 
պա հես տա յին սեն յակ նե րը անհ րա ժեշտ է ա պա հո վել ջեր մա չա փե րով և խո
նա վա չա փե րով, ո րոնք ամ րաց վում են սեն յա կի ներ քին պա տե րին, տա քաց
նող սար քե րից հե ռու, հա տա կից 1,5 1,7 մետր բարձ րութ յան և դռ նե րից 3 
մ ից ոչ պա կաս հե ռա վո րութ յան վրա։ 

 Յու րա քանչ յուր սեն յակ պետք է ա պա հով ված լի նի ջեր մաս տի ճա նի և 
հա րա բե րա կան խո նա վութ յան գրանց ման և դի տարկ ման հա մա կար գե րով։ 
Այդ հա մա կար գե րի ստու գա չափ ման գրա ռում ներն անհ րա ժեշտ է պա հել 
եր կու տա րի, ե թե օ րենսդ րութ յամբ այլ ժամ կետ նա խա տես ված չէ։ Պա հես
տա յին սեն յակ նե րում օ դի մաք րութ յու նը գոր ծող նոր մա տի վա յին փաս տաթղ
թե րին հա մա պա տաս խան ա պա հո վե լու հա մար անհ րա ժեշտ է տե ղադ րել 
մե խա նի կա կան դրդմամբ ներ հոս և  ար տամ ղիչ օ դա փոխ ման հա մա կարգ։ 
Ե թե հնա րա վոր չէ օ դա փո խիչ սար քե րի տե ղադ րու մը, անհ րա ժեշտ է բա
ցել օ դանցք ներ կամ վեր նա փեղ կեր կամ տե ղադ րել երկ րորդ վան դա կա վոր 
դռներ։ Պա հես տա յին սեն յակ նե րի տա րած քը տա քաց նե լու նպա տա կով տե
ղադր վում են կենտ րո նա կան ջե ռուց ման սար քեր։ Չի թույ լատր վում սեն յակ
նե րը տա քաց նել բաց կրա կով գա զա յին սար քե րով կամ բաց պա րու րա կով 
է լեկտ րա տա քա ցու ցիչ սար քե րով։

 Օ դի ջեր մաս տի ճա նի և հա րա բե րա կան խո նա վութ յան նոր մա յից մեծ 
տա տա նում ներ ու նե ցող կլի մա յա կան գո տի նե րում պա հես տա յին սեն յակ
նե րը պետք է ա պա հո վել օ դի ո րա կա վո րիչ նե րով։ Պա հես տա յին սեն յակ նե րը 
պետք է ա պա հով ված լի նեն անհ րա ժեշտ քա նա կութ յամբ դա րա կա շա րե րով, 
պա հա րան նե րով, ա մա նա տա կե րով, ապ րան քա տա կի գե րան նե րով։ Դա րա
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կա շա րե րը պետք է տե ղադ րել այն պես, որ պես զի գտնվեն պա տե րից̀  0,60,7մ, 
ա ռաս տա ղից̀  ոչ պա կաս 0,5 մ և հա տա կից̀  ոչ պա կաս 0,25 մ հե ռա վո րութ յան 
վրա։ Պա տու հան նե րի նկատ մամբ դա րա կա շա րե րի պետք է այն պես դա սա վո
րել, որ պես զի ա պա հո վի ան ցա տե ղե րի բա վա րար լու սա վոր վա ծութ յուն։ Դա
րա կա շա րե րի միջև ե ղած հե ռա վո րութ յու նը պետք է լի նի 0,75 մ ից ոչ պա կաս 
և հ նա րա վոր լի նի ա զատ մո տե նալ ապ րան քին։

 Անհ րա ժեշտ է ա ռանձ նաց նել նմու շառ ման հա մար հա տուկ տե ղա մաս։ 
Պա հես տա յին սեն յակ նե րում նմու շառ ման դեպ քում պետք է ա պա հո վել 
պաշտ պա նութ յու նը աղ տո տու մից և բա ցա ռել խա չաձև աղ տոտ ման հնա րա
վո րութ յու նը։ 

 Պա հես տա յին սեն յակ նե րում պետք է պահ պա նել հաս տատ ված սա նի
տա րա կան նոր մե րին հա մա պա տաս խան մաք րութ յուն։ 

 Պա հես տա յին սեն յակ նե րում, ինչ պես նաև պա հես տի տա րած քում անհ
րա ժեշտ է պար բե րա բար անց կաց նել կրծող նե րի, մի ջատ նե րի և  այլ վնա սա
տու նե րի դեմ պայ քա րի մի ջո ցա ռում ներ։ 

 Պա հես տա յին սեն յակ նե րից ար տադ րան քի բաց թող ման ժա մա նակ անհ
րա ժեշտ է ա ռաջ նորդ վել «ա ռա ջինն է լրա նում պի տա նե լիութ յան ժամ կե տը, 
ա ռա ջինն է բաց թողն վում» սկզբուն քով։

 Չօգ տա գործ ված և/ կամ վե րա դարձ ված փոր ձարկ վող դե ղե րը ոչն չաց
վում են միայն գրա վոր թույլտ վութ յան հի ման վրա, ո րը և կ րում է այդ դե ղե րի 
ոչն չաց ման հա մար պա տաս խա նատ վութ յու նը:

 Ար տադ րան քի ա ռաք ված, օգ տա գործ ված և վե րա կանգն ված քա նակ նե
րը պետք է ար ձա նագր վեն և հաս տատ վեն: Չօգ տա գործ ված փոր ձարկ վող դե
ղի ոչն չա ցու մը կա տար վում է ըստ տվյալ հե տա զո տութ յան վայ րի կամ ըստ 
տվյալ հե տա զո տութ յան ժա մա նա կա հատ վա ծի: 

 Փոր ձարկ վող դե ղի ոչն չաց ման դեպ քում տրա մադր վում են տվյալ դե
ղի ոչն չաց ման ստա ցա կա նը, ո րում սահ ման վում են նա խա պես փոր ձարկ ման 
հա մար վերց ված խմբա քա նա կը, փոր ձարկ ման գոր ծըն թա ցում ներգ րավ ված 
հե տա զոտ վող նե րի և փաս տա ցի հե տա զոտ ված նե րի թվա քա նակ նե րը:

15․3․3 ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 
ԿԵՆՍԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
Բարձր ջերմաստիճանի ազդեցությունից պաշտպանում պահանջող դե ղե

րի և դեղանյութերի թվին են պատկանում` 
 իմունակենսաբանական դեղապատրաստուկները, 
 հակաբիոտիկները, 
 օրգանապատրաստուկները, 
 հորմոնային դեղապատրաստուկները, 
 վիտամինները և վիտամինային դեղապատրաստուկները, 
 և այլ նյութեր։ 

Բարձր ջեր մաս տի ճա նից փչա ցող դե ղե րը և դե ղան յու թե րը պետք է պա
հել սեն յա կա յին ջեր մաս տի ճա նում (1820◦ C) և սա ռը պայ ման նե րում (1215◦ 
C)։ Ո րոշ դեպ քե րում անհ րա ժեշտ է լի նում պա հել ա վե լի ցածր ջեր մաս տի ճա
նում, ո րը պետք է նշված լի նի պի տա կի վրա կամ դե ղի օգ տա գործ ման հրա
հան գում։ 
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 0150 C ջեր մաս տի ճան պա հան ջող դե ղե րը պետք է պա հել սառ նա րա նում։ 
 հրա հան գի դեպ քում անհ րա ժեշտ է ա պա հո վել պահ պա նու մը +200Cից 

մինչև +300 C ջեր մաս տի ճա նա յին սահ ման նե րում, 
 +200 Cից մինչև +250 C, պետք է պա հել սա ռը տե ղում։ 

Ցածր ջեր մաս տի ճա նի ազ դե ցութ յու նից պետք է պահ պա նել այն դե ղե րը 
և դե ղան յու թե րը, ո րոնց ֆի զի կա քի միա կան հատ կութ յուն նե րը փոխ վում են 
սառ չե լուց և չեն վե րա կանգ նում մինչև սեն յա կա յին ջեր մաս տի ճա նը տա քաց
նե լը (օ րի նակ, ֆոր մալ դե հի դի 40%ոնց լու ծույ թը և  այլն )։ 

 Ֆոր մալ դե հի դի 40%ոնց լու ծույ թը (ֆոր մա լի նը) և սառ ցա յին քա ցա խա
թթուն պետք է պա հել +90 ից ոչ ցածր ջեր մաս տի ճա նում։

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ ՓԱՍՏ
 Եթե կանխարգելիչ և եզրափակիչ ախտահանությունների դեպքում 

հետազոտվող նմուշներում բացակայում են մանրէական աճ, իսկ ընթա ցիկ 
ախտահանության դեպքում ավելի քան 90 % նմուշներում, ապա ախ տա
հա նությունը համարվում է բավարար:

 Ներկայում առնվազն 700,000 մարդ ամեն տարի մահանում է դեղերի 
նկատմամբ կայուն հիվանդություններից, այդ թվում՝ 230,000 մարդ մա
հա նում է բազմադեղակայուն տուբերկուլոզից։ Ավելի ու ավելի շատ 
հի վան դություններ, ներառյալ՝ շնչառական ուղիների վարակիչ հի
վան դությունները, սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակիչ հի
վան դու թյունները և միզուղիների ինֆեկցիաները, անբուժելի են։ Կյանք 
փրկող բժշկական պրոցեդուրաները դառնում են շատ ավելի ռիսկային, 
իսկ մեր պարենային համակարգերը՝ էլ ավելի անվստահելի։ Մարդու, կեն
դա նիների, սննդամթերքի ու շրջակա միջավայրի առողջ լինելը սերտորեն 
փոխ կապակցված են:

15 ՍՏՈՒԳԻ՛Ր ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԴ
1. Ն կա րագ րե՛ք մի քա նի ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում բու

ժիչ մի ջոց նե րով մշակ վող դե ղան յու թեր:
2. Ինչ պի սի՞ մի ջա տա զերծ ման մե թոդ ներ են հայտ նի:
3. Ինչ պի սի՞ վտան գա վոր կրծող նե րի տե սակ ներ են հայտ նի և պայ քա րի 

կան խար գե լիչ ինչ պի սի՞ մի ջո ցա ռում ներ են ա ռա ջարկ վում:
4. Ո րո՞նք են հա կա հա մա ճա րա կա յին և  ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան 

նշա նա կութ յան ախ տա հա նութ յու նը մի ջո ցա ռում նե րը: Ե՞րբ է կա տար
վում հար կա դիր ախ տա հա նութ յու նը:

5. Ինչ պի սի՞ մի ջոց ներ են կի րառ վում ա նաս նա պա հա կան օբ յեկտ նե րի 
ախ տա հան ման հա մար:

6. Ախ տա հա նութ յան ո՞ր մե թոդ նե րին են պատ կա նում ճա ռա գայ թա յին 
է ներ գիան, չո րա ցու մը, իո նաց նող ճա ռա գայ թու մը, գեր ձայ նը և բարձր 
ջեր մաս տի ճա նը:

7. Որ պես չա փան մուշ ի՞նչ է օգ տա գործ վում ախ տա հա նութ յան նյու թի 
պի տա նիութ յու նը և ման րէ նե րի վրա նրանց ազ դե ցութ յու նը ո րո շե լու 
նպա տա կով:



‒ 156‒

8. Ի՞նչ տար բե րութ յուն հա կա բակ տե րիա յին և հա կա տոք սիկ շի ճուկ նե րի 
միջև: 

9. Ինչ պի սի՞ հա կա միկ րո բա յին և հա կա տոք սիկ շի ճուկ ներ են հայտ նի:
10. Քի միա կան դե ղա մի ջոց նե րով հի վանդ կեն դա նի նե րի բուժ ման ինչ պի

սի՞ պրե պա րատ ներ են հայտ նի:
11. Ինչ պի սի՞ ե ղա նակ նե րով են տրվում հա կա բիո տիկ նե րը և  ինչ պի սի՞ 

պրե պա րատ ներ են ա ռա վե լա պես օգ տա գործ վում կան խար գել ման և 
հի վանդ կեն դա նի նե րի բուժ ման հա մար:

12. Թ վար կե՛ք մի քա նի հի վան դութ յուն ներ, ո րոնց պրո ֆի լակ տի կա յի և 
բուժ ման նպա տա կով օգ տա գործ վում   բակ տե րիո ֆագ:

13. Մատ ղաշ նե րի ո՞ր հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում կա րե լի է օգ տա գոր ծել 
միկ րոբան տա գո նիստ ներ պրո ֆի լակ տի կա յի և բուժ ման նպա տա կով:

14. Ի՞նչ նպա տա կով են կի րա ռում սպի տա կու ցա բու ժում:
15. Ի՞նչ են հաշ վի առ նում դե ղա մի ջոց նե րը ընտ րե լիս ախ տան շա կան 

բուժ ման ժա մա նակ:
16. Ո րո՞նք են պատ վաս տուկ նե րի օգ տա գործ ման սկզբունք նե րը
17. Ինչ պի սի՞ ախ տա հա նիչ նյու թեր են հայտ նի ըստ ազ դե ցութ յան մե խա

նիզ մի
18. Ո րո՞նք են ախ տա հա նիչ նյու թե րի կի րառ մա նը ներ կա յաց վող հիմ նա

կան պա հանջ նե րը:
19. Ինչ պի սի՞ անվ տան գութ յան կա նոն ներ պետք է հաշ վի առ նել սպի տա

կու ցա յին պատ րաս տուկ ներ նե րար կե լիս:
20. Ո՞ր դեպ քե րում է պար տա դիր ան հա տա կան պաշտ պա նութ յան մի ջոց

նե րի օգ տա գոր ծու մը:
21. Ինչ պի սի՞ կա նոն ներ է պետք պահ պա նել կեն սա պատ րաս տուկ նե րի օգ

տա գործ ման ըն թաց քում:
22. Ինչ պի սի՞ պայ ման նե րում է անհ րա ժեշտ պահ պա նել կեն սա պատ րաս

տուկ նե րը և  ախ տա հա նիչ նե րը:
23. Ո րո՞նք են դե ղե րի պահ պան ման և պա հես տա վոր ման կա նոն նե րը:
24. Ինչ պի սի՞ ջեր մաս տի ճա նա յին պայ ման ներ են պա հանջ վում կեն սա

պատ րաս տուկ նե րի պահ պան ման հա մար:

15 ԹԵՍՏԵՐ
I Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը

 Վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում հաշ վի են առ նում հետև յալ 
պար տա դիր ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը.
1. հի վանդ կեն դա նի նե րի պար տա դիր մե կու սա ցում, 
2. ար տա զա տուկ նե րի և  ար տա թո րանք նե րի վնա սա զեր ծում, 
3. սպա սար կող անձ նա կազ մի պաշտ պա նում վա րա կու մից 
4. բուժ ման ա ռանձ նա հա տուկ և ն շա նա յին մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծում:
5. վե րը նշված բո լո րը

II Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում խոր հուրդ է տրվում օգ տա գոր ծել հետև

յալ դե ղան յու թե րը.
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1․ Դա բաղ՝ 
 հա կա բիո տիկ ներ (պե նի ցի լին, քլոր տետ րա ցիկ լին, ստրեպ տո մի ցին, է կո

մո նո վո ցի լին):
2․ Սի բի րախտ՝ 

 գե րի մուն շի ճուկ, 
 ա ռանձ նա հա տուկ գլո բու լին, 
 հա կա բիո տիկ ներ (պե նի ցի լին, քլոր տետ րա ցիկ լին, ստրեպ տո մի ցին, է կո

մո նո վո ցի լին):
3․ Խո զե րի կարմ րախտ

 Գե րի մուն շի ճուկ, 
 հա կա բիո տիկ ներ (պե նի ցի լին, է կո մո նո վո ցի լին, է րիտ րո մի ցին) 
 սրտա յին պրե պա րատ ներ (կամ ֆո րա, կատ վա խո տի թուրմ, կո ֆեին, 

կար դիա մին, գլ յու կո զա ):
4․ Պաս տե րել  յոզ

 Ռե կոն վա լես ցեն տի շի ճուկ 
 կիտ րո նաթթ վեց րած ար յուն, 
 սրտա յին պրե պա րատ ներ (կատ վա խո տի թուրմ, հով տա շու շա նի թուրմ, 

կա լիում բրոմ): 
 Բե րա նի խո ռո չի մշակ ման հա մար 2% քա ցա խաթ թու, 1:1000 մար գա

նաթթ վա կան կա լիու մի, 1:5000 ֆու րա ցի լի նի լու ծույթ նե րը 1.5գ  ա նես թե
զի նի, 2.5գ նո վո կա յի նի, 5գ պղն ձար ջաս պի, 20գ ձ կան յու ղի, 70գ վա զե լի նի 
խառ նուր դից ստաց ված քսուք

5․Վե րը նշված բո լո րը

III Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Մի ջատ նե րի վե րաց ման հա մար օգ տա գոր ծում են.

1. կպչուն թղթեր  և տար բեր ճան ճոր սիչ ներ, 
2. ջրա յին գո լոր շի և զո դա լամպ
3. մի ջա տաս պան հատ կութ յամբ օժտ ված ման րէա կան ա ճեց վածք ներ
4. Կալ ցիու մի ար սե նիտ
5. Ռե պե լենտ ներ
6. Ֆու մի գան տա յին ազ դե ցութ յան պատ րաս տուկ նե ր
7. Վե րը նշված բո լո րը

IV Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Ախ տա հա նութ յան ֆի զի կա կան մե թո դի կի րառ ման ժա մա նակ օգ տա

գոր ծում են.
1. Բարձր ջեր մաս տի ճան և կ րակ
2. Ջ րա յին գո լոր շի և  ե ռա ցող ջուր
3. Ա րե գա կի լույս և  ուլտ րա մա նու շա կա գույն ճա ռա գայթ ներ
4. Ֆե նոլ ներ և ֆոր մալ դե հիդ ներ
5. Վե րը նշված բո լո րը

V Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Հա կա միկ րո բա յին շի ճուկ նե րին են պատ կա նում.
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1. կար կա մախ տի, 
2. եր շի կա թու նա վոր ման (բո տու լիզմ), 
3. գառ նե րի ա նաէ րո բա յին դի զեն տե րիա յի
4. ոչ խար նե րի ին ֆեկ ցիոն Էն տե րո տեք սե միա յի շի ճուկ նե րը և  այլն:
5. Վե րը նշված բո լո րը
6. Ոչ մե կը

VI Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Կեն դա նի նե րին հա կա բիո տիկ ներ տր վում են 

1. ա լի մեն տար, 
2. ներմ կա նա յին, 
3. նե րե րա կա յին, 
4. նե րար գան դա յին 
5. ար տա քին։
6. Վե րը նշված բո լո րը

VII Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Ախ տա հա նիչ նյու թե րի ազ դե ցութ յան մե խա նիզմ նե րի ա ռանձ նա հատ

կութ յուն ներն են՝
1. Ք լո րը քայ քա յում է բջջապ լազ մա յի սպի տա կու ցա յին մա սը: 
2. Ս պիրտ նե րը մա կար դում են սպի տա կու ցը: 
3. Ս պիրտ նե րը բջջից հա նում են ջու րը
4. Հիմ քե րը օ ճա ռաց նում են բջջի ճար պե րը, 
5. Հիմ քե րը քայ քա յում են ած խաջ րե րը: 
6. Ալ դե հիդ նե րը ոչն չաց նում բջի ջը:
7. Վե րը նշված բո լո րը

VIII Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Հա կա տոք սիկ շի ճուկ նե րին են պատ կա նում․

1. հա կա սի բի րախ տա յին, 
2. հա կա պաս տե րի լո զա յին, 
3. խո զե րի հա կա կարմ րախ տա յին շի ճուկ նե րը և  այլն:
4. Վե րը նշված բո լո րը
5. Գառ նե րի ա նաէ րո բա յին դի զեն տե րիա յի շի ճու կը

IX Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Բուժպ րո ֆի լակ տի կա յում օգ տա գործ վում են ա ռա վել ազ դու քի միա կան 

պրե պա րատ նե րից. 
1. սուլ ֆա նի լա մի դա յին պրե պա րատ ներ
2. նիտ րո ֆու րա նա յին պրե պա րատ ներ
3. տետ րա ցիկ լի նա յին պրե պա րատ ներ
4. վե րը նշված բո լո րը

X Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Բակ տե րիո ֆագ կա րե լի է կի րա ռել հետև յալ հի վան դութ յուն նե րի պրո

ֆի լակ տի կա յի և բուժ ման նպա տա կով. 
1. հոր թե րի և խոճ կոր նե րի սալ մո նե լո զի, 
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2. խոճ կոր նե րի սալ մո նե լո զի,
3. կո լի բակ տե րիո զի 
4. կո լիսալ մո նե լոզ խա ռը ին ֆեկ ցիա նե րի, 
5. ճտե րի պու լո րո զի, 
6. հա վե րի տի ֆի 
7. վե րը նշված բո լո րը

XI Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Ս պի տա կու ցա յին պատ րաս տուկ ներ նե րար կե լիս

1. նե րար կու մը կա տա րել կո տո րա կա յին ձևով, 
2. նախ սրսկել 0,51 մլ, այ նու հետև 2030 րո պեից հե տո մնա ցա ծը 
3. նախ սրսկել 0,51 մլ, այ նու հետև 1015 րո պեից հե տո մնա ցա ծը 
4. նախ սրսկել 0,51 մլ, այ նու հետև 510 րո պեից հե տո մնա ցա ծը 
5. վե րը նշված բո լո րը

XII Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Վե րո հիշ յալ պրե պա րատ նե րից ի մու նո լո գիա յում ա ռա վել կար ևոր տեղ 

են զբա ղեց նում հետև յալ պատ վաս տան յու թե րը.
1. Կեն դա նի, բայց թու լաց ված ման րէ նե րից պատ րաստ ված պատ վաս

տան յութ:
2. Ս պան ված հա րու ցիչ նե րից պատ րաստ ված պատ վաս տան յութ:
3. Ա նա տոք սին, որն ստաց վում է ման րէ նե րի թույ նե րը քի միա կան նյու թե

րի և ջեր մութ յան ազ դե ցութ յան տակ վնա սա զեր ծե լու մի ջո ցով: 
4. Ագ րե սին նե րից պատ րաստ ված պատ վաս տան յութ:
5. Կեն դա նի թու լաց ված ման րէ նե րից պատ րաստ ված պատ վաս տան յութ:
6. Վե րը նշված բո լո րը

XIII Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Կախ ված ֆի զի կա կան և ֆի զի կա քի միա կան հատ կութ յուն նե րից և  ար

տա քին մի ջա վայ րի գոր ծոն նե րի ազ դե ցութ յու նից դե ղերն ու դե ղան յու թե րը 
բա ժան վում են հետև յալ խմբե րի. 
1. լույ սից և խո նա վութ յու նից պաշտ պա նում պա հան ջող, 
2. ցնդող և չո րա ցող 
3. բարձր և ցածր ջեր մաս տի ճա նի ազ դե ցութ յու նից պաշտ պա նում պա

հան ջող, 
4. հո տա վետ դե ղե րի և դե ղան յու թե րի 
5. շրջա պա տող մի ջա վայ րում գտնվող գա զե րի ներ գոր ծութ յու նից փո

փոխ վող դե ղե րի և դե ղան յու թե րի
6. Վե րը նշված բո լո րը

XIV Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Ցածր ջեր մաս տի ճա նի ազ դե ցութ յու նից պաշտ պա նում պա հան ջող դե

ղե րի և դե ղան յու թե րի թվին են պատ կա նում` 
1. ի մու նա կեն սա բա նա կան դե ղա պատ րաս տուկ նե րը, 
2. հա կա բիո տիկ նե րը, 
3. օր գա նա պատ րաս տուկ նե րը, 
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4. հոր մո նա յին դե ղա պատ րաս տուկ նե րը, 
5. վի տա մին նե րը և վի տա մի նա յին դե ղա պատ րաս տուկ նե րը, 
6. Վե րը նշված բո լո րը

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1․ Գրիգորյան Ս․ Լ «Գործնական պարապմունքների ձեռնարկ համա ճա րա

կա բա նություն առարկայից», Երևան 2003թ, 127 էջ․
https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabujakan/grigoryan

gorcpar.pdf 
2․ Урбан В.П. и др.” Практикум по эпизоотологии и инфекционным 

болезням с ветеринарной санитарией”.  М. КолосС, 2004. 216с.

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1․ Գրիգորյան Ս․ Լ․ «Գյուղատնտեսական կենդանիների համաճա րա կա բա

նու թյուն և վարակիչ հիվանդություններ» Երևան 2002, 641 էջ։
https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabutsuyun/Grigoryan

hamatsarakbanutyun.pdf  
2․ Сидорчук А. А. и др. “Общая эпизоотология” М. КолосС, 2004. 176с.
https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabujakan/sidorcuk.pdf 
3․ Ադամյան Ֆ.Բ. «Անասնաբուժական դեղաբանություն» Երևան 2012, 306 էջ
4․ Սաքանյան Ս․ Շ․ «Ֆարմակոլոգիա» Երևան 1985, 1973, 544 էջ
https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabujakan/farmakologia.pdf 
5․ Սաքանյան Ս․ Շ․ «Անտիբիոտիկների օգտագործումը անասնաբուժության 

մեջ» Երևան 1965, 57 էջ։
6․ Նավասարդյան Ա․Ա․ «Անասնաբուժության բնագավառում անտի բիո

տիկ ների օգտագործման ցուցումներն ու դոզաները», Երևան 1985, 56 էջ։
7․ Պոստնովա Լ․Խ․, Տիտովա Լ․ Ֆ․ «Ֆարմակոլոգիա և ռեցեպտուրա», 

Երևան 1978, 336 էջ։
8․ «Մկնանման կրծողների դեմ պայքարի համառոտ ձեռնարկ»։ FAO TCP/

ARM/3003 ծրագիր։ Երևան 2005, 17 էջ

ՀԱՄԱՑԱՆՑԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀՂՈՒՄՆԵՐ
1․ Դեղերի փոխադրման, պահեստավորման և պահպանման կարգը 
▻ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=61711 
2․ «Ախտահանիչ, միջատասպան և կրծողասպան միջոցներին ներկայացվող 

սան իտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ պահանջներ», ՀՀ Առող ջա
պա հության նախարարի 7 մայիսի 2014 հրաման։

▻ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=91008
3․ Դեղերի պատշաճ արտադրական գործունեության կանոնները հաս տա

տելու մասին
▻ http://www.pharmunion.am/images/downloads/legislation/decrees/GMP_

voroshum.pdf
4․ Հակամանրէային դեղերի հանդեպ կայունության ճգնաժամ
▻ https://www.un.am/hy/news/854 
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5․ Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված անասնաբուժական դե
ղե րի ցանկ (30.06.2019թ. դրությամբ)

▻ http://www.pharm.am/attachments/article/1050/Veterinary_drugs_arm to
tal_31.05.2019.pdf կամ տես անասնաբուժական դեղերի բաժինը՝

▻ http://www.pharm.am/index.php/am/20150703072904
6․ ՀՀում առավել կիրառական անասնաբուժական դեղորայքի, խնամքի 

միջոցների և կերային հավելումների ցուցակ։
▻ http://agro.am/fileadmin/user_upload/asrc/teghek_tertik/V.Mkrtchyan_

Dexorayq_PDF.pdf
7․ «Մկնանման կրծողների դեմ պայքարի համառոտ ձեռնարկ»։ Երևան 2005

ԽԱՉԲԱՌ-15

Ուղղահայաց
• Հակամանրէային դեղապատրաստուկ: 
Հորիզոնական

1. Արտաքին միջավայրում հարուցիչներին ոչնչացնող պատրաստուկ:
2. Հակամանրէային դեղապատրաստուկ: 
3. Սիրտանոթային համակարգի գործունեությունը խտացնող դեղա

պատ րաստուկ:
4. Տեղային անզգայացման համար նախատեսված դեղապատրաստուկ:
5. Ոչ ինհալացիոն նարկոզի համար դեղապատրաստուկ:
6. Հակամանրէային դեղապատրաստուկ:
7. Ախտահանիչ նյութ:
8. Կենսաբանական ակտիվ նյութեր՝ դեղապատրաստուկներ:
9. Կենսապատրաստուկ – պատվաստանյութ:

10. Պասիվ իմունացման համար նախատեսված կենսապատրաստուկ:
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ՄՈԴՈՒԼ 16
ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՎ ԾՆՆԴՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ուսումնառության արդյունքներ
1. Կեն դա նու հղիութ յան ո րո շու մը ռեկ տալ հե տա զո տութ յամբ
2. Հ ղիութ յան ֆի զիո լո գիան և տար բեր կեն դա նի նե րի մոտ հղիութ յան 

տևո ղութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը
3. Հ ղիութ յան տե սակ նե րը՝ ըստ ըն թաց քի
4. Ծնն դօգ նութ յան ցու ցա բե րում և տար բե րել ծննդա բե րութ յան ախ տա

բա նութ յու նը
5. Հետծննդ յան շրջա նում հնա րա վոր ախ տա բա նա կան եր ևույթ նե րը

16.1 ԿԵՆԴԱՆՈՒ ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՌԵԿՏԱԼ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՄԲ
16.1.1 ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ ՌԵԿՏԱԼ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՄԲ
Գլ խա քա նա կի վե րար տադ րութ յան պլա նա յին աշ խա տան քը պա հան ջում է 

կեն դա նի նե րի ֆի զիո լո գիա կան վի ճա կի կա նո նա վոր հաշ վա ռում։ Հ ղի նե րի/1/ 
խիստ ան հա տա կան հաշ վա ռումն ա ռանձ նա կի անհ րա ժեշտ է տնտե սութ յու
նում։ Հ ղի նե րի ախ տո րո շու մը վաղ  փու լե րում թույլ է տա լիս ի ջեց նել անպ տուղ 
կեն դա նի նե րի տո կո սը, կար գա վո րել դրանց շա հա գոր ծու մը, պլա նա վո րել կի թը 
և  այլն։ Այս պի սով, գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի հղիութ յան ախ տո րո շու մը 
ա նաս նա բու ժա կան–ա նաս նա բու ծա կան կար ևո րա գույն մի ջո ցա ռում նե րից է։ 

Հ ղիութ յան ներ քին հե տա զո տութ յու նից̀  ռեկ տալ ախ տո րո շիչ մե թո դից 
օգտ վե լու յու րա քանչ յուր ձգտո ղի հիմ նա կան խնդի րը պետք է լի նի այն, որ 
նա սո վո րի գտնել ոչ հղի ար գանդ, և  ե թե մաս նա գե տը տի րա պե տեց մե թո դի 
այդ մա սին, նրա հա մար մեծ դժվա րութ յուն չի ներ կա յաց նի ոչ միայն հղի ար
գան դի, այլև անպտ ղութ յու նը պայ մա նա վո րող սե ռա կան ո լոր տի շատ պա թո
լո գիկ (ախ տա բա նա կան) պրո ցես նե րի հայտ նա բե րու մը։

16.1.1.1 ԿՈՎերԻ ՀղԻՈՒթՅաՆ ԿԼԻՆԻԿաԿաՆ աԽտՈրՈՇՈՒՄԸ 
Ռեկ տալ հե տա զո տութ յու նից ա ռաջ նպա տա կա հար մար է կո վե րին ա մե

նա քի չը 12 ժամ պա հել սո ված դիե տա յում (սննդա ռե ժիմ), ո րով հետև կտրի չի 
լի քը լցվե լը հա ճախ շատ է դժվա րաց նում աշ խա տան քը։ Կո վի ար գան դի և 
ն րա հա վե լա մա սե րի տե ղը ո րո շե լու հա մար լավ է հե տա զո տութ յու նը սկսել 
նրա վզի կից։ Դ րա հա մար կա տա րում են ու ղիղ ա ղի քը կղան քա յին զանգ վա
ծից ա զա տե լու գոր ծո ղութ յուն ներ։ Ար գան դի վզիկ գտնե լը կազ մում է մե թո
դի ա ռա վել էա կան մա սը։ Հոս քի, հղիութ յան և  ար գան դում կամ ձվա րա նում 
ե ղած մի քա նի ախ տա բա նա կան փո փո խութ յուն նե րի դեպ քում վզի կը կա րող 
է հե ռա ցած լի նել դե պի ո րո վայ նա յին խո ռոչ, դե պի կողմ ու դե պի վեր․ ել նե լով 
դրա նից, ար գան դի վզի կը կոն քի խո ռո չում չհայտ նա բե րե լու դեպ քում անհ
րա ժեշտ է շո շա փել կոն քի խո ռո չի հա տա կը, առջ ևի բա ժի նը, նրա կող քի պա
տե րը և, մաս նա վո րա պես, հա մա կար գա յին հե տա զո տել կոն քի ստո րին մուտ
քի եզ րը։ Ար գան դը ո րո վայ նի խո ռո չի մեջ իջ նե լու դեպ քում կոն քի ձու լա նի 
1  Հղիություն՝ Беременность, Graviditas.  բեղմնավորված էջ կենդանիների բնախոսական վիճակ։
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առջ ևի ծայ րին հա ջող վում է շո շա փել ար գան դը կամ հեշ տո ցը ա ռաձ գա կան 
կամ պինդ գլա նի ձևով։
Նկար 1։ Ռեկտալ հետազոտությամբ հղիության որոշումը/1/։

Ար գան դի վզի կի վի ճա կը ո րո շե լուց հե տո անց նում են եղջ յուր նե րին և ձ վա
րան նե րին։ Դ րա հա մար մատ նե րի տա կից բաց չթող նե լով ար գան դի գտած 
հատ վա ծը, ձեռ քը շար ժում են դե պի ա ռաջ ու հետ։ Հետ ևում մատ նե րը հեշ
տութ յամբ հայտ նա բե րում են ար գան դի վզի կի մա սը, որն աչ քի է ընկ նում իր 
պնդութ յամբ և խիստ բութ վեր ջա վո րութ յամբ։ Ձեռ քը դե պի ա ռաջ շարժ վե լու 
դեպ քում մատ նե րի փա փուկ մա սերն անց նում են ար գան դի մարմ նի ու եղ
ջյու րի վրա։ Վ զի կի ներ սի բե րա նի մա կար դա կին հաս նե լուց հե տո, մատ նե րը 
շո շա փում են 12 սմ  եր կա րութ յամբ ար գան դի մար մի նը, ո րը վզի կից տար բեր
վում է ա վե լի խմո րա վուն կամ ա ռաձ գա կան կոն սիս տեն ցիա յով։ Հե տո դե պի 
ա ռաջ մատ նե րը սկսում են տար բե րել մի ջեղջ րա յին ա կո սի սկիզ բը ար գան դի 
եր կու գլա նիկեղջ յուր նե րի միջև եր կայ նա կի խո րաց ման ձևով։ Միջ եղջ րա
յին ա կո սի մեջ են դնում մի ջին մա տը, իսկ ցու ցա մա տով ու մատ նե մա տով 
դրանք մի փոքր տա րա ծե լով, շո շա փում են ար գան դի եղջ յուր նե րի մա կե րե
սը։ Հենց այդ ժա մա նակ էլ մեծ մա տը և ճ կույ թը կող քե րից պետք է բռնեն 
ամ բողջ ար գան դը։ Շարժ վե լով դե պի ա ռաջ եղջ յուր նե րի երկճ յու ղա վո րու մից 
(բի ֆուր կա ցիա յից) հետ, ձեռ քը տե ղա փո խում են աջ եղջ յու րի վրա։  Հար մար 
է այն բռնել մատ նե րի և փա փուկ մա սե րի միջև։ Ըն թա նա լով դե պի կրան յալ/2/ 
և ցած եղջ յուր նե րի ծռում նե րի հետ ևը, մատ նե րը հան դի պում են ձվա րա նին։ 
Վեր ջինս կա րող է հեշ տութ յամբ բռնվել ձեռ քով, շո շա փե լու մի ջո ցով հա ջող
վում է պատ կե րա ցում կազ մել դրա ձևի և կոն սիս տեն ցիա յի մա սին։ Եղջ յու րը 
բաց չթող նե լով, ձեռ քը պետք է տե ղա փո խել հետ դե պի երկճ յու ղա վո րու մը 
(բի ֆուր կա ցիան) և նույն կար գով շո շա փել ձախ եղջ յուրն ու ձվա րա նը։ Ե թե 
այդ պի սի անց ման ժա մա նակ ար գան դի եղջ յու րը ձեռ քի տա կից դուրս սա հի, 
ա վե լի լավ է հե տա զո տութ յու նը նո րից սկսել վզի կից և մի ջեղջ րա յին ա կո սից։

Մի շարք դեպ քե րում ձվա րան նե րի պալ պա ցիան դժվա րա ցած է լի նում 
դրանց ար գան դի մարմ նի տակ ձգվե լու հետ ևան քով։ Այն ժա մա նակ, ար գան
դի մարմ նի և  եղջ յուր նե րի պալ պա ցիա յից հե տո, ձեռ քը այն պես են դնում ար
գան դի մարմ նի եր կայն քով, որ ա փը տե ղա վոր վի վզի կի վրա, իսկ մատ նե րը 
մի ջեղջ րա յին ա կո սի և  եղջ յուր նե րի վրա։ Ձեռքն ար գան դից տե ղա փո խե լով 
1 ©Մ․ Զադայան
2 ԿՐԱՆՅԱԼ՝ գլխային, մարմնի գլխային կողմում գտնվող, տեղակայված։
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դե պի կոն քի հա տա կի կող մը և մե դիալ շար ժե լով այն ար գան դի մարմ նի տակ, 
կա րե լի է հեշ տութ յամբ գտնել  ձվա րա նը, որն աչ քի է ընկ նում իր ձվաձ ևու
թյամբ ու ա ռաձ գա կան կոն սիս տեն ցիա յով։ 

Ե թե չի հա ջող վում գտնել ար գան դի վզի կը, հե տա զո տո ղը կա րող է օգտ վել 
մյուս ձեռ քի օգ նութ յամբ։ Այդ նպա տա կով նա խա պես մշակ ված ձախ ձեռ քը 
մտցնում են հեշ տո ցի մեջ ու նրա նով բռնում ար գան դի վզի կի հեշ տո ցա յին 
մա սը։ Ու ղիղ ա ղի քի մի ջով աջ ձեռ քը հեշ տութ յամբ շո շափ վում է ձախ ձեռ քը 
և ն րա ուղ ղութ յամբ գտնում են ար գան դի վզի կի հեշ տո ցա յին մա սը։ Ո րո վայ
նա յին խո ռո չի մեջ ի ջած ար գան դը եր բեմն օգ տա կար է վզի կից վեր քա շել 
հեշ տո ցի մեջ մտած ձեռ քով։ 

Կո վի ար գան դի և ձ վա րան նե րի պալ պա ցիան, ինչ պես նաև զամ բի կի նը, 
անհ րա ժեշտ է կա տա րել միայն ա ղի քի թու լաց ման պա հին։ Ոչ հղի կո վի ռեկ
տալ հե տա զո տութ յան ժա մա նակ հայտ նա բեր վում են հետև յալ բնո րոշ սիմպ
տոմ նե րը․ ար գան դի վզի կը, մար մի նը, եղջ յուր նե րը և ձ վա րան նե րը տե ղա վոր
ված են կոն քի խո ռո չում (բազ մա ծին և պա ռավ կեն դա նի նե րի մոտ, ինչ պես 
նաև հոս քի ժա մա նա կաշր ջա նում, ար գան դը կա րող է ո րո վայ նի խո ռո չի մեջ 
իջ նել նաև հղիութ յան բա ցա կա յութ յան ժա մա նակ)։ 

Ար գան դի պալ պա ցիա յի ժա մա
նակ պարզ կեր պով շո շափ վում են մի
ջ եղջրա յին ա կո սը և հա մա չա փո րեն 
դա սա վոր ված, հա վա սար մե ծութ յան, 
միան ման ձևի ու կոն սիս տեն ցիա յի  
ար գան դի եղջ յուր նե րը։ Ար գան դի մա
կե րե սը ձեռ քով թեթ ևա կի շո յե լու դեպ
քում եղջ յուր նե րը կծկվում են․ դրանց 
կոն սիս տեն ցիան դառ նում է ա ռաձ գա
կան և նույ նիսկ գրե թե պինդ։ 
Ն կար 2։ Կո վի ոչ հղի ար գան դի պալ պա
ցիան, ըստ Ա․ Պ․ Ս տու դեն ցո վի (ար գան
դի մա կե րե սը ձեռ քով թեթ ևա կի շո յե լու 
դեպ քում կծկվող եղջ յուր նե րը):

Ար գան դը շո շա փե լիս ա նաս նա բույ ժը/գի նե
կո լո գը պետք է պար զո րոշ պատ կե րա ցում կազ
մի նրա 1) դրութ յան, 2) կոն ֆի գու րա ցիա յի, 3) 
մե ծու թ յան, 4) շար ժու նութ յան, 5) կոն սիս տեն
ցիա յի և 6) շո շափ ման ու մաս սա ժի (մերս ման) 
հա կազդ ման արդ յուն քի մա սին։

Ն կար 3։ Կո վի ոչ հղի ար գան դի պալ պա ցիան, 
ըստ Ա․ Պ․ Ս տու դեն ցո վի։
1արգանդի աջ եղջյուրը; 2արգանդի ձախ եղ
ջյուրը; 3 միջեղջյուրային ակոսը; 4լայն ար
գան դային կապանները; 5 աջ ձվարանը; 6 ձախ 
ձվարանը; 7ուղիղ աղիքը, 8արգանդի եղջյուրների 
բիֆուրկացիան (երկճյուղավորումը)։
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Կա րե լի է ար գանդն ա զա տո րեն բռնել ա փի և մատ նե րի միջև։ Կծկ ված ար
գանդն զգաց վում է մի ջեղջ րա յին ա կո սով ու երկճ յու ղա վո րու մով եր կու հա
մա չափ  կե սե րի բա ժան ված կի սագն դաձև հարթ գո յա ցութ յան ձևով։ Կծկ վե լու 
պա հին հար մար է զու գադ րել ար գան դի եղջ յուր նե րի մե ծութ յուն ներն ու ձևե
րը։ Շատ ան գամ ծնած կո վե րի աջ եղջ յու րը սո վո րա բար ձա խից մի փոքր ա վե լի 
հաստ է լի նում։ Ձ վա րան նե րի չա փերն ու ձևը հաս տա տուն չեն, ո րը կախ ված է 
ի գա կան սե ռա կան ո լոր տի ֆունկ ցիո նալ վի ճա կից։ Ձ վա րան նե րից մե կը սո վո րա
բար ա վե լի մեծ է նրա նում դե ղին մարմ նի կամ խո շոր ֆո լի կուլ նե րի առ կա յու
թյան հետ ևան քով։

16.1.1.1․1 ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԱՊԱՐԱՏԻ ՕԳՏԱԳՈՐ
ԾՈՒՄԸ ԿԱԹՆԱՅԻՆ ՖԵՐՄԱՅՈՒՄ ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
Կո վե րի հղիութ յան ո րոշ ման հա մար կի րա ռում են ու սում նա սի րութ յան 

մա նո ւալ տրանս հե տանց քա յին, հոր մո նալ և  ուլտ րա ձայ նա յին մե թոդ ներ: Լավ 
մաս նա գե տը տրանս հե տանց քա յին մե թո դով կա րող է ո րո շել եր կու ամս վա 
հղիութ յու նը, հոր մո նալ մե թո դը թույլ է տա լիս ա նել դա 1822րդ  օ րը̀  կեն դա
նու ար յան կամ կա թի մեջ պրո գես տե րո նի մա կար դա կով, ուլտ րա ձայ նա յին 
հե տա զո տութ յան օգ նութ յամբ սաղ մը կա րե լի է տես նել բա րե հա ջող բեղմ նա
վո րու մից հե տո մի ջի նը մեկ ա միս անց, բա ցի այդ̀  սկա ներ ներն օգ նում են 
բա ցա հայ տել գի նե կո լո գիա կան խնդիր ներն ու հի վան դութ յուն նե րը:

Հե տանց քա յին մե թո դի դեպ քում մենք շատ ժա մա նակ ենք կորց նում` 
սպա սե լով, թե երբ կա րե լի կլի նի կպչել կո վի ներ քին օր գան նե րին: Սերմ նա
վո րու մից հե տո մե կամս յա ժամ կե տում շո շափ ման մի ջո ցով հղիութ յուն ախ
տո րո շել հաս տատ հնա րա վոր չէ, այդ ժամ կե տում կո պիտ շո շափ ման պատ
ճա ռով հնա րա վոր է սաղ մի ար մա տա վոր ման խան գա րում, հյուս վածք նե րի 
վնա սում, այ տուց ներ, բոր բո քում ներ և, որ պես արդ յունք, հղիութ յան խան
գա րում: Հե տանց քա յին ու սում նա սի րութ յուն ներն անվ նաս են կեն դա նու հա

մար̀  սկսած եր կու ամ սից, սա կայն 
ե թե բա ցա հայտ վի, որ կովն անպ
տուղ է, մենք կկորց նենք մեկ ա միս̀  
հա մե մա տած ուլտ րա ձայ նա յին հե
տա զո տութ յան հետ: Այդ ըն թաց
քում կեն դա նուն անհ րա ժեշ տութ
յան դեպ քում կա րե լի է բու ժել և 
կրկ նա կի սերմ նա վո րել:

Նկար 4: Կենդանիների հղիությանը 
ուլտրաձայնային ախտորոշման 
ապա րատ։
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Ուլտ րա ձայ նա յին սար քա վո րու մը լայն կի րա ռութ յուն է գտել ա նաս նա բու ծու
թ յան մեջ: Ուլտ րա ձայ նա յին հե տա զո տութ յուն նե րը անհ րա ժեշտ գոր ծիք են կեն
դա նի նե րի հղիութ յան բա րե հա ջող ախ տո րոշ ման հա մար։ Հ ղիութ յան վաղ ախ
տո րո շու մը չի ե րաշ խա վո րում, որ պտու ղը կպահ վի մինչև վերջ, սա կայն թույլ է 
տա լիս մա նո ւալ (ձեռ քով) ախ տո րոշ ման հետ հա մե մա տած̀  գրե թե եր կու ա միս 

ա ռաջ սկսել աշ խա տան քը անպ տուղ կեն դա
նի նե րի հետ: Սերմ նա վո րու մից հե տո 3238 
օ րում հղիութ յան վաղ ախ տո րո շու մը ՈՒՁՀ
սկա նե րի օգ նութ յամբ թույլ է տա լիս ո րո շել 
ոչ հղի կո վե րին, ո րոնց միան գա մից կա րե լի 
է խթա նել որ սի կամ նե րա ռել նշված ժա մա
նա կում սերմ նա վոր ման սինխ րո նի զա ցիա յի 
գծագ րե րի մեջ:

Ն կար 5: Կո վի ուլտ րա ձայ նա յին հե տա զո
տութ յուն նե րը:

Ուլտ րա ձայ նա յին սկա նե րի աշ խա տան քի հիմ նա կան սկզբուն քը հետև
յալն է: Կեն դա նու տար բեր օր գան ներն ու նեն տար բեր խտութ յուն և տար
բեր ձևով են ցույց տա լիս ուլտ րա ձայ նա յին ա լիք նե րը: Ս կա նե րի բյու րեղ ներն 
է լեկտ րա կան ազ դա կի ազ դե ցութ յամբ ստեղ ծում են ո րո շա կի մաք րութ յան 
ուլտ րա ձայ նա յին ա լիք ներ, ո րոնք ուղ ղորդ վում են կեն դա նու մար մին: Երբ 
ուլտ րա ձայ նը թա փան ցում է ո րո շա կի օր գան, ստեղծ վում է այս պես կոչ ված 
է խոա լիք, ո րը ֆիքս վում է սկա նե րով:

Է խոա լիք նե րը փո խարկ վում են է լեկտ րա կան ազ դակ նե րի: Փո խար կու
մից հե տո է լեկտ րա կան ազ դակ նե րը վեր լուծ վում են, և դ րանց հի ման վրա 
ձևա վոր վում է տե սաազ դան շան, ո րը հայտն վում է էկ րա նի վրա: Մո նի տո րի 
վրա հյուս ված քա յին կա ռուց վածք նե րը ներ կա յաց վում են որ պես լու սա յին կե
տեր, ո րոնց պար զութ յու նը հա մա մաս նա կան է ցույց տրվող ուլտ րա ձայ նա յին 
ա լիք նե րի քա նա կին: Այն հյուս վածք նե րը, ո րոնք ա լիք նե րի մեծ քա նա կու թյուն 
են ցույց տա լիս, տա լիս են բաց կամ բաց մոխ րա գույն կե տե րի պատ կեր: Հե
ղուկ նե րը, ո րոնց մեջ ա լիք նե րը ծախս վում են ա ռանց է խո յի, սկա նե րի մո նի
տո րի վրա ներ կա յաց վում են որ պես մուգ դաշ տեր: Հ ղիութ յան ո րոշ ման հա

մար ՈՒՁՀ արդ յու նա վե տութ յու նը շատ մեծ 
է: Ս կա նե րի հետ աշ խա տե լու արդ յու նա վե
տութ յան վրա մեծ ազ դե ցութ յուն է գոր ծում 
նաև սկա նե րի օ պե րա տո րի ան հա տա կան 
փոր ձը: Մի նիատ յու րի զա ցիան հան գեց նում 
է նրան, որ ուլտ րա ձայ նա յին սկա նե րը դառ
նում է ա նաս նա բույ ժի կամ կեն դա նա բույ ծի 
ստան դարտ սար քա վո րում, ո րը թեթ ևաց
նում է ա մե նօր յա աշ խա տան քը և բարձ րաց
նում է կեն դա նա բու ծութ յան տնտե սա գի տա
կան արդ յու նա վե տու թ յու նը:
Ն կար 6: Ուլտ րա ձայ նա յին ախ տո րո շիչ ա պա
րա տի մո նի տո րը շա հա գործ ման ըն թաց քում։
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ՈՒՁՀ սար քա վոր ման օգ տա գործ ման ար ժե քա վո րութ յունն ա նաս նա բույ
ժի հա մար

● Ներ քին օր գան նե րի վի ճա կի տե սո ղա կա նաց ման հնա րա վո րութ յուն, հե
տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րի տե սա նե լիութ յուն:

● Ախ տո րոշ ման սխալ նե րի նվա զե ցում (աշ խա տանք նե րի ո րակ):
● Կեն դա նի նե րի անպտ ղութ յան պատ ճառ նե րի վաղ բա ցա հայ տում:
● Աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա նութ յան մե ծա ցում (հե տա զո տութ յուն նե

րի ժա մա նա կի տնտե սում):
● Փոր ձի ա րագ ստա ցում (ո րա կա վո րում):
ՈՒՁՀ սար քա վոր ման օգ տա գործ ման ար ժե քա վո րութ յունն ար հես տա կան 

սերմ նա վոր ման տեխ նի կի հա մար
● Սերմ նա վոր ման օպ տի մալ ժա մա նա կի ո րո շում:
● Պտ ղա վոր ման կան խա տե սում և շտ կում:
● Աշ խա տան քի արդ յունք նե րի վաղ և ճշգ րիտ սահ մա նում:
● Սերմ նա հե ղու կի ծախ սե րի նվա զե ցում մեկ հղիութ յամբ:
ՈՒՁՀ սար քա վոր ման օգ տա գործ ման ար ժե քա վո րութ յու նը ֆեր մա յի մե նե

ջե րի հա մար
● Միջծ նա յին և ծա ռա յութ յան փու լե րի կրճա տում:
● Ե րինջ նե րի ել քի մե ծա ցում (> 85%):
● Նա խի րի կաթ նա թոր ման մի ջին տա րե կան օր վա կրճա տում (մինչև 180):
● Կ թե րի ա վե լա ցում (տա րե կան մինչև 20%):
● Ա վե լի ո րակ յալ/թան կար ժեք սերմ նամ թեր քի օգ տա գործ ման հնա րա վո

րութ յուն:
● Ֆեր մա յի ար տադ րո ղա կան ցու ցա նիշ նե րի ճշգրիտ հաշ վա ռում և վեր լու

ծութ յուն:
Ուկ րաի նա յի մոտ կես հար յուր կաթ նա յին տնտե սութ յուն նե րը բա րե հա ջող 

օգ տա գոր ծում են ՈՒՁՀսկա ներ ներ: Բա ցի այդ, շատ ազ նիվ ա նաս նա բույժ
ներ և  առևտ րա յին ըն կե րութ յուն ներ ծա ռա յութ յուն ներ են մա տու ցում գոր
ծըն կեր ֆեր մեր նե րին, ո րոնք այս կամ այն պատ ճա ռով չեն կա րող ի րենց հա
մար ձեռք բե րել սկա ներ ներ̀  հղիութ յան ախ տո րոշ մամբ և խո շոր եղ ջե րա վոր 
ա նա սուն նե րի անպտ ղութ յան պատ ճա ռով:

16.1.1.2 ՁԻԵՐԻ ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ
Գ յու ղատն տե սա կան խո շոր կեն դա նի

նե րի հղիութ յան ախ տո րոշ ման ռեկ տալ 
մե թո դը  հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ան
բա սիր կեր պով դնել հղիութ յան դրա կան 
ու բա ցա սա կան ախ տո րո շու մը և բա վա
կա նա չափ ճիշտ ո րո շել նրա ժամ կետ նե րը։

Ն կար 7։ Զամ բի կի կոն քա յին խո ռո չի օր գան
նե րը։
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Կեն դա նու նա խա պատ րաս տումն ա վար տե լուց hե տո հե տա զո տո ղը կանգ
նում է ձիուց մի փոքր դե պի ձախ, ձախ ձեռ քով հեն վե լով գա վա կին՝ կոն քա
գո տուն։ Օգ նա կա նը պո չը թե քում է աջ կող մը։ Շո յե լով հե տանց քի մաշ կը,  
զգույշ, սա հուն, հո րա տող շար ժում նե րով մի փոքր բա նա լով հե տանց քը, կո
նու սի ձևով միա սին դարս ված ձեռ քի մատ նե րը ա ռաջ են շար ժում ա ղի քի մեջ 
մինչև ֆա լանգ նե րի մա կար դա կը։ Դ րա նից հե տո մատ նե րի լա րու մով պետք է 
լայ նաց նել հե տանցքն այն պես, որ պես զի նրանց միջև գո յա նան ճեղ քան ման 
տա րա ծութ յուն ներ։ Այս պի սի մա նի պու լա ցիա յի ժա մա նակ, գրե թե որ պես կա
նոն, օդն սկսում է ներ քաշ վել ու ղիղ ա ղի քի մեջ, որ զգաց վում է մատ նե րով 
ու ըմբռն վում լսո ղութ յան շչա կան հնչյուն նե րի ձևով։ Օդ մտնե լուց ան մի ջա
պես հե տո կեն դա նու մոտ եր ևան են գա լիս նքո ցի/1/ հատ կա նիշ ներ ու տե ղի է 
ունե նում ար տա թո րե լու ակ տը։

Ար գան դի ա զատ պալ պա ցիա յի հա մար մեծ մա սամբ բա վա կան է միայն 
չորս մա տը ա ռաջ տա նել դե պի ա ղի քի նե ղա ցած մա սը, մեծ մա տը թող նե լով 
ի լի կաձև մա սում։ Ձեռ քը այս դիր քով, նրա վրա «հա գած» ու ղիղ ա ղի քի նե
ղա ցած մա սի հետ կա րող է տե ղա փոխ վել դե պի աջ ու ձախ, ո րով հետև ա ղի
քի տվյալ հատ վա ծը կախ ված է բա վա կա նին եր կար մի ջըն դեր քից։ Եր բեմն 
ձեռ քը ամ պու լաձև լայ նաց ման սահ ման նե րից այն կող մը մտցնե լու դեպ քում, 
ա ղի քի նե ղա ցած հատ վա ծը խիստ կծկվում է, ուժ գին սեղ մե լով ձեռ քը, և նույ
նիսկ դժվա րաց նում նրա շար ժու մը դե պի ա ռաջ կամ, ընդ հա կա ռա կը, ա ղի քի 
անցքն ըն դու նում է դա տարկ փոքր տա կա ռան ման    ձև։ Եր բեմն, ձախ ձվա
րա նը գտնե լու հա մար հարկ է լի նում շո շա փել կոն քի ա ղե ղի ամ բողջ ձախ 
կե սը և վեր ջին գոտ կա տե ղա յին ո ղե րի լայ նա կի ե լուստ նե րի շրջա նը, ո րով
հետև ձվա րա նը հաս տա տուն դիրք չու նի և, եր բեմն, շատ խիստ  հե ռա նում է 
նույ նիսկ ոչ  հղի կեն դա նի նե րի մոտ։ Ձեռքն ա վե լի ցած շարժ վե լու ժա մա նակ 
շո շափ վում է եղջ յու րի գա գա թը, ո րը պետք է բռնել մեծ մա տի ու ցու ցա մա տի 
միջև կամ ա փի և ծալ ված մատ նե րի միջև։ Ձեռ քով սա հե լով եղջ յու րի ուղ
ղութ յամբ հայտ նա բե րում են նրա ձևը , ծա վա լը և կոն սիս տեն ցիան։

Այս պի սով` ձեռքն աս տի ճա նա բար տե ղա փո խե լով դե պի ար գան դի մար մի
նը, մարմ նից դե պի աջ եղջ յուրն ու ձվա րա նը, ո րո շում են սե ռա կան ա պա րա
տի բո լոր բա ժին նե րի վի ճա կը։

16.1.2 ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՆ
16.1.2.1 ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔԻ 
ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ
Կո վին և զամ բի կին կլի նի կա կան հե տա զո տութ յուն սկսե լուց ա ռաջ նա

խա պատ րաս տում են կեն դա նուն՝ ֆիք սում (տես մո դուլ 8ի 2․1 են թա բա ժի նը՝ 
ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՖԻՔՍՈՒՄԸ) և պահ պա նում անվ տան
գութ յան ու հի գիե նա յի պահ պան ման կա նոն նե րը։ 

1․ Կեն դա նի նե րի հու սա լի ֆիք սու մը անհ րա ժեշտ և պար տա դիր պայ ման 
է կլի նի կա կան հե տա զո տութ յան ըն թաց քում: Խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի
նե րին  պա հում են եղջ յուր նե րի կող մից, սեղ մում են քթի միջ նա պա տը մատ
նե րով կամ աք ցա նով, կա պում են ծա ռից, դար պա սից, հետ ևի վեր ջա վո րու
1 ՆՔՈՑ՝ կղելու համար ուժերի լարում
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թ յուն նե րը կա պում են պա րա նով և  այլն։ Ձիուն հե տա զո տե լու ըն թաց քում 
հա մոզ վեք, որ չի կա րող ձին կծել, հար վա ծել և սեղ մել։ Օգ նա կա նը կեն դա նին 
պետք է պա հի ու սում նա սի րութ յան կող մը, իսկ ան հան գիստ ձիե րի առջ ևի 
ոտ քը պետք է ֆիք սե լով բարձ րաց նել։

2․ Նախ քան կեն դա նու ու սում նա սի րութ յա նը անց նե լը, պետք է ախ տա
հա նել գոր ծիք նե րը, հագ նել խա լաթ և գլ խարկ: Աշ խա տան քից ա ռաջ և հե տո 
պետք է լվա նալ ձեռ քե րը և դ րանք վա րա կա զեր ծել լու ծում նե րով ու անհ րա
ժեշ տութ յան դեպ քում օգ տա գոր ծել ռե տի նե ձեռ նոց ներ:

Ռեկ տալ հե տա զո տութ յուն ժա մա նակ չոր ձեռ քը շատ նշա նա կա լի դի մա
դրութ յան է հան դի պում հե տանց քի մաշ կի կող մից։ Ձգ տե լով ու ժով հաղ թա
հա րել ար գել քը սֆինկ տե րի շրջա նում, հե տա զո տո ղը կորց նում է ի րա կան 
զգա ցո ղութ յուն նե րը և, իր հա մար անն կատ, հան կարծ սա հող ձեռ քի մատ նե
րով ծա կում է ա ղի քը։ Օ րի նակ, ձիու ու ղիղ ա ղի քի պատռ վածք ներն ա մե նից 
ա վե լի հա ճախ տե ղի են ու նե նում չոր կամ ան բա վա րար չա փով օ ծած ձեռ քը 
հե տանց քի մեջ մտցնե լու դեպ քում։ Չոր ձեռ քը շատ նշա նա կա լի դի մադ րու
թ յան է հան դի պում հե տանց քի մաշ կի կող մից։ Կար ևոր է հետ ևել, որ ձեռ քի 
հետ հե տանց քի մեջ չտար վեն պո չի մա զե րը, դրանք գրգռում են ու ղիղ ա ղի
քի լոր ձա թա ղան թը, իսկ հե տա զո տո ղի ձեռ քի վրա ա ռա ջաց նում են քերծ
վածք ներ, է րո զիա ներ ու մաշ կի այլ վնաս վածք։ Մինչև կո վի կամ զամ բի կի 
կլի նի կա կան հե տա զո տութ յուն սկսե լը, ան հար ժեշտ է կարճ կտրել այն ձեռ քի 
ե ղունգ նե րը, ո րով սո վոր են աշ խա տել, հար թել դրանք խար տո ցով։ Ա ռանց 
հար թե լու նույ նիսկ ե ղունգ նե րը կարճ կտրե լու ժա մա նակ էլ դրանց վրա գո
յա ցած սուր եզ րե րով վնա սում են ա ղի քի լոր ձա թա ղան թը, ո րը ա մե նազ գույշ 
հե տա զո տութ յան դեպ քում իսկ ար յու նա հո սութ յամբ է ու ղեկց վում։ Անհ րա
ժեշտ է ձեռ քը ծած կել վա զե լի նի, լա նո լի նի շեր տով կամ ա ռա տո րեն օ ճա ռել։ 
Ձեռ նո ցով աշ խա տե լիս վա զե լի նից օգտ վել չի կա րե լի, ո րով հետև ձեռ նո ցը 
շատ շուտ փչա նում է, բայց օ ճառ գոր ծադ րելն այս դեպ քում շատ հար մար է։

Ռեկ տալ հե տա զո տութ յան ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է ձգտել պահ պա նել եր
կու պայ ման. 1) թույլ չտալ ին ֆեկ ցիա յի մուտ քը հե տա զոտ վող կեն դա նու օր գա
նիզմ, և 2) կան խել մաս նա գե տի վա րակ վե լու հնա րա վո րութ յու նը հե տա զոտ վող 
կեն դա նուց և պահ պա նել ձեռ քի մաշ կի անվ նա սութ յու նը։ Վեր ջին պայ մա նը 
կար ևոր է նկա տի ու նե նալ մաս սա յա կան հե տա զո տութ յուն նե րի ժա մա նակ և 
մա նա վանդ տար վա ցուրտ ե ղա նա կին։ Նաև պետք է նկա տի ու նե նալ, որ ձիու 
ու ղիղ ա ղի քի պատռ վածք նե րը ա մե նից ա վե լի հա ճախ տե ղի են ու նե նում չոր 
կամ ան բա վա րար չա փով օ ծած ձեռ քը հե տանց քի մեջ մտցնե լու դեպ քում։ 

Ու ղիղ ա ղի քի կծկում նե րի թու լաց մա նը կամ սպա սում են 1/21 րո պե 
(չհա նե լով ձեռ քը), կամ ար հես տա կան կեր պով են ա ռա ջաց նում մատ նե րով 
շո յե լով լոր ձա թա ղան թը, նրա ամ պու լաձև լայ նաց ման շրջա նում։ Այս պես ու
րեմն, ու ղիղ ա ղի քը կղան քա յին զանգ ված նե րից ա զա տե լուց հե տո, նրա մկա
նա կար գի տո նու սի թու լաց ման պա հին կա րե լի է սկսել սե ռա կան օր գան նե
րի պալ պա ցիան։ Պետք է նշել, որ միայն սիս տե մա տիկ հե տա զո տութ յունն է 
թույլ տա լիս (որն ա ռանձ նա պես անհ րա ժեշտ է սկսնակ նե րին) գտնել ի գա կան 
սե ռա կան ա պա րա տի բո լոր հատ ված նե րը և պարզ պատ կե րա ցում կազ մել 
դրանց վի ճա կի մա սին։ Ան սիս տեմ հե տա զո տութ յու նը մեծ մա սամբ եր կա
րաց նում է աշ խա տան քը և հե տա զո տո ղին չի տա լիս անհ րա ժեշտ պատ կե րա
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ցում ներ։ Բա ցի դրա նից, նա ան պայ ման պար զո րոշ պատ կե րա ցում պետք է 
ու նե նա ար գան դի մոր ֆո լո գիա յի և տո պոգ րա ֆիա յի մա սին։

16.1.3 ՌԵԿՏԱԼ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՄԲ ԿԵՆԴԱՆՈՒ ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ 
ՈՐՈՇՈՒՄԸ՝ ԸՍՏ ԱՄԻՍՆԵՐԻ
16.1.3.1 ԿՈՎԻ ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԸՍՏ ԱՄԻՍՆԵՐԻ
ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԱՄԻՍ։ Ար գան դի վզի կը կոն քա յին խո ռո չումն է․ 

ար գան դի եղջ յուր նե րը տե ղա վոր ված են ցայ լա յին միակց ման ծայ րին կամ մի 
փոքր ի ջած ո րո վայ նա յին խո ռո չի մեջ։ Շո յե լուն ար գան դը չի հա կազ դում կամ 
եղջ յուր նե րի կծկու մը թույլ է ար տա հայտ ված։ Պտ ղա կիր  եղջ յու րը մի քիչ 
ա վե լի մեծ է ա զատ եղջ յու րից, նրա կոն սիս տեն ցիան ա վե լի փա փուկ է, թոր
շո մա վուն․ եր բեմն ա ռա ջին ամս վա վեր ջե րին հա ջող վում է նրա նում ծփանք 
զգալ։ Պտ ղա կիր եղջ յու րի կող մի ձվա րա նը մեծ է ա զատ եղջ յու րի կող մի ձվա
րա նից․ նրա նում, որ պես կա նոն, լավ շո շափ վում է դե ղին մար մի նը։

ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՄԻՍ։ Ար գան դի եղջ յու րը և ձ վա րան ներն ի ջած 
են ո րո վայ նի խո ռո չի մեջ։ Ար գան դի վզի կը կոն քի խո ռո չի մեջ տե ղից տե ղա
փոխ վում է դե պի կոն քի մուտ քը։ Պտ ղա կիր եղջ յու րը, ո րում պա րու նակ վում 
է մո տա վոր եր կու բա ժակ հե ղուկ, կրկնա կի մեծ է, ա զատ եղջ յու րից, պալ
պա ցիա յի ժա մա նակ զգաց վում է եր բեմն և  ա զատ եղջ յու րի վրա տա րած վող 

թույլ ծփանք։ Եր կու եղջ յուր նե րի 
հյուս վածք ներն էլ թոր շո մա վուն 
են, փա փուկ, հյու թա լի։ Շո յե լիս 
եղջ յուր նե րը բո լո րո վին կամ գրե
թե չեն կծկվում։ Մի ջեղջ րա յին 
ա կո սը մի փոքր հարթ ված է, բայց 
և  այն պես բա վա կա նա չափ լավ 
հայտ նա բեր վում է։ Ձ վա րան նե րի 
ձևն  ու դրութ յու նը նույնն են, ին չը 
ա ռա ջին ամ սում, դե ղին մարմ նից 
բա ցի, հա ճախ շո շափ վում են ֆո լի
կուլ ներ։
Ն կար 8։ Կո վի ար գան դը, հղիութ
յան երկ րորդ ամ սում, ըստ Ա․ Պ․ 
Ս տու դեն ցո վի։

ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ 3ՐԴ ԱՄԻՍ։ Պտ ղա կիր եղջ յու րը 34 ան գա մով մեծ է ա զատ 
եղջ յու րից, այդ պատ ճա ռով մի ջեղջ րա յին ա կո սը չի շո շափ վում։ Ար գան դը ներ
կա յաց նում է թույլ ուր վագ ծե րով, չա փա հաս մար դու գլխի մե ծութ յան ծփա ցող 
բշտի ձևով․ նրան հեշտ է ըն դու նել լցված մի զա պար կի փո խա րեն։ Սա կայն ար
գան դի վզի կի գտնե լը, ծփա ցող գո յա ցութ յան հետ նրա սերտ կա պի հաս տա
տու մը և, վեր ջա պես, ար գան դի կրա նիալ հատ վա ծի շրջա նում եղջ յուր նե րի 
ծփան քի հայտ նա բե րու մը թույլ են տա լիս հա մոզ վե լու, որ շո շափ վող գո յա ցու
թ յու նը ար գանդն է և  ոչ թե մի զա պար կը։ Ձ վա րան նե րը ան փո փոխ են․ նրանք 
տե ղա վոր ված են կոն քի ձու լա նի առջև ո րո վայ նա յին ստո րին պա տի վրա։
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 ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ 4ՐԴ ԱՄԻՍ։ Ար գան դը ո րո վայ նա յին խո ռո չումն է, վզի կը կոն քի 
մուտ քի մոտ է կամ փոքր ի ջած ո րո վայ նա յին խո ռո չի մեջ։ Ար գան դը շո շափ վում 
է պտու ղը և, որ պես կա նոն, կաղ նի կամ բակ լա յի մե ծութ յան պլա ցեն տա նե րը։ 
Եղջ յուր նե րում գտնում են ա վե լի խո շոր պլա ցեն տա նե րը (մինչև ա ղավ նու ձվի 
մե ծութ յան)։ Պ լա ցեն տան հայտ նա բե րե լու հա մար օգտ վում են եր կու ե ղա նա կից․ 

1․ Կա րե լի է ար գան դի պա տը բռնել մեծ մա տի ու ցու ցա մա տի միջև և, նրա 
ա ռան ձին հատ ված ներ շո շա փե լով, եր ևան բե րել պլա ցեն տա նե րը և տ պա վո
րութ յուն ստա նալ նրանց մե ծութ յան մա սին։ 

2․ Պ լա ցեն տա նե րի մե ծութ յու նը կա րե լի է ո րո շել շո շա փե լով ար գան դը ամ
բողջ ձեռ քով։ Դ րա հա մար, հայտ նա բե րե լով ար գան դի վզի կը, ձեռ քը շար ժում 
են դե պի ա ռաջ, դնում ար գան դի ծփա ցող հատ վա ծի վրա և հա վա սա րա չափ 
թեթև ճնշու մով ար գան դի վե րին պա տը սեղ մում են դե պի վենտ րալ ո րո վայ
նա յին պա տը։ Թեթև ճնշման ազ դե ցութ յան տակ շուրջպտ ղա յին ջրե րը հե
ռա նում են, և ձեռ քը զգում է մե ծա ցած պլաց նե տա նե րի կող մից գո յա ցած 
թմբա շատ մա կե րե սը։ Եր բեմն ծփան քը առ հա սա րակ չի զգաց վում  (ար գան
դի պա տի թու լա նա լու դեպ քում միջպտ ղա յին ջրե րը իջ նում են ար գան դի եղ
ջ յուր նե րի գա գաթ նե րի մեջ) և  ար գանդն իր պլա ցեն տա նե րի հետ  շո շափ վում 
է վենտ րալ ո րո վայ նա յին պա տի վրա, ցայ լա յին միակց ման առջև տե ղադր ված 
թմբա շատ լա րի ձևով։

Կեն դա նուն լավ կե րակ րած վի ճա կում հե տա զո տե լիս ար գան դը ներս է 
ընկ նում կոն քա յին խո ռո չի մեջ։ Չոր րորդ ամս վա նից եր ևան են գա լիս պտղա
կիր եղջ յու րի կող մի մի ջին ար գան դա յին զար կե րա կի վիբ րա ցիան (մի քա նի 
կո վե րի մոտ հղիութ յան 33,5 ամ սում և նույ նիսկ եր րորդ ամ սին)։ Ար գան դի 
ա նոթ նե րի վի ճա կը ո րո շե լու հա մար ա վե լի լավ է պալ պա ցիան սկսել աոր տա
յից, ինչ պես զամ բիկ նե րի մոտ։

ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ 5ՐԴ ԱՄԻՍ։ Հիմ նա կա նում պատ կե րը նույնն է ինչ որ 4րդ  ամ
սում։ Ար գան դի վզի կի մոտ պլա ցեն տա նե րը հաս նում են 2x4  2x5 սմ (խո զա կաղ
նի) մե ծութ յան։ Պարզ նկա տե լի է մի ջին ար գան դա յին զար կե րա կի վիբ րա ցիան 
պտղա կիր եղջ յու րի կող մում, ա զատ եղջ յու րի կող մի զար կե րա կը ա ռանց փո
փո խութ յուն նե րի է կամ թույլ վիբ րա ցիա յով։ Պ տու ղը շատ ան գամ շո շափ վում է։ 

ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ 6ՐԴ ԱՄԻՍ։ Ար գան դը ո րո վայ նա յին խո ռո չումն է։ Եր բեմն 
նա չի շո շափ վում (ու ղիղ ա ղի քի կարճ մի ջըն դեր քի դեպ քում)։ Վ զի կը ո րո վայ
նա յին խո ռո չումն է։ Պ տու ղը սո վո րա բար չի շո շափ վում, հե ռաց ված լի նե լով 
շատ ա ռաջ ու ներքև։ Ա զատ կեր պով հայտ նա բեր վում են ա ղավ նու ձվի մե
ծու թյան պլա ցեն տա նե րը։ Ար գան դի պա տը թույլ է լար ված, այդ պատ ճա ռով 

ծփան քը եր բեմն գրե թե չի զգաց վում։ Խիստ 
ար տա հայտ ված է պտղա կիր եղջ յու րի կող մից 
մի ջին ար գան դա յին զար կե րա կի վիբ րա ցիան 
և թույլ՝ ա զատ եղջ յու րի ար գան դա յին մի ջին 
զար կե րա կի նը։ 
Ն կար 9։ Կո վի ար գան դը, հղիութ յան 6րդ  ամ
սում։
А միջին արգանդային զարկերակի անցումը; Б  
արգանդի վզիկը; В արգանդը և ուղիղ աղիքը; 
Г ձեռքի անցումը, սեռական օրգանների ներքին 
պալպացիան; Д պտուղը։
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ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ 7ՐԴ ԱՄԻՍ։ Նույ նը, ինչ որ 6րդ  ամ սում։ Ար գան դի վզի կը 
ո րո վայ նա յին խո ռո չումն է։ 67րդ  ամ սին ար գան դը, որ պես կա նոն, շո շափ
վում է կոն քի ձու լա նից ստո րին ո րո վայ նա յին պա տի ուղ ղութ յամբ գնա ցող 
թմբա վոր փո կի ձևով։ Պ լա ցեն տա յի մե ծութ յունն ա ղավ նու ձվից մինչև հա վի 
ձվի չափ է։ Պարզ ար տա հայտ ված է եր կու մի ջին ար գան դա յին զար կե րակ նե
րի վիբ րա ցիան։ Եր բեմն զգաց վում է պտղա կիր եղջ յու րի կող մի հե տին ար
գան դա յին զար կե րա կի վիբ րա ցիան։ 

ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ 8ՐԴ ԱՄԻՍ։ Ար գան դի վզի կը տե ղա վոր ված է կոն քի խո ռո
չի մուտ քի մոտ կամ կոն քա յին խո ռո չում։ Պալ պա ցիա յի ժա մա նակ հեշ տու
թյամբ շո շափ վում են պտղի ա ռա ջա դիր օր գան նե րը։ Պ լա ցեն տա յի մե ծութ յու
նը տա տան վում է հա վի մանր ու խո շոր ձվե րի սահ ման նե րում։ Վիբ րա ցիան 
նկա տե լի է եր կու մի ջին և  ա ռանձ նա պես պարզ՝ մեկ կող մի հե տին ար գան դա
յին զար կե րա կում։

ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ 9ՐԴ ԱՄԻՍ։ Ար գան դի վզի կը և պ տու ղը կոն քա յին խո ռո
չումն են։ Պար զո րոշ ար տա հայտ ված է ար գան դա յին բո լոր զար կե րակ նե րի 
վիբ րա ցիան։ Առ կա են ծննդա բե րութ յան նա խան շան նե րը։ 

Ն կա րագր ված սիմպ տոմ նե րը չի կա րե լի գնա հա տել որ պես բա ցար ձակ 
օ րի նա չա փութ յուն։ Ար գան դի տո պոգ րա
ֆիան (տե ղագ րութ յու նը) կա րող է փոխ վել՝ 
կա խում ու նե նա լով հղի կո վի  ան հա տա
կան ա ռանձ նա հատ կութ յու նից՝ տա րի քից, 
կե րակր ման ժա մա նա կից, կե րա բաժ նից և 
պա հե լու պայ ման նե րից։ 

Հ ղիութ յան ժա մա նակ խո շոր կեն դա
նի նե րի պտու ղը գտնվում է լայ նա կի դրու
թյամբ, գլխա յին կամ կոն քա յին ա ռա ջադր
ված քով, ստո րին կամ կող քա յին դիր քով և 
ծա վալ ված ան դա մա դա սա վո րութ յամբ։
Ն կար 9ա։ Հոր թի դրութ յու նը մինչև ծննդա
բե րութ յու նը։

Ծնն դա բե րութ յան ժա մա նակ այդ փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը փո փոխ
վում են պտղի կոն քա յին խո ռո չի մեջ է թա փան ցում վե րին դիր քով և  ուղղ
ված (ձգված) ան դա մա դա սա վո րութ յամբ, ստա նա լով կո նան ման ա ռա ջա դիր 
մաս սիվ սե պի կամ գլա նի ձև: Ան դա մա դա սա վոր ման փո փո խութ յու նը տե ղի 
է ու նե նում կամ եր կուն քի ժա մա նակ կու տակ վող ած խաթթ վով պտղի ոեֆ
լեկ տոր գրգռվե լու հո ղի վրա,  կամ նա հան դի սա նում է կոն քա յին ոս կոր նե րի 
կող մից և նե րար գան դա յին ճնշու մով պտղի մե խա նի կա կան գրգռման ոեֆ
լեկ տոր ռեակ ցիա:

16.1.3.2 ԶԱՄԲԻԿԻ ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԸՍՏ ԱՄԻՍՆԵՐԻ 
Հ ղիութ յան 2025րդ օրն ար դեն հա վաս տում են հղի ար գան դի հա մար 

բնո րոշ նրա եղջ յուր նե րի փո փո խութ յու նը։ Այդ ժա մա նա կաշր ջա նում նրանք  
դառնում են  են ա ռաձ գա կան, կլո րա ցած, եր շի կաձև։ 

ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԱՄԻՍ։ Ձ վա րան նե րը պա րու նա կում են դե ղին 
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մար մին ներ և ֆո լի կուլ ներ, այդ պատ ճա ռով էլ նրանք կա րող են մե ծա ցած լի
նել․ նրան ցից մե կը մի փոքր իջ նում է եր կա րա ցած կա պա նով, որ եր ևան է բեր
վում նրա ա զատ տե ղա փո խութ յան հնա րա վո րութ յամբ։ Եր կու եղջ յուր ներն 
էլ կլո րա ցած են, ա ռաձ գա կան, եր շի կաձև։ Սո վո րա բար պտղա կիր եղջ յու րի 
փո ղի հիմ քը հաս տա նում է ու գո յաց նում հա վի ձվի մե ծութ յան ձվաձև լար
ված բուշտ։ Եր բեմն ար գան դի մարմ նում և պտ ղա կիր   եղջ յու րում պտղա յին 
բշտի կի ծփանք է զգաց վում։

ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ 2ՐԴ ԱՄԻՍ։ Ձ վա րան նե րը մե ծա ցած են։ Ն րան ցից մե կը 
(պտղա կիր եղջ յու րի կող մից) ի ջած է ցած։ Պտ ղա կիր եղջ յու րը և  ար գան դի 
մար մի նը մե ծա ցած են, կլո րա ցած, ո րի հետ ևան քով զգաց վում է նո րա ծին   
ե րե խա յի   գլխի  մե ծութ յան   լար ված բուշտ։ Պալ պա ցիա յի ժա մա նակ եր ևան 
է բեր վում ար գան դի մարմ նի և պտ ղա կիրեղջ յու րի ծփանք։ Ամ բողջ ար գան
դը պալ պա ցիա յի ժա մա նակ թույլ կծկվում է։

ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ 3ՐԴ ԱՄԻՍ։ Ձ վա րան նե րը քաշ վում են ո րո վայ նա յին խո ռո
չի մեջ իջ նող ար գան դի կող մից։ Պտ ղա կիր եղջ յու րի ձվա րանն իջ նում է մինչև   
կոն քա յին խո ռո չի մեջ տե ղի մա կար դա կը։ Մեկ կամ եր կու ձվա րանն էլ ծա վա
լով մե ծա ցած են ի հա շիվ զար գա ցած ֆո լի կուլ նե րի և դե ղին մարմ նի։ Եր բեմն 
ար գան դի պալ պա ցիա յի ժա մա նակ հա ջող վում է զգալ պտու ղը։ 

ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ 4ՐԴ ԱՄԻՍ։ Ձ վա րան նե րը սո վո րա բար չեն շո շափ վում կամ 
հայտ նա բեր վում են 23 գոտ կա տե ղա յին ո ղե րի տակ, իջ նե լով մինչև կոն քի 
հա տա կի մա կար դա կը։ Ար գան դի եղջ յու րի ու մարմ նի սահ ման նե րը հարթ

ված են։ Ո րո վայ նա յին խո
ռո չում շո շափ վում է մեծ 
(խո շոր ձմե րու կի մե ծու
թյան), եր կա րա վուն, թույլ 
լար ված, բայց պարզ ծփա
ցող  պարկար գան դի մար
մի նը։ Պտ ղա կիր եղջ յու րը 
սնող մի ջին ար գան դա յին 
զար կե րա կը շո շա փե լիս 
զգաց վում է ա նո թի պա տի 
թույլ վիբ րա ցիա։ 
Ն կար 10։ Զամ բի կի ար գան
դի հղիութ յու նը 4րդ  ամ
սում։

1արգանդի մարմինը. 2արգանդի ձախ եղջյուրը (պտղակիր եղջյուրը)  3ձախ   
ձվարանը. 4լայն արգանդային կապանը 5արգանդի վզիկը, 6հեշտոցը, 7մի զա
պարկը, 8ուղիղ աղիքը․ 9կոնքի հատակը, 10սրբանոսկրը,   11զստային ոսկորը։

ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ 5ՐԴ ԱՄԻՍ։ Նույ նը, ինչ որ 4րդ  ամ սին։ Պարզ ար տա հայտ ված 
է մի ջին ար գան դա յին զար կե րա կի վիբ րա ցիան պտղա կիր եղջ յու րի կող մից։

ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ 6ՐԴ ԱՄԻՍ։ Ար գան դը իջ նում է ո րո վայ նի խո ռո չի մեջ, 
դժվար է շո շափ վում։ Մի ջին ար գան դա յին զար կե րակ նե րը հե տա զո տե լիս 
հայտ նա բեր վում է պտղա կիր եղջ յու րի կող մից զար կե րա կի պա տի վառ ար
տա հայտ ված վիբ րա ցիան և  ա զատ եղջ յու րի մի ջին ար գան դա յին զար կե րա
կի սնող վիբ րա ցիան։
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ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ 7 և 8ՐԴ  ԱՄԻՍՆԵՐ։ Ար գան դը՝ ո րո վայ նի խո ռո չումն է, նրա 
ուր վագ ծե րը հազ վա դեպ են շո շափ վում։ Ա վել հեշտ է հա վաստ վում պտղի 
ներ կա յութ յու նը (բայց ոչ միշտ)։ Ար գան դի վզիկն ի ջած է ո րո վայ նա յին խո
ռո չի մեջ։ Եր կու կող մե րից զգաց վում է մի ջին ար գան դա յին զար կե րակ նե րի 
պա տե րի վիբ րա ցիա, բայց ա զատ եղջ յու րում ա նո թի հաս տութ յունն ա վե լի 
պա կաս է, իսկ վիբ րա ցիան մի փոքր ա վե լի թույլ։ Հե տին ար գան դա յին զար
կե րա կի վիբ րա ցիան սկսվում է պտղա կիր եղջ յու րի կող մից։

ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ 9ՐԴ ԱՄԻՍ։ Ար գան դի մե ծա նա լու հետ ևան քով նրա վզի
կը վե րա դառ նում է կոն քա յին խո ռո չի մեջ, տե ղա վոր վե լով կոն քա յին ձու լա նի 
եզ րին։ Պ տու ղը հեշ տութ յամբ շո շափ վում է ո րո վայ նա յին խո ռո չում։ Առ կա 

է եր կու մի ջին ար գան դա յին զար
կե րակ նե րի գրե թե միան ման ուժի 
վիբ րա ցիան, սա կայն պտղա կիր 
եղ ջ յու րի զար կե րակն ա վե լի հաստ 
է․ պար զո րոշ ար տա հայտ ված է 
պտղա կիր եղջ յու րի կող մի հե տին 
ար գան դա յին զար կե րա կի վիբ րա
ցիան։
Ն կար 11։ Զամ բի կի ար գան դը հղիու
թ յան 9 րդ  ամ սում։

1Արգանդի մարմինը; 2ձախ եղջյուրը (ազատ); 3 աջ եղջյուրը (պտղակիր եղջյուրը); 
4ձախ լայն արգանդային կապանը և ձախ ձվարանը; 5աջ լայն արգանդային կա
պանը; 6հեշտոցը; 7միզապարկը; 8ուղիղ աղիքը; 9կոնքի հատակը; 10սրբանոսկրը; 
11զստային ոսկրը; 12գոտկատեղային ողերը; 13կրծոի ողերը; 14թիակը; 
15ստոծանու կցման աստիճանը։

ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ 10ՐԴ ԱՄԻՍ։ Ար գան դի վզի կը կոն քա յին խո ռո չում է, կոն
քա յին խո ռո չի մեջ է մտնում նաև ար գան դի մարմ նի մի մա սը, նրա նում պար
փակ ված պտղի հետ։ Ար գան դա յին բո լոր զար կե րակ նե րը թրթռում են։

ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ 11ՐԴ ԱՄԻՍ։ Ար գան դի վզի կը կոն քա յին խո ռո չում է, կոն
քա յին խո ռո չի մեջ է մտնում նաև ար գան դի մարմ նի մի մա սը, նրա նում պար
փակ ված պտղի հետ։ Ար գան դա յին բո լոր զար կե րակ նե րը թրթռում են։ 

ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ 12ՐԴ ԱՄԻՍ։ Նույ նը, ինչ որ 10րդ  ամ սում։ Ար տա քին 
զննութ յան ժա մա նակ նկա տում են կաթ նա գեղ ձի մե ծա ցում․ վեր ջա վո րու
թ յուն նե րի և վեն տալ ո րո վայ նա յին պա տի այ տուց ներ, ծննդա բե րա կան նա
խան շան ներ։ Ռեկ տալ հե տա զո տութ յան ժա մա նակ պար զո րեն շո շափ վում է 
կոն քա յին խո ռոչ մտած պտու ղը։

Բեր ված տե ղե կութ յուն նե րը վե րա բե րում են 12ժամ յա սո ված դիե տա յով 
պահ ված կեն դա նի նե րին։ Եր կա րատև աշ խա տան քից հե տո հե տա զոտ վող 
զամ բիկ նե րի ար գանդն իջ նում է ո րո վայ նա յին խո ռո չի մեջ, իսկ կե րակ րե լուց 
հե տո, ընդ հա կա ռա կը, մի փոքր տե ղա փոխ վում է կոն քա յի նի  մեջ։

Հ ղիութ յան   ճիշտ ժամ կե տը  նրա   երկ րորդ կե սում ո րո շե լու ձգտու մը 
հա ճախ բա վա րար արդ յունք չի տա լիս, քա նի որ 23րդ  ամ սում միան գա մայն 
հնա րա վոր են սխալ ներ։

Կ լի նի կա կան և դա տաա նաս նա բու ժա կան նպա տակ նե րի հա մար հա ճախ 
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հարկ է լի նում ո րո շել սաղ մի (օր գան նե րի հիմ նադ րութ յան ժա մա նա կաշր ջան) 
ու պտղի (օր գան նե րի ա ճի, մարմ նի ուր վագ ծում նե րի ձևա վոր ման ա վարտ ման 
ժա մա նա կաշր ջան ) հա սա կը։ Հիմ նա կան հատ կա նիշ նե րը, ո րոնք կա րող են ըն
դուն վել որ պես չա փա նիշ պտղի հա սա կը ո րո շե լիս, ծա ռա յում են նրա եր կա
րութ յունն ու քա շը։ Սա կայն նրան ցով կա րե լի է ղե կա վար վել միայն հղիութ յան 
ա ռա ջին կե սում, քա նի որ ա վե լի ուշ ա ճի այդ ցու ցա նիշ նե րը խիստ փո փոխ
վում են, կա խում ու նե նա լով կեն դա նու ցե ղից և ն րա պա հե լու պայ ման նե րից։ 
Պտ ղի հա սա կը հղիութ յան երկ րորդ կե սի ա ռան ձին հատ ված նե րում հա ջող
վում է ո րո շել միայն մա զա ծած կույ թի զար գաց ման աս տի ճա նով։

/ՊՏՂԻ ՀԱՍԱԿԸ ԸՍՏ ԱՄԻՍՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ Է ՍՈՒՅՆ ՄՈԴՈՒԼԻ 
16․3․1 ԲԱԺՆՈՒՄ/

16․1 ՍՏՈՒԳԻՐ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԴ
1. ինչ պի սի՞ մե թոդ ներ կան հղիութ յան և  անպտ ղութ յան ո րոշ ման հա

մար։
2. ինչ պի սի՞ կլի նի կա կան ախ տո րոշ ման մե թոդ ներ կան հղիութ յան և  

անպտ ղութ յան ո րոշ ման հա մար։
3. ինչ պի սի՞ ներ քին հե տա զոտ ման ե ղա նակ ներ կան հղիութ յան և  անպտ

ղութ յան ո րոշ ման հա մար։
4. ինչ պի սի՞ գոր ծի քա յին հե տա զոտ ման մե թոդ ներ կան հղիութ յան և  ան

պտ ղութ յան ո րոշ ման հա մար։
5. հղիութ յան և  անպտ ղութ յան ո րոշ ման լա բո րա տոր հե տա զոտ ման ժա

մա նակ ինչ պի սի՞ նմուշ ներ են հա վաք վում։
6. ին չի՞ց պետք է հե տա զո տութ յու նը սկսել կո վի ար գան դի և ն րա հա վե

լա մա սե րի տե ղը ո րո շե լու հա մար։
7. ի՞նչ է հայտ նա բեր վում ոչ հղի կո վի ռեկ տալ հե տա զո տութ յան ժա մա նակ։
8. ի՞նչն են շո շափ վում ար գան դի պալ պա ցիա յի ժա մա նակ
9. ի՞նչ կա րե լի է շո շա փել ռեկ տալ հե տա զո տութ յուն ժա մա նակ 

10. ո րո՞նք են անվ տան գութ յան տեխ նի կա յի և  ան հա տա կան խնամ քի կա
նոն նե րը կեն դա նի նե րի հե տա զո տութ յան ժա մա նակ։

11. ինչ պի սի՞ փո փո խութ յուն նե րի են են թարկ վում էգ կեն դա նի նե րի բազ
մաց ման օր գան նե րը հղիութ յան տար բեր փու լե րում կո վե րի և զամ
բիկ նե րի մոտ։

16․1 ԹԵՍՏԵՐ
I Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը

 Հ ղիութ յան և  անպտ ղութ յան ո րոշ ման մե թոդ նե րը՝ 
1. Կ լի նի կա կան
2. Գոր ծի քա յին
3. Լա բո րա տոր
4. Մե խա նի կա կան

II Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Հ ղիութ յան և  անպտ ղութ յան ո րոշ ման գոր ծի քա յին ախ տո րոշ ման մե

թոդ նե րը՝ 
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1. Ուլտ րա ձայ նա յին
2. Ռենտ գե նագ րութ յուն
3. Ռեկ տալ

III Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Հ ղիութ յան և  անպտ ղութ յան ո րոշ ման կլի նի կա կան ախ տո րոշ ման մե

թոդ նե րը՝ 
1. Ռեֆ լեք սո լո գիա կան հե տա զո տութ յուն
2. Ար տա քին հե տա զո տութ յուն
3. Ներ քին հե տա զո տութ յուն
4. Ուլտ րա ձայ նա յին

IV Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Հ ղիութ յան և  անպտ ղութ յան ո րոշ ման կլի նի կա կան ախ տո րոշ ման ներ

քին հե տա զո տութ յուն ներն են՝ 
1. Ռեկ տալ
2. Հեշ տո ցա յին 
3. Ար տա քին 

V Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Հ ղիութ յան և  անպտ ղութ յան ո րոշ ման կլի նի կա կան ախ տո րոշ ման ռեկ

տալ հե տա զո տութ յան ժա մա նակ կա րե լի է շո շա փել՝ 
1. Ար գան դի վզի կը
2. Ար գան դը
3. Ար գան դի եղջ յուր նե րը
4. Մի ջեղջ րա յին ա կո սը
5. Լայն ար գան դա յին կա պան նե րը
6. Ձ վա րան նե րը
7. Մի զա պար կը
8. Կուր ծը

VI Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Կեն դա նի նե րի հե տա զո տութ յան ժա մա նակ անվ տան գութ յան տեխ նի

կա յի և  ան հա տա կան խնամ քի կա նոն ներն են՝ 
1. Կեն դա նի նե րի հու սա լի ֆիք սու մը 
2. Ան հա տա կան պաշտ պա նիչ հա գուս տի կրու մը
3. Ձեռ քը վա զե լի նով կամ օ ճա ռով ծած կե լը
4. Գոր ծիք նե րի ախ տա հա նութ յու նը
5. Չոր ձեռ քե րով ռեկ տալ հե տա զո տութ յան ի րա կա նա ցու մը
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16.2 ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱՆ ԵՎ ՏԱՐԲԵՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՄՈՏ 
ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Բեղմ նա վոր ման պրո ցեսն ա վարտ վում է ձվից ու սերմ նաբջ ջից տար բեր 

նոր բջջի գո յա ցու մով (զի գո տա)։ Ձ վաբջ ջի բա ժան ման հետ ևան քով գո յա ցող 
բջիջ նե րը չեն ցրվում, այլ մնում են միա սին կա պակց ված, ուս տի զի գո տա յի 
բազ մաց ման պրո ցե սը կոչ վում է տրո հում։ Տ րոհ ման հետ ևան քով գո յա նում 
են մեծ քա նա կութ յամբ բլաս տո մա ներ։ Ան հա վա սա րա չափ տրոհ ման հետ
ևան քով տրո ֆոբ լա սի (սնող թեր թիկ) և  էմբ րիոբ լաս տի (սաղմ նա յին շեր տիկ) 
միջև եր ևան է գա լիս մի խո ռոչ, ո րի մեջ կու տակ վում է հե ղու կը, իսկ սաղ մը 
անց նում է բլաս տու լա յի փու լը (ստե րիոբ լաս տու լա)։ 

Տ րո ֆաբ լաս տի բջիջ նե րի հե տա գա ա ճու մը հասց նում է այն բա նի, որ 
սաղմ նա յին հան գու ցի կի շուրջ գո յա ցող բարձ րութ յու նը տրո ֆաբ լաս տի ծալ
քից մե կու սաց նում է սաղ մը․ այդ նույն պատ ճա ռով սաղմ նա յին հատ վածն 
ըն դու նում է կենտ րո նա կան դիրք, իսկ տրո ֆաբ լաս տի ծալ քը, միա նա լով նրա 
վեր ևում, թող նում է միայն մի փոքր անցք (ամ նիո նի պորտ)․ ն րա մի ջո ցով 
սաղ մը հա ղոր դակց վում է ար գան դի խո ռո չի հետ։

Զար գա ցող պտու ղը խիստ ազ դե ցութ յուն է ու նե նում մոր ամ բողջ օր գա
նիզ մի վրա։ Այս կա պակ ցութ յամբ հա ջող վում է հղի կեն դա նի նե րի մոտ եր
ևան բե րել մոր ֆո լո գիա կան և ֆի զիո լո գիա կան բնույ թի փո փո խութ յուն նե րի 
մի կոմպ լեքս։ Բո լոր հղի կեն դա նի նե րի ձվա րա նում եր ևան է գա լիս հղիու
թյան մեկ կամ մի քա նի դե ղին մար մին։ Ֆո լի կուլ նե րի զար գա ցու մը չի դա դա
րում, բայց որ պես կա նոն, ձվա զա տում չի նկատ վում։ Օ րի նակ, զամ բի կի հղի 
ժա մա նակ տե ղի է ու նե նում ձվա րան նե րի շատ խիստ մե ծա ցում ի հա շիվ մեծ 
քա նա կութ յամբ զար գա ցող խո շոր ֆո լի կուլ նե րի։ Դեռ մինչև հղիութ յու նը 
ար գան դի լոր ձա թա ղան թը էն դոկ րի նա յին ներ գործ ման ազ դե ցութ յան տակ 
ուռ չում է, ա ռա տո րեն ներծծ վում ար յու նով, ար գան դա յին գեղ ձե րը գե րա
ճում են, իսկ սերմ նա վոր վե լու դեպ քում, շնոր հիվ սերմ նաբ ջիջ նե րի ներ թա
փանց ման հան դեպ ի գա կան սե ռա կան ա պա րա տի ռեակ ցիա յի, այդ փո փո
խութ յուն ներն ա վե լի ցայ տուն են եր ևան գա լիս։ Սաղ մի զար գաց ման հետ 
նրա նից ել նում են ար գան դի էլ ա վե լի խոր վե րա կա ռու ցու մը պայ մա նա վո րող 
իմ պուլս ներ։ Նա մե ծա նում է ծա վա լով ու քա շով  (ոչ  հղի   վի ճա կի   հա մե
մա տութ յամբ՝ 520 ան գամ)։ Այս ա ճը հղիութ յան ա ռա ջին կե սում հետ ևանք  
է մկա նա յին թե լիկ նե րի   գե րաճ ման ու գեր գո յաց ման, իսկ երկ րորդ կե սում՝ 
ար գան դի ձգման։ Ա զատ եղջ յու րը նույն պես մե ծա նում է, սա կայն նա միշտ 
25 ան գամ փոքր է պտղա կիր եղջ յուր նե րից։ Լայն ար գան դի կա պան նե րը 
նույն պես ձգվում են։ Ար գան դի վզի կը ծա վա լով մե ծա նում է, նրա լոր ձա թա
ղան թը գե րա ճում, խո ղո վա կը ա մուր փակ ված է, ո րի լու սանց քում գտնվում 
է թանձր, ա ռաձ գա կան, կի սա թա փան ցիկ լոր ձա յին խցան, ո րը վզի կի ար
տա քին բե րա նից մի փոքր դուրս է ցցվում հեշ տո ցի անց քի մեջ։  Հեշ տո ցի 
լոր ձե նին գու նատ է, իսկ հղիութ յան վեր ջե րին կան գա ռա յին ար յու նալց ված, 
եր բեմն մի փոքր այ տու ցա վոր ված։ Մա կե րե սը փայ լատ է նրա  վրա թանձր  
կպչուն (չոր) լորձ կու տակ վե լու հետ ևան քով։

Հ ղի կեն դա նի նե րի պտղի զար գաց ման հետ տե ղի է ու նե նում նե րո րո վայ
նա յին ճնշման բարձ րա ցում․ սա պայ մա նա վոր ված է ար տա թոր ման և մի զե լու 
ակ տի հա ճա խա կիաց ման, շնչա ռութ յան կրծքա յին տի պի գե րակշռ ման և ն րա 
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ա րա գաց ման հետ։ Սաստ կա նում է ե րի կամ նե րի գոր ծու նեութ յու նը։ Հ ղիու
թ յան երկ րորդ կե սում մե զի մեջ հայտ նա բեր վում է սպի տա կուց։ Սիրտա նո
թա յին հա մա կար գի բեռն վա ծութ յան ա վե լա ցումն ա ռա ջաց նում է սրտամ կա
նի գե րա ճում, ա ռա վե լա պես՝ ձախ սրտա խոր շի (հղի նե րի հի պերտ րո ֆիա)։ 
Ա վե լա նում է հղի նե րի ար յան քա նա կը, բայց նրա մոր ֆո լո գիա կան կազ մու
թ յու նը գրե թե չի փոխ վում։ Խիստ փոխ վում է նյու թե րի փո խա նա կութ յու նը։ 
Սկզ բում, ա խոր ժա կի բարձ րաց ման և կե րե րի ա վե լի լավ յու րաց նե լիութ յան 
հետ ևան քով, կեն դա նու բտվա ծութ յու նը բա րե լավ վում է. հղիութ յան վեր ջե
րին կեն դա նի նե րը նի հա րում են, իսկ ան կա նոն պա հե լու դեպ քում կա րող են 
հյուծ վել։ Ն յու թե րի փո խա նա կութ յան ին տեն սիվ տա տա նում ներն ա ռա ջաց
նում են եղջ յուր նե րի և սմ բակ նե րի ան հա վա սա րա չափ աճ, ո րոնց վրա օ ղակ
ներ են գո յա նում։ Ա ղա յին փո խա նա կութ յան խախ տու մը խիստ անդ րա դառ
նում է հղի նե րի ա տամ նե րի վի ճա կի վրա (դե կալ ցի նա ցիա)։ Այս գոր ծո նով 
պետք է բա ցատ րել զամ բիկ նե րի ա տամ նե րի ա վե լի ա րագ մաշ վե լը ա րա կան 
սե ռի ձիե րի հա մե մա տութ յամբ։ Հ ղիութ յան ըն թաց քում օր գա նիզ մում գո յա
նում են զգա լի քա նա կութ յամբ հոր մոն ներ (պլա ցեն տա յին հոր մոն ներ) և  այլն։

16.2.1 ՏԱՐԲԵՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ
Հ ղիութ յու նը ու ղեկց վում է ոչ միայն ի գա կան սե ռա կան օր գան նե րում, այլև 

կեն դա նու ամ բողջ   օր գա նիզ մում կա տար վող փո փո խութ յուն նե րով։ Ուս տի 
ճիշտ ա նամ նես տիկ տվյալ ներ հա վա քելն ար դեն թույլ է տա լիս հայտ նա բե րել 
հղիութ յան հետև յալ հա վա նա կան հատ կա նիշ նե րը՝ հոս քի և կտ ղու ցի բա ցա
կա յութ յուն հեր թա կան բնա կան կամ ար հես տա կան սերմ նա վո րու մից հե տո; 
կեն դա նու ա խոր ժա կի և բտ վա ծութ յան բա րե լա վում; եր բեմն ա խոր ժա կի 
ա ղա վա ղում (քա րեր լի զե լը, հան քա յին նյու թեր ու տե լու սաստ կա ցած ձգտու
մը); ա րագ հոգ նե լիութ յուն և քրտ նո տութ յուն; ա վե լի հան գիստ վարք; կաթ
նամ թե րա տու կեն դա նի նե րի կաթ նա գեղ ձի գոր ծու նեութ յան թու լա ցում կամ 
դա դա րում; մի զե լու, ար տա թո րե լու ակ տի հա ճա խա կիա ցում, բայց հղիու
թյան առ կա յութ յան կամ բա ցա կա յութ յան մա սին եզ րա կաց նե լու հա մար որ
պես վճռա կան և  օբ յեկ տիվ ցու ցա նիշ ներ ծա ռա յում են կլի նի կա կան հե տա զո
տութ յան արդ յունք նե րը։

Հ ղիութ յան և  անպտ ղութ յան ո րոշ ման հա մար կի րա ռել են 3 հիմ նա կան 
մե թոդ ներ՝ կլի նի կա կան, գոր ծի քա յին (ուլտ րա ձայ նա յին հե տա զո տութ յուն, 
ռենտ գե նագ րութ յուն) և լա բո րա տոր (հեշ տո ցա յին քսու կի պատ կե րով, ար
յան, մե զի, կա թի նմուշ նե րի հե տա զո տութ յամբ, հոր մո նա յին ցու ցա նիշ նե րով 
և  այլ լա բո րա տոր ե ղա նակ նե րով) հե տա զո տութ յան մե թոդ նե րը։ 

Կ լի նի կա կան հե տա զո տութ յան մե թո դը ընդգր կում են ռեֆ լեք սո լո գիա կան 
(ստու գիչ ա րու կեն դա նու բաց թող նու մը հո տում), ար տա քին և ներ քին հե
տա զո տութ յուն նե րով ե ղա նակ նե րը։ 

Կ լի նի կա կան մե թո դի կի րառ մամբ հղիութ յան ար տա քին հե տա զո տութ յու
նը կազմ վում է ախ տո րո շիչ ե րեք ե ղա նակ նե րից՝ զննութ յու նից, պալ պա ցիա
յից (շո շա փե լուց) և  աուս կուլ տա ցիա յից (լսե լուց)։ Այս ե ղա նակ նե րը հնա րա
վո րութ յուն են տա լիս հաս տա տել հղիութ յան հատ կա նիշ նե րի եր կու տե սակ՝ 
հա վա նա կան (փո րի ուր վագ ծի փո փո խութ յուն, կաթ նա գեղ ձի մե ծա ցում և  
ո րո վայ նա յին պա տի այ տուց ներ) և  ի րա կան (պտղի շարժ)։
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Ներ քին հե տա զո տութ յուն նե րով ե ղա նա կը նե րա ռում է վա գի նալ (հեշ տո
ցա յին) և ռեկ տալ/1/ ու ղի նե րով հե տա զո տութ յուն նե րը:

16.2.2 ՏԱՐԲԵՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՄՈՏ ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ 
ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հ ղիութ յան տևո ղութ յու նը կա խում ու նե նա լով տե սա կա յին ա ռանձ նա
հատ կութ յուն նե րից՝ տա տան վում է. որ քան ա վե լի մանր է է գը, այն քան, սո վո
րա բար ա վե լի կար ճատև է նրա հղիութ յու նը։ Պտ ղակ րութ յան ժամ կե տի վրա 
ազ դե ցութ յուն են ու նե նում պտուղ նե րի քա նա կը, նրանց սե ռը, մո րը պա հե լու 
պայ ման նե րը, նրա ցե ղը, եր ևի տա րի քը և  ու րիշ գոր ծոն ներ։ Ս տորև ներ կա
յաց վում է տար բեր կեն դա նի նե րի մոտ հղիութ յան տևո ղութ յու նը։
Աղ յու սակ 1։ Տար բեր կեն դա նի նե րի մոտ հղիութ յան տևո ղութ յու նը

Ա րա կան պտուղ զար գա նա լու դեպ քում հղիութ յու նը եր կա րում է։ Ցե ղի 
վա ղա հա սութ յու նը, խո շոր պտուղ նե րը, երկ վոր յակ նե րը և եռ վոր յակ նե րը   
կար ճաց նում են միապ տուղ կեն դա նի նե րի հղիութ յան տևո ղու թյու նը։ Ջա հել 
կեն դա նի նե րի (հատ կա պես ա ռա ջին ան գամ հղիա ցող նե րի պտղակ րութ յան 
ժամ կետն ա վե լի եր կար է, քան կրկնահ ղի նե րի նը)։ Միջ ցե ղա յին խա չա սեր
ման և հիբ րի դաց ման դեպ քում հղիաց ման տևո ղութ յու նը կա րող է փոխ վել՝ 
1 Հղիության և անպտղության որոշման ռեկտալ հետազոտության մասին, կենդանիների հղիության 
որոշման մասին տես սույն մոդուլի 16․1․1 ենթաբաժնում:



‒ 180‒

եր կա րել  կամ կար ճա նալ։ Պետք է նշել՝ հղիութ յան ժամ կետ նե րի վա րիա ցիա
նե րում (տա րա տե սա կութ յու նը) նշված պայ ման նե րից կա խում ու նե ցող որ ևէ 
խիստ օ րի նա չա փութ յուն չկա։

16.2.3 ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԱԽՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հ ղիութ յու նը բար դաց նում ու դժվա րաց նում է մարմ նի ո րոշ օր գան նե

րի և հ յուս վածք նե րի (թո քե րի, լ յար դի, ե րի կամ նե րի, սրտի) աշ խա տան քը և 
դ րա նով, ի հար կե, վա տաց նում է նրանց գոր ծու նեութ յան պայ ման նե րը, օր
գա նիզ մի մեջ խախտ ման նա խատ րա մադ րե լով ֆի զիո լո գիա կան հա վա սա
րակշ ռութ յու նը։ Հ ղի կեն դա նի նե րը կա րող են ախ տա հար վել տվյալ տե սա կին 
հա տուկ բո լոր հի վան դութ յուն նե րով, բայց ե թե օր գա նիզ մում ախ տա բա նա
կան պրո ցես նե րի զար գաց ման նա խադր յալ ներ են ե ղել դեռևս մինչև սաղմ
նա վո րու մը, հղիութ յու նը սրում է նրանց ըն թաց քը, բա ցա սա կան ազ դե ցու
թյուն գոր ծե լով մոր և պտ ղի   վրա։

Այս բաժ նում շա րադր վում են այն հի վան դութ յուն նե րը միայն, ո րոնք եր
ևան են գա լիս բա ցա ռա պես հղիութ յան կա պակ ցու թյամբ կամ հա ճա խա կի 
ու ղեկ ցում են հղիութ յու նը։

Պտ ղակ րութ յան ժա մա նակ կա րող են դրսևոր վել բազ մա թիվ պա թո լո գիկ 
պրո ցես նե րով, ինչ պի սիք են․

1. Հ ղի նե րի պա րապ լե գիան (հետծնն դա բե րա կան պառ կե լախտ, հետևի 
վերջավորությունների թուլացում, հա ճախ են տա ռա պում կո վե րը, սա կավ` 
այ ծե րը, հազ վա դեպ̀  մա քի ներն ու մե րուն նե րը), ՏԵՍ ՍՈՒՅՆ ՄՈԴՈՒԼԻ 
16․3․2 ԵՆԹԱԲԱԺՆՈՒՄ։

2. Հ ղի նե րի այ տուց ՏԵՍ ՍՈՒՅՆ ՄՈԴՈՒԼԻ 16․3․3 ԵՆԹԱԲԱԺԻՆԸ։
3. Հեշ տո ցի ար տան կում ՏԵՍ ՍՈՒՅՆ ՄՈԴՈՒԼԻ 16․3․4 ԵՆԹԱԲԱԺԻՆԸ։
4. Հ ղի նե րի ո րո վայ նա յին մկան նե րի պատռ վածք ներ /ար գան դա յին ճող

վածք ներ/ ՏԵՍ ՍՈՒՅՆ ՄՈԴՈՒԼԻ 16․3․2․1 ԵՆԹԱԲԱԺԻՆԸ։
5. Ար գան դա յին ար յու նա հո սութ յու նը ՏԵՍ ՍՈՒՅՆ ՄՈԴՈՒԼԻ 16․3․5․2 

ԵՆԹԱԲԱԺԻՆԸ։
6. և  այլն։

16.2.4 ՎԻԺՈՒՄՆԵՐԻ ԿԼԻՆԻԿԱՆ
ՎԻԺՈՒՄ։ Վի ժում նե րը գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի անպտ ղութ յան տա

րա տե սակ են, դրանք հսկա յա կան վնաս են պատ ճա ռում, քա նի որ վի ժում կրած 
կեն դա նի ներն  ի վի ճա կի չեն տա լու սպաս ված ա ճո նը և կաթ նամ թեր քը։  Վի ժում
նե րը հա ճախ բար դա նում են ի գա կան սե ռա կան օր գան նե րի հի վան դու թ յուն նե րով, 
ո րոնք պատ ճառ են դառ նում անպտ ղութ յան, աշ խա տու նա կութ յան կորս տի, իսկ 
եր բեմն էլ կեն դա նու մահ վան։ Ա ռանձ նա պես վտան գա վոր են ին ֆեկ ցիոն վի ժում
նե րը, ո րով հետև դրանք կա րող են ա րագ տա րած վել ամ բողջ գլխա քա նա կի վրա։

Վիբրիոնային վիժում՝ կովերի և ոչխարների վարակիչ հիվանդություն։ 
Բնո րոշ են վիժումը, ընկերքի պահումը, վագինիտը, մետրիտը, որոնք 
ստեր ջության պատճառ են դառնում 
Միկոտիկ վիժում՝ վիժում պտղի, ընկերքի պահում և կոտիլեդոնների 
(Կա րունկուլա՝ պտիկաձև գոյացություններ որոճողների արգանդի լոր
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ձա թաղանթի մակերեսին) սնկային ախտահարման հետևանքով։ Վիժում 
են կովերը, ոչխարները ու այծերը ձմռան մսուրային շրջանում հղիության 
երկրորդ կեսի ընթացքում:

Վիժում՝ Аборт, Abortus. Հղիության ընդհատում սաղմի հետագա լրիվ 
կամ մասնակի ներծծումով, կամ ոչ հասուն պտղի արտամղումով։ Վիժում 
են բոլոր տեսակի էջ կենդանիները։ Տարբերվում են ինֆեկցիոն և ինվազիոն 
վիժումներ։ Վիժումների հետևանքով լինում են տարբեր բարդացումներ, 
կա րող են նաև մահվան պատճառ դառնալ։ Վիժումները լինում են լրիվ 
և թերի, իսկ ըստ պատճառաբանության լինում են ալիմենտար, ախ տա
նի շային, արհեստական, բրուցել յոզային, գաղտնի, իդիոպաթիկ, խլա
մի դիոզային, կորինեբակտերիական, նեխային, պարատիֆային, պտղի 
մու միացումով, սնկային, տոքսոպլազմոզային, տրավմատիկ, տրի խո մո նո
զա յին վիժումներ։

Սա կայն պրակ տի կան ցույց է տա լիս, որ վի ժում նե րի մե ծա գույն մասն ու նե
նում է ոչ ին ֆեկ ցիոն ծա գում։

ՍՏՈՐԵՎ ՆԿԱՐԱԳՐՎՈՒՄ Է ՎԻԺՈՒՄՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ (ԿԼԱ
ՍԻ ՖԻ ԿԱՑԻԱՆ)՝ ԸՍՏ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 

16.2.4.1 ԼԻԱԿԱՏԱՐ ՎԻԺՈՒՄ (abortus completus) 
Օ րա պա կա սի ար տաք սու մը ար գան դից կամ պտղի մա հը (իսկ բազ մապ

տուղ հղիութ յան դեպ քում՝ բո լոր պտուղ նե րի), նրա հե տա գա ներծ ծու մով, 
ար տաք սու մով, մու միա ցու մով, մա ցե րա ցիա յով (կակ ղատ րո հում՝ պինդ նյու
թի փափ կա ցու մը հե ղու կով) կամ պուտ րի ֆի կա ցիա յով։  

16.2.4.2 ԹԵՐԻ ՎԻԺՈՒՄ (abortus incompletus)
Մեկ կամ մի քա նի պտուղ նե րի ար տաք սու մը, ներծ ծու մը, մու միա ցու մը 

կամ մա ցե րա ցիան, ար գան դում մնա ցած նե րը մինչև վերջ կրե լով և ծնն դա
բե րութ յամբ։

Ըստ այս դա սա կարգ ման՝ հղիութ յան ա մեն մի ընդ հա տում հան դի սա նում 
է ՎԻԺՈՒՄ, իսկ այն պի սի եր ևույթ նե րը, ինչ պես՝ սաղ մի ռե զորբ ցիան (ներ
ծծել), օ րա պա կա սի, մա հա ցած չփո փոխ ված, մու միաց ված, մա ցե րաց ված 
կամ պուտ րի ֆի կա ցած ան ցուց քի ար տաք սու մը՝ վիժ ման լոկ ախ տա նիշ ներ 
են, հետ ևանք ներ, այ սինքն՝ դրա ԵԼՔԸ։

Վիժ ման ախ տած նութ յու նը բո լոր դեպ քե րում հան գում է մոր և պտ ղի միջև 
նոր մալ փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի խախտ ման՝ պտղի ու նրա թա ղանթ նե րի 
պա թո լո գիա յի, ի գա կան սե ռա կան ա պա րա տի, ինչ պես նաև մոր մյուս օր գան նե
րի և, ամ բող ջութ յամբ վերց րած, օր գա նիզ մի հի վան դութ յուն նե րի հետ ևան քով։

16.2.4.3 ՎԻԺՈՒՄ՝ ՍԱՂՄԻ ՆԵՐԾԾՈՒՄՈՎ (գաղտնի վիժում՝ abortus latentus) 
Գաղտ նի վի ժու մը՝ դա հղիութ յան ընդ հա տումն է ա ռանց ակն հայտ կլի

նի կա կան նշան նե րի (ախ տա նիշ նե րի)․  այն կա րող է ըն թա նալ կա տար յալ կամ 
թե րի գաղտ նի վիժ ման ձևով։ 
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16.2.4.4 ԿԱՏԱՐՅԱԼ ԳԱՂՏՆԻ ՎԻԺՈՒՄ 
Ն կատ վում է, որ պես կա նոն, հղիութ յան սկզբին, երբ սաղ մը դեռևս լրիվ չի 

ձևա վոր վել պտղի, և ն րա թույլ տար բե րակ ված հյուս վածք նե րը հեշ տու թյամբ 
ռե զորբց վում են․ նախ կին հղիութ յան որ ևէ հետք չի մնում ար գան դում։ Մա
հա ցած սաղ մը պտղա թա ղանթ նե րի հետ միա սին եր բեմն ար տաքս վում է 
հոս քի, ար տա թո րե լու և մի զե լու ժա մա նակ, խնա մող անձ նա կազ մի հա մար 
միան գա մայն անն կա տե լի կեր պով։

16.2.4.5 ԹԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻ ՎԻԺՈՒՄ
Վիժ ման այս դեպ քում, ո րոշ սաղ մե րի մա հաց ման հետ մեկ տեղ՝ մյուս նե րը 

նոր մալ կեր պով զար գա նում են։ Սո վո րա բար գաղտ նի վի ժու մը պար զում են 
Post factum զամ բիկ նե րի մոտ՝ 23 ա միս անց, հեր թա կան կրկնա կի հե տա զո
տութ յան ժա մա նակ, հա ճախ նկա տում են, որ բա ցա կա յում են սկզբից պարզ
ված 12ամս յա հղիութ յան նշան նե րը։

16․2․4․6 ՎԻԺՈՒՄ՝ ՕՐԱՊԱԿԱՍԻ ԱՐՏԱՔՍՈՒՄՈՎ 
Օ րա պա կաս՝ հղիութ յան լրիվ ժա մա նա կը դեռևս չլրա ցած ծնված, վա ղա

ծին, վա ղած նունդ, ար գան դա յին զար գաց ման շրջա նը չլրա ցած ծնված, բնա
կա նոն ժա մա նա կից շուտ ծնված, օ րա պա կաս։ Վիժ ման այս ձևն  ըն թա նում 
է ինչ պես նոր մալ ծննդա բե րութ յու նը․ վիժ ման այդ ձևի ժա մա նակ կա րե լի է 
դի տել ծննդա բե րութ յան նա խան շան նե րի ամ բողջ կոմպ լեք սը կամ նրանց մի 
մա սը, ուս տի հե ղի նակ նե րից շա տե րը օ րա պա կա սի ար տաք սու մով վի ժու մը 
հա մա րում են վա ղա ժամ ծննդա բե րութ յուն։

16․2․4․7 ՎԻԺՈՒՄ՝ ՄԱՀԱՑԱԾ ՊՏՂԻ (ԱՆՑՈՒՑՔԻ/1/) ԱՐՏԱՔՍՈՒՄՈՎ 
Պ րակ տի կան ցույց է տա լիս, որ մա հա ցած պտղի ար տաք սու մը վիժ ման 

ա մե նից ա վե լի հա ճա խա կի հան դի պող ելքն է։ Պտ ղի մահ վան մա սին կա րե լի 
է դա տել հետև յալ նշան նե րով՝

▻ 1խնա մող անձ նա կազ մը չի նկա տում նրա շար ժում նե րը; 
▻ 2մոր կաթ նա գեղ ձե րը ուռ չում են, և ն րանց մեջ դալ է ա ռա ջա նում; 
▻ 3կթվող կեն դա նի նե րի մոտ նվա զում է կի թը, փոխ վում է կա թի ո րա կը 

(տա քաց նե լիս կա թը մա կարդ վում է, դա լի հատ կութ յուն է ձեռք բե րում); 
▻ 4ու ղիղ ա ղի քի մի ջով շո շա փե լիս պտղի շար ժում չեն հայտ նա բե րում։

16․2․4․8 ՎԻԺՈՒՄ ՊՏՂԻ ՄՈՒՄԻԱՑՈՒՄՈՎ
Ար գան դի ա տո նիա յի դեպ քում մե ռած պտու ղը կա րող է պահ վել և մու

միաց վել (չո րա նալ)։ Հա ճախ լի նում են ին ֆեկ ցիոն վի ժում նե րի (սալ մո նել  յո
զա յին, բրու ցել  յո զա յին, տոք սոպ լազ մա յին և  այլն) ժա մա նակ։ Վի ժում են կո
1 Օրապակասի կամ անցուցքի արտաքսումով կատարյալ վիժումը հղիության ընդհատման 
առա վել բարենպաստ ելքն է։

Վիժում պտղի արտամղումով՝ Վիժվածքը սովորաբար արտաբերվում է պտղի 
մահացումից 3 օրվա ընթացքում, արգանդի ատոնիայի և նեխային մանրէ ների 
բացակայության դեպքում այն կարող է պահվել արգանդում 23 շա բաթ։
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վե րը, զամ բիկ նե րը և խո զե րը (ոչ լրիվ վի ժում)։ Մու միաց ման պրո ցե սը այն է, 
որ պտու ղը մա հա նա լուց ան մի ջա պես հե տո, իսկ եր բեմն էլ, ըստ եր ևույ թին, 
դեռ մինչև մա հա նա լը, շուրջպտ ղա յին ջրերն սկսում են ներծծ վել։ Դ րա նից 
հե տո ջրազրկ վում են նաև պտղի հյուս վածք նե րը, նրանք ծա վա լով փոք րա
նում են, դառ նում են ա վե լի սերտ և, վեր ջա պես, կարծր։ Ախ տո րոշ ման հա

մար վճռա կան տվյալ նե րը տա լիս է ռեկ տալ 
հե տա զո տութ յու նը, ո րը հնա րա վո րութ յուն է 
ըն ձե ռում ար գան դում եր ևան բե րել նրա նով 
պա րուր ված պինդ մար մին։ Մու միաց ված 
պտղի առ կա յութ յան դեպ քում ձվա րան նե
րից մե կում միշտ լի նում է լավ ար տա հայտ
ված դե ղին մար մին (կո վե րի մոտ)։ Հիմք կա 
են թադ րե լու, որ մու միաց ված պտու ղը կա
րող է տա րի նե րով մնալ ար գան դում։

Ն կար 12: Մու միաց ված պտուղ ներ։

16․2․4․9 ՎԻԺՈՒՄ՝ ՊՏՂԻ ՄԱՑԵՐԱՑԻԱՅՈՎ (maceration fetus) 
Պտ ղի մա ցե րա ցիան ար տա հայտ վում է նրա նով, որ վի ժու մից հե տո ար

գան դում կակ ղում և ջ րի կա նում են սաղ մի հյուս վածք նե րը։ Մա ցե րա ցիան 
հա ճախ նկատ վում է խո զե րի, եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի մոտ (տրի խո մո նոզ), 
հազ վա դեպ՝ զամ բի կի և  ու րիշ կեն դա նի նե րի մոտ, այն դեպ քում, երբ պտղի 
մահն ու ղեկց վում է ար գան դի կա տա ռա յին կամ թա րա խակա տա րա յին բոր
բոք ման զար գա ցու մով, նե խում ա ռա ջաց նող միկ րոօր գա նիզմ նե րի բա ցա
կա յութ յան պայ ման նե րում։ Երկ վոր յակ նե րի դեպ քում պտուղ նե րից մե կը կա
րող է մա ցե րաց վել, իսկ մյու սը շա րու նա կել զար գա նալ ար գան դում մինչև 
նոր մալ ծնուն դը (թե րի վի ժում)։ Այս պես, մենք դի տել ենք մա ցե րաց ված ան
ցուց քի ար տաք սու մը կո վի մոտ, իսկ եր կու ա միս հե տո նա ու նե ցել է նոր մալ 
հորթ։ Ախ տո րո շու մը դժվա րութ յուն չի ներ կա յաց նում։ Մա ցե րա ցիա յի ա ռա
ջին սիմպ տոմ նե րից մե կը հղիութ յան նշան նե րի զար գաց ման ընդ հա տումն է։ 
Ու ղիղ ա ղի քի մի ջով հա ջող վում է շո շա փել ար գան դի ծփան քը (ֆլ յուկ տո ւա
ցիան)։ Ե թե հա ջող վում է ձեռ քը հասց նել մինչև ձվա րան նե րը, նրան ցից մե
կում շո շափ վում է դե ղին մար մի նը։

16․2․4․10 ՎԻԺՈՒՄ՝ ՊՏՂԻ ՆԵԽԱՅԻՆ ՔԱՅՔԱՅՄԱՄԲ (putrescentia fetus) 
Էմ ֆի զե մա տո զա յին պտուղ, «փքված պտուղ ` ե թե վի ժումն ու ղեկց վում 

է ար գան դի պա րա նո ցից պտղի հյուս վածք նե րի մեջ նե խում ա ռա ջաց նող 
միկ րոբ նե րի (ա նաէ րոբ նե րի) ներ թա փան ցու մով, նրա դիա կը շատ ա րագ են
թարկ վում է նե խա յին քայ քայ ման՝ ծծմբաջ րած նի, ջրած նի, ա միա կի, ա զո տի, 
ած խաթթ վի և հ յուս վածք նե րի քայ քայ ման այլ պրո դուկ նե րի ար տա զա տու
մով։ Կա րող է բար դա նալ սեպ սի սով և կեն դա նու մահ վան պատ ճառ դառ նալ։ 
Որ պես ախ տան շան՝ հա ճախ ո րո ճող նե րի մոտ նկատ վում է տիմ պա նիա, իսկ 
զամ բի կի մոտ՝ փո րա ցա վեր։ Ախ տո րո շու մը մայ րա կան օր գա նիզ մի հա մար 
շատ կաս կա ծե լի է, ո րով հետև պտղի նե խու մը  սո վո րա բար ու ղեկց վում է ին
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տոք սի կա ցիա յի ծանր ախ տան շան նե րով և սեպ տի կո պիե միկ պրո ցե սի հա
մար բնո րոշ կլի նի կա կան պատ կե րով։ 

Հիմն վե լով կլի նի կա կան փոր ձի վրա, գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի 
վի ժում նե րը, ըստ նրանց է թիո լո գիա յի, դա սա կարգ վում են հետև յալ ձևե րի՝ 
ըստ Ա․ Պ․ Ս տու դեն ցո վի։
Աղ յու սակ 2: Վի ժում նե րի դա սա կար գու մը ըստ է թիո լո գիա յի։

Ա նաս նա բու ժա կան մաս նա գե տը պար տա վոր է ստու գել գյու ղատն տե սա կան 
կեն դա նի նե րի վիժ ման յու րա քանչ յուր դեպք և պար զել նրա պատ ճա ռը հե տա
գա պրո ֆի լակ տիկ մի ջո ցա ռում նե րը կի րա ռե լու հա մար։ Վի ժում նե րի մե ծա
մաս նութ յու նը մոր և պտ ղի օր գա նիզ մում տե ղի ու նե ցող ֆի զիո լո գիա կան պրո
ցես նե րի խախ տում նե րի կոմպ լեքս կամ նրանց միջև ե ղած ոչ լիար ժեք կա պի 
հետ ևանք է։ Վիժ ման յու րա քանչ յուր դեպ քում անհ րա ժեշտ է․ բա ցա ռել/հա վաս
տել վիժ ման ին ֆեկ ցիոն/ին վա զիոն բնույ թը; ա նա տո միո րեն խնամ քով հե տա զո
տել ան ցուց քը և պտ ղա թա ղանթ նե րը՝ էմբ րիո նի զար գաց ման ա նո մա լիա նե րը, 
ինչ պես նաև նրանց միջև տե ղի ու նե ցող պա թո լո գիա կան պրո ցես նե րը բա ցա
ռե լու կամ հա վաս տե լու հա մար; ու սում նա սի րել կե րե րը և մայ րե րի կե րակր ման 
կար գը՝ ա լի մեն տար վի ժում նե րը բա ցա ռե լու/հաս տա տե լու հա մար; բա ցա ռել/
հա վաս տել սիմպ տո մա տիկ վիժ ման հնա րա վո րութ յու նը; բա ցա ռել/հա վաս տել 
այն գոր ծոն նե րը, ո րոնք կա րող են ա ռաջ բե րել տրավ մա տիկ վի ժում ներ։

Ն կար 13։ Կեն դա նին վի ժու մից հե տո/1/ և Վի ժած կո վի պտու ղը (եր կու և հինգ 
ամ սա կան)։

1 ©Մ․Զադայան
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16․2 ՍՏՈՒԳԻ՛Ր ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԴ
1. Ներ կա յաց նե՛լ հղիութ յան ֆի զիո լո գիան 
2. Ներ կա յաց նե՛լ տար բեր կեն դա նի նե րի մոտ հղիութ յան տևո ղութ յան 

ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը
3. Ո րո՛նք են տար բեր կեն դա նի նե րի հղիութ յան նախ նա կան ո րոշ ման հա

վա նա կան հատ կա նիշ նե րը 
4. Ո րո՛նք են հղիութ յան և  անպտ ղութ յան ո րոշ ման հա մար կի րա ռե լի 3 

հիմ նա կան մե թոդ նե րը
5. Ինչ պի սի՞ ար տա քին հե տա զոտ ման ե ղա նակ ներ կան հղիութ յան և  

անպտ ղութ յան ո րոշ ման հա մար։
6. Ինչ պի սի՞ ներ քին հե տա զոտ ման ե ղա նակ ներ կան հղիութ յան և  անպտ

ղութ յան ո րոշ ման հա մար։
7. Ներ կա յաց նել՛ տար բեր կեն դա նի նե րի մոտ հղիութ յան տևո ղութ յու նը
8. Ներ կա յաց նե՛լ հղիութ յան ախ տա բա նութ յու նը
9. Ներ կա յաց նե՛լ վի ժում նե րի դա սա կար գու մը (կլա սի ֆի կա ցիան)՝ ըստ 

կլի նի կա կան նշան նե րի
10. Ներ կա յաց նել վի ժում նե րի ստո րա բա ժա նու մը ըստ է թիո լո գիա յի

16․2 ԹԵՍՏԵՐ
I Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 

 Հ ղիութ յան ֆի զիո լո գիան (ար գան դի վզիկ)՝
1. ծա վա լով մե ծա նում է 
2. նկատ վում է լոր ձա թա ղան թի գե րաճ
3. խո ղո վա կի լու սանց քում գտնվում է թանձր, ա ռաձ գա կան, կի սա թա

փան ցիկ լոր ձա յին խցան
4. խո ղո վա կը ա մուր փակ ված է
5. խո ղո վա կը բաց է

II Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Հ ղիութ յան ֆի զիո լո գիան (ար գան դի պտղա կիր եղջ յու րը ոչ հղի վի ճա

կի հա մե մա տութ յամբ)՝
1. մե ծա նում է ծա վա լով և քա շով 520 ան գամ 
2. մե ծա նում է ծա վա լով և քա շով 4080 ան գամ
3. մնում է ան փո փոխ 

III Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Հ ղիութ յան ֆի զիո լո գիան (ար գան դի ա զատ եղջ յու րի և պտ ղա կիր եղջ

յու րի հա մե մա տութ յամբ)՝
1. փոքր է 25 ան գամ
2. մեծ է 25 ան գամ
3. հա վա սար են

IV Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Հ ղիութ յան ֆի զիո լո գիան (նյու թե րի փո խա նա կութ յուն)՝
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1. եղջ յուր նե րի վրա գո յա նում են օ ղակ ներ
2. սմբակ նե րի վրա գո յա նում են օ ղակ ներ
3. փո փո խութ յուն ներ չեն նկատ վում

V Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Հ ղիութ յան ֆի զիո լո գիան (նյու թե րի փո խա նա կութ յուն)՝

1. հղիութ յան սկզբում ա խոր ժա կի բարձ րա ցում
2. հղիութ յան սկզբում բտվա ծութ յան բա րե լավ վում
3. հղիութ յան վեր ջում կեն դա նի նե րը նի հա րում են
4. ա վե լա նում է հղի նե րի ար յան քա նա կը
5. փո փո խութ յուն ներ չեն նկատ վում

VI Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Հ ղիութ յան ֆի զիո լո գիան (ե րի կամ նե րի գոր ծու նեութ յու նը)՝

1. սաստ կա նում է ե րի կամ նե րի գոր ծու նեութ յու նը
2. հղիութ յան երկ րորդ կե սում մե զի մեջ հայտ նա բեր վում է սպի տա կուց
3. հղիութ յան երկ րորդ կե սում մե զի մեջ փո փո խութ յուն չի նկատ վում

VII Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Հ ղիութ յան ֆի զիո լո գիան ( Սիրտա նո թա յին հա մա կարգ)՝

1. բեռն վա ծութ յան ա վե լա ցում 
2. սրտամ կա նի գե րա ճում (ձախ սրտա խորշ)
3. սրտամ կա նի գե րա ճում (աջ սրտա խորշ)
4. փո փո խութ յուն չի նկատ վում

VIII Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Հ ղիութ յան ֆի զիո լո գիան ( Սիրտա նո թա յին հա մա կարգ)՝

1. բեռն վա ծութ յան ա վե լա ցումն 
2. սրտամ կա նի գե րա ճում (ձախ սրտա խորշ)
3. սրտամ կա նի գե րա ճում (աջ սրտա խորշ)
4. փո փո խութ յուն չի նկատ վում

IX Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Հ ղիութ յան տևո ղութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը (հղիութ յան մի

ջին տևո ղութ յու նը օ րե րով)՝
1. Զամ բիկ՝  340
2. Կով՝  285
3. Ոչ խար, այծ՝  150
4. Խոզ՝  114
5. Կա տու՝ 58
6. Ճա գար՝ 30
7. Շուն՝ 62
8. Էշ՝ 340
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X Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Հ ղիութ յան ախ տա բա նութ յու նը (վիժ ման ձևե րը)՝

1. վի ժում՝ սաղ մի ներծ ծու մով 
2. վի ժում՝ օ րա պա կա սի ար տաք սու մով։ 
3. վի ժում՝ մա հա ցած պտղի (ան ցուց քի) ար տաք սու մով 
4. վի ժում պտղի մու միա ցու մով՝  
5. վի ժում՝ պտղի մա ցե րա ցիա յով 
6. վի ժում՝ պտղի նե խա յին քայ քայ մամբ 
7. վի ժում՝ ա ռանց հետ ևանք

XI Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Վի ժում նե րի ստո րա բա ժա նու մը ըստ է թիո լո գիա յի՝

1. Ոչ վա րա կիչ վի ժում ներ 
2. Ին ֆեկ ցիոն վի ժում ներ
3. Ին վա զիոն վի ժում ներ
4. Չ բա ցա հայտ ված վի ժում ներ

XII Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Վի ժում նե րի ստո րա բա ժա նու մը ըստ է թիո լո գիա յի ( Սիմպ տո մա տիկ վի

ժում)՝
1. պտղի և մոր փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի խախ տում
2. ա լի մեն տար վի ժում
3. տրավ մա տիկ վի ժում
4. սո վո րու թա յին վի ժում
5. ի դիո պա թիկ վի ժում

XIII Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Վի ժում նե րի ստո րա բա ժա նու մը ըստ է թիո լո գիա յի (ոչ վա րա կիչ վի ժում

ներ)՝
1. Ի դիո պա թիկ (ինք նա բեր) վի ժում
2. Սիմպ տո մա տիկ վի ժում
3. Ին վա զիոն վի ժում
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16.3 ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ԸՆԹԱՑՔԻ
16․3․1 ՆՈՐՄԱԼ ՀՂԻՈՒԹՅՈՒՆ
Հ ղիութ յուն է (graviditas) կոչ վում ի գա կան օր գա նիզ մի կյան քի ժա մա նա

կաշր ջա նը սկսած նրա ձվաբջ ջի բեղմ նա վոր ման պա հից մինչև լրիվ հա սու նա
նա լը և պտ ղի ծնվե լը։ 

Ար գան դում մեկ կամ մի քա նի պտուղ նե րի զար գա նա լու դեպ քում հղիու
թյու նը, հա մա պա տաս խա նո րեն, կա րող է լի նել ՄԻԱՊՏՈՒՂ և ԲԱԶՄԱՊՏՈՒՂ: 

ԱՌԱՋՆԱԿԻ̀  երբ ի գա կան ան հա տի կյան քի ա ռա ջին ան գամ է ըն թա նում, 
և ԿՐԿՆՎՈՂ, երբ  կրկնվում է։

Ըն թաց քի հա մա ձայն տար բեր վում են․
1. ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀՂԻՈՒԹՅՈՒՆ, ո րը բնո րոշ վում է պտղի և մոր օր

գա նիզմ նե րի նոր մալ վի ճա կով․
2. ՊԱԹՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀՂԻՈՒԹՅՈՒՆ, երբ ու ղեկց վում է մոր կամ զար գա ցող 

պտղի օր գա նիզ մում ֆի զիո լո գիա կան պրո ցես նե րի ըն թաց քի խախ տու մով․
Ձվարանային հղիություն՝ ախտաբանական հղիություն, երբ հասուն 
ձվա բջիջը ֆոլիկուլիտ պատռվելուց հետո այս կամ այն պատճառով չի ընկ
նում ձվափողի մեջ  բեղմնավորվելով շարունակում է զարգանալ։ Գյու ղա
տնտեսական կենդանիների ձվարանային հղիությունը հազվադեպ է լինում։

3. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀՂԻՈՒԹՅՈՒՆ (superfetatio գերպտ ղութ յուն), ո րը ու
ղեկց վում է այն դեպ քում, երբ տե ղի է ու նե նում ձվա զա տում, հոսք, կտղուց/1/, 
կա տար վում է արդ յու նա վետ ակտ, ո րի հետ ևան քով, բա ցի ար գան դում ար
դեն ե ղած պտղի, պատ վաստ վում է մեկ, իսկ բազ մա ծին նե րի մոտ՝ մի քա նի 
նոր սաղմ։ Լ րա ցու ցիչ հղիութ յան՝ սու պեր ֆե տա ցիա յի  կամ գերպտ ղութ յան 
դեպ քում հղիութ յու նը կա րող է վեր ջա նալ․

● հա սուն պտղի ծննդա բե րութ յամբ և  օ րա պա կա սի լրա ցու ցիչ ար տաք սու մով,
● ա ռա ջին պտու ղը ժա մա նա կին ծնե լով, երկ րորդ պտու ղը մինչև վերջ կրե

լով ու հա սուն վի ճա կում ծնվե լով,
● վի ժու մով և տար բեր հա սա կի ան ցուցք ներն/2/ ար տաք սե լով,
● ա ռա ջին պտուղ նե րի կորս տով ու երկ րոր դի զար գա ցու մով կամ ընդ հա

կա ռա կը։
(գերպտ ղութ յուն՝ սու պեր ֆե տա ցիան հնա րա վոր է հղիութ յան սկզբում, 
մինչև պտղի պլա ցեն տա յին սնման անց նե լը, իսկ ա վե լի ուշ՝ ա ռա ջին 
պտղա թա ղանթ նե րի միայն մեկ եղջ յու րում տե ղա վոր վե լու դեպ քում կամ 
կրկնա կի ար գան դի առ կա յութ յան դեպ քում)։
Պտ ղի օր գան նե րի ֆունկ ցիո նալ վի ճա կը նրա պտղա յին զար գաց ման ժա

մա նակ դժվա րութ յամբ է են թարկ վում ու սում նա սի րութ յան։ Սաղ մի ա մե
նա գոր ծուն յա օր գա նը՝ սիր տը, սկսում է կծկո ղա կան շար ժում ներ կա տա րել 
իր ձևա վոր ման պրո ցե սում։ Պտ ղի զար գաց ման հետ խո շոր կեն դա նի նե րի 
սրտի հնչյուն նե րը կա րող են բռնվել ո րո վայ նա յին պա տով աուս կուլ տա ցիա 
կա տա րե լու ժա մա նակ։ Շն չա ռա կան ա պա րա տը չի գոր ծում։ Զամ բի կի ռեկ
տալ հե տա զո տութ յան ժա մա նակ պտղի շար ժում նե րը եր բեմն կա րե լի է ո րո
շել հղիութ յան 3րդ  ամ սից հե տո։ 
1 ԿՏՂՈՒՑ՝ լատ․ oestrus՝ «կտղուց, գրգիռ»
2 ԱՆՑՈՒՑՔ՝ Վիժում
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Պետք է նշել, որ պտղի օր գան նե րի ֆունկ ցիո նալ վի ճա կը երկ րոր դա
կան նշա նա կութ յուն ու նի, քա նի, որ դրանք փո խա րին վում են միաս նա կան 
հա մաս պա սար կող պրո վի զոր (ժա մա նա կա վոր) օր գա նով՝ պլա ցեն տա յով։ 
Կաթ նա սուն նե րի սաղմն ա ռա ջին օ րե րին զար գա նում է ձվաբջ ջի պրո տոպ
լազ մա յի պա շար նե րի հաշ վին։  Պ լա ցեն տան, որ պես պրո վի զոր օր գան, փո
խա րի նում է չա փա հաս կեն դա նու նյու թե րի փո խա նա կութ յա նը մաս նակ ցող 
ա պա րատ նե րի կոմպ լեք սին։ Պ լա ցեն տա յին հյուս ված քը ներ կա յաց նում է 
պտղի ա մե նա բարդ տրո ֆիկ (սնու ցող) և  էն դոկ րի նա յին (ներ զա տիչ) օր գա նը։ 
Ն րա բազ մա կող մա նի ֆունկ ցիա նե րը ըն թա նում են ոչ միայն օս մո սի/1/ և դի
ֆու զիա յի/2/ օ րենք նե րով, այլև նյու թե րի բարդ բիո քի միա կան  վե րա փո խում
նե րի մի ջո ցով։ Պ լա ցեն տան պտղի թո քե րի դեր է կա տա րում՝ ա պա հո վե լով 
նրա թթված նի պա հան ջը և պտ ղի օր գա նիզ մից ար տա հա նե լով թթված նա յին 
փո խա նա կութ յան արդ յունք նե րը։ Նե րար գան դա յին ժա մա նա կաշր ջա նի հա
մար բնո րոշ է սաղ մի բա ցա ռիկ ա րագ ա ճը։ Բա վա կան է ցու ցադ րել սաղ մի 
միկ րոս կո պիկ մե ծութ յու նը 3050 կգ քա շի հաս նող հա սուն պտղի հետ, որ
պես զի պատ կե րաց նենք այդ պի սի ա ճի ողջ հսկա յա կան ե ռան դը (տես՝ աղ յու
սա կում ամ փոփ ված պտղի հա սա կը ըստ ա միս նե րի)։
Աղ յու սակ 3։ Պտ ղի եր կա րութ յու նը և քա շը ըստ ա միս նե րի:

1 ՕՍՄՈՍ (հուն․   հրում, ճնշում)՝ հեղուկ նյութերի ներծծումը՝ ներթափանցումը իրենց պատող 
բուսական կամ կենդանական թաղանթների միջով:
2 ԴԻՖՈՒԶԻԱ (լատ.՝  diffusio—տարածում, ընդարձակում)՝ մեկ նյութի մոլեկուլների դանդաղ 
ներթափանցում մի այլ նյութի մոլեկուլների մեջ:

/Հղիության կլինիկական ախտորոշումը տես սույն մոդուլի 16․1․1 բաժնում/

16.3.2 ՀՂԻՆԵՐԻ ՊԱՌԿԵԼԱԽՏ «ՊԱՐԱՊԼԵԳԻԱ»
Նա խածննդ յան պառ կե լախտ կամ հղի նե րի «պա րապ լե գիա /1/» (Paraplegia 

gravidarum): Նա խածննդ յան «պա րապ լե գիա» տեր մի նով ընդ հան րաց վում է 
ախ տա հա րում նե րի կոմպ լեքս, ո րոնք դրսևոր վում են շարժ ման օր գան նե րի 
ֆունկ ցիա նե րի խան գար ման մեջ, բայց չեն ու ղեկց վում պարզ կլի նի կա կան 
սիմպ տոմ նե րով, ո րի պատ ճա ռով չի հա ջող վում պար զել ոչ հի վան դա գին 
պրո ցե սի լո կա լի զա ցիան և  ոչ էլ նրա բնույ թը։ « Պա րապ լե գիան» հի վան դու
թ յուն չէ, այլ նրա սիմպ տոմն է։ « Պա րապ լե գիա յի» է թիո լո գիան պարզ ված չէ։ 
Ն րան նա խատ րա մադ րում են՝ 
1 ՊԱՐԱՊԼԵԳԻԱ՝ երկու կրծքային կամ երկու կոնքային վերջույթների պարալիզ։
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1. Ան բա վա րար կամ միա կող մա նի կե րակ րու մը
2. Զ բո սան քի բա ցա կա յութ յու նը
3. Նեղ շեն քում պա հե լը, որ տեղ հա տա կը հարթ է դե պի հետ ևի կող մը թեք
4. Պտ ղա թա ղանթ նե րի ջրա կա լութ յու նը, ինչ պես նաև մոր ընդ հա նուր 

ջրա կա լութ յու նը
5. Բարձր բտվա ծութ յու նը և հե տին վեր ջա վո րութ յուն նե րի ու գա վա կի 

հատ վա ծի մկան նե րի ֆունկ ցիո նալ ծան րա բեռն վա ծութ յու նը 
 Ծնն դից ա ռաջ ա մե նից հա ճախ եր կար պառ կում են կո վերն ու այ ծե րը, 

ա վե լի սա կավ՝ զամ բիկ նե րը, ա ռա վե լա պես ծնվե լուց մի քա նի օր կամ մի քա
նի շա բաթ ա ռաջ, ձմռան սե զո նի երկ րորդ կե սին․ ամ ռա նը եր կար պառ կե լու 
դեպ քում գրե թե չեն լի նում․ եր բեմն այն մաս սա յա կան բնույթ է ստա նում 
ընդ հա նուր կամ ո րա կա կան սո վա հա րութ յան հո ղի վրա։ Եր կար պառ կե
լու դեպ քում պրո ցես նե րի էութ յու նը հան գում է, ըստ եր ևույ թին, գա վա կի 
և հետ ևի վեր ջա վո րութ յուն նե րի մկա նա կար գի տո նու սի ի ջեց մա նը՝ կոն քի և  
ող նա շա րի կա պիչ ա պա րա տի միա ժա մա նակ յա թու լաց մամբ։ Այդ եր ևույթ նե
րը հետ ևանք են տրո ֆիկ խան գա րում նե րի, ո րոնք ա ռա ջա նում են կամ ընդ
հա նուր ան բա վա րար սննդա ռութ յան (սո վա հա րութ յան), կամ կե րա բաժ նում 
ե ղած ո րա կա կան թե րութ յուն նե րի (պո լիա վի տա մի նոզ և  օս տեո մա լա ցիա) 

հո ղի վրա, կամ, վեր ջա պես, որ պես մկա նա կար գի 
ընդ հա նուր թոր շո մա ծութ յան ար տա հայ տութ յուն՝ 
ան բա վա րար զբո սան քի հետ ևան քով։ 

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ։ Կեն դա նու ըն դհա
նուր տես քը ա ռույգ է․ ջեր մութ յու նը, ստա մոք
սաա ղի քա յին տրակ տը և մի զա սե ռա կան հա մա
կար գի գոր ծու նեութ յու նը, որ պես կա նոն, ա ռանց 
որ ևէ շեղ ման։ Հի վան դութ յու նը հղիութ յան վեր
ջում զար գա նա լու դեպ քում կեն դա նին, ծննդա բե
րութ յու նից հե տո, որ պես կա նոն, ա րագ կազ դուր
վում է։ Հի վան դութ յու նը, ծննդա բե րութ յու նից 
շատ ա ռաջ հայտն վե լու դեպ քում, ու ղեկց վում 
է ա ղես տա մոք սա յին տրակ տի գոր ծու նեութ յան 
խան գա րու մով, պառ կե լա խո ցե րի ա ռա ջա ցու մով, 
ո րոնք բար դա նում են սեպ տի կո պիէ միա յով։

Ն կար 14։ Նա խածննդ յան պառ կե լախտ կամ «պա րապ լե գիա»։ 

ԲՈՒԺՈՒՄԸ սիմպ տո մա տիկ է։ Հի վան դութ յան ա ռա ջին օ րե րին լավ ար
դ յունք են ստա նում միջմ կա նա յին նե րար կում նե րից գա վա կի հատ վա ծում՝ 
ա մեն ան գամ 0,51 մլ վա րատ րի նի 0,5 տո կո սա նոց լու ծույթ, յու րա քանչ յուր 
կող մից 23 կե տում (ըն դա մե նը 46 մլ)։ Նե րար կում նե րը կա րե լի է կրկնել 12 
օր հե տո։ Միա ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է օ րա կան 23 ան գամ կա տա րել վեր
ջա վո րութ յուն նե րի ու գա վա կի մաս սաժ և փոր ձել 46 մար դու ու ժով, թո
կի օգ նութ յամբ կեն դա նուն տե ղից բարձ րաց նել Իոն կի ե ղա նա կով։ Պետք է 
նկա տի ու նե նալ, որ թո կը (պա րա նը) կրծի կամ փո րի տա կից գցե լով կո վե րին 
բարձ րաց նե լը հա կա ռակ արդ յունք է տա լիս, ո րով հետև այդ ե ղա նա կը պետք 
է գնա հա տել որ պես ո րո ճող խո շոր կեն դա նի նե րի պառ կեց ման ե ղա նա կի մո
դի ֆի կա ցիա։
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Ն կար 15։ Նա խածննդ յան պառ կե լախ տի կամ «պա րապ լե գիա»ի դեպ քում կո վին 
բարձ րաց նե լու հա մար պա րա նի դիր քը։

Պառ կե լախ տի վտան գը կան խե լու հա մար կի րա ռում են վեր ջա վո րութ յուն
նե րի, կող քե րի և գա վա կի մաս սաժ, կեն դա նուն օ րա կան 23 ան գամ զգու
շութ յամբ շրջում են (ար գան դի ո լորք) մի կող մից մյու սը, կա նո նա վոր փո խում 
են ցամ քա րը և հետ ևում են մար սո ղա կան տրակ տի վի ճա կին։ Կե րա բա ժի նը 
պետք է պա րու նա կի կոն ցենտ րատ ներ և վի տա մին նե րով հա րուստ կե րեր։

Բուժ ման դե ղա տոմս՝ ռե ցեպ տի օ րի նակ/1/ նա խածննդ յան/հետծննդ յան 
պառ կե լախ տի հա մար։
1. Rp.: Spiritus sinapis 300,0. D.S. Արտաքին, գավակի հատվածին քսելու 

համար
2. Rp.: Veratrini 0,03: Spiritus vini rectificati 5,0. M.D.S. Ենթամաշկային 

ձիուն կամ կովին։
3. Rp.: Strichnini nitrici 0,05; Aq. destillatae 5,0 M.f. solutio. Sterilise tur. 

D.S. Ենթամաշկային, կովին;
4. Rp.: Calcii chlorati; Urotropini aa 8,0; Aq. destillatae 100,0. M. Steriliseturl 

D.S. Ներքին կովին, ձիուն։
5. Rp.: 01. Jecoris Aselli 500,0. D.S. Ներքին, կովին 3 ճաշի գդալ, օրը 23 

անգամ, պառկելախտի դեպքում կապված օստեոմալացիայի (ռախիտի) 
կամ ավիտամինոզի հետ։

6. Rp.: Vitaminoli 20,0. D.S. Ներքին, կովին 1525 կաթիլ, օրը 23 անգամ, 
պառկելախտի դեպքում կապված օստեոմալացիայի (ռախիտի) կամ 
ավիտամինոզի հետ։

7. Rp.: Methyli Salicylici 25,0; Spiritus Camphorae; Olei Terebinthinae 
la 75,0; Olei Lini 50,0. M. f. linimentum. D. S. Наружное. Գավակի 
հատվածի մշակման համար։

16.3.3 ՀՂԻՆԵՐԻ ԱՅՏՈՒՑ
Հ ղի նե րի այ տուց (Hydrops gravidarum)՝ են թա մաշ կա յին ցան ցա շեր տում 

տե ղի ու նե ցող տրան սու դա տի/2/ կու տա կում, որն ու ղեկց վում է ընդ հա նուր 
կամ տե ղա կան ե րա կա յին կան գե րով։ Պ րո ցե սը պայ մա նա վոր վում է սրտի, թո
քե րի և  ե րի կամ նե րի ա նո մա լիա նե րով, կեն դա նի նե րի պահ պան ման և խ նամ քի 
գոր ծում գո յութ յուն ու նե ցող թե րութ յուն նե րով, քիչ սննդա րար, բայց մե ծա
1 http://techpharm.ru/animals3_vet37 
2 ՏՐԱՆՍՈՒԴԱՏ՝ Transsudatum, հեղուկի կուտակում միջհյուսվածքային ճեղքերում և մարմնի 
խոռոչներում արյան և ավիշի շրջանառության խանգարման հետևանքով։ 
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ծա վալ կե րե րով կե րակ րե լով և, ա ռանձ նա պես, զբո սան քի  բա ցա կա յութ յամբ։ 
ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ՝ ար տա հայտ վում են նրա նով, որ հետ ևի վեր

ջա վո րութ յուն նե րի, կաթ նա գեղ ձի, վենտ րալ/1/ ո րո վայ նա պա տի վրա եր ևան 
են գա լիս ան ցավ տա րա ծա կան ու ռուցք ներ, ո րո վայ նա պա տի վրա այ տու
ցա յին հատ ված ներ դա սա վոր վում են սպի տակ գծին զու գա հեռ զգա լի մե
ծութ յուն ու նե ցող ձո ղե րի տես քով, ո րոնք հա ճախ միա ձուլ վում են մի լայն, 
կրծքա տա կին հաս նող ընդ հա նուր գլա նի։ Այ տու ցա յին հյուս վածք նե րի մա
կե րե սը ա վե լի սառն է, քան հար ևան հատ ված նե րը, մա տով սեղ մե լու դեպ
քում նրա վրա գո յա նում է դան դաղ հարթ վող փոս։ Այ տուց նե րը հան դի պում 
են   ա ռա վե լա պես զամ բիկ նե րի և կո վե րի մոտ։ Եր բեմն այ տու ցա յին վենտ րալ 
ո րո վայ նա պա տի և կաթ նա գեղ ձի մաշ կը իջ նում է մինչև ցատ կիչ հո դե րի մա
կար դա կը։ Ներհ յուս ված քա յին ճնշման բարձ րա ցումն ու ղեկց վում է ար յան 
շրջա նա ռութ յան խան գա րում նե րով և փոք րաց նում հյուս վածք նե րի դի մաց
կու նութ յու նը, նրանց տրավ մա տիկ վնաս վածք նե րի   դեպ քում կան գա յին  այ
տու ցը վեր է ած վում բոր բո քա յի նի, զար գա նում են մաշ կի զգա լի հատ ված նե
րի ֆլեգ մոն նեա/2/ և նեկ րոզ ներ (մե ռու կա ցում)։ 

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ՝ բա րեն պաստ է։ Սո վո րա բար հենց միայն խնամ քի և պահ
ված քի բա րե լա վու մը ե թե ան գամ բո լո րո վին չի վե րաց նում այ տու ցը, ա պա 
առ ժա մա նակ կանգ նեց նում է նրա հե տա գա զար գա ցու մը։ Ծնն դից հե տո այ
տուցն ան հե տա նում է ինք նա բե րա բար։ Հ ղիութ յան ա ռա ջին կե սին դրսևոր
ված այ տու ցը հա տուկ ու շադ րութ յուն է պա հան ջում, ո րով հետև ժա մա նա կի 
ըն թաց քում զար գա նում է և սո վո րա բար ազ դան շում է սրտի, ե րի կամ նե րի և  
այլ օր գան նե րի օր գա նա կան ա րա տի առ կա յութ յան մա սին։ 

ԲՈՒԺՈՒՄԸ՝ սիմպ տո մա տիկ է։ Ու ժեղ մի զա մուղ և լուծ ա ռա ջաց նող մի
ջոց նե րի կի րա ռու մը հա կա ցուց ված է։ Ներհ յուս ված քա յին ճնշու մը թու լաց
նե լու հա մար չպետք է դի մել թրա տում նե րի և մաշ կի կտրում նե րի, նրանք 
չեն բա րե լա վում դրութ յու նը, ընդ հա կա ռա կը, հա ճախ բար դա նում են բոր
բո քա յին այ տու ցով և ֆ լեգ մո նա յով։ Կա նո նա վոր զբո սան քը, ջրե լու սահ մա
նա փա կու մը, բարձ րո րակ կե րե րով կե րակ րե լը և  այ տուց ված հյուս վածք նե րի 
մաս սա ժը (ա ռանց գրգռիչ օ ծա նե լիք նե րի) սո վո րա բար նպաս տում են ար յան 
շրջա նա ռութ յան ա րագ վե րա կանգն մա նը և տ րան սու դա տի ներծծ մա նը։ 

Նկար 16: Հղի կովի այտուց։

1 ՎԵՆՏՐԱԼ՝ Ventralis, որովայնային, ստորին, փորի կողմին վերաբերվող։
2 ՖԼԵԳՄՈՆԱ՝ phlegmone, ենթամաշկային և միջմկանային բջջանքների սուր, տարածուն, հաճախ 
թարախային բորբոքում, որը հակված է ենթարկվելու տարածուն մեռուկացման։
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16.3.4 ՀԵՇՏՈՑԻ ԱՐՏԱՆԿՈՒՄ
Հեշ տո ցի ար տան կու մը (Prolapsus Vaginae)̀  ար տափ քում, տե ղի է ու նե

նում հեշ տո ցա յին խո ղո վա կի ին վա գի նա ցիա յի (ներ սեղմ վածք) հետ ևան քով, 
ո րից հե տո գո յա ցած ծալ քը ար տափք վում է սե ռա կան ճեղ քից։ Ըստ ար տանկ
ման աս տի ճա նի կլի նի կո րեն տար բեր վում են՝ 

1. հեշ տո ցի թե րի, մաս նա կի ար տան կում, ո րը ար տա հայտ վում է հեշ տո ցի 
պա տի՝ վուլ վա յից ծալ քի ձևով ցցվող մա սի տե ղա փոխ մամբ, 

2.հեշ տո ցի լիա կա տար ար տան կում, երբ հեշ տո ցա յին ամ բողջ խո ղո վա կը 
իր ծալ քի մեջ պար փակ վե լով՝ ար գան դի վզիկն ու մար մի նը դուրս է գա լիս 
վուլ վա յից սահ ման նե րից։ 
Գ ծա գիր1: Հեշ տո ցի ար տանկ ման սխե մա։

Որ պես կա նոն, հեշ տո ցի ար տան կու մը նկատ վում է հղիութ յան երկ րորդ 
կե սին։ Ար տան կու մը հա ճախ նկատ վում է կո վե րի ու այ ծե րի մոտ, ա վե լի սա
կավ՝ զամ բիկ նե րի, ոչ խար նե րի, խո զե րի ու այլ կեն դա նի նե րի մոտ, և պայ մա
նա վոր վում է ի գա կան սե ռա կան օր գան նե րի ֆիք սող ա պա րա տի թու լաց մամբ 
(ար գան դա յին մի ջըն դեր քի և շե քա մի ջա յին ցան ցա շեր տի պրկում), նե րո րո
վայ նա յին ճնշման բարձ րաց ման զու գակ ցութ յամբ։ 

Հի վան դութ յունն ա ռա ջա նում է ա ռա վե լա պես կեն դա նի նե րի պահ պան
ման և կե րակր ման գոր ծի թե րութ յուն նե րի հո ղի վրա։ Որ պես հի վան դութ յան 
նա խատ րա մադ րող պատ ճառ ներ անհ րա ժեշտ է նշել հետև յալ նե րը. 

1. Կեն դա նու թերս նում և հ յու ծում՝ մար սո ղա կան ա պա րա տի ֆունկ ցիա
նե րի խան գար ման, ընդ հա նուր հի վան դութ յուն նե րի, կո պիտ կամ հեշ տու
թյամբ խմոր վող կե րե րով կե րակ րե լու հո ղի վրա։ Այ ծե րի հեշ տո ցի ար տան
կու մը հա ճախ ու ղեկ ցում է օս տե մա լա ցիա յին/1/։

2. Մ սու րա յին պահ ված քը ոչ բա վա րար զբո սան քի դեպ քում։
3. Կա ցոց նե րում թեք ված հա տա կը, ո րը նպաս տում է ար գան դի տե ղա

փոխ մա նը դե պի կոն քի խո ռոչ։
4. Միապ տուղ կեն դա նի նե րի բազ մապ տուղ հղիութ յու նը, որն ա ռա ջաց

նում է կա պե րի պրկում և նե րո րո վայ նա յին ճնշման բարձ րա ցում։
5. Մեծ հա սա կը, ո րով հետև բազ մա ծին կեն դա նի նե րի հյուս վածք նե րի ընդ

հա նուր տո նուսն իջ նե լու և կա պա յին ա պա րա տի պրկման հետ ևան քով, հեշտ է 
կա տար վում սե ռա կան ա պա րա տի ա ռան ձին հատ ված նե րի տե ղա փո խութ յու նը։

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԸՆԹԱՑՔԸ։ Հեշ տո ցի մաս նա կի ար տան կու
մը դրսևոր վում է նրա նով, որ նրա դոր զալ (մեջ քա յին կամ հե տին) պա տը դուրս 
1 ՕՍՏԵՈՄԱԼԱՑԻԱ՝ ոսկրերի փափկացում, քրոնիկական հիվանդություն է ֆոսֆորակալ ցիու մա
կան և վիտամինային (D վիտամին) փոխանակության խանգարման հետևանքով։
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է ցցվում վուլ վա յից։ Վուլ վա յի ճեղ քը նրա վե րին մա սում բաց վում է, և ն րա 
մի ջով դուրս է գա լիս կար միր, լոր ձա թա ղան թով պատ ված, հա վի ձվից սկսած 
մինչև սա գի ձվի մե ծութ յուն ու նե ցող զանգ ված։ Հի վան դութ յան սկզբնա կան 
ստա դիա նե րում ար տան կու մը եր ևան են բե րում միայն պառ կած կեն դա նու 
մոտ․ ա վե լի ուշ, պա րա վա գի նալ ցան ցա շեր տը թու լա նա լուն զու գըն թաց, լոր
ձա թա ղան թի ծալ քը չի ձգվում նաև կեն դա նու կանգ նած ժա մա նակ։

Նկար 18։ Հեշտոցի լրիվ 
արտանկում։

Հեշ տո ցի մաս նա կի ար տան կու մը ծննդա բե րութ յան ըն թաց քի վրա չի անդ
րա դառ նում, պտղի ար տաքս ման ժա մա նակ, վզի կը դե պի ա ռաջ, պտղի վրա 
ճնշում գոր ծե լու հետ ևան քով (տես ծննդա բե րութ յան ակ տի մա սին, սույն մո
դու լի 16․4․2 են թա բա ժի նը), հեշ տո ցի պա տի դուրս ըն կած ծալ քը նո րից ներս 
է քաշ վում կոն քի խո ռոչ և հարթ վում։ 

Հեշ տո ցի լիա կա տար ար տան կու մը կա րող Է ա ռա ջա նալ որ պես մաս նա կիի 
բար դա ցում կամ, նա խատ րա մադ րութ յան առ կա յութ յան դեպ քում, զար գա
նալ միան գա մից ճի գե րի ժա մա նակ տիմ պա նիա յի, բուռն ըն թա ցող նա խա
պատ րաս տա կան  ծննդա ճի գե րի դեպ քում։ Ար տանկ ման այս ձևի դեպ քում 
վուլ վա յից դուրս է գա լիս վառ վար դա գույն փայ լուն լոր ձա թա ղան թով պատ
ված գնդաձև մեծ զանգ ված։  Հեշ տո ցի լիա կա տար ար տան կու մը կա րող է 
ա ռա ջա նալ որ պես մաս նա կի բար դա ցում կամ, նա խատ րա մադ րու թյան առ
կա յութ յան դեպ քում, զար գա նալ միան գա մից ճի գե րի ժա մա նակ տիմ պա
նիա յի, բուռն ըն թա ցող նա խա պատ րաս տա կան ծննդա ճի գե րի դեպ քում։ 
Ար տանկ ման այս ձևի դեպ քում վուլ վա յից դուրս է գա լիս վառ վար դա գույն 
փայ լուն լոր ձա թա ղան թով պատ ված գնդաձև մեծ զանգ ված։ Դուրս ե կած 
հեշ տո ցի պեի ֆե րիկ ծայ րին շո շափ վում է ար գան դի վզի կը, ո րի բե րա նը հեշ
տութ յամբ ի մաց վում է հղիութ յան այս տեղ ե ղած լոր ձա յին խցա նով։ 

Ե թե ար գան դի մաս նա կի ար տան կու մը տե ղի է ու նե ցել ծննդա բե րութ յու նից 
ոչ շատ ա ռաջ և վուլ վա յից դուրս ե կող ծալ քը մեծ է, բժշկա կան մի ջամ տութ յու
նը սահ մա նա փակ վում է պրո ֆի լակ տիկ մի ջո ցա ռում նե րով, լոր ձա թա ղան թի 
վնա սու մը (տրավ մա տի զա ցիան) և հեշ տո ցի դուրս ընկ նող մա սի հե տա գա մե
ծա ցու մը կան խե լու հա մար։ Դ րան հաս նում են կե րա բաժ նի փո փո խութ յամբ՝ 
ա ռա վե լա պես, խտաց րած, բայց դյու րա մարս կե րեր մտցնե լով նրա մեջ։ Ե թե 
կոն սեր վա տիվ մի ջո ցա ռում նե րը արդ յունք չեն տա լիս, պետք է հեշ տո ցի դուրս 
ընկ նող մա սը տե ղա դար ձել և  ամ րաց նել (23 գլա նի կա վոր կար դնե լով)։

Նկար 17։ Հեշտոցի մասնակի արտանկում։
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Լիա կա տար ար տանկ ման դեպ քում ինք նա բե րա բար ա պա քի նում տե ղի չի 
ու նե նում։ Ար տա քին ներ գոր ծութ յուն նե րի (չո րա ցում, կղան քով և ցամ քա րով 
կեղ տո տում) ազ դե ցութ յան տակ հեշ տո ցի լոր ձա թա ղան թը մա հա նում է, որ 
հա ճախ հասց նում է սեպ սի սի։ Ուս տի, լիա կա տար ար տանկ ման  դեպ քում 
անհ րա ժեշտ է ան հա պաղ   տե ղա դար ձել և  ամ րաց նել։ 

1. Հեշ տո ցը տե ղա դար ձե լուց ա ռաջ պետք է կեն դա նուն այն պի սի դիրք 
տալ, որ պես զի կոն քը զգա լի չա փով բարձր չլի նի գլխից (կոն քա յին հատ վա
ծի վրա նե րո րո վայ նա յին ճնշու մը թու լաց նե լու հա մար)։ Հեշ տո ցը տե ղա դար
ձում են հետև յալ եր կու ձևե րից մե կով.

2. Հեշ տո ցի դուրս ըն կած մա սը ամ բող ջութ յամբ փա թա թում են ախ տա հա
նիչ լու ծույ թով տո գոր ված սրբի չով (կամ ան ձե ռո ցի կով)։ Այ նու հետև եր կու ձեռ
քով հեշ տո ցը բռնում են բո լոր կող մե րից և  աս տի ճա նա բար հրում իր տե ղը։

Ձեռ քը բռունցք կազ մած և  ան ձե ռո ցի կով փա թաթ ված, դնում են վզի կի 
հեշ տո ցա յին շրջա նի վրա նրա վրա ճնշում գոր ծադ րե լով՝ հեշ տո ցը սա հուն 
կեր պով մտցվում է կոն քի խո ռո չը։ Այս ձևը ա վե լի արդ յու նա վետ է։ 

Մանր կեն դա նի նե րի դուրս ըն կած հեշ տո ցը մեծ մա սամբ ինքն ի րեն տե ղա փոխ
վում է կոն քի խո ռո չը, ե թե է գին բարձ րաց նում են հետ ևի վեր ջա վո րութ յուն նե րից։ 

Հեշ տո ցը տե ղա դար ձե լը թե րապև տիկ մի ջամ տութ յան միայն ա ռան ձին 
է տապ է։ Հե տա գա, ա վե լի բարդ խնդիրն այն է, որ ամ րաց վի հեշ տո ցը։ Այդ 
նպա տա կի հա մար ա ռա ջարկ ված են շատ ե ղա նակ ներ, ո րոնք ի րենց բնույ թով 
կա րող են ստո րա բա ժան վել եր կու խմբի.

1. ԿՈՆՍԵՐՎԱՏԻՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐ։ Դ րանց սկզբուն քը հան գում է հեշ տոցն 
իր նոր մալ վի ճա կում պա հող զա նա զան ա պա րատ նե րի օգ տա գործ մա նը։

Ն կար 19։  Հեշ տո ցի ամ րա ցու մը մե տա ղա կան  
օ ղա կով

Ն կար 20։  Հեշ տո ցի ամ րա ցու մը 
մե տա ղա կան  օ ղա կով

2. ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐ։ Լա
վա գույն արդ յունք ստաց վում է վուլ
վա յի վրա 56 գլա նի կա վոր կա րեր 
դնե լու դեպ քում։ Ա ռանձ նա պես կար
ևոր է, որ պես զի այդ կա րե րը ա մուր 
լի նեն վուլ վա յի դոր զալ մա սում։
Ն կար 21։ Հեշ տո ցի վրա կար դնե լու 
սխե ման

1Ընդհատվող կար; 2Համընդհանուր կար; 3Գլանիկավոր (քսակաձև) կար
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Ն կար 22։ Հեշ տո ցի վրա կար դնե լու ձևե րը։
1Ընդհատվող կար; 2Համընդհանուր կար; 3Քսակաձև կար

Ծնն դա բե րութ յան պրո ցե սի սկզբին կա րե րը հա նում են, ո րով հետև պտղի 
ար տաքս ման ժա մա նակ նրանք կա րող են պոկ վել հյուս վածք նե րի հետ միա
սին, ընդ ո րում նրանց տե ղում կմնան պատռ ված վեր քեր։

16.3.5 ԱՐՏԱՐԳԱՆԴԱՅԻՆ ՃՈՂՎԱԾՔՆԵՐԸ ԵՎ 
ԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐԳԱՆԴԻՑ
16.3.5.1 ՀՂԻՆԵՐԻ ՈրՈՎաՅՆաՅԻՆ ՄԿաՆՆերԻ ՊատՌՎաԾՔՆեր 
(արԳաՆԴաՅԻՆ ՃՈղՎաԾՔՆեր, hernia uteri, s. hYstoreceLE) 
Հի վան դութ յու նը բնու թագր վում է նրա նով, որ ո րո վայ նա յին մկան նե րի 

պատռ ված քի հետ ևան քով, ճող ված քա յին պարկ է գո յա նում և հ ղի ար գան դը 
թա փան ցում է նրա մեջ։ Ա ճու կա յին խո ղո վակ ու նե ցող շնե րի մոտ, ինչ պես 
հայտ նի է, կա րող է ա ճա ռաար գան դա յին ճող վածք ա ռա ջա նալ։ Մ կան նե րի 
պատռ վածք նե րը պայ մա նա վոր վում են փո րի տրավ մա տիկ ախ տա հա րում
նե րով կամ ա ռա ջա նում են ինք նա բե րա բար։ Ճող վածք նե րը ա վել հա ճախ 
նկատ վում են զամ բիկ նե րի, կո վե րի և  այ ծե րի մոտ, ա վե լի սա կավ՝ մյուս կեն
դա նի նե րի մոտ։ Ճող վածք նե րի ա ռա ջաց մա նը   նա խատ րա մադ րում են՝ զբո
սան քի բա ցա կա յութ յու նը և մ կա նա կար գի ընդ հա նուր թոր շո մա ծութ յու նը, 
պա ռա վութ յու նը, մե ծա ծա վալ խա րով (ֆու րաժ) կե րակ րե լը, պտղա թա ղանթ
նե րի ջրա կա լութ յու նը։ Մեծ մա սամբ հան դի պում են վենտ րալ ո րո վայ նա պա
տի ճող վածք ներ՝ փո րի ու ղի մկան նե րի ջլի մեկ կամ մի քա նի երկ կող մա նի 
պատռ ված քի հո ղի վրա այն տե ղին մոտ, որ տեղ ու ղիղ մկան նե րը ամ րա նում 
են կոն քի ոս կոր նե րին։ Ճող վածք նե րը ա վե լի սա կավ հան դի պում են փո րի 
կողմ նա յին պա տին և, որ պես բա ցա ռութ յուն, շե քի շրջա նում։ Կ լի նի կա կան 
նշան նե րը ար տա հայտ վում են ո րո վայ նա պա տի կոն ֆի գու րա ցիա յի փո փո
խութ յամբ։ Ու ղիղ մկան նե րի պատռ ված քի դեպ քում կաթ նա գեղ ձի տե ղա
փո խում է կա տար վում դե պի ա ռաջ ու ցած կամ դե պի մի կողմ։ Կողմ նա յին 
ո րո վայ նա պա տի ճող վածք նե րը զամ բիկ նե րի մոտ տե ղա փոխ վում են ա ռա
վե լա պես ձախ, իսկ ո րո ճող նե րի մոտ՝ աջ կող մում։ Պալ պա ցիա յի ժա մա նակ 
պտու ղը շո շափ վում է։ Ծնն դա բե րութ յու նը լի նում է ծանր և պ տու ղը կա րող 
է մա հա նալ հեղ ձու մից։ Հետծննդ յան շրջա նը վեր ջա նա լուց հե տո կեն դա նին 
պետք է խո տան վի որ պես մսա ցու։
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Նկար 23։ Որովայնային ճողվածք (1, 2 ) և արգանդային ճողվածք (3)։
1 2 3

16.3.5.2 ԱՐԳԱՆԴԱՅԻՆ ԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍՈՒԹՅՈՒՆ (Hematometra)
Զամ բիկ նե րի, կո վե րի, այ ծե րի և սա կա վա դեպ՝ մյուս կեն դա նի նե րի ար գան

դա յին ար յու նա հո սութ յու նը կա րող է ա ռա ջա նալ ար յու նա տար ա նոթ նե րը 
վնաս վե լու հո ղի վրա։ Ար գան դի խո ռո չի մեջ կա րող են բաց վել պտղա թա ղանթ
նե րի կամ ար գան դի լոր ձա թա ղան թի, կամ միա ժա մա նակ պտղի և մոր ար յու նա
տար հա մա կար գի ա նոթ նե րը։ Ար գան դա յին ար յու նա հո սութ յան ան մի ջա կան 
պատ ճառ ներ են ար գան դի ճմլվածք նե րը, ին ֆեկ ցիա յի և  ին վա զիա յի պա թո գեն  
ազ դե ցութ յու նը, էն դոկ րին հա մա կար գի ֆունկ ցիա նե րի խան գա րում նե րը (հոս
քի սկսվե լը հղիութ յան ժա մա նա կաշր ջա նում)։ Ար յու նա հո սութ յան ել քը կախ
ված է նրա բնույ թից (զար կե րա կա յին, ե րա կա յին, մա զա նո թա յին) և կեն դա նու 
տե սա կից։ Սիմպ տոմ ներն են՝ ար յան պար բե րա բար ար տա զա տում սե ռա կան 
օր գան նե րից։ Ոչ մեծ ար յու նա հո սութ յուն նե րը չեն անդ րա դառ նում կեն դա նու 
ընդ հա նուր վի ճա կի վրա, և միայն եր բեմն կա րե լի է նկա տել, որ կեն դա նին ո րոշ 
չա փով ան հանգս տա նում է ինչ պես թեթև փո րա ցա վի ժա մա նակ։ Ու ժեղ ար յու
նա հո սութ յան դեպ քում եր ևան են գա լիս ընդ հա նուր ա նե միա յի նշան ներ։ 

Ախ տո րո շում դնե լու հա մար ա մե նից ա ռաջ պետք է հա մոզ վել, որ ար յունն 
ար տա զատ վում է ար գան դից և  ոչ թե հեշ տո ցից։ Դ րա հա մար, օգ տա գոր ծե
լով հեշ տո ցա յին հա յե լին, զննում են հեշ տո ցի լոր ձա թա ղան թը և  ար գան դի 
վզի կը վա գի նալ մա սը։ Ե թե հեշ տո ցի խո ռո չը լցված է ար յու նով, այն պետք է 
հե ռաց նել, կորն ցա գի օգ նութ յամբ տամ պո նով սրբելչո րաց նել ար գան դի վզի
կը և հետ ևել ար յան ար տա հոս մա նը նրա նից։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ հան գում է վնաս ված ա նո թի թրոմ բո զի մի ջո ցով ար յու նա հո
սութ յու նը կանգ նեց նե լու սիմպ տո մա տիկ մի ջո ցա ռում նե րին։ Այդ նպա տա կով 
կեն դա նուն լրիվ հան գիստ են տա լիս, կանգ նեց նում են նրան դե պի ա ռաջ թեք
ված հա տա կի վրա և դիագ նո զը ո րո շե լուց հե տո դա դա րեց նում են հեշ տո ցի 
և  ու ղիղ ա ղի քի մի ջո ցով կա տար վող ա մեն մի հե տա զո տութ յուն։ Լավ են ազ
դում ար յու նա քաշ ու ժեղ ներշ փում նե րը կրծքի, առջ ևի, վեր ջա վո րու թյուն նե րի 
շրջա նում և սա ռը կոմպ րե սը գա վա կի վրա։ Ցուց ված են խլո րալ հիդ րատ (per 
os) և մոր ֆիու մի (կամ փո խա րի նիչ) նե րար կում ներ (զամ բիկ նե րին)։

Սուր ա նե միա յի եր ևույթ նե րի ժա մա նակ դի մում են ար յան փոխ նե րարկ
ման կամ ֆի զիո լո գիա կան լու ծույ թի ին ֆու զիա յին։ Կամ ֆո րան, կո ֆեի նը և 
սր տա յին մյուս մի ջոց նե րը հա կա ցուց ված են։ Ն պա տա կա հար մար է կա տա րել 
ար հես տա կան վի ժում՝ սե պասն կի պրե պա րատ նե րի և  ար գան դա յին այլ մի
ջոց նե րի հե տա գա կի րառ մամբ։
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ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ միշտ կաս կա ծե լի է, քա նի որ չի կա րե լի ո րո շել ոչ ար յու
նա հո սութ յան բնույ թը և  ոչ էլ նրա աղբ յու րը։ Զամ բիկ նե րի պլա ցեն տա յի մայ
րա կան և պտ ղա յին մա սե րի միջև ե ղած ար յու նը հեշ տու թյամբ ա ռաջ է բե րում 

նրանց ան ջա տում և վի ժում։ Բազ մա կի 
պլան ցեն տա ու նե ցող կո վի նույ նիսկ զգա
լի ար յու նա հո սութ յուն ներ անց նում են 
ա ռանց ա ռան ձին վնա սա կար հետ ևանք
նե րի, ար յու նը հա վաք վում է պլա ցեն տա
նե րի ա րան քում, չխախ տե լով պլա ցեն տար 
կա պը։ Ե թե ար յու նա հո սութ յու նը չի վեր
ջա ցել պտղի ար տաք սու մով, զե ղած ար
յու նը մա սամբ ներծծ վում է, իսկ մա սամբ էլ 
կրա կա լում է՝ փո խարկ վե լով ար գան դա յին 
ա վա զի։

Նկար 24։ Արգանդային արյունահոսություն։

16․3 ՍՏՈՒԳԻ՛Ր ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԴ
1. Ի՞նչ է հղիությունը և ըստ ընթացքի ինչպե՞ս է տարբերվում։
2. Ինչ պե՞ս է ար տա հայտ վում նա խածննդ յան պառ կե լախ տը կամ հղի նե րի 

«պա րապ լե գիան»
3. Ինչ պե՞ս է ար տա հայտ վում հղի նե րի այ տու ցը և  ինչ պե՞ս է այն ախ տո

րոշ վում։
4. Ո՞ր դեպ քում է ա ռա ջա նում հեշ տո ցի ար տան կում և  ըստ ար տանկ ման 

աս տի ճա նի կլի նի կո րեն ինչ պե՞ս է տար բեր վում։
5. Ինչ պե՞ս են բնու թագր վում հղի նե րի ո րո վայ նա յին մկան նե րի պա տըռվածք

նե րը (ար գան դա յին ճող վածք նե րը)։ Ո րո՞նք են ար գան դա յին ար յու նա հո
սութ յան ան մի ջա կան պատ ճառ նե րը և  ին չի՞ց է կախ ված արյու նա հո սու
թ յան ել քը։

16․3 ԹԵՍՏԵՐ
I Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 

 Տար բեր վում է հղիութ յու նը ըստ ըն թաց քի՝ 
1. ֆի զիո լո գիա կան հղիութ յուն 
2. պա թո լո գիա կան հղիութ յուն
3. լրա ցու ցիչ հղիութ յուն
4. վի ժում

II Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Կո վի պտղի եր կա րութ յու նը (սմ) ըստ ա միս նե րի (19 ա միս)՝

1. 0.91.0
2. 67
3. 1214
4. 2226
5. 3540
6. 4560
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7. 5075
8. 6085
9. 80100

III Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Կո վի պտղի քա շը (կգ) ըստ ա միս նե րի (19 ա միս)՝

1. 0,10,2
2. 0,20,3
3. 0,130,15
4. 2,0
5. 2,53,5
6. 3,54,5
7. 56
8. 1220
9. 2060

IV Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Պտ ղակ րութ յան պա թո լո գիա՝ 

1. Նա խածննդ յան պառ կե լախտ կամ հղի նե րի «պա րապ լե գիա» ա ռա ջաց
մա նը նա խատ րա մադ րում են՝

2. Լավ կե րակ րու մը
3. Ան բա վա րար կամ միա կող մա նի կե րակ րու մը
4. Զ բո սան քի բա ցա կա յութ յու նը
5. Նեղ շեն քում պա հե լը, որ տեղ հա տա կը հարթ է դե պի հետ ևի կող մը թեք
6. Պտ ղա թա ղանթ նե րի ջրա կա լութ յու նը, ինչ պես նաև մոր ընդ հա նուր ջրա

կա լութ յու նը։

V Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Պտ ղակ րութ յան պա թո լո գիա՝

Հի վան դութ յունն ար տա հայտ վում է նրա նով, որ հետ ևի վեր ջա վո րութ յուն նե
րի, կաթ նա գեղ ձի, վենտ րալ ո րո վայ նա պա տի վրա եր ևան են գա լիս ան ցավ տա
րա ծա կան ու ռուցք ներ, ո րո վայ նա պա տի վրա ու ռուց քա յին հատ ված ներ, ո րոնք 
հա ճախ միա ձուլ վում են մի լայն, կրծքա տա կին հաս նող ընդ հա նուր գլա նի։

/ստորև նշել, թե որ հի վան դութ յան մա սին է խոս քը/
1. Պառ կե լախտ
2. Հեշ տո ցի ար տան կում
3. Ար տար գան դա յին ճող վածք ներ
4. Հ ղի նե րի ո րո վայ նա յին մկան նե րի պատռ վածք ներ
5. Ար գան դա յին ար յու նա հո սութ յուն
6. Հ ղի նե րի այ տուց

VI Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Պտ ղակ րութ յան պա թո լո գիա՝

Հեշ տո ցի ար տանկ ման ա ռա ջաց մա նը նա խատ րա մադ րում են՝
1. Կեն դա նու թերս նու մը և հ յու ծու մը
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2. Մ սու րա յին պահ ված քը, ոչ բա վա րար զբո սան քը
3. Կա ցոց նե րում թեք ված հա տա կը,
4. Միապ տուղ կեն դա նի նե րի բազ մապ տուղ հղիութ յու նը
5. Կեն դա նու մեծ հա սա կը, 
6. Բազ մա ծին կեն դա նի նե րի հյուս վածք նե րի ընդ հա նուր տո նու սի իջ նե լը
7. Պառ կե լախ տը

VII Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Պտ ղակ րութ յան պա թո լո գիա՝

1. Հ ղի նե րի ար գան դա յին մկան նե րի պատռ վածք նե րը պայ մա նա վոր վում են 
2. Փո րի տրավ մա տիկ ախ տա հա րում նե րով 
3. Ա ռա ջա նում են ինք նա բե րա բար 
4. Բ նա ծին են

VIII Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Պտ ղակ րութ յան պա թո լո գիան՝

1. Ար գան դա յին ար յու նա հո սութ յան ան մի ջա կան պատ ճառ ներն են՝
2. Ար գան դի ճմլվածք նե րը 
3. Ին ֆեկ ցիա յի պա թո գեն  ազ դե ցութ յու նը
4. Ին վա զիա յի պա թո գեն  ազ դե ցութ յու նը 
5. Էն դոկ րին հա մա կար գի ֆունկ ցիա նե րի խան գա րում նե րը 
6. Կեն դա նու թերսն վա ծութ յու նը

16.4 ԾՆՆԴՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԱՐԲԵՐԵԼ ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ
 ԱԽՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
16.4.1 ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՆՇԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ Ի ՀԱՅՏ 
ԳԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԸ
16.4.1.1 ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՆՇԱՆՆԵՐԸ
Պտ ղակ րութ յան վեր ջը մո տե նա լուն զու գըն թաց՝ մոր օր գա նիզ մը են թարկ

վում է մի շարք փո փո խութ յուն նե րի, ո րոնց նշա նա կութ յու նը կա յա նում է 
նրան ծննդա բե րա կան ակ տի ի րա գործ մա նը հար մա րաց նե լու մեջ։ Ծնն դա բե
րութ յան նա խան շան նե րին  (նա խան շա նակ նե րին) են պատ կա նում․

1․ Սո վո րա կան կոն քի ծննդա բե րա կա նի վե րած վե լը, որն ար տա հայտ վում 
է նրա կա պա նա յին ա պա րա տի թու լա ցու մով, բո լոր կա պան նե րը դառ նում են 
փխրուն․ նրանց եր կա րութ յունն ա վե լաց նում է 1/3ով կամ 1/4ով։ Պո չա տա կի 
ծալ քի շրջա նում սեղմ վե լիս նստասրբա նա յին կա պա նը սո վո րա բար զգաց
վում է պինդ, ա ռաձ գա կա նութ յու նից զուրկ փո կի ձևով։ Ե թե ծննդա բե րու
թյու նից ա ռաջ մատ նե րով բռնեք այդ կա պա նը և մի կողմ քա շեք, նա հեշ տու
թյամբ կտե ղա փոխ վի, իսկ եր բեմն նրա ուր վագ ծերն այն քան են հարթ վում, 
որ չի շո շափ վում։ Ար տա հատ ված քը պո չի հիմ քի և նս տա յին թմբի միջև մե ծա
նում է («սրբա նի իջ վածք»)։ 
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Ու ղիղ ա ղի քի մի ջո ցով շո շա փե լիս (ո րի կա րի քը սո վո րա բար չի զգաց վում) 
կող քա յին կա պան նե րը կախ են ընկ նում կոն քի լու սանց քում և հեշ տութ յամբ 
բարձ րաց վում են։ Սր բա նա յին և զս տա յին ոս կոր նե րը ֆիք սող կա պա նա յին 
ա պա րա տը թու լա նում է, ո րի հետ ևան քով սրբա նոսկ րը մի փոքր շար ժուն է 
դառ նում։ Կոն քը սո վո րա բար «ծննդա բե րա կան» է դառ նում պտղի ար տաք
սումն սկսվե լուց 1236 ժամ ա ռաջ, բայց պա տա հում են կա պան նե րի թու լաց
ման դեպ քեր ծննդա բե րութ յու նից ան մի ջա պես կամ 23 շա բաթ ա ռաջ։

2․ Սե ռա կան շուր թե րի մե ծա ցումն ու այ տու ցը․ նրանց մաշ կը հարթ վում է, 
ծալ քերն ուղղ վում են։

Նկար 26։ Սեռական շուրթերի և կրծքագեղձի մեծացումն երինջի մոտ, ծննդա բե րու
թյու նից մեկ ամիս առաջ /1/

Հեշ տո ցի թանձր կպչուն լոր ձի ջրի կա ցու մը ծննդա բե րութ յու նից ա ռաջ։ 
Ար գան դի վզի կի խո ղո վա կը ծած կող լոր ձա յին խցա նը լուծ վում է ու ա զատ
վում ար տա քին սե ռա կան օր գան նե րից կախ ված, թա փան ցիկ լոր ձի ծո րուն 
թե լեր ներ կա յաց նող «փո կե րի» տես քով։ Հեշ տո ցի լոր ձի ջրի կա ցու մը և «փո

կե րը» նկատ վում են ծննդա բե րութ յու նից 12 
օր ա ռաջ։ Կո վե րի «լոր ձի փո կե րը» եր բեմն 
հայտն վում են հղիու թյան ա ռա ջին և  երկ
րորդ կե սե րի միջև ըն կած ժա մա նա կա շրջա
նում։

Ն կար 27։ Նս տասրբա նա յին ոս կո րը ֆիք
սող կա պա նի թու լա ցու մը ծննդա բե րութ յու
նից ա ռաջ։

1 ©Մ․Զադայան

Ն կար 25։ Նս տասրբա նա յին ոս կո րը ֆիք սող կա
պա նի թու լա ցու մը ծննդա բե րութ յու նից ա ռաջ։
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4․ Դա լի (խիժ) ար տա զա տու մը․ սկսվում է ծննդա բե րութ յու նից 23 օր 
ա ռաջ, բայց կա րող է տե ղի ու նե նալ ա վե լի շուտ կամ միայն ծննդա բե րու թյու
նից հե տո։

5․ Ծնն դա բե րութ յու նից 1250 ժամ ա ռաջ մարմ նի ջեր մաս տի ճա նի 0,41,2 
աս տի ճա նով իջ նե լը այն ժա մա նակ, երբ հղիութ յան վեր ջին ամս վա ըն թաց
քում այն բարձ րա նա լու ձգտում ու նի։

6․ Ար գան դի վզի կի կրճա տու մը, ո րը բռնվում է ռեկ տալ հե տա զո տութ յան 
ժա մա նակ, վկա յում է նրա բաց վե լու սկիզ բը և ծնն դա բե րութ յան սկսվե լը, ո րը 
տե ղի է ու նե նում ար գան դի պա րա նո ցը բաց վե լուց հե տո, զամ բի կի նը 1214 
ժամ անց, կո վի նը՝ մո տա կա 23 ժամ վա ըն թաց քում։

7․ Մանր կեն դա նի նե րի  «ծննդա բե րութ յան հա մար բուն» պատ րաս տե լը։
8․ Պետք է նկա տի ու նե նալ, որ հիշ ված նա խան շան նե րից յու րա քանչ յուրն 

ա ռան ձինա ռան ձին և նույ նիսկ ար գան դի վզի կի բա ցու մը չի կա րող ծննդա
բե րութ յան շուտ սկսվե լու վստա հե լի ցու ցա նիշ ծա ռա յել, ճիշտ ո րո շե լու հա
մար անհ րա ժեշտ է ծննդա բե րութ յան նա խան շան նե րի ամ բողջ կոմպ լեքս 
հաշ վա ռու մը։

Ն կար 28։ Կո վի մոտ ծննդա բե րա կան ու ղի նե րից պտղա պար կի դուրս մղու մը։

16․4․1․2 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԿՈՆՔԸ ՈՐՊԵՍ 
ՊՏՈՒՂԸ ԴՈՒՐՍ ԲԵՐԵԼՈՒ ՈՒՂԻ
Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի կոն քը գործ նա կան ծննդա գի տութ յան 

հա մար մեծ հե տաքրք րութ յուն է ներ կա յաց նում, որ պես ծննդա բե րա կան ակ
տի ժա մա նակ պտու ղը դուրս բե րե լու ու ղի և  որ պես պտղի լայն սեգ մենտ նե
րից մե կը։ Այդ պատ ճա ռով ծննդա գե տի  հիմ նա կան ու շադ րութ յու նը կենտ րո
նաց ված է հաշ վի առ նե լով կոն քի լու սանց քը՝ նրա ա ռան ձին հատ ված նե րում 
և գոր ծոն նե րում, ո րոնք պայ մա նա վո րում են նրա խո ռո չի ու ծա վա լի փոք րա
ցումն ու մե ծա ցու մը։ Կոնքն ամ բող ջո վին վերց րած  ու նի դե պի հետ նե ղա ցող 
խո ղո վա կի (կո նի) ձև, որ գո յա ցած է ոս կոր նե րի ու կա պան նե րի զու գակ ցու
մով։ Կոնքն ու նի․

1) Մուտք, ո րը հա ղոր դակց ված է ո րո վայ նա յին խո ռո չի հետ և սահ մա նա
փակ ված է սրբա նա յին, զստա յին ու ցայ լա յին ոս կոր նե րով․

2) Ելք, ո րը հա ղոր դակց վում է ար տա քին մի ջա վայ րի հետ և կազմ ված է 
պո չա յին  ող նե րով, նստա յին թմբե րով ու սրբա նոսկ րա յին կա պան նե րով 
(Iigamentum sacrotuderosurm)

3) Կոն քի խո ռոչ՝ տա րա ծութ յուն մուտ քի ու ել քի միջև, նա ու նի կա մար՝ վե
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րին պատ, կող քա յին պա տեր և հա տակ: Կո ղա յին պա տե րի նշա նա կա լի մա սը 
բաղ կա ցած է լայն կոն քա յին կա պան նե րից, ո րոնք պտղի ար տաքս ման ժա մա
նակ ար տացց վում են դե պի կող մեր և հենց դրա նով նպաս տում կոն քա յին խո
ռո չով պտղի հեշ տութ յամբ անց նե լուն։ Կոն քի հա տա կը գո յա ցած է ցայ լա յին և 

նս տա յին ոս կոր նե րի ճյու ղե րով, 
ո րոնք միակց վում են միջ նագ ծի 
ուղ ղութ յամբ, տա լով նրան տա
փակ, ու ռու ցիկ կամ գո գա վոր 
մա կե րես, նա յած կեն դա նի նե րի 
տե սա կին։ 

Ծնն դա գե տին հե տա քրք րում 
է կոն քի մուտ քի ինչ պես լայ նու
թ յու նը, այն պես էլ բարձ րու թյու
նը, ո րոնց բնո րոշ ման հա մար 
ա ռա ջարկ ված են հետև յալ չա
փում նե րը՝ 

А կոնքի մուտքի վերին լայնակիր տրամագիծը; C կոնքի մուտքի միջին լայնակի տրամագիծ; D 
կոնքի մուտքի ստորին լայնակի տրամագիծը; F կոնքի խոռոչի լայնակի տրամագիծը; G կոնքի ելքի 
լայնակի տրամագիծը; I կոնքի մուտքի ուղղաձիգը․ II կոնքային խոռոչի ուղղաձիգ տրամագիծը; 
III կոնքային խոռոչի երկարությունը (conjugeta diagonalis); x կոնքի առանցքը:

Նկար 29։ Զամբիկի կոնքը (տեսքն առջևից)։

1. Կոն քի և կոն քա յին խո ռո չի ուղ ղա ձիգ  տրա մագ ծե րը․ ա) կոն քի ուղ ղա
ձիգ տրա մա գի ծը (նրա եր կա րութ յու նը ո րո շում է կոն քի բարձ րութ յու
նը; բ) կոն քա յին խո ռո չի ուղ ղա ձիգ տրա մա գի ծը (այս չա փու մը ներ կա
յաց նում է կոն քա յին խո ռո չի փոք րա գույն բարձ րութ յու նը)։

2. Կոն քի մուտ քի լայ նա կի տրա մագ ծե րը․ ա) կոն քի մուտ քի վե րին լայ նա
կի տրա մա գի ծը; բ) կոն քի մուտ քի մի ջին լայ նա կի տրա մա գի ծը։

3. Կոն քի խո ռո չի մի ջին լայ նա կի տրա մա գի ծը։ Կոն քի այս հատ վա ծը ա մե
նա նեղ տեղն է։ Որ քան ա վե լի բարձր է կա տա րը, այն քան ա վե լի կարճ է 
լայն կա պա նը։ Այդ պատ ճա ռով ծննդա գի տա կան օգ նութ յան տե սա կե
տից, ծննդա բե րա կան ակ տի ա վե լի հեշտ ըն թացք բնա կա նո րեն պետք 
է սպա սել այն դեպ քե րում, երբ նստա յին կա տա րը թույլ է զար գա ցած 
և կոն քի խո ռո չի կող քա յին պա տի մեծ մա սը գո յա ցած է լայն կոն քա յին 
կա պա նով։ 

4. Կոն քի ել քի բարձ րութ յու նը մեծ նշա նա կութ յուն չու նի, ո րով հետև պո
չա յին ո ղե րի շա րու նա կութ յան հետ ևան քով կա րող է խիստ փո փոխ վել։ 

5. Կոն քի ել քի լայ նա կի տրա մա գի ծը, որ չափ վում է նստա յին թմբե րը 
միաց նող գծով, մեծ նշա նա կութ յուն ու նի եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի 
մոտ, ո րոնց ոսկ րա յին հիմ քը բարձ րա նա լով դե պի վեր, մաս նակ ցում է 
կող քա յին պա տի գո յաց մա նը և կա րող է մե խա նի կա կան ար գելք ծա
ռա յել ծննդա բե րա կան ակ տի հա մար։

6. Կոն քի ա ռանց քը․ որ քան ա վե լի ու ղիղ և  ա վե լի կարճ է կոն քի ա ռանց
քը, այն քան ա վե լի հեշտ պետք է ըն թա նա ծննդա բե րութ յու նը։
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16․4․1․2․1 ԿՈՆՔԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ
Օր գա նիզ մի կա ռուց ված քի օ րի նա չա փութ յուն ներն, ընդ հան րա պես, և  ի րա

նի կե սե րի հա մա չա փութ յու նը, մաս նա վո րա պես, թույլ տվե ցին ծննդա գետ
բժիշկ նե րին ուս մունք ստեղ ծել կոն քի չա փում նե րի մա սին (պել վի մետ րիա): 

Կոն քա չա փութ յու նը հիմն վում է կոն քի կմախ քի ցայ տուն մա սե րի չա
փում նե րի և ն րա ար տա քին չա փե րի ու լու սանց քի մե ծութ յան միջև օ րի նա
չափ ներ դաշ նա կութ յան գո յութ յան վրա: Մեծ թվով նյու թի վրա ստուգ ված 
բազ մա թիվ չա փում նե րի կոմպ լեք սը թույլ է տա լիս ծննդա գետբժշկին կոն
քա չա փութ յան հի ման վրա նա խա տե սել ծննդա բե րութ յան ըն թաց քը, ո րո շել 
հղիութ յան հա կա ցու ցում նե րը և  այլն: Ա նաս նա բու ժա կան պրակ տի կա յում 
կոն քա չա փութ յան հարց գրե թե մշակ ված չէ։ Սա բա ցատր վում է նրա նով, որ 
գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի կոն քի կա ռուց ված քը ու նի շատ խիստ վա
րիա ցիա ներ, ո րոնք կախ ված են կեն դա նու ցե ղի և  ա ճեց նե լու պայ ման նե րից։ 
Սա կայն կոն քա չա փութ յան տար րե րը կա րող են  կի րառ վել նաև ա նաս նա բու
ժա կան պրակ տի կա յում:

Կեն դա նի նե րին ծննդա գի տա կան օգ նութ յուն ցույց տա լիս, ա ռան ձին դեպ
քե րում կա րե լի է օգտ վել ներ քին կոն քա չա փութ յան մե թո դից: Ն րա էութ յու նը 
հան գում է ու ղիղ ա ղի քի կամ հեշ տո ցի մեջ մտցրած ձեռ քով կոն քի ուղ ղա ձիգ 
և լայ նա կի տրա մագ ծե րը չա փե լուն: Գի տե նա լով իր մեծ մա տի փա փուկ մա սի 
և մ նա ցած մատ նե րից յու րա քանչ յու րի ծայ րի միջև ե ղած տա րա ծութ յու նը, 
ծննդա գե տը հնա րա վո րութ յուն ու նի պար զո րոշ պատ կե րա ցում կազ մել կոն
քի անց քի մա սին: Օ րի նակ, կոն քի մուտ քի բարձ րութ յու նը ո րո շե լու հա մար 
ու ղիղ ա ղի քի կամ հեշ տո ցի մեջ մտցրած ձեռ քի  ճկույ թը պետք է դնել կոն քի 
ձու լա նի առջ ևի եզ րին, իսկ մեծ մատն ուղ ղել դե պի բար ձուն քը: Գործ նա կա
նո րեն այս ե ղա նա կը ևս հա զիվ թե գոր ծադ րե լի լի նի: Շատ ա վե լի կար ևոր 
է հայտ նա բե րել  բոր բո քում նե րի հո ղի վրա ե ղած ա նո մա լիա նե րի, ան հարթ 
միակ ցում նե րի, պե րիոս տիտ նե րի և կոն քի ոսկ րա յին հիմ քի ու րիշ խախ տում
նե րի ջարդ վածք նե րի առ կա յութ յու նը կամ բա ցա կա յութ յու նը, ո րոնք կա րող 
են բար դաց նել ծննդա բե րութ յու նը:

16․4․1․2․1 ԿՈՆՔԻ ԼՈՒՍԱՆՑՔԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԿԱԽՎԱԾ 
ԿԵՆԴԱՆՈՒ ԴՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ
Ինչ պես ար դեն նշվել է, ծննդա բե րութ յան պա հին կոն քի ոս կոր նե րի փոխ

հա րա բե րութ յուն նե րը մի փոքր վե րա կա ռուց վում են: Կա պա նա յին ա պա րա
տի թու լաց ման շնոր հիվ ծննդա բե րա կան կոն քի բաց ված քը կա րող է բարձ
րութ յան ուղ ղութ յամբ մե ծա նալ: Կոն քի և ն րա կա պա նա յին ա պա րա տը 
որ պես կցման տեղ են  ծա ռա յում գա վա կի և հե տին վեր ջա վո րութ յուն նե րի 
մկան նե րի հա մար: 

Կանգ նած դրութ յան մեջ գտնվող կեն դա նու այս մկան նե րը լար ված են լի
նում և սր բա նոսկ րի շար ժու նութ յան շնոր հիվ հե ռաց նում են նրա կաու դալ/1/ 
դե պի ներքև, դրա նով փոք րաց նե լով կոն քա յին խո ռո չի բաց ված քը:

1 ԿԱՈՒԴԱԼ՝ պոչային, հետին, իրանի հետին մասում տեղադրված
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Ն կար 30։ Կոն քի լու սանց քի փո փո խութ յուն նե րը կախ ված կեն դա նու դրութ յու նից։

Գավակի մկանակարգի ազդեցությունը կոնքի լուսանցքի վրա կովի բնական դրության և նրա 
պառկած ժամանակ։

Իսկ ե թե կեն դա նին պառ կած է փո րի վրա ծալ ված վեր ջա վո րութ յուն նե րով 
կամ մեջ քի վրա, հա րա բե րակ ցութ յուն նե րը փոխ վում են: Գա վա կի մկան նե րը 
թու լա նում են, նրանք սրբա նը չեն քա շում դե պի կոն քի հա տա կը, հետ ևա բար 
և չեն խան գա րում սրբա նոսկ րի թեք վե լուն և կոն քի անց քի մե ծա նա լուն: Այդ 
դրութ յամբ  ո րո վայ նա յին մա մու լը չի ծան րա բեռն վում փո րո տի քի և պտ ղի 
քա շով: Այս տե ղից բխում է բնա կան եզ րա կա ցութ յուն, որ կեն դա նու պառ կած 
դրութ յու նը ա վե լի է նպաս տում ծննդա բե րա կան պրո ցե սի ըն թաց քին, քան 
«կանգ նած» ծննդա բե րութ յու նը:

16.4.2 ԾՆՆԴԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱԿՏԸ ԵՎ ԴՐԱ ՓՈՒԼԵՐԸ
16.4.2.1 ԾՆՆԴԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱԿՏԸ
Ծնն դա բե րա կան ակ տը ֆի զիո լո գիա կան պրո ցես է, ո րը կա յա նում է մոր 

օր գա նիզ մից հա սուն, կեն սու նակ պտու ղը դուրս հա նե լու մեջ, պտղա թա
ղանթ նե րի և պտ ղաջ րե րի ար տաք սու մով, երբ ի րա գործ վում է ար գան դի և  
ո րո վայ նա մա մու լի մկա նա կար գի ակ տիվ կծկում նե րով, մոր ամ բողջ օր գա
նիզ մի և մա սամբ պտղի մաս նակ ցութ յամբ։

Ծննդաբերությունը պայմանավորող գործոններ
Ինչու՞ ծննդաբերական ակտը տեղի է ունենում հատկապես այն ժամանակ, 
երբ հասունանում է պտուղը և ոչ ավելի շուտ և ավելի ուշ, վաղուց է իր վրա 
գրավել հետազոտողների ուշադրությունը և առաջարկված են զգալի թվով 
տեսություններ, ինչպիսիք են․ ճնշման (գրգռման) տեսությունը՝ պտղի 
սերտ շփումները արգանդի հետ և առաջացած գրգիռներով արգանդի 
կծկումների շնորհիվ ծննդաբերությունը; ձգման տեսությունը՝ պտղի մե
ծա նալու և միջպտղային հեղուկի կուտակվելու հետևանքով; «օտար մարմ
նի»; տոքսիկոզի; սեռական ապարատի հիպերեմիայի; մկանակարգի տե
սու թյան; արգանդային կենտրոնի ռեակցիայի և այլ տեսություններ, բայց 
թվածներից ոչ մեկը չի կարող գլխավորող տեղ գրավել և որ ծննդաբերական 
ակտի դրդիչները մինչև այժմ անգուշակելի են մնում։
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Մի բան ան պայ ման պարզ է, որ ծննդա բե րութ յու նը ա ռա ջա նում է հա սուն 
պտղի և մոր միջև ե ղած փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում գո յութ յուն ու նե ցող, 
ինչոր բարդ ու բազ մա զան հա կա սութ յուն նե րի շնոր հիվ, ո րոնք պայ մա նա
վոր ված են հա սուն պտղի և ն րա պրո վի զոր օր գան նե րի գոր ծու նեութ յամբ։ 
Որ ևէ մի դրդիչ կա րող է սկիզբ ծա ռա յել, իսկ այ նու հետև պրո ցե սի մեջ է 
ներդր վում ամ բողջ օր գա նիզ մը։ Դ րան որ պես հաս տա տում ծա ռա յում են վի
ժում ա ռա ջաց նող մեծ թվով գոր ծոն ներ։

16.4.2.1.1 ԾՆՆԴԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ
Ծնն դա բե րութ յան ժա մա նակ օգ նութ յու նը ճիշտ ցույց տա լու հա մար անհ

րա ժեշտ է պարզ պատ կե րա ցում ու նե նալ նրա մե խա նիզ մի մա սին, այն ու ժե
րի մա սին, ո րոնք նպաս տում կամ խան գա րում են պտղի ա ռաջ շարժ վե լուն։ 
Ծնն դա բե րա կան ակ տին մաս նակ ցում են ծննդկա նի բո լոր օր գան նե րը, ուս տի 
ծննդա գի տա կան օգ նութ յուն ցույց տա լիս անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել  սրտի, 
թո քե րի, օր գա նիզ մի ներ վա յին և մ յուս հա մա կար գե րի ֆունկ ցիո նալ վի ճա
կը (սույն բաժ նում կներ կա յաց վեն ծննդա բե րա կան ակ տի միայն գլխա վոր 
պա հե րը)։ Յու րա քանչ յուր ա ռաջ շարժ ման հետ մաս նա կի ար տա զատ վում է 
նաև մերձպտ ղա յին հե ղու կը, բայց նրա հիմ նա կան զանգ վա ծը մնում է պտղի 
ու ար գան դի պա տի միջև, շա րու նա կե լով հա վա սա րա չա փո րեն ճնշել պտղա
պար կը։ Երբ պտղաջ րե րը ժամ կե տից շուտ են ար տա հո սում, ծննդա բե րութ
յու նը դժվա րա նում է․ այն հեշ տաց նե լու հա մար հարկ է լի նում լոր ձաց նող լու
ծույթ նե րի նե րար գան դա յին նե րար կում ներ կա տա րել։

Ար գան դը գոր ծում է ինչ պես և  ա մեն մի ու րիշ սնա մեջ մկան, օ րի նակ, սիր
տը, մի զա պար կը։ Ն րան կա րե լի է հա մե մա տել պար կի հետ, ո րի պա տերն ըն
դու նակ են ակ տիվ կծկման և կապ ված են ի րեն ա զատ ծայ րի մոտ (վզիկ)։ Այդ 
«պար կի» կրա նիալ ծայրն ա զա տո րեն տե ղա վոր ված է ո րո վայ նի խո ռո չում, 
իսկ կաու դա լը ֆիք սա ցիոն կետ ու նի վզի կի շրջա նում և դե պի ետ է շա րու
նակ վում խո ղո վա կի ձևով (հեշ տոց): Ար գան դի մկան ներն ու նե նա լով տար բեր 
ուղ ղութ յուն, այ նո ւա մե նայ նիվ, այն պես են դա սա վոր ված, որ մկա նա թե լե րի 
հիմ նա կան խմբե րի ամ րաց ման կե տե րը տե ղա փակ վում են վզի կի ներ քին 
բաց ված քի շրջա նում։ Ոչ հղի ար գան դի մկա նա թե լե րի կծկումն ա ռա ջաց նում 
է ար գան դի եղջ յուր նե րի ու մարմ նի կար ճա ցում և  առ հա սա րակ նրան մո
տեց նում է վզի կին։ Դա ա ռանձ նա պես հեշտ կա րե լի է նկա տել ոչ հղի կեն
դա նի նե րի ռեկ տալ հե տա զո տութ յան կամ լա պա րա տո միա յի  (ո րո վայ նա հա
տում) ժա մա նակ։

Ծնն դա բե րութ յան ժա մա նա կաշր ջա նում ար գան դի մկա նա կար գի կծկում
նե րը, ո րոնք ուղղ ված են նրա կրա նիալ բա ժի նը վզի կին մո տեց նե լուն, ու ղեկց
վում են պտղի և ն րան շրջա պա տող պտղաջ րե րի  կա տար վող ճնշու մով, ո րոնց 
կող մից  հան դի պում է հա վա սար ու ժի դի մադ րութ յան։ Ար գան դի խո ռո չում 
ստեղծ վող ճնշու մը, նրա նում պտղաջ րե րի ներ կա յութ յան շնոր հիվ, հա վա սա րա
չա փո րեն բաշխ վում  է դե պի բո լոր կող մե րը։ Միա ժա մա նակ հե ղու կը ձգտում է 
ա մե նա փոքր դի մադ րութ յան կող մը, որ պի սին հան դի սա նում է ար գան դի վզի
կը։ Այս պի սով, ստեղծ վում են պայ ման ներ, ո րոնց շնոր հիվ պտղա պարկն սկսում 
է ճնշում գոր ծադ րել ար գան դի  վզի կի վրա, պայ մա նա վո րե լով նրա լայ նա ցու մը 
ներ սի կող մից , իսկ ար գան դի մկա նա կար գը ձգում է նրան դե պի դրսի կող մից։ 
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Պտ ղա պար կում փակ ված պտղաջ րե րի հա վա սա րա չափ ճնշու մը հասց նում է 
ար գան դի վզի կի աս տի ճա նա բար բաց վե լուն և ն րա եզ րագ ծե րի հարթ վե լուն։ 
Ե թե որ ևէ պատ ճա ռով պտղաջ րեր չկան (ջրա սա կա վութ յուն) կամ պտղա թա
ղանթ նե րը վա ղա ժամ են պատռ վում, վզի կի բաց ման դի նա մի կան խախտ վում 
է։ Ար գան դի վզի կի դի մադ րութ յան թու լաց մանն օ ժան դա կում են նրա մկա նա
կար գի փո փո խութ յուն նե րը, ո րը ծննդա բե րութ յան պա հին ա վե լի է թու լա նում, 
մկա նա յին թե լե րը լայ նա ցած և նո րից զար գա ցած ա նոթ նե րով փո խա րի նե լու 
հետ ևան քով։ Սա կայն ար գան դի վզի կի բա ցու մը միայն մե խա նի կա կան գոր
ծոն նե րով բա ցատ րել չի կա րե լի։ Դի տում նե րը ցույց են տա լիս, որ այս պրո ցե
սը տար բեր ձևե րով է ըն թա նում։ Ա ռաջ նա ծին պրի մատ նե րի (կաթ նա սուն նե րի) 
ար գան դի վզի կի բա ցումն սկսվում է նրա ներ քին բե րա նից, աս տի ճա նա բար 
տա րած վում է դե պի հեշ տո ցա յին մաս։ Կրկ նա ծի նե րի մոտ բա ցու մը սկսվում 
է խո ղո վա կի հեշ տո ցա յին մա սից։ Նույն պի սի օ րի նա չա փութ յուն տե ղի է ու նե
նում զամ բի կի և մա սամբ կո վի մոտ։ Հետ ևա բար, ար գան դի վզի կի բաց ման 
դի նա մի կան կախ ված է ոչ միայն մե խա նի կա կան, այլև ու րիշ պատ ճառ նե րից։

Կ լի նի կա կան պրակ տի կան ցույց է տա լիս, որ ար գան դի մկա նա կար գի տո
նու սի բարձ րաց ման դեպ քում վզի կը դառ նում է թոր շո մած, և  ընդ հա կա ռա
կը։ Այդ պի սի եր ևույթ ներ կա րե լի է եր բեմն հա վաս տել նաև խո շոր կեն դա
նի նե րի ար գան դը ռեկ տալ հե տա զո տե լիս, մա նա վանդ հոս քի ժա մա նակ։ Սա 
վկա յում է, որ սե ռա կան խո ղո վա կի ա ռան ձին սեգ մենտ ներ սպա սարկ վում են 
ներ վա յին հա մա կար գի մե կու սա ցած տար րե րի կող մից։ Հիմք կա են թադ րե
լու, որ ար գան դի ներ վա վո րումն ի րա գործ վում է սիմ պա տիկ սիս տե մի ճյու ղե
րով, իսկ վզի կին՝ պա րա սիմ պա տի կի փո ղե րով։ Դ րա հետ մեկ տեղ, այ նո ւ ամե
նայ նիվ, չի կա րե լի աչ քա թող ա նել մի շարք հե ղի նակ նե րի տվյալ ներ, ո րոնք 
ա պա ցու ցում են ծննդա բե րա կան ակ տի նոր մալ ըն թաց քի հնա րա վո րութ յու
նը ար գան դը ներ վա յին սիս տե մից լրիվ մե կու սաց նե լու դեպ քում։

Ո րո վայ նի մա մու լով ու ժե ղա ցած ար գան դի մկա նա կար գի շար ժիչ աշ խա տան
քը( փո րի մկան նե րի կծկում նե րը, ող նա շա րի ա ղե ղու մը, ստո ծա նու լա րու մը) շատ 
ու ժեղ ճնշում է ու նե նում պտղի վրա, ո րը խո շոր կեն դա նի նե րի մոտ հաս նում 
է 2,3 կգ 1 սմ քա ռա կու սի պտղի ամ բողջ մա կե րե սին (շուրջ 640 կգ պտ ղի ամ

բողջ մա կե րե սին) և 78 կգ  ել քի վրա (կոն
քից դուրս գա լու ժա մա նակ)։

Ար գան դի խո ռո չը յու րա քանչ յուր 
կծկու մով փոք րա նում է։ Ընդ միջ ման ժա
մա նակ վրա հաս նող մկա նա կար գի թու
լա ցու մը ար գանդ չի վե րա դարձ նում այն 
ծա վա լը, որն ու ներ նա մինչև հեր թա կան 
ծննդա ցա վե րը, ո րով հետև, բա ցի կծկու
մից, մկա նա կար գում տե ղի է ու նե նում 
մկա նա յին շեր տի տե ղա փո խութ յուն 
(ռետ րակ ցիա), որն ա ռա ջաց նում է պա տի 
հաս տա ցում և  ար գան դի խո ռո չի փոք
րա ցում ա ռանց բարձ րաց նե լու մկա նա յին 
թե լե րի տո նու սը:
/Մկանաթելերի դասավորվածությունը մինչև ռե տրակ
ցիան և դրանց տեղափոխությունը ռետրակ ցիայից հետո/։

Նկար 31։ Արգանդի 
մկանակարգի 
ռետրակցիա։
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Ռետ րակ ցիա յի խախ տու մը, ա ռանձ նա պես ար գան դի մկա նա կար գի թույլ 
կծկման և  ո րո վայ նա յին մա մու լի բուռն գոր ծու նեութ յան դեպ քում, նա խատ
րա մադ րում է նե րա գուց ման/1/ և նույ նիսկ ար գան դի լիա կա տար շրջման։ Հա
ման ման դրութ յուն ստաց վում է ընդ միջ ման ժա մա նակ պտղի ա րագ ձգե լու 
դեպ քում։ Նա ճմլված լի նե լով ծննդա բե րա կան  ու ղի նե րի լու սանց քում, ձգե
լիս գոր ծում է ինչ պես պոմ պի մխոց, ար գան դի կրա նիալ բաժ նում ստեղ ծե
լով «դա տար կութ յուն» (բա ցա սա կան ճնշում)։ Այս դա տարկ տա րա ծութ յու նը 
ռետ րակ ցիոն ըն դու նա կութ յու նը կորց րած մկան նե րի կծկման բա ցա կա յու
թ յան պատ ճա ռով չի ան հե տա նում։ Ար գան դի մկա նա կար գի ռետ րակ ցիոն 
հատ կութ յուն նե րը թույլ են տա լիս վեր ջաց նել պտղի և պտ ղա թա ղանթ նե րի 
ար տաք սու մը, քա նի որ մկա նա յին կծկում նե րը, հար կավ, չեն կա րող պտուղն 
ա ռաջ շար ժել ծննդա բե րա կան ու ղի նե րի ամ բողջ եր կայ նութ յամբ։

Պտ ղա թա ղանթ նե րի պատռ վե լուց հե տո, ա ռա ջին պտղաջ րե րի ա լի քի հետ, 
ա ռաջ  է հրվում նաև պտու ղը։ Ճմլ վե լով ծննդա բե րա կան ու ղի նե րի անց քում, 
նա կար ծես խցան է գո յա նում, որն ար գելք է հան դի սա նում ար գան դի ամ
բողջ հե ղուկ պա րու նա կութ յան ար տա հո սե լուն։ Եր կուն քի ու ժե ղաց ման չա
փով, պտղի յու րա քանչ յուր ա ռաջ շարժ ման հետ մաս նա կի ար տա զատ վում է 
նաև մերձպտ ղա յին հե ղու կը, բայց նրա հիմ նա կան զանգ վա ծը մնում է պտղի 
ու ար գան դի պա տի միջև շա րու նա կե լով հա վա սա րա չա փո րեն ճնշել պտղա
պար կը։ Երբ պտղաջ րե րը ժամ կե տից շուտ են ար տա հո սում, ծննդա բե րու
թյու նը դժվա րա նում է․ այն հեշ տաց նե լու հա մար հարկ է լի նում լոր ձաց նող 
լու ծույթ նե րի նե րար գան դա յին նե րար կում ներ կա տա րել։

16.4.2.2 ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ
Պ տուղն ար գան դի խո ռո չից ար գան դի մկա նա կար գի կծկում նե րի (եր

կունք/2/) և  ո րո վայ նա յին մա մու լի մկա նա կար գի կծկում նե րի (ճի գեր) շնոր
հիվ, որ պես ար տաք սող ու ժի աղբ յուր, դուրս է մղվում։ Այդ կծկում ներն ու նեն 
ա լի քա յին բնույթ և հեր թա գա յում են թու լա ցում նե րով։ 

Ճի գերն ու ղեկց վում են ար գան դի կոն քա յին շրջա նի և  ի գա կան սե ռա
կան սֆե րա յի հետ կապ ված օր գա նիզ մի մյուս հատ ված նե րի ներ վա յին տար
րե րի գրգռու մով, ո րը ծննդա բե րող կեն դա նուն ու ժեղ ցա վա յին զգա ցո ղու
թ յուն ներ է պատ ճա ռում։ Ուս տի ծննդա բե րա կան ճի գե րը  հա ճախ կոչ վում 
են  ծննդա բե րա կան ցա վեր։ Ճի գերն ըն թա նում են ըստ ու ժի և տ ևո ղութ յան 
ա ճող «ծննդա ցա վե րի» ձևով ու բա ժան վում են՝ բաց վող ճի գեր կամ նա խա
պատ րաս տա կան եր կունք, ար տաք սող ճի գեր կամ իս կա կան ծննդա բե րա
կան, ի րա կան եր կունք և  ըն կեր քա յին ճի գեր կամ ըն կեր քա յին եր կունք։

ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ (ԾՆԻ) ԵՐԵՔՆ ԵՆ
1. ԲԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼ կամ ա ռա ջին փու լը նա խա պատ րաս տա կան է նկա

րագր վում է ար գան դի վզի կի լայ նաց մամբ։ Ա մե նաեր կար շրջանն է, կա րող 
է տևել 28 ժամ։ Տե ղի են ու նե նում ներ քին սե ռա կան օր գան նե րի մկա նա
կար գի ա լի քան ման կծկում ներ, սկսած ձվա փո ղե րից և վեր ջա ցած ար գան դի 
1 Մեխանիկական անանցանելիության յուրահատուկ ձև է աղիքների ներագուցումը (ինվա գի
նացիան), երբ աղիքի գալարի ստորին հատվածի մեջ է մտնում գալարի վերին հատվածը և մաս նա
կիո րեն խցանում աղիքի լուսանցքը /տես նաև արգանդի արտանկումը/։
2 ԵՐԿՈՒՆՔ՝ Ծննդյան ցավեր, ծնունդ, ծննդաբերություն։
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վզի կով: Կծկում նե րը ճնշում են գործ դնում պտղի ու պտղաջ րե րի վրա, ո րի 
հետ ևան քով նրանք տե ղա փոխ վում են դե պի ա մե նա փոքր դի մադ րութ յան 
կող մը, այ սինքն, դե պի ար գան դի վզի կը, պայ մա նա վոր ված նրա խո ղո վա կի 
բա ցու մը: Բաց ված խո ղո վա կի մեջ են մտնում պտղա թա ղանթ նե րի ա ռա ջա
դիր հատ ված նե րը նրան ցում ե ղած պտղաջ րե րի հետ ու սկսում են հա վա սա
րա չափ կեր պով ճնշել խո ղո վա կի պա տե րը: Այդ ճնշման ազ դե ցութ յան տակ 
ար գան դի վզի կը այն քան է բաց վում, որ նրա եզ րագ ծե րը հարթ վում են, միա
խառն վում ար գան դի ու հեշ տո ցի պա տի հետ: Ար գան դի վզի կի մի ջո ցով թա
փանց ված պտղա թա ղանթ նե րի մա սերն ընկ նում են հեշ տո ցի մեջ ու նույ նիսկ 
վուլ վա յի սահ ման նե րից դուրս, ար տացց վում կի սագն դաձև ծփա ցող բշտի կի 
տես քով: Այդ պա հին կամ մի փոքր ա վե լի շուտ պտղա թա ղանթ նե րը խիստ 
ճնշման պատ ճա ռով պատռ վում են, և գո յա ցած անց քի մի ջով դուրս է ցայ տում 
պտղաջ րե րի մի մա սը (ա ռա ջին ջրեր): Պտ ղա պար կի պատ ռու մով վեր ջա նում 
է ծննդա բե րութ յան նա խա պատ րաս տա կան (բաց վող) փու լը: Բացման փու լի 
սկիզ բը, իսկ եր բեմն և  այդ ամ բողջ ժա մա նա կաշր ջանն ըն թա նում է ա ռանց 
ակն հայտ կլի նի կա կան հատ կա նիշ նե րի: Հա ճախ հա ջող վում է դի տել կեն դա
նու միայն թեթև ան հանգս տութ յու նը և ն րա ընդ հա նուր զգաս տութ յու նը:

2. ԱՐՏԱՔՍՄԱՆ ՓՈՒԼ կամ պտղի դուրս գցում (երկ րորդ փուլ): Կա րող է 
տևել 30 րո պեից մինչև 2 ժամ կո վե րի, 13 ժամ՝ ե րինջ նե րի մոտ։ Պտ ղա պարկն 
ար գան դի վզի կի մեջ մտնե լու հետ միա ժա մա նակ թա փան ցում է նաև պտղի 
ա ռա ջա դիր օր գան նե րը: Պտ ղա թա ղանթ նե րի պատռ վե լուց ան մի ջա պես հե տո 
պտու ղը հե ղու կի հո սան քով քշվում, տար վում է կոն քի խո ղո վա կի մեջ, ըստ 
եր ևույ թին, գրգռում (ճնշման մի ջո ցով) սե ռա կան խո ղո վա կի ներ վա յին տար
րե րը: Այդ պա հին եր կուն քին սկսում են մաս նակ ցել նաև ո րո վայ նա յին մա մու
լի կծկում նե րը: Պտ ղի վրա կա տար վող ճնշու մը հաս նում է ա ռա վե լա գույ նի: 
Ճի գե րը դառ նում են հա ճա խա կի, շատ ու ժեղ, եր կա րատև (մինչև 5 րո պե), 
իսկ ընդ մի ջում նե րը կար ճատև ( մինչև 13 վայրկ յան): Պ տու ղը սե պի նման 
ներս է ցցվում ծննդա բե րա կան ու ղի նե րի մեջ. ա ռա ջա դիր օր գան նե րը շարժ
վում են դե պի վուլ վա յի ճեղ քը (պտղի «խրվե լը»): Հե տա գա ճի գե րով ա ռա ջա
դիր օր գան նե րը վուլ վա յի ճեղ քի մի ջով հրվում են դուրս (պտղի «ծկլտվե լը»): 
Դ րա նից հե տո պտղի ար տաք սու մը սո վո րա բար ա րագ վեր ջա նում է, նրա 
պոր տա լա րը կտրվում է, կեն դա նին ժա մա նա կա վո րա պես հանգս տա նում է: 
Ար գան դի խո ռո չում մնում են պտղա թա ղանթ նե րը: Ար տաքս ման ժա մա նա
կաշր ջա նում կեն դա նին վե րին աս տի ճա նի գրգռված է, ան հանգս տա նում է, 
ոտ քե րը փո խե փոխ է դնում, տնքում է, վեր թռչում և  ա րագ պառ կում, նա յում 
է փո րին, ա ղեղ նաձև ծռում մեջ քը և  առ հա սա րակ ի րեն պա հում այն պես, ինչ
պես փո րա ցա վե րի ժա մա նակ: Ո րոշ կեն դա նի ներ ծննդա բե րութ յան ամ բողջ 
պրո ցե սի ըն թաց քում ան հանգս տութ յան նշան ներ եր ևան չեն բե րում:

Առաջին բանը, որ անհրաժեշտ է ձեռնարկել ծննդօգնության ժամանակ, 
ծննդաբերող կենդանու արտաքին սեռական օրգանների լվացումն է ջրով՝ 
վարակազերծող միջոցների օգտագործմամաբ։ Միշտ աշխատեք ձեռնոցով, 
որպեսզի խուսափեք հիվանդության փոխանցումից։ Ձեռքին քսանյութ 
քսեք և ստուգեք, թե պտուղն ինչ դիրքում է գտնվում։ Ծնի սկզբից սկսած՝ 
պտուղը կարող է ապրել մոտավորապես 12 ժամ։
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Խորհուրդ է տրվում ձեռնարկել ծնի օգնության գործողություններ, եթե․
 Առաջին փուլը տևում է ութ ժամից ավելի երկար:
 Պտղային փուչիկի երևալուց մեկ ժամ անց հորթը չի երևացել: 
 Կամ երբ պտղի հատվածների երևալուց հետո 30 րոպե անց փո փո խու

թյուն ներ չկան:
Անհարժեշտ է խառնվել ծնի գործընթացին, եթե հորթի լեզուն կամ գլուխն 
ուռել են, սկսվել է ուժեղ արյունահոսություն, եթե հորթը պատվել է 
դեղին կամ շագանակագույն հետքերով (դա նշան է, որ հորթը սթրեսի է 
ենթարկվում):

3․ ԸՆԿԵՐՔԱՅԻՆ ՓՈՒԼ կամ ըն կեր քի դուրսգ ցում (եր րորդ փուլ): Պտ ղի ար
տաք սու մից հե տո մի քա նի րո պե տևող դա դար է լի նում: Այ նու հետև ար գանդն 
սկսում է նո րից կծկվել, բայց ար դեն ո րո վայ նա յին մա մու լի հա մե մա տա բար 
ա վե լի թույլ մաս նակ ցութ յամբ կամ ա ռանց նրա: Եր կունքն աչ քի է ընկ նում իր 
կար ճատ ևութ յամբ (23 վայրկ յան) և  ընդ հատ վում է եր կա րատև դա դար նե
րով։  Պտ ղի ծնի փու լից հե տո 510 րո պե անց կո վը բարձ րա նում է, մո տե նում 
է հոր թին և լի զում նրան: Դ րա նից 1520 րո պե հե տո կո վը պառ կում է, և  այդ 
ժա մա նակ կա րե լի է տես նել, թե ձգում նե րի և կծ կում նե րի ազ դե ցութ յան տակ 
ըն կեր քը սե ռա կան օր գան նե րից դուրս է գցվում: Սա կայն ծնից մեկ ժամ անց 
հոր թը կանգ նում է, և կո վը կրկին բարձ րա նում է: Այդ ժա մա նակ հոր թի մեջ 
ա ռա ջա նում է ծծե լու ռեֆ լեքս: Ա պա կո վը և հոր թը պառ կած հանգս տա նում են 
և ձ գում նե րի ու կծկում նե րի ազ դե ցութ յան տակ կրկին կա տար վում է ըն կեր քի 
բա ժա նում և դուրսգ ցում ար գան դից̀  46 ժամ վա ըն թաց քում: Սո վո րա բար ըն
կեր քը դուրս է գա լիս ծնից հե տո 24 ժամ վա ըն թաց քում:  

16.4.1.2․1 ՊՏՈՒՂԸ ՈՐՊԵՍ ԾՆՆԴԱԲԵՐԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏ
Ծնն դա բե րա կան պրո ցե սը կա յա նում է ծննդա բե րա կան ու ղի նե րի մի ջո ցով 

պտու ղը դուրս բե րե լու մեջ, ու ղի ներ, ո րոնք բաղ կա ցած են ար գան դի վզի
կից, հեշ տո ցից, նա խադռ նից և սե ռա կան ճեղ քից, ինչ պես նաև կոն քի ոսկ րա
յին հիմ քից և կա պան նե րից։ Պ տու ղը եր կա րաց ված մար մին է, որն իր ամ բողջ 
եր կա րութ յամբ լայն ու նեղ սեգ մենտ ներ ու նի։ Այդ պատ ճա ռով ծննդա բե
րա կան ակ տի նոր մալ ըն թաց քը կախ ված է պտղի ծա վա լի և կոն քի չա փե րի 
միջև ե ղած փոխ հա րա բե րութ յուն նե րից, ինչ պես և պտ ղի ճիշտ տե ղա վո րու
մից։ Օ րի նակ, նոր մալ ծնունդ նե րը անհ նար են, երբ պտու ղը կոն քի ա ռանց քի 
նկատ մամբ լայ նա կի դիրք է ըն դու նում։ Նոր մալ ծննդա բե րութ յան ժա մա նակ 
գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի պտուղն ըն դու նում է եր կայ նա կի դրութ
յուն, գլխա յին կամ կոն քա յին ա ռա ջադր վածք, վե րին դիրք և գլ խի ու ա ռա ջա
դիր վեր ջա վո րութ յուն նե րի տա րած ված ան դա մա դա սա վո րութ յուն։ Այդ պի սի 
փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը կա նո նա վոր են հա մար վում, դրանք ա պա հո վում 
են ծննդա բե րա կան ակ տի նոր մալ ըն թաց քը, ո րով հետև պտղի խո շոր հատ
ված նե րը հա մընկ նում են կոն քի անց քի լայն գո տի նե րին։

Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի պտու ղը, որ պես ծնի օբ յեկտ ու նի մարմ
նի ե րեք մե ծա ծա վալ հատ ված, ո րոնք դժվա րաց նում են ծննդա բե րա կան ըն
թաց քը (ծի նը)՝ գլուխ, ու սա յին և կոն քա յին գո տի ներ։ Գան գի ա մե նա մեծ լայ
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նութ յու նը հա մընկ նում է նրա վրա մեկ այ տոսկ րա յին ա ղե ղից մինչև մյու սը 
(ձիե րի, խո զե րի և շ նե րի մոտ) կամ մի ճա կա տա յին ե լուս տից մինչև մյու սը գնա
ցող գծին (ո րո ճող ներ)։ Ու սա յին գո տու ա ռա վե լա գույն լայ նու թյու նը գտնվում 
է ու սա յին հո դե րի միջև, իսկ կոն քա յին գո տու նը՝ մոկ լոկ նե րի (զստոսկր նե րի 
ա մե նա կողմ նա յին ծայ րե րին)։ Գլ խի բաժ նի շրջա նում ա մե նա մեծ բարձ րու
թ յու նը չափ վում է գա գա թոսկր նե րից (ո րո ճող նե րի մոտ՝ ճա կաոսկր նե րից), 
մինչև ստո րին ծնո տի անկ յու նը գնա ցող գծով ու սա գո տու շրջա նում՝ մնդա
վից մինչև կրծոսկ րը գնա ցող գծով, կոն քի շրջա նում՝ սրբա նա յին ո ղե րից մինչև 
կոն քա յին միակ ցու մը գնա ցող գծով: Ե թե պտղի ի րա նի եր կայ նութ յամբ նրա 
լայ նութ յան ե րեք ա մե նա մեծ տրա մագ ծե րի ծայ րա յին կե տե րի մի ջով մտքով 
ու ղիղ գիծ անց կաց նենք, ա պա պտղի կա նո նա վոր դրու թ յան ու ան դա մա դա
սա վո րութ յան դեպ քում այդ գի ծը տե ղա վոր վի գլխի, ու սա յին և կոն քա յին գո
տի նե րի վեր ևի մա սում կամ բարձ րութ յան մեջ տե ղից մի փոքր ա վե լի բարձր։ 
Ա մե նաան փո փո խե լի մա սը հան դի սա նում է գլու խը, ո րով հետև հա սուն պտղի 
գան գի ոս կոր նե րը (բա ցա ռութ յամբ մսա կեր նե րի) ոսկ րաց ման են են թարկ վում։ 
Ու սա յին գո տին ծա վալ վող կա րող է փոք րա նալ կրծքա վան դա կի ա ռաձ գա կա
նութ յան հաշ վին, իսկ կոն քը՝ դեռևս չոսկ րա ցած միակ ցում նե րի հաշ վին:

Ա վե լի դյու րին կողմ նո րոշ վե լու և մոր կոն քի անց քի հետ պտղի կա նո նա
վոր ու ան կա նոն փոխ հա րա բե րութ յուն ներն ա վե լի հեշ տութ յամբ բնո րո շե լու 
հա մար ծննդա գի տութ յան մեջ կի րա ռում են հետև յալ պայ մա նա կան տեր մին
նե րը (տա րա ծա կան բնու թագ րեր)․

1․ Դ րութ յուն՝ պտղի ող նա շա րի հա րա բե րութ յու նը մոր ող նա շա րին, այ
սինքն պտղի մարմ նի եր կայ նա կի ա ռանց քի հա րա բե րութ յու նը մոր մարմ նի 
եր կայ նա կի ա ռանց քին։ Տար բեր վում են հետև յալ դրութ յուն նե րը․ 

• Եր կայ նա կի (կա նո նա վոր), երբ պտղի ող նա շա րը զու գա հեռ է մոր ող
նա շա րին։

• Լայ նա կի, երբ պտղի ող նա շա րը տե ղադր ված է մոր աջ և ձախ ո րո վա
յա պա տե րի մոր մարմ նի ա ռանց քի նկատ մամբ ու ղիղ անկ յան տակ։

• Ուղ ղա ձիգ, երբ պտղի ող նա շա րը մոր ող նա շա րի նկատ մամբ ուղ ղա
հա յաց կեր պով է տե ղադր ված (վեր ևից ներքև)։ Խիստ լայ նա կի և  ուղ
ղա ձիգ դրութ յուն ներ սո վո րա բար չեն լի նում։ 

2․ Ա ռա ջադր ված՝ պտղի ա նա տո միա կան շրջա նի հա րա բե րութ յու նը կոն
քի մուտ քի նկատ մամբ։ Ա ռա ջադր վա ծը ծա ռա յում է պտղի պա տա հած դրու
թյուն նե րը ճշտե լու հա մար․

• Գլ խա յին ա ռա ջադր ված քը կա րող է տե ղի ու նե նալ միայն կա նո նա վոր 
դրութ յան դեպ քում և ն շա նա կում է, ո րը պտու ղը դե պի ելքն է ուղղ
վում գլխով․

• Կոն քա յին ա ռա ջադր վածք, կոն քի ա ռա ջադր ված քի դեպ քում։ Ան կա
նոն դրութ յուն նե րի դեպ քում կա րող են պա տա հել կող քա յին, մեջ քա յին 
և  ո րո վայ նա յին ա ռա ջադր ված ներ։

3․ Դիր քը՝ պտղի մարմ նի եր կայ նա կան ա ռանց քի հա մե մա տութ յու նը մոր 
մարմ նի լայ նա կի ա ռանց քի նկատ մամբ (պտղի մեջ քի հա րա բե րութ յու նը մոր 
փո րի պա տե րի նկատ մամբ)։  Տար բեր վում են․ 

• Վե րին (կա նո նա վոր) դիր քը, երբ պտղի մեջ քը հպվում է կամ ուղղ ված 
է դե պի մոր ող նա շա րը։
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• Ս տո րին, երբ պտղի մեջ քը շփվում է մոր վեն տալ ո րո վայ նա պա տի հետ։
• Կող քա յին (աջ և ձախ), երբ պտղի մեջ քը հպվում է մոր փո րի այս կամ 

այն կող քա յին պա տին։
4․ Ան դա մա դա սա վո րութ յուն (ան դա մա տե ղա կա յութ յուն), պտղի վեր ջա

վո րութ յուն նե րի, գլխի և պո չի հա րա բե րութ յու նը նրա ի րա նի նկատ մամբ։ 
Նոր մա լը՝ ան դա մա տե ղա կա յութ յու նը ա ռաջ նա յին դրութ յան դեպ քում` 
ա ռաջ նա յին վեր ջույթ ներն ուղղ ված են, ծնա յին ու ղի նե րում գտնվում են միմ
յանց զու գա հեռ, գլու խը վեր ջույթ նե րի մեջ է; հետ նա յին դրութ յան դեպ քում` 
ուղղ ված կոն քա յին վեր ջույթ նե րը գտնվում են ծնա յին ու ղի նե րում, իսկ պո չը̀  
դրանց ա րան քում:

16.4.3 ԾՆՆԴՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ
16․4․3․1 ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՎԵԼԸ ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԵՎ 
ԾՆՆԴՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
Յու րա քանչ յուր ա նաս նա բու ծա կան տնտե սութ յուն ա պա հով ված  պետք է 

լի նի շեն քա յին պայ ման նե րով և ծնն դա բե րութ յան հա մար նա խա տես ված տե
ղով (ծնա յին բա ժան մունք կամ ա ռանձ նաց ված հա տուկ տեղ) նո րա ծին կեն
դա նի նե րի հա մար: Այդ պի սի տե ղը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս պահ պա նել 
մոր ա ռող ջութ յունն ու մթե րատ վութ յու նը, պտուղ նե րի կեն սու նա կութ յու նը, 
դժվար ծննդա բե րութ յան դեպ քե րում ճիշտ է և ժա մա նա կին ցույց տալ օգ
նութ յու նը: Ծ նա յին բա ժան մուն քը, ո րը կա րող է լի նել նաև ա ռանձ նաց ված 
ա խո ռի, կո վա նո ցի, ոչ խա րա նո ցի, խո զա նո ցի մի մա սը, պետք է լի նի չոր, լու
սա վոր, լավ օ դա փոխ վող ու տա քաց վող, ըն դար ձակ կա ցոց նե րով, հարթ ու 
տաք հա տա կով (ցամ քա րով):

Ծնն դա բե րութ յան հա մար նա խա տես ված տե ղում կազ մա կեր պում են 
շուր ջօր յա հեր թա պա հութ յուն, ո րով հետև ծնունդ նե րը սո վո րա բար տե ղի 
են ու նե նում գի շե րը: Ամ բողջ անձ նա կազ մը պետք է աշ խա տի մա քուր խա
լաթ նե րով ու նրան ցով բա ժան մուն քի սահ ման նե րից դուրս չգնա: Բա ցի 
սպա սար կող անձ նա կազ մից, ոչ ո քի շենք չպետք է թող նել: Նա խա տես ված 
տե ղում բո լոր կեն դա նի նե րի ջեր մութ յու նը չա փում են, տա քութ յուն ու նե ցող
նե րին ան մի ջա պես մե կու սաց նում։ Յու րա քանչ յուր ծննդա բե րած կեն դա նուն 
ծննդա բե րութ յան հա մար նա խա տես ված տե ղից այլ տեղ տե ղա փո խե լուց հե
տո ա զատ ված տեղն անհ րա ժեշտ է ու շա դիր մաք րել ու ախ տա հա նել:

Ծնն դա բե րութ յու նից մի քա նի օր ա ռաջ (զու գա վոր ման մատ յա նի տվյալ
նե րի հա մա ձայն կամ ըստ ծննդա բե րութ յան նա խան շա նակ նե րի հայտ նա բեր
ման) կեն դա նի նե րին տե ղա փո խում են ծննդա բե րա կան բա ժան մունք կամ 
ծննդօգ նութ յան հա մար նա խա տես ված տեղ: Մինչև  այդ նրանց ու շա դիր 
կեր պով մաք րում են, հատ կա պես սմբակ նե րը, կճղակ նե րը՝ վեր ջին ներն ա վե լի 
լավ է նույ նիսկ լվա նալ: Կեն դա նի նե րի մաք րու մը կա նո նա վոր կեր պով շա րու
նա կում են մինչև ծննդա բե րութ յան վրա հաս նե լը: Վուլ վան լվա նում են տաք 
ջրով և  օ ճա ռով  ու ո ռո գում ախ տա հան վող մի ջոց նե րի թույլ լու ծույ թով: Այդ 
նպա տա կի հա մար ընդ հա նուր սպուն գի կամ ճի լո պի (խսիր, կեղ ևա թե լե րի 
խրձիկ՝ փունջ) օգ տա գոր ծու մը խստիվ ար գել վում է:

Ծնն դա գի տա կան օգ նութ յուն ցույց տա լու հա մար, ծննդա բե րութ յան հա
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մար նա խա տես ված տե ղը անհ րա ժեշտ  է ա պա հով ված լի նի զոո հի գիե նիկ 
նվա զա գույն պայ ման նե րով՝ ու նե նա  լու սա վոր սեն յակ, բա ժան ված մաս՝ ախ
տա հան ման լավ են թարկ վող հա տա կով  ու պա տե րով, լվա ցա րան, տաք ջրի, 
օ ճա ռի, սրբիչ նե րի պա շար, ախ տա հա նիչ, լու ծույթ ներ, հա տուկ դե ղարկղ, 
ծննդա գի տա կան գոր ծիք ներ (պտու ղը հրե լու կամ հա նե լու, պտղա հատ ման 
կամ այլ օ ժան դակ գոր ծիք ներ), կեն դա նու տա պալ ման և ֆիքս ման հա մար 
նա խա պես պատ րաստ ված փո կեր, ձղո տի խրձեր անհ րա ժեշ տութ յան դեպ
քում բարձ րաց նե լու ծննդա բե րող կեն դա նու գա վա կը և  այլն: Ծնն դա բե րու
թ յան հա մար նա խա տես ված տե ղում սպա սար կող անձ նա կազ մը նա խա պես 
պետք է տեղ յակ լի նի ա նաս նա բու ժա կան սա նի տա րա կան կա նոն նե րի պահ
պան մա նը, ինչ պես նաև ծննդա բե րութ յունն ըն դու նե լուն և վա րե լուն:

Ծնն դա գի տա կան օգ նութ յուն ցույց տա լիս անհ րա ժեշտ է ղե կա վար վել 
հետև յալ հիմ նա կան սկզբունք նե րով։
1. Ծնն դա գի տա կան օգ նութ յան նպա տակն է փրկել պտղի ու մոր կյան քը, 

ինչ պես և պահ պա նել մոր մթե րատ վութ յու նը:
2. Ծնն դա գի տա կան օգ նութ յու նը պետք է ցույց տրվի խստո րեն հաշ վի առ

նե լով կոն քի, հատ կա պես նրա ան ցո ղա կան ա ռանց քի և պտ ղի ա ռան ձին 
հատ ված նե րի ա նա տո միա կան կա ռուց ված քը։ Ծնն դա բե րա կան ու ղի նե
րի ա վե լի դժվա րան ցա նե լի մա սը ար գան դի վզիկն է, վուլ վան և կոն քի 
ոսկ րա յին հիմ քը, իսկ պտու ղի նը՝ գլու խը, ու սա յին գո տին և կոն քը:

3. Ծնն դա գի տա կան օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լիս պետք է խիստ պահ պա
նել ա սեպ տի կա յի և  ան տի սեպ տի կա յի կա նոն նե րը:

4. Պ տու ղը հա նե լիս ու ժը կա րող է կի րառ վել միայն ճի գե րի ժա մա նակ։
5. Պտ ղի ան կա նոն դրութ յուն նե րը, ան դա մա դա սա վո րում նե րը և դիր քե

րը թույ լատր վում է ուղ ղել միայն ար գան դում՝ ծննդու ղի նե րի տրավ
մա յից խու սա փե լու հա մար, ուս տի, պտու ղը, մինչև նրա դրութ յունն 
ուղ ղե լը, պետք է հրել ար գան դի խո ռոչ։

6. Ուղ ղում են սխալ դիր քե րը և պտ ղի մա սե րի դա սա վոր վա ծութ յու նը 
միայն կծկանք նե րի ընդ միջ ման ժա մա նակ:

7. 12 հո գի ու ժով դուրս են հա նում պտու ղը միայն կծկանք նե րի և ճի գե
րի ժա մա նակ (ան թույ լատ րե լի է պտղի դուրս բե րու մը գո մաղ բի փո
խադ րի չի, ձիու, տրակ տո րի կամ այլն օգ նութ յամբ):

8. Պտ ղի հրու մը դյու րաց նե լու հա մար, ե թե ծննդու ղի նե րը չոր են, հանձ
նա րար վում է ար գան դի խո ռոչ նե րար կել լի զո լի մի քա նի լիտր 0,51 
տո կո սա նոց լու ծույթ կամ ե ռաց րած օ ճա ռա յին լու ծույթ՝ 3540 աս տի
ճան տա քութ յամբ կամ պտղի վրա ա ռատ քսում են վա զե լին կամ բու
սա կան յուղ:

9. Կաս կա ծե լի կան խա գու շակ ման դեպ քում (երբ կա րող է պա տա հել, որ 
ծննդկա նը մորթ վի), չի կա րե լի սուր հոտ ու նե ցող ախ տա հա նիչ մի ջոց
ներ գոր ծար կել (կրեո լին, լի զոլ, կար բոլ  յան թթու, յո դա ֆորմ և  այլն)։

10. Ծնն դա գի տա կան գոր ծիք նե րին դի մել միայն ծայ րա հե ղութ յան դեպ
քում: Սկզ բում աշ խա տում են ձեռ քով և ծնն դա գի տա կան պա րան նե րով:

11. Բո լոր ա ռա ջա դիր օր գան նե րի վրա, ո րոնք կա րող են պտու ղը հետ հրե
լու ժա մա նակ ար գան դում ան կա նոն դրութ յուն ըն դու նել, հար կա վոր է 
օ ղակ ներ դնել։
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12. Եր բեմն ծննդա բե րութ յան ըն թաց քում նպա տա կա հար մար է կո վին 
պառ կեց նել մեջ քի վրա, որ պես զի պտղի ուղղ ման են թա կա մա սե րը 
լի նեն վեր ևից, դրանց սեղ մեն ներ քին օր գան նե րը, և  որ պես զի կոն քի 
բաց ված քը մե ծա նա:

Այս ընդ հա նուր կա նոն նե րով, ան շուշտ, չեն սպառ վում ծննդա բե րա կան 
բա ժան մուն քում կամ ծննդօգ նութ յան անց կաց ման հա մար նա խա տես ված 
տե ղում ձեռ նարկ վող պրո ֆի լակ տիկ մի ջո ցա ռում նե րը:  Յու րա քանչ յուր 
ա ռան ձին դեպ քում անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել տնտե սութ յան ու րույ նութ
յու նը, բայց բո լոր այլ պայ ման նե րում ընդ հա նուր մաք րութ յու նը, սպա սար կող 
անձ նա կազ մի կուլ տու րան և  ա սեպ տի կա յի ու ան տի սեպ տի կա յի կա նոն նե րի 
պահ պա նու մը ծննդա բե րութ յան հա ջող ա վարտ ման լա վա գույն ե րաշ խիքն  
են: Խս տո րեն ղե կա վար վել զոո հի գիե նա յի կա նոն նե րով ու հա տուկ հրա հանգ
նե րով, ծննդա բե րութ յու նից ան մի ջա պես հե տո գրան ցա մատ յա նում պետք է 
հա մա պա տաս խան գրա ռում կա տա րել հե տա գա աշ խա տանք նե րի պլա նա
վոր ման հա մար, ինչ պես, օ րի նակ, կազ մել հղիութ յան և ծնն դա բե րութ յան 
պլա նա վոր ման օ րա ցույց և  այլն։

Ս տորև աղ յու սա կի ձևով ներ կա յաց վում է կո վի ծննդա բե րութ յան օ րա
ցույ ցը, ո րը կա րե լի է պլա նա վո րե լով ծննդա բե րութ յու նից հե տո կո վե րի հե
տա գա հղիութ յան հա մար։
Աղ յու սակ 4։ Կո վե րի հղիութ յան և ծնն դա բե րութ յան պլա նա վոր ման օ րա ցույց։

16.4.3.2 ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՈՐՄԱԼ ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ
Ծնն դա բե րութ յու նը ֆի զիո լո գիա կան պրո ցես է, այդ պատ ճա ռով էլ նրա 

նոր մալ ըն թաց քի դեպ քում կողմ նա կի մի ջամ տութ յուն չի պա հանջ վում: Բ նա
կան պայ ման նե րում  մայ րը բնազ դո րեն կրծե լով կտրում է պոր տա լա րը, լի
զո տում է ձա գին, ծննդա բե րա կան ու ղի նե րից դուրս է քա շում պտղա պար կը  
նրա ու շա նա լու դեպ քում (մսա կեր նե րը):

Նոր մալ ծննդա բե րութ յան ժա մա նակ կոնկ րետ օգ նութ յու նը ան կախ կեն
դա նու տե սա կից, կազմ վում է մի շարք պրո ֆի լակ տիկ մի ջո ցա ռում նե րից, 
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ո րոնց նպա տակն է պահ պա նել մոր ա ռող ջութ յունն ու մթե րատ վութ յու նը 
և նո րած նի կեն սու նա կութ յու նը: Գլ խի կի և  առ հա սա րակ ա ռա ջա դիր մա սի 
դուրս գա լու ժա մա նակ հեր թա պա հը պետք է հետ ևի շեն քի վի ճա կին և ձգ վե
լու դեպ քում բռնի այն՝ պատ ռում նե րը կան խե լու հա մար։ Բա ցի այդ, անհ րա
ժեշտ է հի շել ծնի ե րեք փու լե րի մա սին և  ի մա նալ, թե երբ կա րող է օգ նութ յուն 
պա հանջ վել։

Ծնն դա բե րութ յան ժա մա նակ էա կան պա հե րից մե կը հա մա րում են պտղի 
դրութ յու նը, դիրքն ու ան դա մա դա սա վո րու մը՝ ըստ ա ռա ջա դիր օր գան նե րը 
ո րո շե լու կա րո ղութ յան:

Կո վի մոտ պտղի ճիշտ դիր քե րը հետև յալ ներն են․
● Գլ խա յին ա ռա ջադ րութ յուն – պ տու ղը ծննդա բե րա կան ու ղի նե րով կոն

քից դուրս է գա լիս գլխով ա ռաջ հեն ված կրծքա յին (ա ռաջ նա յին) վեր ջույթ
նե րին, մեջ քը վերև, կճղակ նե րի ներ բան ներն ուղղ ված են ներքև: Գլ խա յին 
ա ռա ջադր ված քի դեպ քում ծննդա բե րութ յան նոր մալ ըն թաց քը բնո րոշ վում 
է հետև յալ հատ կա նիշ նե րով, ծննդա բե րա կան ու ղի նե րից դուրս են ցցվում 
ի րենց ներ բա նա յին մա կե րես նե րով դե պի ներքև ուղղ ված առջ ևի վեր ջա վո
րութ յուն նե րը և ն րանց վրա պառ կած գլխի կը։ 

● Կոն քա յին ա ռա ջադ րութ յուն – պ տու ղը դուրս է գա լիս կոն քա յին վեր
ջույթ նե րով ա ռաջ, մեջ քը վերև, կճղակ նե րի ներ բան նե րը ուղղ ված են ներքև: 
Կոն քա յին ա ռա ջադր ված քի դեպ քում վուլ վա յից դուրս են ցցվում միայն դե պի 
վերև ուղղ ված ներ բան նե րով վեր ջա վո րութ յուն նե րը: Այս դրութ յու նը կա րե լի 
է շփո թել գլխա յին ա ռա ջադր ված քի հետ ստո րին դիր քի դեպ քում: Կոն քա յին 
ա ռա ջադր վածքն ի մաց վում է ցատ կի հո դե րի առ կա յութ յամբ։

Ն կար 32։ Հոր թի դրութ յու նը ծննդա բե րութ յան ժա մա նակ (գլխա յին կամ կոն քա յին)։

Պտ ղի դիր քը, ըստ եր ևույ թին, հիմ նա կա նում փոխ վում է ար գան դի և փո
րի պա տե րի կծկում նե րի ազ դե ցութ յան տակ: Տե ղի  ու նե ցող ար գան դի հրե
լա կերպ կծկում նե րը պտու ղը ա ռաջ են շար ժում դե պի վեր: Դ րան նպաս տում 
է ար գան դի միա ժա մա նակ ինք նո լո րու մը, որն ստաց վում է նրա նում մկա
նա կար գի շեղ դա սա վոր վա ծութ յան հետ ևան քով: Վեր ջա պես, պտղա պար կը 
կոն քի անց քի մեջ մտնե լու և  ա ռանձ նա պես ա ռա ջին ջրե րի ար տա հո սե լու  
ժա մա նակ, սե պան ման ձև  ու նե ցող պտուղն ա ռաջ շարժ վե լով շփման մեջ է 
մտնում կոն քի մուտ քի շե ղո րեն դրված կող քա յին պա տե րի հետ և շրջ վում է 
իր ա ռանց քի շուր ջը: Ե թե գլխի կի և  ո տիկ նե րի դուրս գա լուց հե տո պտու ղը 
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պահ վում է ծննդա բե րա կան ու ղի նե րում, նպա տա կա հար մար է նրան քա շել 
ո տիկ նե րից ու գլխի կից, բռնե լով նրանց ուղ ղա կի ձեռ քե րով կամ քա շել գլխի
կին ու վեր ջա վո րութ յուն նե րին դրված պա րա նի օ ղակ նե րի օգ նութ յամբ. Այս 
գոր ծո ղութ յուն նե րը կոն քա յին ա ռա ջադր ված քի դեպ քում պար տա դիր են, 
ո րով հետև կոն քա յին գո տու դուրս  գա լուց  հե տո պտու ղը կոն քի մեջ ներցց
վե լու դեպ քում, պոր տա լա րը կա րող է ճմլվել, ո րը կոր ծա նում է սպառ նում 
պտղին՝ պլա ցեն տա յին շնչա ռութ յան դա դար ման հետ ևան քով ա ռա ջա ցած 
հեղ ձու մից (աս ֆիք սիա)։

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ
Պտղի պորտալարի երկարությունը /սմ/

Մտրուկ 70100

Հորթ 3040

Ոչխար և այծ 712

Մերուն 2025

Երբ ծի նը դյու րին է անց նում, կո վը սկսում է ա րագ կաթ ար տադ րել, և լակ
տա ցիա յի հետ խնդիր ներ չեն ա ռա ջա նում։ Ցան կա լի է, որ կո վը կա րո ղա նա 
լի զել հոր թին և մաք րել, քա նի որ դրա նով խթան վում է շնչա ռութ յունն ու ար
յան հոս քը։ Այ նու հետև խոր հուրդ է տրվում հոր թին ան մի ջա պես հե ռու տա
նել կո վից՝ ո րոշ հի վան դութ յուն նե րի փո խան ցու մը կան խե լու նպա տա կով։ 
Շատ կար ևոր է նաև կո վի կե րակ րու մը։ Ն րա ստա մոք սը հնա րա վո րինս  շուտ 
պետք է լցվի կաթ նա տու կո վե րի հա մար ցան կա լի կե րով։ Գոլ ջրով դույ լե րը 
կա րող են խթա նել սննդի կլա նու մը, և նոր ծնած կո վե րը հա ճույ քով կըմ պեն 
այն, և  այս ա մե նից հե տո կրկին կգոր ծարկ վի փոքր «շար ժի չը» խթա նե լով 
արդ յու նա վետ լակ տա ցիան:

Ն կար 33։ Կո վի ծի նը խա ղաղ և հան գիստ պայ ման նե րում/1/ 

Ծնն դա բե րութ յու նից հե տո, շեն քում ա մեն օր փո խում են ցամ քա րը, հա վա
քում ըն կած ըն կեր քը, որ պես զի ըն կերքն ընկ նե լուն պես ծննդկա նը ըն կեր քը 
չու տի: Ն րան ցից յու րա քանչ յու րը, որ պես կա նոն, հե տա զո տում են, հա մոզ վե
լու հա մար, թե արդ յոք ար գան դում պտղա թա ղանթ նե րի մա սեր չեն մնա ցել: 
Զն նութ յու նից հե տո ըն կեր քը ախ տա հա նում են քլո րակ րով, կրեո լի նով, կար
1 ©«Ագրոմշակույթ» գյուղատնտեսական պարբերական, 2018թ․
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բոլ յան թթվով ու հե տո այ րում կամ հո րում՝ թա ղում: Ըն կեր քը չի կա րե լի 
բակ, ընդ հա նուր աղ բա նոց շպրտել:

Ծնն դա բե րութ յան ժա մա նակ սպա սար կող անձ նա կազ մի դե րը կա յա նում 
է հսկո ղութ յան և  օ ժան դա կութ յան մեջ, բայց ոչ ակ տիվ մի ջամ տութ յան: Բժշ
կա կան և  ա նաս նա բու ժա կան ծննդա գի տութ յան պրակ տի կան ցույց է տա լիս, 
որ նոր մալ ծննդա բե րութ յան ժա մա նակ որ քան ա վե լի ակ տիվ է մի ջամ տութ
յու նը, այն քան  ա վե լի հեշտ են ա ռա ջա նում բար դութ յուն նե րը: Շատ ան գամ 
օգ նութ յուն ցույց տա լու հա մար կոչ ված ձեռ քը կոր ծա նում է մայ րա կան օր գա
նիզ մը: Ուս տի ծննդա բե րա կան ակ տի ըն թաց քում մի ջամ տութ յու նը պետք է 
ի րա գործ վի միայն նրա հա մար ուղ ղա կի ցուց մունք նե րի առ կա յութ յան դեպ
քում ու խստո րեն պահ պա նե լով ա սեպ տի կա յի և  ան տի սեպ տի կա յի կա նոն նե
րը:  Ա ռա ջին և կար ևո րա գույն պա հանջն այս տե սա կե տից հան դի սա նում է 
բա ժան մուն քի անձ նա կազ մի ձեռ քե րի մաք րութ յու նը: Ձեռ քե րը պետք է լվա
նալ տաք ջրով և  օ ճա ռով ու օ ծել նա խա պես պատ րաստ ված կար բոլ  յան թթվի 
կրեո լի նի, լի զո լի լու ծույթ նե րով կամ բնա փո խած (դե նա տու րատ) սպիր տով: 

Եր բեմն կա նո նա վոր դրութ յան, դիր քի և  ան դա մա դա սա վո րութ յան ժա մա
նակ ի րա կա նաց վում է ծննդա գի տա կան օգ նութ յուն, երբ պտու ղը գեր զար գա
ցած է կամ կոն քի նե ղութ յան դեպ քում, երկ վոր յակ նե րի ժա մա նակ, հեշ տո ցի 
նեղ ված քի, ծննդա բե րա կան ու ժե րի թու լութ յան և  այլն։ Այդ դեպ քե րում հա ճախ 
պտու ղը դուրս քա շե լու հա մար պետք է սահ մա նա փա կել ա մե նա շա տը եր կու 
մար դու ու ժով, այս օ պե րա ցիան կա տար վում է բա ցա ռա պես ճի գե րի ժա մա նակ: 

 ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ: Սահ մա նում 
են պտուղ նե րի դիր քը և  ո րո շում, թե որ վեր ջույթ նե րը որ պտղին են պատ կա
նում: Որ պես զի հե տա գա յում չշփո թեն վեր ջույթ նե րը, խոր հուրդ է տրվում վեր
ջույթ նե րին անց կաց նել տար բեր գույ նի պա րան ներ կամ կա պել յու րա քանչ յուր 
պտղի ա զատ վեր ջա վո րութ յուն նե րը: Ա ռա ջին հեր թին քա շում են վե րին պտու
ղը՝ հետ հրե լով երկ րոր դին, իսկ հե տո դուրս են հա նում նաև երկ րորդ պտու ղը:

Ն կար 34: Եր կու պտուղ նե րի միա ժա մա նակ մուտ քը դե պի ծննդա բե րա կան ու ղի ներ։

 ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇԱՏ ԽՈՇՈՐ ՊՏՂԻ ԴԵՊՔՈՒՄ: Ծնն դա բե րա
կան ու ղի նե րը պա տում են բու սա կան յու ղով, վա զե լի նով կամ իխ տիո լով: 23 
հո գի պտու ղը դուրս են բե րում ճի գե րի ժա մա նակ պտղի տրված մա սե րից 
ու ժով դուրս քաշ մամբ: Դուրս հա նե լուց խոր հուրդ է տրվում ու սա յին և կոն
քա յին գո տի նե րը թեք դիր քով պա հած հեր թով քա շել մի ոտ քից հե տո մյու սից: 



‒ 218‒

Ե թե հնա րա վոր չէ հա նել պտու ղը, կա տա րում են ֆե տո տո միա կամ կե սար
յան հա տում:

Պ րակ տի կան ցույց է տա լիս, որ հա ճախ նկատ վում են ծննդա բե րա կան 
պա թոլ գիա պտղի և մոր կոն քի լու սանց քի ան կա նոն փոխ հա րա բե րութ յուն
նե րի հո ղի վրա, հատ կա պես խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի մոտ, ուս տի 
ստորև ներ կա յաց վում են նաև ո րոշ դեպ քե րի օ րի նակ ներ, ո րոնց դեպ քում 
ծննդա բե րա կան օգ նութ յան մի ջամ տութ յու նը ան հա պաղ և պետք է ի րա կա
նաց նել ոչ նոր մալ ծննդա բե րութ յան դեպ քե րում, երբ նկատ վում են․

▻ գլխի թե քու մը դե պի կողմ, 
▻ պտղի գլու խը ցած, 
▻ գլխի թե քու մը դե պի հետ, 
▻ պա րա նո ցի ո լո րու մը, 
▻ վեր ջա վո րութ յուն նե րի կար պալ ա ռա ջադր վածք, 
▻ վեր ջա վո րութ յան ծա լու մը արմն կա հո դում, 
▻ վեր ջա վո րութ յուն նե րի ծոծ րա կա յին դա սա վո րութ յու նը, 
▻ վեր ջա վո րութ յուն նե րի կրնկա յին ա ռա ջադ րույ թը, 
▻ վեր ջա վո րութ յուն նե րի ազդ րա յին ա ռա ջադ րույ թը, 
▻ պո չի ան կա նոն դա սա վո րութ յուն, 
▻ լայ նա ձիգ դրութ յուն՝ մեջ քա յին ա ռա ջադ րույ թով, 
▻ լայ նա ձիգ դրութ յուն՝ ո րո վայ նա յին ա ռա ջադ րույ թով, 
▻ ուղ ղա ձիգ դրութ յուն՝ մեջ քա յին ա ռա ջադ րութ յու նով, 
▻ ուղ ղա ձիգ դրութ յուն՝ ո րո վայ նա յին ա ռա ջադ րույ թով, 
▻ պոր տա լա րի ար տան կու մը և  այլն
Ս տորև ներ կա յաց վում են նաև մի քա նի դրութ յուն նե րի նկար ներ, ո րոնք 

հա մար վում են ոչ նոր մալ դրութ յուն ներ ծննդա բե րութ յան ժա մա նակ։

Ն կար 35։ Ոչ նոր մալ դրութ յու նը, ո րի ժա մա նակ կա րիք է զգաց վում օգ նե լու։
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Պա թո լո գիա կան ծննդա բե րութ յան ժա մա նակ օգ նութ յուն ցույց տա լու հա
մար հար կա վոր է հա տուկ նա խա պատ րաս տում: 

Շատ դեպ քե րում նկատ վում է նաև պտղի նոր մալ դրութ յամբ ծննդա բե
րութ յուն, բայց պտղի ա նո մա լիա նե րով։ Ս տորև ներ կա յաց վում է Հա յաս տա
նում ար ձա նագր ված դեպք ծնից հե տո գրանց ված ա նո մա լիա յով, հրա պա
րակ ված «Ա նաս նա բու ժա կան խորհր դատ վութ յուն» ֆեյս բուք յան է ջում։

Նկար 36։ Անոմալիա նորածին հորթի մոտ/1/։

16.4.3.3 ԸՆԿԵՐՔԻ ԱՆՋԱՏՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ
Ըն կեր քի ան ջատ ման ա րա գութ յու նը կախ ված է կեն դա նի նե րի պլա ցեն

տա յին կա պի բնույ թից և պ լա ցեն տի կա ռուց ված քից։ Հարթ ված խո րիո նի 
տա րա ծութ յու նը մեծ է ար գան դի խո ռո չի ներ քին մա կե րե սից, քա նի որ դեռ 
հղի ժա մա նակ մեծ քա նա կութ յամբ ծալ քեր է գո յաց նում: Ծնն դա բե րութ յան 
ժա մա նակ, մա նա վանդ պտղի ար տաք սու մից հե տո մկա նա կար գի կծկու մը և 
ռետ րակ ցիան փոք րաց նում են ար գան դի խո ռո չը, ո րի հետ ևան քով ա նո թա
յին թա ղան թի ծալ քերն էլ ա վե լի են մե ծա նում: Այս կա պակ ցութ յամբ տե ղի է 
ու նե նում պլա ցեն տա յին պտղա յին մա սի թա վիկ նե րի/2/ կա պի խախ տում մայ
րա կան կրիպտ նե րի (փո սիկ նե րի) հետ: Թա վիկ նե րի ան ջատ մա նը նպաս տում 
է նաև ար գան դի ա նե միան, ո րը նվա զեց նում է կրիպտ նե րի լա րու մը, ինչ պես 
նաև ար յան շրջա նա ռութ յան դա դա րու մը պլա ցեն տա յի պտղա յին մա սում, 
ո րը պայ մա նա վո րում է թա վիկ նե րի տուր գո րի/3/ ան կու մը:  Ըն կեր քը հա ճախ 
ար տաքս վում է շուռ տված տես քով, ո րի պլա ցեն տա յին մա սը  ներսն է տե ղա
վոր ված լի նում:
Աղ յու սակ 5։ Ծնն դա բե րութ յան նոր մալ տևո ղութ յու նը և  ըն կեր քի ան ջատ ման ժամ
կետ նե րը։

1 ©Անասնաբուժական խորհրդատվություն: Դեպքը արձանագրվել է Հայաստանում 17 դեկտեմբեր 
2018։ 
2 ԹԱՎԻԿ՝ լորձաթաղանթի էպիթելային բջիջներից գոյացած խավանման ծալք։
3 ՏՈՒՐԳՈՐ՝ լատ․ turgor  փքում, ուռչած լինելը։
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Ընկերքի հապաղում՝ Задержание последа, Retensio placente, R. se cun
darium. ծնից կամ վիժումից հետո արգանդում պտղաթաղանթների ան
ջատ ման հապաղելը։ Տարբերվում են ընկերքի լրիվ, ոչ լրիվ և մասնակի 
հա պա ղում։ Հաճախ ունենում են կովերը, այծերը, ոչխարները։

/ծննդաբերության տեսակային առանձնահատկությունների և ընկերքային 
փուլի մասին ՏԵՍ՝ ՍՈՒՅՆ ՄՈԴՈՒԼԻ 16․4․4 ԵՆԹԱԲԱԺԻՆՆԵՐԸ/։

16.4.3.4 ՊՈՒԷՐՊԵՐԱԼ (ՀԵՏԾՆՆԴՅԱՆ) ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆ
Պո ւէր պեր յալ (հետծննդ յան)  ժա մա նա կաշր ջան է կոչ վում  այն ժա մա նա

կա մի ջո ցը, որն ըն թա նում է ծննդա բե րութ յու նը վեր ջա նա լուց մինչև ար գան
դի և ծննդ կա նի հղիութ յան ու ծննդա բե րութ յան ժա մա նակ փո փո խութ յուն
նե րի են թարկ ված բո լոր օր գան նե րի հետ զար գաց ման (ին վո լու ցիա յի/1/) լրիվ 
1 ԻՆՎՈԼՈՒՑԻԱՆ̀  Արգանդի հետզարգացում, ընթանում է հետծննդյան 56րդ շաբաթում:
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ա վար տու մը։ (Ա ռաջ նա ծին կեն դա նի նե րի սե ռա կան օր գան նե րը եր բեք մինչև 
կու սա կան վի ճա կը հետ չեն զար գա նում)։ 

Հետծննդ յան ժա մա նա կաշր ջա նի տևո ղութ յան վրա ազ դում են կեն դա
նի նե րի ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը և տե սա կը, ինչ պես նաև 
նրան պա հե լու պայ ման նե րը ծննդա բե րութ յու նից ա ռաջ և հե տո։

Ար գան դի հետ զար գա ցու մը կա յա նում է նրա մկան նե րի հե տա գա կծկման և 
ռետ րակ ցիա յի մեջ։ Հետծննդ յան ժա մա նա կաշր ջա նի ա ռա ջին ե րեք օ րե րին ար
գան դի պա տը հաս տա նում է (խո շոր կեն դա նի նե րի նը՝ մինչև 45սմ), ար գան դի 
ընդ հա նուր ծա վա լը փոք րա նում է 23 ան գամ։ Ժա մա նա կի ըն թաց քում պա
տը նո րից բա րա կում է, կար ճա նում են ձգված ար գան դա յին կա պան նե րը, և  
ար գան դը ել ման դրութ յուն է ըն դու նում։ Մ կա նա յին  թե լե րի ճար պա յին կազ
մա փո խու մը ու ղեկց վում է գլի կո գե նի նշա նա կա լի քա նա կի գո յա ցու մով։ Միա
ժա մա նակ փոք րա նում են ար գան դի զար կե րա կա յին ա նոթ նե րի լու սանցք նե
րը։  Զ գա լի քա նա կութ յամբ նոր գո յա ցած ա նո թա յին  փո ղե րը դա տարկ վում են, 
հե տա ճում․ նրանց պա տե րը ներծծ վում են, փո խա րին վում շա րակ ցահ յուս ված
քա յին միջ նա շեր տով։ Պե րի մետ րիա յի և  էն դո մետ րիա յի ծալ քերն աս տի ճա նա
բար հարթ վում են։ Էն դո մետ րիա յի թե րութ յուն ներն է պի թել վում են գեղ ձե րի 
է պի թե լի և լոր ձա թա ղան թի չվնաս ված հատ ված նե րի աճ ման հաշ վին։ Ամ բողջ 
լոր ձա թա ղան թը և հատ կա պես մայ րա կան պլա ցեն տա յի ֆունկ ցիա կա տա րած 
նրա մա սը կազ մա փոխ վում են և  ար գան դից ար տա զատ վում «հետծննդ յան 
մաք րում նե րի» ձևով։ Լոր ձա թա ղան թի ռե գե նե րա ցիա յի  ժա մա նակ ար գան դի 
խո ռո չում գո յա ցող ար տա զուկ նե րը ար տա բեր վում են ար տա քին սե ռա կան օր
գան նե րի մի ջո ցով և կոչ վում են լո խիա ներ (հետծննդ յան ար տա հո սում ներ);

Լո խիա նե րի մեջ ար յան առ կա յութ յան պատ ճա ռով, ա ռա ջին ե րեք օ րե
րը նրանք կարմ րա  դարչ նա գույն են․ չո րա նա լով վուլ վա յի մաշ կի վրա,  
հետծննդ յան ար տա հո սում նե րը վեր ած վում են շա գա նա կա գույն կեղև նե րի։ 
Հե տա գա յում դրանք դառ նում են ա վե լի բաց գույ նի, կարմ րա վուն ե րան գա
վո րու մը փո խա րին վում է դեղ նա վու նով։ Այ նու հետև ար տա զա տում նե րը վեր 
են ած վում թա փան ցիկ, ան գույն լոր ձի և, վեր ջա պես, բո լո րո վին դա դա րում 
են։ Սահ ման ված  ժամ կետ նե րից ա վե լի ուշ նկատ վող հետծննդ յան ար տա հո
սում նե րը վկա յում են ար գան դի պա թո լո գիա կան վի ճա կի մա սին։

 Հեշ տոցն ու վուլ վան ա ռա ջին եր կուե րեք օր վա մեջ ար դեն սո վո րա կան 
տեսք են ստա նում (տրավ մա նե րի բա ցա կա յութ յան դեպ քում)։ Ծնն դա բե
րութ յու նից հե տո, կեն դա նի նե րի մեծ մա սի ձվա րան նե րում, ըստ եր ևույ թին, 
ա րագ կեր պով սկսում են հա սու նա նալ ֆո լի կուլ նե րը։ Ս րա օգ տին խո սում 
է ա նաս նա բու ծութ յան ա ռա ջա վոր նե րի փոր ձը, ո րոնք սերմ նա վո րու մը հա
ջո ղու թյամբ կի րա ռում են ա ռա ջին օ րե րին, իսկ ճա գար նե րի նկատ մամբ 
հետծննդ յան ժա մա նա կաշր ջա նի նույ նիսկ ա ռա ջին ժա մե րին։

«Ծնն դա բե րա կան» կոն քը սո վո րա կա նի է վե րած վում 45րդ  օ րը։ Սա կայն 
ա ռան ձին կա պան նե րի պնդաց ման ժամ կետ նե րը կա րող են եր կա րել 1015 և  
ա վե լի օ րե րով, իսկ եր բեմն նույն քան ժա մա նա կաշր ջա նում կա րող է պահ
պան վել նաև սրբա նի շար ժու նութ յու նը: Կեն դա նու ձևա կերպ ման վե րա կանգ
նու մը, հիմ նա կա նում, ա վարտ վում է ա ռա ջին եր կուե րեք օր վա ըն թաց քում։ 
Ա վե լի ուշ փո րի ծա վա լը չա փե լով հա ջող վում է հա վաս տել ցու ցա նիշ նե րի 
անն շան տե ղա շար ժեր՝ նրանց նվա զե լու կող մը։ 
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Հ ղիութ յան այ տուց նե րը քաշ վում են ա ռա ջին հինգվեց օ րե րի ըն թաց քում։ 
Կեն դա նու շար ժում նե րի բա ցա կա յութ յու նը և ն րա ոչ լիար ժեք եր կա րու մը  
կա րող են պայ մա նա վո րել այ տուց նե րի պահ պա նու մը էնտ րալ ո րո վայ նա պա
տի ու հետ ևի վեր ջա վո րութ յուն նե րի վրա։

16.4.4 ՏԱՐԲԵՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՄՈՏ ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
16.4.4.1 ԶԱՄԲԻԿԻ ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Զամ բի կի կոնքն ու նի ծննդա բե րութ յան հեշտ ըն թաց քին նպաս տող կա

ռուց վածք։ Զս տոսկր նե րը տե ղա վոր ված են 5060 աս տի ճան անկ յան տակ, և  
այս պի սով կոն քի մուտքն ու նի պտղի մուտ քը հեշ տաց նող շեղ ուղ ղութ յուն․ 
կոն քի ուղ ղա ձիգ տրա մագ ծի գա գաթն ընկ նում է 4րդ սր բա յին ո ղի վրա։ Կոն
քի մուտ քը ձվաձև է, հա մար յա կլոր։ Կոն քա յին խո ռո չի լայ նա կի տրա մա գի ծը 
տե ղա վոր ված է մուտ քից ոչ հե ռու, spina ischiadicaն թույլ է ար տա հայտ ված 
և կոն քա յին խո ռո չի կող քա յին պա տե րի մեծ մա սը կա ռուց ված է լայն կոն քա
յին կա պան նե րից։ Սր բա նոսկ րի և կոն քի հա տա կի մա կե րես նե րը գրե թե հարթ 
են․ կոն քի ա ռանց քը մո տե նում է ու ղի ղին։ Կոն քի ել քը վեր ևից գո յա ցած է 
շար ժուն պո չա յին ո ղե րով, կող քե րից՝ սրբա նանստա յին կա պա նով, ներք ևից՝ 
անն շան նստա յին թմբեր և մեծ նստա յին կտրվածք ու նե ցող նստա յին ոս կոր
նե րով։ Զամ բի կի պտղի վեր ջա վո րութ յուն ներն ու վի զը եր կար են, գլու խը 
փոքր։ Այս բո լորն ամ բող ջութ յամբ վերց րած շատ նպաս տա վոր պայ ման ներ 
են ստեղ ծում ծննդա բե րութ յան ըն թաց քի հա մար։ Զամ բի կի ար գան դի վզի կի 
բաց ման փու լը տևում է մի քա նի ժա մից մինչև 1 օր:

ԲԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼ
Բաց ման փու լի կլի նի կա կան սիմպ տոմ նե րը հա ճախ անն կա տե լի են մնում, 

քա նի որ նրանք չեն ու ղեկց վում կեն դա նու վար քի պար զո րոշ փո փո խութ յուն
նե րով։ Դի տե լիս հա ջող վում է հայտ նա բե րել ան հանգս տութ յուն, կեն դա նին 
նա յում է փո րին, ոտ քե րը փո խե փոխ դնում, զգաստ է, կար ծես վա խե նում 
է։ Շատ զամ բիկ ներ բաց ման ժա մա նա կաշր ջա նում խիստ քրտնում են։ Ար
գան դի վզի կի բա ցու մից հե տո հեշ տո ցի մեջ է ար տացց վում պտղա պար կի 
ա ռա ջա դիր մա սը, բաղ կա ցած  ա նո թա թա ղան թից և մի զա յին ար տա քին թեր
թի կից (ա լան տոխո րիոն)։ Պտ ղա պար կի ա ռա ջա դիր մա սը ար գան դի վզի կի 
մի ջով անց նե լու ժա մա նակ եր բեմն ա նո թա թա ղան թը պատռ վում է և հեշ տո
ցի մեջ ներցց վում է միայն մի զա թա ղան թի բա րակ, լու սաց նող պա տի կը։ Ալ
տո նոխո րի նը ա վե լի հա ճախ պատռ վում է դեռ հեշ տո ցի խո ռո չում և  ա վե լի 
հազ վա դեպ վուլ վա յից  դուրս․ այն ժա մա նակ դուրս հո սող մի զա հե ղու կի հետ 
միա սին կոն քի լու սանց քի մեջ է մտնում պտղի երկ րորդ թա ղան թը (ա լան
տոամ նիոն)։ Ա լան տոա միոնն աչ քի է ընկ նում իր գու նա տութ յամբ օբ լի տե
րա ցած ա նոթ նե րի ա կոս նե րով։ Ամ նիո տիկ թա ղան թի ա ռա ջա դիր մա սում 
տե սա նե լի են կամ հեշ տութ յամբ շո շափ վում են պտղի գլխիկն ու վեր ջա վո
րութ յուն նե րը, կամ միայն վեր ջա վո րութ յուն նե րը (կոն քա յին ա ռա ջադր ված
քի դեպ քում)։ Ա ռա ջին ջրե րի թափ վե լուց հե տո (մի զա հե ղու կի ար տա հո սում) 
սկսվում են ու ժեղ ճի գե րը։ Զամ բի կը սո վո րա բար պառ կում է փո րի կամ կող



‒ 223‒

քի վրա, եր բեմն ա րագ վեր է թռչում, տնքում է, խո րը ներշն չում ներ կա տա
րում, ա ղեղ նաձև կո րաց նում է ող նա շա րը, խիստ վեր քա շե լով ո րո վայ նա պա
տե րը։ Ա միո նի դուրս ցցված մա սը պատռ վում է և պ տուղն ա րագ դուրս է 
մղվում ծննդա բե րա կան ու ղի նե րից։ Երբ ծննդա բե րութ յու նը տե ղի է ու նե
նում կեն դա նու կանգ նած դրութ յամբ, պոր տա լա րը պտղի ծան րութ յան տակ 
կտրվում է․ պառ կած դրութ յամբ ծնե լիս (ե թե մի ջամ տութ յուն չի ե ղել) պոր
տա լա րը կտրվում է կանգ նե լու կամ դար ձում նե րի ժա մա նակ։ Պ տուղն ա մեն 
կող մից շրջա պա տող ա ռանձ նա ցած պտղա յին թա ղան թի առ կա յութ յու նը նա
խատ րա մադ րում է ամ նիո նի նշա նա կա լի մա սի ծննդա բե րա կան ու ղի նե րով 
դուրս գա լուն, իսկ եր բեմն ամ բողջ պտուղն ար տամղ վում է ջրա յին թա ղան
թով ծածկ ված, ո րը պատռ վում է ծննդա բե րա կան ու ղի նե րից դուրս և պտ ղի 
վրա մնում  ա ռան ձին լա թե րի ձևով։ Այդ պի սի մտրուկ նե րին կյան քում ան վա
նում են «շա պի կով ծնված»։ Երբ մերձպտ ղա յին թա ղան թը չի պատռ վում, ո րը 
եր բեմն կա րող է պա տա հել «պար կում» ծնված և մայ րա կան օր գա նիզ մի հետ 
կա պը կորց րած,  այդ պի սի պտու ղը պոր տա լա րի կտրվե լուց հե տո ան խու սա
փե լիո րեն պետք է մա հա նա աս ֆիք սիա յից։

ԱՐՏԱՔՍՄԱՆ ՓՈՒԼ
Զամ բի կի ար տաքս ման փու լը տևում է  530 րո պե։ Հետծննդ յան եր կուն քը 

հա ջոր դում է պտղի ար տաք սու մից ան մի ջա պես հե տո կամ 5 7 րո պե տևող 
ընդ մի ջու մից հե տո։

ԸՆԿԵՐՔԱՅԻՆ ՓՈՒԼ
Պ լա տեն ցիա յի կա ռուց ված քի ցրված տի պը և մայ րա կան մա սի հետ պտղա

յին մա սի կա պի խո րիոէ պի թե լա յին բնույ թը նա խատ րա մադ րում է ըն կեր քի 
ա րագ, 35 րո պեի ըն թաց քում ար տա զատ վե լուն, իսկ եր բեմն գրե թե պտղի 
հետ միա ժա մա նակ է դուրս գա լիս կամ եր բեմն 5 30 րո պեի ըն թաց քում։

Հետծննդ յան ժա մա նա կաշր ջա նը տևում է 812 օր։ Ծնն դա բե րութ յու նից 
հե տո ար գան դի պա տը խիստ հաս տա նում է ի հա շիվ մկա նա յին շեր տե րի 
ռետ րակ ցիա յի և լոր ձա թա ղան թի խո շոր ծալ քե րի գո յաց ման։ Ն րա ծա վա լը 
երկ րորդ օրն ար դեն կրկնա կի փոք րա նում է։ Ա նոթ նե րի վիբ րա ցիան  դա դա
րում է մի քա նի ժամ անց, եր բեմն պտղի ար տաք սու մից ան մի ջա պես հե տո։ 
Մուգ կարմ րա գույն, դարչ նա գույն ե րան գա վո րում նե րով լո խիա ներն/1/ ան
նշան քա նա կութ յամբ ար տա զատ վում են մինչև հետծննդ յան ժա մա նա կա
շր ջա նի եր րորդ օ րը։ Ութ օ րից հե տո ար տա հոս ման առ կա յութ յու նը պետք է 
գնա հա տել որ պես պա թո լո գիկ հատ կա նիշ։

Ար գան դի եղջ յուր նե րի ին վո լու ցիան վեր ջա նում է 2831րդ  օ րը, ար գան
դի մարմ նի նը՝ 18րդ, ար գան դի վզի կի նը՝ 21–22րդ  օ րը։ Ար գան դի տո պո
գրա ֆիան վե րա կանգն վում է 20րդ  օ րը։ Ար գան դի ա նոթ նե րի ին վո լու ցիան 
եր կա րում է մինչև եր րորդ շա բաթ վա վեր ջը։ Այ տուց նե րը և  ար յան լճա ցում
նե րը ան հե տա նում են ծննդա բե րութ յու նից հե տո 23 շա բաթ անց, իսկ վուլ
1 ԼՈԽԻԱ (հունարեն lochia – ծննդաբերություն)՝ հետծննդյան շրջանում արգանդից արտադրություն

Երկվորյակի դեպքում երկրորդ պտղի ծնվելը կարող է տեղի ունենալ առա
ջինի հետ միաժամանակ․ ավելի հաճախ երկրորդ պտղի արտաքսումը 
սկսվում է առաջինի ծնվելուց 1020 րոպե տևող դադարից հետո։
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վա յի հյուս վածք նե րի և լայն կոն քա յին կա պան նե րի վե րա կանգ նումն ա վարտ
վում է 1217րդ  օ րը։ Փո րի ուր վագ ծե րը, հիմ նա կա նում, վե րա կանգն վում են 
հետծննդ յան ժա մա նա կաշր ջա նի  ա ռա ջին օ րե րի ըն թաց քում։

16.4.4.2 ԿՈՎԻ ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Կո վի կոն քի կա ռուց ված քը, ու րիշ կեն դա նի նե րի հա մե մա տութ յամբ, ա վե լի 

պա կաս նպաս տա վոր է ծննդա բե րա կան ակ տի հա մար: Ջս տա յին ոս կոր նե րը 
դե պի վեր  են բարձ րա նում գրե թե ու ղիղ անկ յան տակ, ո րի հետ ևան քով կոն
քի ուղ ղա ձիգ տրա մա գի ծը տե ղա վոր վում է 34րդ սր բա նոսկ րի ո ղե րի տակ: 
Կոն քի մուտ քը կող քե րից տա փա կաձև տեսք ու նի: Կոն քա յին խո ռո չի լայ նա
կի տրա մա գի ծը կոն քի մուտ քի մի ջին լայ նա կի տրա մագ ծից զգա լի փոքր է: 
Բա ցի դրա նից, նստա յին կա տար նե րը ներ կա յաց նում են դե պի վեր բարձ րա
ցող կոն քա յին պա տե րի մա սը կազ մող ոսկ րա յին թեր թիկ ներ. այս պի սով, վեր
ջին նե րի միայն հա մե մա տա բար փոքր մասն է գո յա ցած կոն քի կա պան նե րով: 
Կոն քի ել քը կող քե րից սահ մա նա փակ ված է ոսկ րա յին թեր թիկ նե րի ձև  ու նե
ցող նստա յին թմբե րով, ո րոնք սեղ մում են պտու ղը նրա դե պի հետ շարժ վե
լու ժա մա նակ: Վեր ջա պես, սրբա նի գո գա վոր մա կե րե սը և խո ռո չի ան հարթ, 
խո րա ցում նե րով հա տա կը կոն քի ա ռանց քին տա լիս են կոտր ված կո րագ ծի 
ձև: Պտ ղի գլխի ա մե նա մեծ լայ նութ յու նը ճա կա տա յին ոս կոր նե րի շրջա նում 
է. մտրա կի հա մե մա տութ յամբ նրա վեր ջա վո րութ յուն ներն ա վե լի կարճ են:

ԲԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼ
Կո վի բաց ման փու լը՝ ստա դիան նույն ձևով է ըն թա նում, ինչ պես և զամ բի

կինն ու տևում է 1ից մինչև 12 ժամ: Կեն դա նին ի րեն ա վե լի հան գիստ է պա
հում, քան զամ բի կը։ Եր բեմն կո վը եր կա րատև, մեղմ բա ռա չում է: Ար գան դի 
կծկման ազ դե ցութ յան տակ, բաց ված վզի կի մի ջով ար տացց վում է ա նո թա յին 
և մերձպտ ղա յին թա ղանթ նե րի կազմ ված պտղա պար կը: Եր բեմն միայն, որ
պես պտղա թա ղանթ նե րի ա ռա ջա դիր մաս, կա րող են լի նել ա լան տոխո րիո
նի թեր թիկ նե րը: Պտ ղա թա ղանթ նե րը սո վո րա բար պատռ վում են դեռևս հեշ
տո ցում և ծնն դա բե րա կան ու ղի նե րից ար տաք սե լու պա հին դուրս են ցցվում 
ա զատ ա ռա ջա դիր վեր ջա վո րութ յուն նե րը։

Ն կար 37։ Նոր մալ դիրք, երբ գլու խը և  եր կու առջև վեր ջա վո րութ յուն նե րը առջ ևում 
են։
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ԱՐՏԱՔՍՄԱՆ ՓՈՒԼ
Ար տաքս ման փու լը տևում է 20 րո պեից մինչև 46 ժամ: Այդ պի սի մեծ 

տևո ղութ յու նը կախ ված է պատ ճառ նե րի կոմպ լեք սից: Կոն քի մուտ քի ոչ 
շեղ, այլ գրե թե ու ղիղ հետ ևան քով պտուղն ա ռա ջա դիր օր գան նե րի ամ բողջ 
մաս սա յով օր գան նե րի ամ բողջ մաս սա յով միան գա մից շփման մեջ է մտնում 
նրա վե րին, ստո րին և կող քա յին պա տե րի հետ: Այ նու հետև, ընկ նե լով կոն քի 
խո ռո չը, ա ռա ջա դիր օր գան նե րը տե ղա վոր վում են սրբա նոսկ րի մարմ նի կո
րութ յան տակ և կոն քի հա տա կի խո րա ցում նե րի մեջ: Հենց այդ տե ղում նա 
կող քից սեղմ վում է զո րեղ նստա յին կա տար նե րով: Դե պի ել քը ա ռաջ շարժ
վե լիս պտու ղը հան դի պում է ե ռա կի դի մադ րութ յան։ Վեր ջին ար գել քը սո
վո րա բար ծննդա բե րա կան պրո ցե սի ու շաց ման ա ռա վել հա ճա խա կի պատ
ճառ է հան դի սա նում այն պա հին ար դեն, երբ պտու ղը խրվել է հեշ տո ցի մեջ 
և վուլ վա յից դուրս են ե կել վեր ջա վո րութ յուն նե րը և գան գի դի մա յին մա սը։ 
Այս դեպ քե րում ան փորձ պրակ տիկ նե րը, օգ նութ յուն ցույց տա լով, շատ ան
գամ հաշ վի չեն առ նում կոն քի կա ռուց ված քի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը։ 
Օ ղակ ներն ամ րաց նե լով վեր ջա վո րութ յուն նե րից ու գլխից, նրանք սկսում են 
պտու ղը դուրս քա շել ի րա նի ա ռանց քի ուղ ղութ յամբ։ Այդ պի սի հնար քը մեծ 
մա սամբ ա նարդ յունք է լի նում, ո րով հետև պտու ղը նստա յին թմբե րի կող մից 
հան դի պում է ան հաղ թա հա րե լի ար գել քի։ Միև նույն ժա մա նակ բա վա կան է 
մի փոքր ձգում դե պի վեր ու ետ, որ պես զի ա ռա ջա դիր մա սը ել քի ոս կոր նե րի 
միջև ճկված հատ վա ծից տե ղա փոխ վի եր կու կա պան նե րի միջև ե ղած տա րա
ծութ յու նը և ծնն դա բե րութ յու նը հեշտ ու ա րագ վեր ջա նա։
Բազմապտուղ հղիության դեպքում ծննդաբերությունը նույն  ձևով է ըն
թա նում, ինչպես և զամբիկի մոտ։ Կովը սովորաբար պառկում է փորի կամ 
աջ կողմի վրա։

ԸՆԿԵՐՔԱՅԻՆ ՓՈՒԼ
Ո րո ճող նե րի ըն կեր քա յին փու լը զգա լիո րեն ա վե լի եր կար է, քան ձիու նը։ 

Ն րանց ըն կեր քը հազ վա դեպ է ան ջատ վում ծննդա բե րութ յու նից ան մի ջա պես 
հե տո։ Դ րա հա մար նոր մալ ժամ կետ չի կա րե լի հա մա րել ծննդա բե րութ յու նից 
12 ժամ հե տո ըն կեր քի ան ջա տու մը և 23 և նույ նիսկ 5 օր ու շա նա լը գնա
հատ վում է նոր մալ եր ևույթ, բայց 24 ժա մից ա վե լի ու շա ցու մը, ե թե բա ցա
սա բար չի անդ րա դառ նում կո վի ընդ հա նուր վի ճա կի վրա, սա կայն ազ դում է 
արդ յու նա վե տութ յան տե սա կե տից։ Կո վի ըն կեր քի ան ջատ ման ա վե լի եր կա
րատև ժամ կե տը, զամ բի կի հա մե մա տութ յամբ, բա ցատր վում է պտղա յին և 
մայ րա կան պլա ցեն տա նե րի միջև ե ղած կա պի բնույ թով ու պլա ցեն տա նե րի 
կա ռուց ված քով։

Ծնն դա բե րութ յու նից 23 ժամ անց ար գան դի խո ռոչն ի ջած է լի նում, կա
րուն կուլ նե րը լցնում են նրա գրե թե ամ բողջ լու սանց քը: Ար գան դը դառ նում 
է պինդ՝ նրա մա կե րե սի վրա ծալ քեր են շո շափ վում: Պտ ղա կիր եղջ յու րը մեծ 
է ա զատ եղջ յու րից: 35րդ  օ րը վզի կի լու սանցքն այն քան է նե ղա նում, որ 
նրա մեջ կա րե լի է մտցնել միայն 23 մատ. նրա լրիվ փա կու մը վեր ջա նում է 
1214րդ  օ րը: Մի ջին ար գան դա յին զար կե րակ նե րի վիբ րա ցիան կա րող է շա
րու նա կել մինչև հետծննդ յան ժա մա նա կաշր ջա նի 4րդ  օ րը: Կո վե րի լո խիա
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ներն ա ռատ են. ա ռա ջին օ րե րին նրանք ար յու նոտ են, այ նու հետև դառ նում 
են շո կո լա դի գույ նի. 78րդ  օր վա նից ստա նում են լոր ձի բնույթ, իսկ 1517րդ  
օ րե րին դա դա րում են: Լո խիա նե րի ար տա զա տու մը 2րդ  օր վա նից հե տո պա
թո լո գիկ նշան է:

Ա նա տո միա կան ու հիս տո լո գիա կան մե թոդ նե րի կի րա ռու մը հիմք է տա
լիս հաս տա տել, որ հղիութ յան դե ղին մարմ նի ին վո լու ցիան տե ղի է ու նե նում 
հետծննդ յան ժա մա նա կաշր ջա նի 2023րդ  օ րե րին և  ու ղեկց վում է ֆո լի կուլ նե
րի ին տե սիվ ա ճով: Դե ղին մարմ նի ներծծ վե լու պրո ցե սում նրա բջիջ նե րը են
թարկ վում են վա կո ւո լի զա ցիա յի/1/ (վա կո ւո լա ցում): Ն րանց պրո տոպ լազ ման 
էո զի նո ֆիլ հա տի կա վո րութ յուն է ու նե նում: Դե ղին մարմ նի բջիջ նե րի շուր ջը 
նկատ վում է լեյ կո ցի տա յին ներծ ծում: Դե ղին մարմ նի բջիջ նե րի քա նակն աս տի
ճա նա բար սկսում է պա կա սել: Դե ղին մարմ նի ընդ հա նուր մե ծութ յան նվա զե
լու հետ, նրա մեջ ա ռա տո րեն թա փան ցող ա նոթ նե րը մո տե նում են միմ յանց, 
գո յաց նե լով խիստ ա նո թա յին ցանց: Ա նոթ նե րը ևս  աս տի ճա նա բար են թարկ
վում են ռե գե նե րա ցիա յի, վե րած վե լով շա րակ ցահ յուս ված քա յին կա պե րի՝ սպի
տակ մարմ նի հիմ քի: Ըն կեր քի ան ջա տու մից հե տո կա րուն կու լի ձևա վոր մա նը 
մաս նակ ցող հյուս վածք նե րի ամ բողջ կոմպ լեք սը են թարկ վում է քայ քայ ման, 
վե րած վե լով միա տե սակ զանգ վա ծի: Շա րակ ցա հյուս ված քա յին միջ նա շեր տում 
կու տակ վում են մեծ քա նա կութ յամբ լեյ կո ցիտ ներ: Տաս նե րորդ օր վա ըն թաց
քում կա րուն կու լի ամ բողջ զանգ վա ծը հալ չում է։ Ն րա տե ղը նկատ վում է փոքր 
ա նո թա յին կծիկ: Այդ ժա մա նա կաշր ջա նում կա րուն կու լի մնա ցորդ նե րին ձեռք 
տա լիս նրանք հեշ տութ յամբ ան ջատ վում են ա ռանց ար տա հոս ման: Հետ ևա
բար, կա րուն կու լի ին վո լու ցիան հան գում է նրա բջիջ նե րի կազ մա փոխ ման ու 
քայ քայ ման մաս նա կի ներծ ծու մով ու ան ջատ վե լով: Այն տեղ, որ տեղ կա րուն կուլ 
կար, եր ևան է գա լիս է պի թե լից ա զատ մա կե րես, որն է պի թե լի զա ցիա յի է են
թարկ վում ար գան դա յին գեղ ձե րի բջջա յին տար րեր ա ճե լու հաշ վին:

Ու շադ րութ յան է ար ժա նի նաև այն հան գա ման քը, որ ոչ միայն նախ կին 
կա րուն կու լի տա րա ծութ յու նը, այլև կա րուն կուլ նե րի միջև տե ղա վոր ված ար
գան դի լոր ձա թա ղան թի հատ ված նե րը զրկում եմ ծած կույ քա յին է պի թե լից և 
միայն 1014–րդ  օր վա ըն թաց քում է պի թել վում են նույն ճա նա պար հով, ինչոր 
կա րուն կու լի մա կե րե սը:

16.4.4.3 ՈՉԽԱՐՆԵՐԻ ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Մանր  ո րո ճող նե րի կոն քը ընդ հա նուր շատ բան ու նե նա լով կո վի կոն քի 

կա ռուց ված քի հետ, տար բեր վում է նրա նով, որ զստոսկր նե րը մեծ թե քու մով 
ա ռաջ են դրված, կոն քի հա տա կի հետ գո յաց նե լով 35400 անկ յուն: Սր բա
նոսկ րը հարթ է: Ն րա վեր ջին ո ղե րը, ինչ պես և սր բա նոսկ րազս տա յին հո դա
վո րումն ամ բող ջո վին ա ռած՝ շար ժուն են: 

Կոն քա յին խո ռո չի ուղ ղա ձիգ տրա մա գի ծը հա մընկ նում է 4րդ կամ 5րդ 
սր բա նոսկ րա յին ո ղին: Կոն քի հա տա կը հարթ է, նույ նիսկ իր մի ջին մա սում մի 
փոքր ու ռու ցիկ: Կոն քի ա ռանցքն ու նի ու ղիղ գծի կամ կա նո նա վոր կո րագ ծի 
ձև: Նս տա յին թմբե րի միջև տե ղա վոր ված է մեծ նստա յին ար տա հայտ վա ծը: 
Այս բո լո րը փոխ հա տու ցում է կոն քի բա ցա սա կան կող մե րին, որ ա ռա ջա նում 
1 ՎԱԿՈՒՈԼ՝ Կենդանական ու բուսական բջիջներում գոյացած փոքրիկ խոռոչ, որ լցված է լինում 
կենսական հեղուկով:
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է խիստ զար գա ցած նստա յին կա տար նե րի ու նստա յին թմբե րի պատ ճա ռով 
և  ա պա հո վում մանր ո րոճ նե րի ծննդա բե րա կան պրո ցե սի հեշ տութ յու նը: Այդ 
պատ ճա ռով, ե թե ծննդա բե րութ յան ժա մա նակ ևս դժ վա րութ յուն ներ են ծա
գում, ա պա դրանք պայ մա նա վոր ված են պտղի շատ մեծ չա փե րով կամ ան կա
նոն դրութ յուն նե րով, դիր քով ու ան դա մա դա սա վո րութ յամբ:

ԲԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼ
Տ ևում է 330 ժամ և  ըն թա նում է ա ռանց հա տուկ կլի նի կա կան հատ կա նիշ նե րի:
ԱՐՏԱՔՍՄԱՆ ՓՈՒԼ
Տ ևում է 530 րո պե: Բազ մապ տուղ հղիութ յան դեպ քում եր կու պտուղ նե րի 

եր ևան գա լու միջև ե ղած ընդ մի ջում նե րը տա տան վում են 5 րո պեից մինչև 10
25 ժամ սահ ման նե րում: Երկ վոր յակ նե րի առ կա յութ յան դեպ քում սո վո րա բար 
ա ռա ջին պտուղն ըն դու նում է գլխա յին, մյու սը՝ կոն քա յին ա ռա ջադր վածք:

ԸՆԿԵՐՔԱՅԻՆ ՓՈՒԼ
Ոչ խար նե րի ու այ ծե րի ըն կեր քա յին ժա մա նա կաշր ջա նը եր կա րատև չէ, 

տևում է 10 րո պեից մինչև 3 ժամ: Շատ հա ճախ ըն կեր քի հե ռա ցու մը վեր ջա
նում է պտղի ար տաք սու մից հե տո ա ռա ջին ժամ վա ըն թաց քում: Բազ մապ
տուղ հղիութ յան դեպ քե րում ըն կերքն ան ջատ վում է բո լոր պտուղ նե րի ար
տաք սու մից հե տո: 

Հետծննդ յան ժա մա նա կա մի ջո ցում  ոչ խար նե րի  ար տա հո սու մը վեր ջա
նում է 410 օ րից հե տո: Ար տա զա տում նե րի քա նակն անն շան է:

16.4.4.4 ՄԵՐՈՒՆԻ ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Մե րու նի կոն քը, ինչ պես և կո վի նը, բնո րոշ վում է խիստ զար գա ցած նստա

յին կա տար նե րով ու թմբե րով, բայց ծննդա բե րութ յան հա մար այս ան բա րե
ն պաստ ոսկ րա յին հիմ քի կա ռուց ված քը փոխ հա տուց վում է կոն քի մուտ քի 
ըն դար ձա կութ յամբ և զս տոսկր նե րի մեծ թե քութ յամբ, ո րոնք սրբա նոսկ րը 
այն քան են դե պի ա ռաջ տե ղա փո խում, որ կոն քա յին խո ռո չի ուղ ղա ձիգ տրա
մագ ծի գա գա թը հա մընկ նում է վեր ջին սրբա նա յին կամ ա ռա ջին պո չա յին ո ղի 
մարմ նին: Սր բա նոսկ րը ծննդա բե րութ յան սկզբին շատ շար ժուն է դառ նում, 
ուս տի ծննդա բե րութ յու նը սո վո րա բար հեշտ ու ա րագ է ըն թա նում:

ԲԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼ
Բաց ման փու լը եր կա րում է 26 ժա մով մի ջի նը՝ 34 ժամ: Բայց թեթ ևա կի 

ան հանգս տութ յու նից, այդ ժա մա նա կաշր ջա նում ու շադ րութ յուն է գրա վում 
այն, որ եր բեմն մե րու նը ծղոտ կամ ու րիշ փա փուկ ա ռար կա ներ բե րանն առ
նե լով սկսում է կրել մի տեղ և փորփ րում է ցամ քա րը («բուն է պատ րաս տում»):

ԱՐՏԱՔՍՄԱՆ ՓՈՒԼ
Տ ևում է 26 ժամ: Թույլ ճի գե րի դեպ քում ծննդա բե րութ յու նը կա րող է 

ձգձգվել մինչև 18 ժամ: Ընդ մի ջում նե րը եր կու պտուղ նե րի ար տաքս ման միջև 
կա րող են տա տան վել 2 րո պեից մինչև 15 ժամ: Պտ ղա թա ղանթ նե րի բա ցու մը, 
ըստ եր ևույ թին, տե ղի է ու նե նում դեռևս մինչև պտու ղը կոն քի մեջ մտնե լը, 
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բայց հազ վագ յուտ չեն նաև թա ղան թով նրա ծնվե լու դեպ քե րը: Եղջ յուր նե րի 
դա տարկ ման կար գը դեռևս պարզ ված չէ:  Հե ղի նակ նե րի մի մա սը են թադ րում 
է, որ պտուղ նե րը ծնվում են հեր թով մեկ և մ յուս եղջ յու րից: Մ յուս նե րը կար
ծում են, որ սկզբում տե ղի է ու նե նում մի եղջ յու րի, իսկ հե տո մյու սի դա տար
կու մը: Շատ հնա րա վոր է, որ եր կու տար բե րակ ներն էլ տե ղի ու նե նան: 

ԸՆԿԵՐՔԱՅԻՆ ՓՈՒԼ
Ար տաքս ման փու լում մե րու նը պառ կում է կող քի վրա մեկն ված։ Ըն կեր քը 

սո վո րա բար ար տա զատ վում է պտղի հետ կամ դուրս է մղվում հա ջորդ խոճ
կո րի կող մից։ Ուս տի ար տաք սող ճի գե րը միա ժա մա նակ հան դի սա նում են 
նաև ըն կեր քա յին։ Եր բեմն ծննդա բե րութ յու նից հե տո ըն կեր քի ար տաքս ման 
տևո ղութ յու նը կա րող է տա տան վել 15 րո պեից մինչև 6 ժամ։

Մե րու նի ծննդա բե րութ յու նը պետք է մշտա կան հսկո ղութ յան տակ ըն թա
նա։ Յու րա քանչ յուր խոճ կո րի ծնվե լիս նրան զգու շութ յամբ սրբում են մա
քուր, չոր շո րով կամ ան ձե ռո ցի կով։ Պոր տա լա րը կա պում են թե լով ու կտրում։ 
Ըն կեր քը հա վա քում են,  իսկ խոճ կոր նե րին տե ղա վո րում ա զատ,  մա քուր և 
չոր ցամ քա րով արկ ղի կամ զամբ յու ղի մեջ։ Օգ տա կար է նրանց վեր ևից ծած
կել որ ևէ տաք բա նով։ Մե րու նի ա ճո նում/1/ նոր մալ զար գա ցած խոճ կոր նե րի 
հետ միա սին միշտ լի նում են վտիտ ներ/2/, ո րոնց անհ րա ժեշտ է հա տուկ ու շա
դիր խնամք: Ն րանց հար կա վոր է տա քաց նել, իսկ կե րակ րե լիս մո տեց նել կաթ
նապ տուկ նե րին: Ե թե ծնե լու ժա մա նակ խոճ կոր նե րին հե ռաց նե լիս մե րու նը 
ան հանգս տա նում է, նրանց պետք է մո տեց նել պտուկ նե րին, դնե լով լավ ցամ
քա րի վրա ու վեր ևից ծած կել: Խոճ կոր նե րի հե ռաց ման ժա մա նակ մե րու նի 
ան հանգս տութ յու նը կա րող է կա սեց նել ծննդա բե րութ յու նը։

Մե րուն նե րի հետծննդ յան ժա մա նա կաշր ջա նը տևում է մինչև 23 շա բաթ: 
Սկզ բում պղտոր, գորշ նա դեղ նա վուն գույ նի լո խիա նե րը 23 օր վա ըն թաց
քում դառ նում են թա փան ցիկ և 1015 օր վա ըն թաց քում նրանց ար տա զա տու
մը դա դա րում է: Կաթ նա գեղ ձի խիստ զար գաց ման հետ ևան քով ո րո վայ նա
պա տե րը կախ ըն կած  են թվում մինչև խոճ կոր նե րին ծծից կտրե լը:

16.4.5 ՆՈՐ ԾՆԱԾ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԵՎ ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ԿԵՐԱԿՐՄԱՆ 
ԵՎ ԽՆԱՄՔԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ
16․4․5․1 ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔԸ
Նորածինների խնամքի առաջնահերթ միջոցառումները պետք է համարել.

1. նորածնի շնչառական ուղիների ազատումը լորձից.
2. պորտալարի կապումը.
3. նորածնի մաշկի չորացումը.
4. դալ խմեցնելը:

Ծնն դա բե րա կան ու ղի նե րից դուրս գա լուց ան մի ջա պես հե տո անհ րա ժեշտ 
է նո րած նի քթա ծա կերն ու բե րա նը ան հա պաղ սրբել ան ձե ռո ցի կով, սրբի չով 
կամ շղար շով՝ լոր ձը և մերձպտ ղա յին հե ղու կը հե ռաց նե լու հա մար։ Ա նա ֆիք

1 ԱՃՈՆ՝ Կենդանիների բերքը, ծնած ձագերը։
2  ՎՏԻՏ՝ Թուլակազմ, տկար՝ թույլ կազմվածքով:
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սիա յի նշան նե րով թույլ պտուղ նե րին օգ տա կար է տալ տրեն դե լեն բուրգ յան/1/ 
դրութ յուն։

Շատ ան գամ նո րա ծի նը չկտրված պոր տա լա րի մի ջով պահ պա նում է կա պը 
մոր հետ: Պոր տա լա րը պետք է կա պել ու հետ կա պած տե ղից 11,5 սմ տա րա
ծութ յան վրա ներք ևից կտրել:  Ո րո վայ նա պա տից 810 սմ հե ռա վո րութ յան վրա 
պոր տա լա րը կա պե լու հա մար օգ տա գոր ծում են հաստ թե լից շի նած օ ղա կապ 
(բա րակ կտրում է պոր տա լա րը)  ծծեց ված կար բոլ յան թթվի, լի զո լի, կրեո լի նի 
5% լու ծույ թով կամ յո դի լու ծույ թով: Ե թե տնտե սութ յան մեջ չեն նկատ վում նո
րա ծին նե րի պոր տի բոր բոք ման դեպ քեր կամ ե թե պոր տա լա րը կտրվել է ո րո
վայ նա պա տից 1015սմ  ոչ հե ռու և չի ար յու նա հո սում, կա րե լի է չկա պել:

Ծնն դա բե րութ յու նից հե տո պոր տա լա րը մի քա նի վայրկ յա նով  ընկղ մում 
են յո դի լու ծույ թով ( թուր մով), կար բոլ  յան թթվի 5% կամ ու րիշ ախ տա հա նիչ 
լու ծույ թով  լցված բա ժա կի մեջ:

Պոր տա լա րը կա պե լուց հե տո նո րած նին շփում են մինչև ցա մա քե լը, ո րով
հետև գո լոր շիա ցում նե րը մաշ կի խո նավ մա կե րե սին ա ռա ջաց նում են պտղի 
գեր սա ռե ցում և ն րա հի վան դա ցու մը : Նո րած նի 10150  ջեր մութ յան պայ ման
նե րում խո նավ մաշ կով թող նե լը կա րող է մա հով վեր ջա նալ:  Շ փե լու հա մար 
օգ տա գոր ծում են կտո րի մա քուր լա թեր, ծղո տի և խո տի ո լոր ներ: Շ փումն 
ու ժե ղաց նում է շնչա կան օր գան նե րի ֆունկ ցիա նե րը և  ու ղի նե րին դրդում 
պե րիս տալ տիկ կծկում նե րի, ուս տի այն պետք է կա տա րել ե ռան դուն կեր պով:

Ա նաս նա բույծ նե րից ո մանք նո րած նին դնում են մոր ա ռաջ, ո րը լի զե լով 
նրա մաշ կը, միա ժա մա նակ և չո րաց նում է: Մոր կող մից պտղի լի զե լը ա րա
գաց նում է ըն կեր քի ան ջա տու մը, բարձ րաց նում է ար գան դի տո նու սը, ու ժե
ղաց նում կաթ նա գեղ ձի ար տա զա տա կան գոր ծու նեութ յու նը: Ե թե պտու ղը 
ծածկ ված է թա րա խա յին բնույ թի զանգ ված նե րով կամ դարչ նադե ղին փա թի
լա վոր փա ռով, պտղի լի զու մը չպետք է թույլ տալ:

Նո րա ծին նե րը սո վո րա բար փոր ձեր են ա նում ոտ քի կանգ նել և ձգ վում են 
դե պի կաթ նա գեղ ձը, բայց նախ քան նրանց կրծին մոտ թող նե լը, անհ րա ժեշտ  
է պտուկ նե րը սրբել բո րա կաթթ վի լու ծույ թով կամ լվա նալ ե ռա ցած ջրով, իսկ 
հե տո ար դեն բա վա րա րել այդ կեն սա կան պա հան ջը:

16․4․5․2 ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ԿԵՐԱԿՐՈՒՄԸ 
Մատ ղա շի ա ճեց ման գլխա վոր խնդիրն է ստա նալ և պահ պա նել նո րա ծին 

հոր թե րին և ն րան ցից ստա նալ բարձր մթե րատ վութ յուն: Վեր ջի նիս կա րե լի է 
հաս նել միայն մատ ղա շի նպա տա կադր ված ա ճե ցու մով: Ծն վե լուց ա մե նաու շը 
1.5 ժամ հե տո, կո վի կուր ծը գոլ ջրով լավ լվա նալ, չո րաց նել և նո րա ծին հոր
թին կե րակ րել ա ռա ջին խե ժով: Սա  կե րակր ման պար տա դիր պայ ման է, քա նի 
որ ծննդա բե րութ յու նից 2 ժամ հե տո խե ժը փո խում է իր բա ղադ րութ յու նը̀  
պա կա սում են հոր մոն նե րը, ֆեր մենտ նե րը և  այլն: Խե ժը պա րու նա կում է 2 
ան գամ ա վե լի շատ չոր նյու թեր, 45 ան գամ շատ սպի տա կուց: Կրկ նա կի շատ 
են հան քա յին նյու թե րը, քան սո վո րա կան կա թի մեջ: Խե ժը հա րուստ է վի տա
մին նե րով, պա րու նա կում է մի շարք հոր մոն ներ, ո րոնք կար ևոր են հոր թի 
հա մար, պա րու նա կում են հա կա մար մին ներ, ո րոնք հոր թի օր գա նիզմ մտնե
լով նրան պաշտ պա նում են տար բեր հի վան դութ յուն նե րից: Նո րած նի մար
1 Տրենդելենբուրգի դիրք՝ (ոտքերը գլխից բարձր)



‒ 230‒

սո ղութ յու նը լա վաց նե լու հա մար երկ րորդ կամ եր րորդ օր վա նից տա լիս են 
ջուր̀  օ րա կան 11.5 լիտ րից ոչ ա վե լի: Մինչև եր կու ամ սա կան դառ նա լը հոր
թին կե րակ րել ա նա րատ կա թով, այ նու հետև̀  զտած կա թով: Հոր թե րի մինչև 
810 օ րա կան հա սա կը պար տա դիր է կե րակ րել մոր կա թով, այ նու հետև կա
րե լի է կե րակ րել ընդ հա նուր, ա ռողջ  կո վե րից ստաց ված կա թով: 1530 օ րա
կա նից հոր թին սո վո րեց նում են խո տին, իսկ 3040 օ րա կա նում` հա մակց ված 
կե րին (հատ կա պես օգ տա կար է վար սա կը)։ Ան հա տա կան վան դակ նե րում 
պա հե լիս կա թը խմեց նում են պտու կա վոր ծծիչ նե րով, իսկ մյուս կե րե րը տա
լիս են ա ռան ձին կե րա ման նե րով: Ան հա տա կան վան դա կից ընդ հա նուր վան
դակ հոր թե րին կա րե լի է տե ղա փո խել 15 օ րա կա նից:

/Ա ռա վել ման րա մասն տես մո դուլ 22ը՝ տար բեր տե սա կի մատ ղաշ նե րի 
պահ ված քի և խ նամ քի պայ ման նե րը/։

16.4.5.3 ՄՈՐ ԽՆԱՄՔԸ ՀԵՏԾՆՆԴՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ
Ծնն դա բե րութ յու նից հե տո մայ րը պետք է գտնվի տաք  շեն քում ա ռանց մի

ջան ցիկ քա մի նե րի, ո րով հետև նա հա ճախ է քրտնում և նա խատ րա մադր ված 
է ցրտա ռա կան հի վան դութ յուն նե րի: Մեկեր կու  ժամ անց ծննդկա նին ջրում 
են տաք ջրով, իսկ գա վա կը, վեր ջա վո րութ յու ներն ու կող քե րը շփում ծղո տի 
ո լոր նե րով, պո չի  ար մա տը ե րի զով փա թա թում են:

Հետծննդ յան ժա մա նա կաշր ջա նի ա ռա ջին օ րե րին կեն դա նուն տա լիս են 
փոքր քա նա կութ յամբ բարձ րո րակ, դյու րա մարս կե րեր (վի տա մի նա յին խոտ, 
թեփ),  որ պես զի ստա մոք սաա ղի քա յին տրակ տի հի վան դութ յուն ներ չա ռա ջա
նան, քա նի որ ու ղի նե րը հար մա րեց ված չեն  նոր պայ ման նե րին:

Ծնն դա բե րութ յու նից հե տո մայ րը պետք է գտնվի մշտա կան հսկո ղութ յան 
տակ և  ա մեն օր օ րա կան եր կու ան գամ ջեր մաս տի ճա նը չափ վի: Որ պես կա
նոն, օ րա կան եր կու ան գամ պետք է լվա նալ վուլ վա յի մաշ կը, հե տո ո ռո գել 
ախ տա հա նիչ լու ծույ թով, մինչև լո խիա նե րի դա դա րու մը: Հեշ տո ցի մեջ ներլ
ցում նե րը հա կա ցուց ված են, ո րով հետև ար գանդն օժտ ված է ինք նա մաքր ման 
հատ կութ յամբ:

Հետծննդ յան ժա մա նա կաշր ջա նի բա րե հա ջող ըն թաց քի ցու ցա նիշ ներ են 
ծա ռա յում ընդ հա նուր լավ վի ճա կը, ա խոր ժա կը, ինչ պես նաև նոր մալ ջեր
մաս տի ճա նը:

Ծնն դա բե րա կան ու ղի նե րի մեջ ին ֆեկ ցիա յի ներ թա փան ցու մը կան խե
լու նպա տա կով հետ ևում են, որ պես զի ծննդկա նի տակ միշտ ծղո տի մա քուր 
ա ռատ ցամ քար լի նի:

Ե րե քիցվեց օր հե տո, մարմ նի նոր մալ ջեր մաս տի ճան ու նե ցող ծննդկա նին 
անհ րա ժեշտ է տալ ա զատ շարժ վե լու հնա րա վո րութ յունզբո սանք (բաց թող
նել քե րո ցի, թեթ ևա կի ման ա ծել):

Կեն դա նի նե րին աշ խա տան քի հա մար օգ տա գոր ծե լը թույ լատ րե լի է միայն 
հետծննդ յան ին վո լու ցիան վեր ջա նա լուց հե տո, նրանց աշ խա տան քի պետք է 
ըն տե լաց նել աս տի ճա նա բար:
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16․4 ՍՏՈՒԳԻՐ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԴ
1․ Ծնն դա բե րութ յան նա խան շան նե րը և դ րանց ի հայտ գա լու ժա մա նա կը․

 Ո րո՞նք են ծննդա բե րութ յան նա խան շան նե րը։ 
 Ի՞նչ նշա նա կութ յուն ու նեն գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի կոն քը, 

կոն քա չա փութ յու նը և գա վա կի մկա նա կար գի ազ դե ցութ յու նը կոն քի լու
սանց քի վրա։

2․ Ծնն դա բե րա կան ակ տը և դ րա փու լե րը․
 Ո՞րն  է ծննդա բե րա կան ակ տի նշա նա կութ յու նը և դ րա մե խա նիզ մը։
 Ո րո՞նք են ծննդա բե րութ յան (ծնի) փու լե րը, ինչ պի սի՞ մկա նա կար գեր են 

մաս նակ ցում պտուղն ար գան դի խո ռո չից ար տաք սե լու հա մար։ 
 Պ տու ղը, որ պես ծննդա բե րա կան օբ յեկտ, ո րո՞նք են այն մարմ նի հատ

ված նե րը, ո րոնք դժվա րաց նում են ծննդա բե րա կան ըն թաց քը (ծի նը)։ 
 Ի՞նչ պայ մա նա կան տեր մին ներ (տա րա ծա կան բնու թագ րեր) են կի րառ

վում մոր կոն քի անց քի հետ պտղի կա նո նա վոր ու ան կա նոն փոխ հա րա բե
րութ յուն նե րը բնո րո շե լու հա մար։

3․ Ծնն դօգ նութ յան ի րա կա նա ցում․
 Ինչ պի սի՞ նվա զա գույն զոո հի գիե նիկ պայ ման ներ է անհ րա ժեշտ ա պա

հո վել ծնա յին բա ժան մուն քում (ծնա րա նում) ծննդօգ նութ յուն ի րա կա նաց նե
լու հա մար և  ինչ պի սի՞ հիմ նա կան կա նոն ներ պետք է հաշ վի առ նել ծննդա բե
րութ յան ըն դուն ման ժա մա նակ։ 

 Ի՞նչ է անհ րա ժեշտ ձեռ նար կել ծննդօգ նութ յան ժա մա նակ։
 Պտ ղի ո՞ր դիր քերն են հա մար վում նոր մալ և  ո՞ր դիր քե րը ոչ նոր մալ 

դրութ յուն ներ, ո րի ժա մա նակ կա րիք է զգաց վում ծննդօգ նութ յան։
 Ո րո՞նք են ծննդա բե րութ յան նոր մալ տևո ղութ յու նը և  ըն կեր քի ան ջատ

ման ժամ կետ նե րը տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի մոտ։
 Ո՞րն է հա մար վում պո ւէր պեր յալ (հետծննդ յան)  ժա մա նա կաշր ջան։

4․ Տար բեր կեն դա նի նե րի մոտ ծննդա բե րութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը․
 Ն կա րագ րել զամ բի կի ծննդա բե րութ յան փու լե րը
 Ն կա րագ րել կո վի ծննդա բե րութ յան փու լե րը
 Ն կա րագ րել մե րու նի ծննդա բե րութ յան փու լե րը

5․ Նոր ծնած կեն դա նի նե րի և նո րա ծին նե րի կե րակր ման և խ նամ քի գոր
ծըն թաց նե րը․

 Ո րո՞նք են նո րա ծին նե րի խնամ քի ա ռաջ նա հերթ հիմ նա կան մի ջո ցա
ռում նե րը։

 Ո՞րն է մատ ղա շի ա ճեց ման գլխա վոր խնդի րը։

16․4 ԹԵՍՏԵՐ
I Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 

 Ծնն դա բե րութ յան նա խան շան նե րին  (նա խան շա նակ նե րին) են պատ կա նում՝
1. Սո վո րա կան կոն քի ծննդա բե րա կա նի վե րած վե լը, որն ար տա հայտ վում 

է կա պան նե րի թու լա ցու մով;
2. Սե ռա կան շուր թե րի մե ծա ցումն ու այ տու ցը;
3. Հեշ տո ցի թանձր կպչուն լոր ձի ջրի կա ցու մը ծննդա բե րութ յու նից ա ռաջ; 
4. Դա լի (խեժ) ար տա զա տու մը; 
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5. Ար գան դի վզի կի կրճա տու մը;
6. Մանր կեն դա նի նե րի  «ծննդա բե րութ յան հա մար բուն» պատ րաս տե լը։
7. Ծնն դա բե րա կան ու ղի նե րից պտղա պար կի դուրս մղու մը
8. Ծնն դա բե րութ յու նից 1250 ժամ ա ռաջ մարմ նի ջեր մաս տի ճա նի 0,41,2 

աս տի ճա նով բարձ րա նա լը։

II Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Ծնն դա բե րա կան ակ տի փու լե րը՝

1. Բաց ման փուլ
2. Ար տաքս ման փուլ
3. Ըն կեր քա յին փուլ
4. Հետծննդ յան փուլ

III Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Ծնն դօգ նութ յան ի րա կա նաց ման հա մար հիմ նա կան սկզբունք ներն են՝

1. Փր կել պտղի կյան քը
2. Փր կել մոր կյան քը
3. Պահ պա նել մոր մթե րատ վութ յու նը
4. Պահ պա նել զոո հի գիե նիկ մի նի մալ պայ ման նե րը
5. Պա հա պա նել ա նաս նա բու ժա կան սա նի տա րա կան կա նոն նե րը 
6. Հաշ վի առ նել կոն քի, հատ կա պես նրա ան ցո ղա կան ա ռանց քի և պտ ղի 

ա ռա ձին հատ ված նե րի ա նա տո միա կան կա ռուց ված քը
7. Պ տու ղը հա նե լիս ու ժը կի րա ռել միայն ճի գե րի ժա մա նակ
8. Պ տու ղը, մինչև նրա դրութ յունն ուղ ղե լը, հրել ար գան դի խո ռոչ
9. Պտ ղի հրու մը դյու րաց նե լու հա մար, ե թե ծննդու ղի նե րը չոր են, ար գան

դի խո ռոչ նե րար կել լի զո լի մի քա նի լիտր 0,51 տո կո սա նոց լու ծույթ
10. Ե թե ծննդու ղի նե րը չոր են, ար գան դի խո ռոչ նե րար կել ե ռաց րած օ ճա

ռա յին լու ծույթ՝ 3540 աս տի ճան տա քութ յամբ
11. Պտ ղի ան կա նոն դրութ յուն նե րը, ան դա մա դա սա վո րում նե րը և դիր քե

րը ուղ ղել ար գան դում
12. Պտ ղի ան կա նոն դրութ յուն նե րը, ան դա մա դա սա վո րում նե րը և դիր քե

րը ուղ ղել կոն քի խո ռո չում
13. Կաս կա ծե լի կան խա գու շակ ման դեպ քում (երբ կա րող է պա տա հել, որ 

ծննդկա նը մորթ վի), գոր ծար կել կրեո լին կամ լի զոլ կամ կար բոլ  յան 
թթու կամ յո դա ֆորմ և  այլն

IV Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Օգ նութ յու նը նոր մալ ծննդա բե րութ յան ժա մա նակ, երբ հայտ նա բեր վում են՝

1. Պտ ղի գեր զար գա ցում
2. Կոն քի նե ղութ յուն
3. Նո րա գո յա ցութ յուն ներ կոն քի խո ռո չում
4. Երկ վոր յակ պտուղ ներ
5. Հեշ տո ցի նեղ վածք
6. Ծնն դա բե րա կան ու ժե րի թու լութ յուն
7. Վե րը նշված ոչ մի դեպ քում
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V Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Ծնն դա բե րութ յան նոր մալ տևո ղութ յու նը (ա) 
 Ըն կեր քի ան ջատ ման ժամ կետ նե րը (բ) `

V1. Կո վի մոտ 
1․ ա) մի ջի նը 3 ժամ  
բ) մինչև 12 ժամ, հազ վագ յուտ մինչև 5 օր
2․ ա) մի ջի նը 12 ժամ 
բ) եր բեմն 57 օր
3․ ա) մի ջի նը 24 ժամ 
բ) եր բեմն 710 օր
V2. Զամ բի կի մոտ 
1․ ա) 12 ժամ 
բ) 12 ժամ
2․ ա) 530 րո պե 
բ) 530 րո պե
3․ ա) 24 ժամ 
բ) 24 ժամ
V3.  Այ ծի, ոչ խա րի մոտ 
1․ ա) 72 ժամ 
բ) եր բեմն մինչև 96 ժամ
2․ ա) 36 ժամ 
բ) եր բեմն մինչև 72 ժամ
3․ ա) 1 ժամ 
բ) եր բեմն մինչև 25 ժամ
V4. Մե րու նի մոտ 
1․ ա) 26 ժամ, եր բեմն մինչև 18 ժամ 
բ) եր բեմն մինչև 15 րո պեից 6 ժամ
2․ ա) 1224 ժամ, եր բեմն մինչև 36 ժամ 
բ) եր բեմն մինչև 612 ժամ
3․ ա) 2436 ժամ, եր բեմն մինչև 48 ժամ
բ) եր բեմն մինչև 2436 ժամ

VI Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Տար բեր կեն դա նի նե րի մոտ ծննդա բե րութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն

նե րը (ար գան դի վզի կի բաց ման փու լը)̀
VI1. Կո վի մոտ 

1. 112 ժամ
2. 1224 ժամ
3. 2436 ժամ

VI2. Զամ բի կի մոտ 
1. 2436 ժամ
2. 124 ժամ
3. 2648 ժամ

VI3. Այ ծի, ոչ խա րի մոտ 
1. 4050 ժամ
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2. 3040 ժամ
3. 330 ժամ

VI4. Մե րու նի մոտ 
1. 26 ժամ
2. 612 ժամ
3. 1224 ժամ

VII Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Նո րա ծին նե րի խնամ քի ա ռաջ նա հերթ մի ջո ցա ռում նե րը պետք է հա մա րել̀

1. նո րած նի շնչա ռա կան ու ղի նե րի ա զա տու մը լոր ձից.
2. պոր տա լա րի կա պու մը.
3. նո րած նի մաշ կի չո րա ցու մը.
4. դալ խմեց նե լը
5. ան հա տա կան վան դակ տե ղա փո խե լը
6. թող նել կո վի մոտ

16.5 ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ՀԵՏԾՆՆԴՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՀՆԱՐԱՎՈՐ 
ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԸ
16.5.1 ԱՐԳԱՆԴԻ ԱՐՏԱՆԿՈՒՄԸ, ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ 
ԵՎ ԲՈՒԺՈՒՄԸ
16․5․1․1 ԱՐԳԱՆԴԻ ՇՐՋՈՆՔԸ ԵՎ ԱՐՏԱՆԿՈՒՄԸ (ինվագինացիա)
Այս բար դա ցու մը հան դի պում է, գլխա վո րա պես, կո վե րի ու այ ծե րի, ա վե լի 

սա կավ՝ զամ բիկ նե րի և  այլ կեն դա նի նե րի մոտ՝ ար գան դի գերպրկ ման (պտղա
թա ղանթ նե րի ջրա կա լութ յուն, բազ մապ տուղ հղիութ յուն), նրա մկա նա կար
գի թոր շո մա ծութ յան և ճի գե րի միջև ընկ նող դա դար նե րի ժա մա նակ  պտու
ղը ու ժով հա նե լու դեպ քե րում: Ար գան դի ար տան կու մը կամ շրջոն քը կա րող 
է լի նել լրիվ կամ մաս նա կի և տե ղի ու նե նալ ծննդա բե րութ յան ըն թաց քում, 
չա փա զանց կարճ, բայց ա մուր պոր տա լա րի դեպ քում, կամ ինք նա բե րա բար, 
մա նա վանդ նե րո րո վայ նա յին ճնշման բարձ րաց ման ժա մա նակ (փո րա ցա վեր, 
տիմ պա նիա, մե ծա ծա վալ կե րե րով կե րակ րում):

Պտ ղի ա րագ հա նու մը, մաս նա վո րա պես, չոր ծննդու ղի նե րի դեպ քում, երբ 
ար գան դի խո ռո չում բա ցա սա կան ճնշում և պտ ղի ու ար գան դի լոր ձե նու միջև 
սերտ կոն տակտ են ստեղ ծում, կա րող է նպաս տել ար գան դի ձգմա նը պտղի 
հետ միա սին (ինչ պես պոմ պի մխո ցով հան ված) և  ար գան դի լիա կա տար շրջոն
քին: Հա ճախ ար գան դի շրջոն քը բար դաց նում է ըն կեր քի պա հե լը, մա նա վանդ, 
երբ ըն կեր քի դուրս ե կող մա սից քա րեր կամ այլ ծան րութ յուն ներ են կա խում:

Ար գան դի ինք նա բեր ար տանկ ման դեպ քեր նկատ վում են թեթև ըն թացք 
ու նե ցած ծննդա բե րութ յու նից ան մի ջա պես  կամ 12 ժամ հե տո: 

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԸՆԹԱՑՔԸ
Կեն դա նու մոտ նկատ վում է ան հան գիստ վի ճակ, ճի գեր, և նա ընդ հան

րա պես ի րեն պա հում է ինչ պես փո րա ցա վե րի ժա մա նակ: Ներ քին կամ ռեկ
տալ հե տա զո տութ յան ժա մա նակ եր բեմն հա ջոր դում է շո շա փել ար գան դի 
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շրջված պա տե րով կազմ ված ծալ քը: Լիա կա տար ար տան կու մը այն պի սի բնո
րոշ պատ կեր է տա լիս, որ դիագ նոս տի կա կան ա մեն տե սա կի դժվա րութ յուն 
վե րա նում է՝ ար տա քին սե ռա կան օր գան նե րից դուրս է գա լիս կլոր կամ տան
ձա կերպ զանգ ված, ո րը եր բեմն իջ նում է մինչև ցատ կիչ հո դը:

Ն կար 38։ Ար գան դի ար տանկ ման սխե ման կո վի մոտ։
1 ուղիղ աղիք, 2 արգանդ, 3 հեշտոց, 4 միզապարկ

Զամ բի կի դուրս ըն կած ար գան դի մա կե րե սը հարթ է կամ փոքր ինչ թավ
շան ման: Կո վե րի, ոչ խար նե րի և  այ ծե րի մոտ ու շադ րութ յուն են գրա վում 
ող կույզ նե րով կախ վող, հյու թա լի, եր բեմն ար յուն ծո րող կա րուն կուլ նե րը: 
Խո զե րի ար գան դը հի շեց նում է փո րո տի քի գա լար նե րը: Ե թե ար տան կու մը 
լիա կա տար է, սե ռա կան ճեղ քից ել նում է ծայ րե րում եր կատ վող կլոր խո ղո
վակ՝ եղջ յուր նե րի պե րի ֆե րիկ ծայ րե րի հատ կան շա կան ներ սեղմ վածք նե րով:

Ար գան դի, ու ղիղ ա ղի քի և մի զա պար կի ար տան կում նե րը եր բեմն զու
գակց վում են: Մի զա պար կը կա րող է դուրս ընկ նել հեշ տո ցի վեր քից կամ 
շրջվել մի զար տա զա տիչ խո ղո վա կի մի ջով:  Ին վա գի նա ցիա յի դեպ քում, ե թե 
այն չի ու ղեկց վում բոր բո քա յին ռեակ ցիա յով, ին վա գի նաց ված հատ վա ծը կա
րող է ինք նա բե րա բար ուղղ վել: Շ ճա թա ղան թի ծալ քում շփվող հատ ված նե րը 
մեծ մա սամբ զոդ վում են ի րար հետ կպչուն բոր բոք ման հետ ևան քով՝ լոր ձա
թա ղան թի գո յա ցած խո ռոչ նե րում կու տակ վում է էք սու դատ, ո րը կա րող է 
ներծծ վել: Պ րո ցե սը քրո նիկ ըն թացք է ըն դու նում, ո րը ար տա հայտ վում է կա
յուն էն դո մետ րի տով և  ամ րութ յամբ: Զոդ ված ծալ քե րի տե ղում հաս տա ցում 
է ա ռա ջա նում, ո րը խախ տում է հղիութ յան նոր մալ ըն թաց քը, ե թե նույ նիսկ 
սաղմ նա վո րում է տե ղի ու նե ցել:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ
Ին վա գի նա ցիա յի շրջա նում եր բեմն թա րա խա յին կամ նե խա յին բոր բո

քում է զար գա նում, ո րը վեր ջա նում է տա րա ծուն պե րի տո նի տի ձևով կամ 
ընդ հա նուր սեպ սի սով։ Ե թե ժա մա նա կին բուժ ման  չեն դի մում, ար գան դի 
հյուս վածք նե րը են թարկ վում են գանգ րա նա յի, և պ րո ցե սը վեր ջա նում է ընդ
հա նուր սեպ սի սով, իսկ ե թե ին վա գի նա ցիա յի ժա մա նակ բար ձի թո ղի ար ված 
չէ, հար կա վոր է փոր ձել ար գան դը ուղ ղել ձեռ քով կամ նրա խո ռոչ նե րար կել 
մեծ քա նա կութ յամբ ախ տա հա նիչ լու ծույթ ներ: Վեր ջին դեպ քում կեն դա նուն 
այն պի սի դիրք են տա լիս, որ պես զի գա վա կը բարձր լի նի կամ նրան կա խում 
են հետ ևի վեր ջա վո րութ յուն նե րից: Երբ ին վա գի նա ցիան ան ցել է ա վե լի քան 
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եր կու օր, որ պես կա նոն, ծալ քը հար դա րել չի հա ջող վում, և բժշ կա կան օգ
նութ յու նը սահ մա նա փակ վում է սիմպ տո մա տիկ բուժ մամբ՝ տե ղա յին և  ընդ
հա նուր բնույ թի հե տա գա բար դա ցում նե րը կան խե լու նպա տա կով:

Լիա կա տար ար տանկ ման դեպ քում, մինչև տե ղա դար ձե լը, ա ռա ջին հեր
թին անհ րա ժեշտ  է զբաղ վել դուրս ըն կած ար գան դի ու շա դիր մե խա նի կա կան 
մաքր ման և  ախ տա հան ման գոր ծով: Պահ ված ըն կերքն ան ջա տում են: Օր գա
նի ամ բողջ մա կե րե սը խնամ քով ո ղո ղում են տտիպ սա ռը լու ծույ թով (տա նին, 
ման գա նաթթ վա յին կա լիում և  այլն), իսկ նեկ րո տիկ հատ ված նե րի առ կա յու
թյան դեպ քում՝ տաք լու ծույ թով: Մա հա ցած օ ջախ նե րը այ նու հետև խա րում են 
լա պի սով կամ օ ծում են յո դի լու ծույ թով: Այ տու ցի հետ ևան քով մե ծա ցած ար
գան դը թարմ դեպ քե րում կա րե լի է ո րոշ չա փով փոք րաց նել՝ սրբի չով կամ լայն 
ե րի զով պիրկ փա թեթ նե րով: Այս պի սով, նախ նա կան մշա կու մից հե տո անց
նում են ար գան դի տե ղա դարձ մա նը: Դ րա հա մար, կեն դա նուն, ան կախ նրա 
տե սա կից, այն պի սի դիրք են տա լիս, որ պես զի գա վա կը շատ բարձ րա ցած լի նի: 
Տե ղա դար ձու մը կա րե լի է սկսել ար գան դի գա գա թից կամ նրա հիմ քից (հեշ տո
ցա յին մա սից): Ա ռա ջին տար բե րա կով սրբի չը փա թա թում են բռունց քի վրա և 
զ գույշ ճնշու մով ա ռաջ են հրում եղջ յու րի գա գա թը: Այդ ժա մա նակ օգ նա կա նը 
ա ջակ ցում է տե ղա դարձ մա նը, ձեռ քե րով ճնշում գոր ծե լով դուրս ըն կած ծռված 
ար գան դի հատ վա ծի վրա: Հ րե լու ժա մա նակ, ա ռա ջին հեր թին կոն քի խո ռոչն է 
վե րա դառ նում ար գան դի մար մի նը կամ ընդ հա կա ռա կը, նրա գա գա թը: Տե ղա
դարձ ման հա ջոր դա կա նութ յու նը էա կան նշա նա կութ յուն չու նի: 

Մանր կեն դա նի նե րի մոտ, գա վա կը բարձ րաց նե լուց հե տո, եղջ յու րի 
չշրջված մա սի մեջ ճնշման տակ ախ տա հա նիչ լու ծույթ են նե րար կում և միա
ժա մա նակ մատ նե րով տե ղա դար ձում են դուրս գտնվող հատ ված նե րը: Տե ղա
դար ձած ար գան դը պետք է ամ րաց նել, ո րով հետև ար տան կու մը հեշ տութ յամբ 
կա րող է կրկնվել: Ա մե նա լավ արդ յուն քը տա լիս է վուլ վա յի վրա կար դնե
լը, ինչ պես և հեշ տո ցի ար տանկ ման դեպ քում: Ե թե դուրս ըն կած ար գան դը 
խիստ վնաս ված է կամ մա հա նում է, տե ղա դար ձու մը վտան գա վոր է կեն դա
նու կյան քի հա մար: Ն ման դեպ քե րում ցուց ված է ար գան դի ամ պու տա ցիա։

Մանր կեն դա նի նե րի մոտ կա րե լի է կի րա ռել ար գան դի ամ րաց ման օ պե րա
ցիա՝ այն կա րե լով  ո րո վայ նա պա տին:

16.5.1.2 ԱՐԳԱՆԴԻ ԱՐՏԱՆԿՈՒՄԸ ՎՆԱՍՎԱԾ ՈՐՈՎԱՅՆԱՊԱՏԻ ՄԻՋՈՎ
Ար գան դի ար տան կու մը ո րո վայ նա պա տի անց քե րով՝ նկատ վում է բո լոր 

կեն դա նի նե րի, բայց ա վե լի հա ճախ՝ կո վե րի մոտ։ Փո րի և հար պա տա յին շճե
նու մկա նի պատ ռու մը կա րող է տե ղի ու նե նալ պտղա թա ղանթ նե րի ջրա կա
լութ յան, մկա նա կար գի թոր շո մա ծութ յան, երկ վոր յա կի գոր ծադր ման ճնշման, 
տրավ մա յի հո ղի վրա։

Ի տար բե րութ յուն ար գան դա յին ճող ված քի, այդ պի սի դեպ քե րում վնաս
վում է շճե նին։ Ա ղի քա յին օ ղակ նե րը, ար գան դի և ճար պո նը հա ճախ դա սա
վոր վում են մաշ կի տակ, եր բեմն հսկա յա կան չափ սե րի հաս նող ու ռուցք կազ
մե լով ո րո վայ նա պա տի վրա։ Ե թե վնաս վում է նաև մաշ կը, ար գան դը դուրս 
է ընկ նում։ Երբ ար գան դը մեծ անց քով դուրս է ընկ նում մաշ կի տակ, կա րող 
է վի ժում տե ղի չու նե նալ։ Պ տու ղը զար գա նում է նոր մալ, բայց ծննդա բե րու
թյու նը լի նում է դժվար՝ շճե նու գո յա ցող կպում նե րի և  ո րո վայ նա յին մա մու լի 
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թու լութ յան հետ ևան քով։ Իսկ երբ ար գան դը և  ա նոթ նե րը ճմլվում են, պրո ցե
սը վեր ջա նում է վի ժու մով՝ պտղի հե տա գա մու միա ցու մով կամ մա ցե րա ցիա
յով, պե րի տո նի տով և  այլ բար դութ յուն նե րով։

16.5.1.3 ԱՐԳԱՆԴԻ ՈԼՈՐՈՒՄԸ
Ար գան դի ո լո րու մը կա րող է ար տա հայտ վել մեկ կամ եղջ յու րի մի մա

սի հատ վա ծի պտույ տով ամ բողջ օր գա նի եր կայ նա կան ա ռանց քի շուր ջը։ 
Հ ղիութ յան այդ բար դաց ման ա ռանձ նա պես նա խատ րա մադր ված են կո վե րը, 
ոչ խար նե րը, այ ծե րը և մ սա կեր կեն դա նի նե րը։ Ար գան դի ո լոր ման կոնկ րետ 
պատ ճառ ներ են հղի կեն դա նու խիստ ու ա րագ շար ժում նե րը, մա նա վանդ 
նրա դար ձում նե րը եր կայ նա կան ա ռանց քի շուր ջը, երբ կոն քա յին կամ ու սա
յին գո տին բարձ րաց ված է։ Ար գան դի ո լո րու մը կա րող է տե ղի ու նե նալ, ինչ
պես հղիութ յան ժա մա նակ, այն պես էլ պտղի ար տաքս ման դեպ քում։

16.5.2 ՀԵՏԾՆՆԴՅԱՆ ՊԱՌԿԵԼԱԽՏԸ՝ «ՊԱՐԱՊԼԵԳԻԱՆ» ԵՎ ԲՈՒԺՈՒՄԸ
Հետծննդ յան պառ կե լախ տը կամ, այս պես կոչ ված, հետծննդ յան «պա րապ

լե գիան» նման է նա խածննդ յան պա րապ լե գիա յին (նույն սիմպ տոմ նե րը)։ Հի
վան դութ յու նը հան դի պում է կո վե րի մոտ, եր բեմն այ ծե րի և սա կավ՝ ոչ խար
նե րի մոտ դժվար ծննդա բե րութ յու նից հե տո, բայց կա րող է հայտն վել նաև 
ոչ այդ հո ղի վրա։ Հետծննդ յան «պա րապ լե գիան» կամ պառ կե լախ տը՝ շար
ժո ղա կան օր գան նե րի վնաս ված քի՝ կլի նի կա կան հե տա զո տութ յան ժա մա նակ 
չհայտ նա բեր ված սիմպ տոմ է։ Եր բեմն այդ ան վան տակ ըն թա նում են նստա
ներ վի և փա կիչ ներ վի կոն տու զիա ներ, կոն քի և սր բա նոսկ րի կա պող ա պա
րա տի վնաս վածք ներ, մկան նե րի սևմա տիկ և տ րավ մա տիկ բնույ թի հի վան
դութ յուն ներ։ Հետծննդ յան պառ կե լախ տի ժա մա նակ կեն դա նի նե րը պառ կում 
են և չեն կա րո ղա նում կանգ նել։ 

ԲՈՒԺՈՒՄԸ նույնն է, ինչ նա խածննդ յան «պա րապ լե գիա յի ժա մա նակ» 
ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ կաս կա ծե լի է։ Ե թե սիմպ տո մա տիկ բու ժում կի րա ռե

լու դեպ քում 1015 ժամ վա ըն թաց քում բա րե լա վում չի նկատ վում, կեն դա նին 
պետք է մորթ վի որ պես մսա ցու, ո րով հետև այդ ժա մա նա կից հե տո «պա րապ
լե գիան» պայ մա նա վո րող պրո ցե սը քրո նի կա կան ձև  է ըն դու նում, և հ յուծ վե
լուց ու պառ կե լա խո ցե րից կեն դա նին մա հա նում է։ 

 Հաշ վի առ նե լով, որ հետծննդ յան պառ կե լախ տը կլի նի կա կան նշան նե րով 
նման է նա խածննդ յան պառ կե լախ տին, այն ա ռա վել ամ փոփ ված է սույն մո
դու լի 16.3.2 են թա բաժ նում։

16.5.3 ՀԵՏԾՆՆԴՅԱՆ ՊԱՐԵԶԸ, ԿԼԻՆԻԿԱՆ ԵՎ ԲՈՒԺՈՒՄԸ
Հետծննդ յան պա րե զը (հետծնն դա բե րա կան հի պո կալ ցե միա կամ Downer 

կովի սինդրոմը) կաթ նա տու կո վե րի սուր ըն թա ցող, ներ վա յին ծանր հի վան
դութ յուն է, բնո րոշ վում է ար յան մեջ և հ յուս վածք նե րում կալ ցիու մի պա րու
նա կութ յան նվա զեց մամբ, ու ղեկց վում է հարթ և մի ջա ձիգ մկան նե րի կաթ
վա ծով, ըմ պա նի, լեզ վի, ա ղի նե րի կաթ վա ծով,  զգա ցո ղութ յան կորս տով և  
ընդ հա նուր կաթ վա ծա յին վի ճա կով։ Հի վան դութ յու նը սո վո րա բար ի հայտ է 
գա լիս ծննդա բե րութ յու նից հե տո և  ա ռանց բու ժօգ նութ յան գրե թե միշտ վեր
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ջա նում է կորս տով։ ժա մա նա կին բու ժե լու դեպ քում հի վան դը ա ռող ջա նում 
Է։ Նշ ված հի վան դութ յամբ տա ռա պում են գլխա վո րա պես կո վերր, հազ վա
դեպ՝ այ ծե րը, ոչ խար նե րը և  եր բեմն էլ խո զե րը։ Պա րե զին եր բեմն ան վա նում 
են ծննդա յին, կաթ նա յին տենդ կամ ծննդա բե րութ յան կո մա և  այլն։ Այս ան վա
նում նե րը չեն հիմ նա վոր ված, քա նի որ հի վան դութ յան ժա մա նակ կեն դա նու 
ջեր մութ յու նը չի բարձ րա նում, տեն դը բա ցա կա յում է, ընդ հա կա ռա կը, ջեր
մութ յու նը նոր մա յից իջ նում է։

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ
Հետծննդ յան պա րե զի ծագ ման կոնկ րետ պատ ճառ նե րը մինչև այ սօր լրիվ պար

զա բան ված չեն։ Բազ մա թիվ ու սում նա սի րութ յուն նե րի մի ջո ցով պարզ ված է, որ 
այդ հի վան դութ յամբ ա ռա վե լա պես հի վան դա նամ են լավ բտված կո վե րը, ո րոնց 
կե րակ րում են խտաց րած, մա նա վանդ, սպի տա կու ցով հա րուստ կե րա բաժ նով։

Ա մե նից հա ճախ այդ հի վան դութ յու նը պա տա հում է կո վե րի կրծի ա ռա վել 
ին տեն սիվ գոր ծու նեութ յան ժա մա նա կա շրջա նում՝ նրանց 59 տա րե կան հա
սա կում։ Ա ռա ջին ան գամ ծնած կո վե րը հա մար յա չեն հի վան դա նում։ Հի վան
դու թյու նը նկատ վում է այն կո վե րի մոտ, ո րոնք եր կա րատև ցա մա քի շրջան 
են ու նե նում (13 և  ա վե լի ա միս), ո րոշ կո վեր նա խատ րա մադր ված են լի նում 
տա րի նե րի ըն թաց քում պար բե րա բար հի վան դա նալ։ Հի վան դութ յու նը սո վո
րա բար նկատ վում է սկսած ծննդա բե րութ յան ա ռա ջին ժա մե րից մինչև 3րդ  
օ րը։ Դա բա ցատր վում է նրա նով, որ ծննդա բե րութ յու նից ան մի ջա պես հե տո 
կեն դա նու ար գան դի ա նոթ նե րից մեծ քա նա կութ յամբ ար յու նը հո սում է դե
պի կուր ծը և հան կար ծա կի ու ժե ղաց նում է կրծի գոր ծու նեութ յու նը։ Պա տա
հում է, որ հի վան դու թյու նը հայտն վում է ծննդա բե րութ յու նից մի քա նի ժամ 
ա ռաջ կամ հենց ծննդա բե րութ յան ըն թաց քում, ո րի հետ ևան քով ա ռա ջա նում    
է ծննդա բե րութ յան պրո ցե սի ար գե լա կում։

Հետծննդ յան շրջա նից դուրս հի վան դութ յան հայտն վե լը պայ մա նա վոր վում 
է կեն դա նու ին տեն սիվ կե րակ րու մով ու դե պի կուր ծը հո սող ար յան խիստ ու
ժե ղա ցու մով։ Հի վան դա նա լու դեպ քե րի հա ճա խա կի դառ նա լը հա մընկ նում է 
ցրտի և ցուրտ քա մի նե րի հայտն վե լու հետ,   ինչ պես   ձմե ռը,   նույն պես   և   
տար վա   մյուս   ե ղա նակ նե րին։

Հետծննդ յան պա րե զը իր բնույ թով նման է ջրա սույզ նե րի հի վան դութ յա նը 
(կե սոն յան հի վան դութ յուն), երբ մար դը օ դի բարձր ճնշում ու նե ցող մի ջա
վայ րից ա րագ փո խադր վում է դե պի նոսր   մթնո լորտ   ու նե ցող   մի ջա վայ րը՝    
ու ղեկց վում   է ա նոթ նե րի   լու սանց քում  ար յան   մեջ  լուծ ված վի ճա կում 
գտնվող գա զե րի ար տա զա տու մով (ար յան փրփրում)։

Այն փաս տը, որ հետծննդ յան պա րե զի ժա մա նակ շա քա րի պա րու նա կու
թ յունն ար յան մեջ (կա թի և դա լի մեջ մեծ քա նա կութ յամբ՝ 2000—3000 մլգ  
օ րա կան ար տա զատ վե լու հե տևան քով) խիստ նվա զում է, հիմք է ծա ռա յել 
հետծննդ յան պա րե զը բա ցատ րե լու հի պոգ լի կե միա յի եր ևույ թով։

Ո րոշ գիտ նա կան նե րի հա ջող վել է կո վի կրծի մեջ օդ մղե լով կան խել ար յան 
մեջ գլ յու կո զա յի պա կա սու մը, քա նի որ օդն ար գե լա կում է կրծի հյուս ված քի 
մեջ շա քա րի հե տա գա կու տա կու մը։ ժա մա նա կա վո րա պես հի պերգ լի կե միա 
է ա ռա ջա նում, ո րը եր կու ժամ վա ըն թաց քում հա վա սա րակշ ռում է շա քա րի 
քա նա կութ յու նը ար յան մեջ։
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Պ րակ տիկ ա նաս նա բույժ նե րի մեծ մա սը հետծննդ յան պա րե զի ա ռա ջաց
ման ա վե լի հա վա նա կան պատ ճա ռը հա մա րում է ար յան մեջ կալ ցիու մի, 
նատ րիու մի և գլ  յու կո զա յի քա նակ նե րի փո փո խութ յուն նե րը։ Ներ կա յումս 
գո յութ յուն ու նե ցող կար ծիք նե րը պա րե զի ա ռա ջա ցու մը կա պում են ա նա
սու նի ներ քին սեկ րե ցիա յի գեղ ձե րի և հատ կա պես կենտ րո նա կան ներ վա յին 
հա մա կար գի տե ղա կան և  ընդ հա նուր փո փո խութ յուն նե րի հետ։

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Կաթ նա տու կո վի կուր ծը նոր մալ վի ճա կում մեծ քա նա կութ յամբ ար յուն է 

պա րու նա կում։ Կաթ նա գեղ ձի գոր ծու նեութ յան ու ժե ղա ցու մը, ո րը ա ռա ջա
նում է ա նա սու նին միան գա մից խտաց րած կե րե րով կե րակ րե լու հետ ևան
քով, ա վե լաց նում է նրա ար յան հոս քը դե պի կուր ծը, դրա հետ միա ժա մա նակ 
նվա զեց նում է ար յան հոս քը դե պի մարմ նի մյուս օր գան նե րը։ Այս պատ ճա ռով 
իջ նում է օր գա նիզ մի կա յու նութ յու նը ար տա քին մի ջա վայ րի ան բա րեն պաստ 
ազ դակ նե րի նկատ մամբ։ Այդ պի սի դեպ քե րում կեն դա նի նե րին, մաս նա վո
րա պես զգա յուն կո վե րին, մրսեց նե լու հետ ևան քով սկզբում ա ռա ջա նում է 
նրանց ծայ րա մա սա յին ներ վա յին վեր ջույթ նե րի գրգռում, մաշ կա յին ծած կի 
ա նե միա, ներ քին օր գան նե րի հի պե րե միա ե մկան նե րի ռեֆ լեկ տոր կծկում նե
րի ու ժե ղա ցում, ա պա այ նու հետև ա ռա ջա նում է մա զա նոթ նե րի վնաս վածք, 
ո րը և խ թան է հան դի սա նում էք սու դա տիվ պրո ցե սի զար գաց մա նը, ո րի հետ
ևան քով փո փոխ վում է բջիջ նե րի պրո տոպ լազ մա յի կո լոի դա յին վի ճա կը։ Դ րա 
հետ ևան քով էլ խան գար վում են՝

▻ կեն դա նու նյու թա փո խա նա կութ յու նը (ար յան   մեջ պա կա սում է կալ
ցիու մի և շա քա րի քա նա կութ յու նը, ո րի պատ ճա ռով ար յան մեջ գո յա նում են 
թույ ներ), 

▻ առանձին օրգանների ու համակարգերի ֆունկցիան (կենտրոնական ու 
ծայ րամասային

▻ ու ղե ղի ֆունկ ցիան (գի տակ ցութ յան կո րուստ, պա րա լիչ ներ, ո րոնք հան
դի սա նում են հի վան դութ յան հիմ նա կան նշան նե րը)։

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ
Ծննդ յան պա րե զը կա րող է ըն թա նալ տի պիկ, ընդ հա նուր կի սա պա րա լի չի 

կամ օր գա նիզ մում կեն սա կան պրո ցես նե րի թու լաց ման ձևով։ Հի վան դու թյան 
եր ևույթ նե րը սո վո րա բար զար գա նում են աս տի ճա նա բար։ Հի վան դու թյունն 
սկսվում է կեն դա նու ընդ հա նուր ընկճ վա ծութ յամբ կամ ընդ հա կա ռա կը՝  
գրգռված վի ճա կով։  Հի վանդ ա նա սու նը ո րոշ ժա մա նակ չի ար տա թո րում, 
ա խոր ժա կը և  ո րո ճը թու լա նում են կամ բո լո րո վին չեն լի նում, հի վան դը լի
նում է թույլ վի ճա կում, կեն դա նին խզզո ցով բա ռա չում է և հե տին ոտ նե րը 
միմ յանց խփում։ Դ րա նից հե տո ա ռա ջա նում են հե տին ոտ քե րի թու լութ յուն, 
հե տույ քի ե րե րում, հեն վում է առջ ևի լայն դրված ոտ քե րի վրա, նկատ վում 
է վեր ջա վո րութ յուն նե րի դող դո ղում, կորց նում է կանգ նե լու ըն դու նա կութ
յու նը և վեր ջա պես ընկ նում է, բայց կովն այ նու հետև ո տի կանգ նե լու փորձ է 
կա տա րում, ո րը եր բեմն հա ջող վում է, բայց շու տով նո րից է վայր ընկ նում և 
մ նում պառ կած վի ճա կում։ Ն կատ վում է հի վանդ ա նա սու նի մարմ նի դող կամ 
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ի րա նի և վեր ջա վո րութ յուն նե րի ա ռան ձին մկա նա յին խմբե րի կծկում ներ։ 
Եղջ յուր նե րը, վեր ջա վո րութ յուն նե րը և մարմ նի  մա կե րե սը լի նում են սա ռը։ 
Այդ ժա մա նակ ար դեն նկատ վում է, թե ինչ պես հի վան դի վե րին կո պը ո րոշ 
չա փով շարժ վում է ակ նա յին խնձո րի վրա և, ա ռող ջի հա մե մա տութ յամբ, աչ
քե րը լրիվ բաց ված չեն լի նում։ Պալ պեբ րալ ռեֆ լեք սը եր բեմն պահ պան վում 
է կամ իս պառ բա ցա կա յում է։ Հի վան դի աչ քե րից ա ռա տո րեն ար ցունք է հո
սում, ո րոշ ժա մա նա կից հե տո եղ ջե րե նին ցա մա քում ու պղտոր վում է։ Հի
վան դը պառ կում է մեծ մա սամբ կրծքի վրա, կի սա կող քի հա վա քած ոտ նե րով 
ու գլու խը թի կուն քին կամ կրծքի վան դա կին հե նած։ Կեն դա նու գլուխն ուղ
ղե լու դեպ քում, աչ քի տե սո ղութ յամբ կամ հետ ևից եր կու ձեռ քե րի ա փե րով 
շո շա փե լով, պարզ կա րե լի է նկա տել պա րա նո ցի Տաձև կո րա ցու մը։

Նկար 39։ Կովի դիրքը հետծննդյան պարեզի ժամանակ։

Կեն դա նին եր բեմն ինքն է մի կող քից մյու սին 
շրջվում կամ եր բեմն բարձ րաց նում է գլու խը միան
գա մից ու ժով գցում է հա տա կին։ Սո վո րա բար հի վանդ 
կեն դա նին պառ կում է անզ գա դրութ յամբ, ա նի մաստ 
հա յաց քով։

Ն կար 40։ Կո վի պա րա նո ցի Sաձև ծռու մը հետծննդ յան պա
րե զի դեպ քում։

Հի վան դի կո պե րի թար թիչ շար ժում նե րի բա ցա կա յութ յան հետ ևան քով 
եղ ջե րա թա ղան թը չի թրջվում, ո րի պատ ճա ռով այն լի նում է չոր ու փայ
լատ, կեն դա նին կորց նում է զգա ցո ղութ յու նը, չի կա րո ղա նում պաշտ պան վել 
ճան ճե րից, բի բե րը լայ նա նում են ու ան շար ժա նում, բե րա նը լի նում է կի սա
բաց, լե զուն դուրս ըն կած։ Լեզ վի և  ըմ պա նի պա րա լի զի հետ ևան քով չի կա
րո ղա նում կա տա րել կուլ տա լու գոր ծո ղութ յուն կամ կա տա րում է մաս նա
կիո րեն։ Դա դա րում են կտրի չի և  ա ղի նե րի շար ժում նե րը։ Ու ղիղ ա ղի քում 
եր բեմն հայտ նա բեր վում են լոր ձով ու լեր դա ցած ար յու նով պատ ված չոր ու 
պինդ կղկղան քա յին զանգ ված ներ։ Եր բեմն նկատ վում է զկրտոց՝ գա զե րով, 
իսկ եր բեմն կտրի չի հե ղուկ պա րու նա կութ յու նը հետ է գա լիս բե րա նի մեջ։ 
Մի զա պար կը լի նում է լեփ լե ցուն, բա ցա կա յում է մի զար տա թո րան քը։ Կր ծի 
ե րակ նե րը լցված են լի նում ար յու նով, պա կա սում է կա թի ար տադ րու մը, եր
բեմն բո լո րո վին դա դա րում։ Ու շագ րավ է այն հան գա ման քը, որ որ քան կրծի 
ուռ չե լը ու ժեղ է ար տա հայտ վում, այն քան քիչ կաթ է լի նում։
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Շատ բնո րոշ է նաև մարմ նի ջեր մութ յան իջ նե լը մինչև 3536 աս տի ճան։ 
Հի վան դութ յան թույլ ար տա հայտ վա ծութ յան դեպ քե րում (ա տի պիկ ձև) ջեր
մութ յու նը եր բեմն 37,0— 37,5 աս տի ճա նից չի իջ նում և նույ նիսկ կա րող է մնալ 
նոր մալ։ Զար կե րա կը մեծ մա սամբ դան դա ղում է և չա փից դուրս թու լա նում, 
իսկ հե տո ա վե լի հա ճախ ու ան կա նոն է դառ նում։ Պ րո ցե սի սկզբում նկատ
վում է բրա դի կար դիա (դան դա ղասր տութ յուն), իսկ վեր ջում տա խի կար դիա 
(հա ճա խասր տութ յուն)։ Ա ռանց բժշկա կան մի ջամ տութ յան (հա մար յա որ պես 
կա նոն) 1224 ժամ վա ըն թաց քում կեն դա նին մա հա նում է և սա կավ դեպ քե
րում պրո ցե սը կա րող է ձգձգվել 512 օր։

ԸՆԹԱՑՔԸ 
Հետծննդ յան պա րե զը զար գա նում է մի քա նի ժամ վա ըն թաց քում և  այ

նու հետև մեկ օր կամ մի քիչ ա վե լի ժա մա նակ, այ նու հետև այն մնում է զար
գաց ման միև նույն աս տի ճա նում։ Բա ցա ռիկ ծանր հի վան դութ յան դեպ քում, 
երբ կեն դա նին ու ժեղ գրգռվա ծութ յու նից ոտ քե րով և գլ խով հար վա ծում է 
հա տա կին, ջղա ձիգ շնչա ռա կան շար ժում ներ է ա նում ու կարճ ժա մա նա կում 
մա հա նում է։ Սա կայն շատ հա ճախ պա տա հում է, որ մա հը վրա է հաս նում 
աս տի ճա նա բար ու անն կատ։

Հի վան դութ յան ըն թաց քում բար դա ցում նե րը հայտ նա բեր վում են սո վո րա
բար շատ շուտ։ Ա մե նից հա ճախ նկատ վում է գար շա հոտ, ա ռատ լու ծով ու
ղեկց վող էն տե րիտ, սա կավ դեպ քե րում՝ մե խա նի կա կան պնևմո նիա։ Կտ րի չի 
պա րա լի զի հետ ևան քով նրա պա րու նա կութ յու նը են թարկ վում է խմոր ման և 
կե րի մի մա սը գա զե րի հետ շարժ վում է դե պի պա րա լի զաց ված ըմ պան և  այն
տե ղից էլ հեշ տութ յամբ ընկ նում է շնչա ռա կան ու ղի ներ, ա ռա ջաց նե լով թո քե
րի ծանր բոր բո քում։

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հերձ ման արդ յունք նե րը բնո րոշ են հետև յալ նշան նե րով թո քե րը այ տուց

ված, եր բեմն էմ ֆի զե մա տո զա յին վի ճա կում, իսկ եր բեմն էլ կե րա յին մաս սան 
կլա նե լիս նկատ վում են աս պի րա ցիոն բրոն խոպնև մո նիա յի նշան ներ։ Գիր
քը լի նում է չոր մաս սա յով։ Կուր ծը բնո րոշ է կա թի սա կավ քա նա կութ յամբ և  
ա նոթ նե րի խիստ ար յու նալ ցու մով։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ
Հետծննդ յան պա րե զի ախ տո րո շու մը դրվում է ցայ տուն կեր պով ար տա

հայտ ված բնո րոշ կլի նի կա կան նշան նե րի հի ման վրա՝ տեն դի բա ցա կա յու
թյուն, նույ նիսկ մարմ նի ջեր մութ յան ան կում, գի տակ ցութ յան կո րուստ, 
կաթ վա ծա կերպ վի ճակ, թմրութ յուն, վե րին կո պի շրջում ակ նախն ձո րի վրա, 
պա րա նո ցի Տաձև կո րա ցում և  այլն։ Հի վան դութ յան ՚ վաղ ախ տո րոշ ման հիմ
նա կան կլի նի կա կան նշան ներն են՝ կտրի չի աշ խա տան քի թու լա ցու մը կամ 
նա խաս տա մոքս նե րի լիա կա տար ա տո նիան, շնչա ռութ յան հա ճա խա կա նու
թ յու նը, ա խոր ժա կի վա տա ցու մը, գա վա կի հատ վա ծում մաշ կի ջեր մութ յան 
իջ նե լը և սա ռը քրտին քի հայտն վե լը։ Ար տա կարգ ճշգրիտ ախ տո րո շիչ նշան է՝ 
զար կե րա կա յին ճնշման ան կու մը։
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ԴԻՖԵՐԵՆՑՅԱԼ (ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՉ) ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ
Հետծննդ յան պա րե զը չպետք է շփո թել այն պի սի հի վան դութ յուն նե րի հետ, 

ինչ պի սիք են՝ պառ կե լախ տը, էկ լամպ սիան կամ սեպ տի ցե միան։ Պա րե զի հիմ
նա կան նշան ներն են՝ գի տակ ցութ յան կո րուս տը և մարմ նի ջեր մութ յան ան
կու մը։ Այս եր ևույթ նե րը հնա րա վո րութ յուն են տա լիս պա րեզ հի վան դութ յու
նը տար բե րել մյուս նե րից։ Հետծննդ յան պա րե զին նման վող հի վան դութ յուն 
նկատ վում է ար յան մեծ քա նա կի կորս տի դեպ քում։

ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ
Հետծննդ յան պա րեզ հի վան դութ յան բնա կան ըն թաց քի դեպ քում, ա ռանց 

բժշկա կան միջ նոր դութ յան, մա հա ցութ յու նը գրե թե ան խու սա փե լի է։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ
Հետծննդ յան պա րե զի ժա մա նա կա կից բուժ ման ե ղա նակ նե րի հիմ քում 

ըն կած է դա նիա ցի ա նաս նա բույժ Շ միդ տի ա ռա ջար կած մե թո դը պտկա յին 
անց քի մի ջով դե ղան յու թե րի նե րար կու մը կրծի մեջ։ Նա ա ռա ջար կել է լվա նալ 
կուր ծը, կթել, ախ տա հա նել լի զո լի 12% տո կո սա նոց լու ծույ թով, ո րից հե տո 
յո դա յին կա լիու մի գոլ (40°) լու ծույ թը (10,0 կա լիում յո դա տում լու ծել 1000,0 
թո րած ջուր) նե րար կել բո լոր չորս պտուկ նե րի մեջ հա վա սար չա փով (250,0)։ 
Այ նու հետև վա րից վեր կա տա րել կրծի մա սաժ, որ պես զի լու ծույ թը հա մա հա
վա սար չա փով տա րած վի կաթ նա յին ու ղի նե րում։

Ա նաս նա բույժ Է վեր սը պա րե զը բու ժե լու նպա տա կով կրծի մեջ նե րար կել 
է միայն օդ։ Ն րա օ դամ ղիչ սար քա վո րու մը կոչ վում է Է վեր սի ա պա րատ։ Սո
վո րա բար օդ մղե լուց 1520 րո պե անց կո վը ա ռող ջա նա լու նշան ներ է դրսևո
րում, ա րագ կանգ նում է և միան գա մից սկսում է ու տել։ Ա վե լի հա ճախ հի վան
դա գին ախ տա նիշ նե րը աս տի ճա նա բար թու լա նում են, և  ընդ հա նուր վի ճա կը 
դան դա ղո րեն վե րա կանգն վում է, հաս նե լով նոր մա յի։ Հի վան դին բե րա նից ոչ 
մի դեղ չպետք է տալ, քա նի որ կո կոր դի կաթ վա ծի պատ ճա ռով այն կա րող է 
ընկ նել թո քե րը և տ րավ մա տիկ պնևմո նիա ա ռա ջաց նել։

Ա. Ռու բեն կո վը գտնում է, որ ծննդյան պա րե զի բու ժու մը կա տար վում է 
գան գու ղե ղի կեղ ևի գրգռման և զար կե րա կա յին ար յան ճնշման շնոր հիվ։ Ուս
տի նա կրծի մեջ օդ մղե լու փո խա րեն ա ռա ջար կում է ո րո վայ նի են թա մաշ կա

յին կաթ նա յին ե րակ նե րի վրա դնել ռե տի նե ո լո րան 
(ժգուտ), որ պես զի ե րակ նե րում ժա մա նա կա վո րա
պես  ար գե լակ վի ար յան հետ հոս քը։ Ռե տի նե ո լո
րա նը պետք է դնել կրծից ա ռաջ, անց կաց նե լով այն 
մարմ նի շուր ջը, ձգել ու կա պել գոտ կա տե ղի հատ
վա ծում։
Ն կար 40ա։ Ռե տի նե ո լո րան դրված են թա մաշ կա յին կաթ
նա յին ե րա կի վրա։

Հետծննդ յան պա րե զը բու ժե լիս լավ արդ յուն քի 
են հա սել ա ռան ձին հե ղի նակ ներ, ո րոնք բուժ ման ըն թաց քում օգ տա գոր ծել 
են ստորև ցույց տրված դե ղան յու թե րի 2 օ րի նակ։
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1․ Կո վե րին նե րար կում են կալ ցիու մի քլո րի դի 10%ոց լու ծույթ 300400 մլ. 
դո զա յով, 20%ոց գլ յու կո զա յի լու ծույթ 300400 մլ. դո զա յով միջմ կա նա յին նե
րարկ մամբ և հա մադ րե լով վի տա մին D3ի և մագ նե զիում սուլ ֆա տի 25%ոց 
լու ծույ թի 40մլ. հետ: Կալ ցիում քլո րի դի լու ծույ թի նե րար կու մից 1020 րո պե 
հե տո կեն դա նին կա րող է ոտ քի կանգ նել: Ե թե դե ղո րայ քը չի ազ դում, ա պա 
կալ ցիում քլո րի դի լու ծույ թի և կալ ցիում գլ յու կո նա տի նե րար կու մը կրկնում 
են նույն դո զա յով 68 ժամ հե տո: Այս մի ջոց նե րի հա ջորդ նե րար կումն անհ րա
ժեշ տութ յան դեպ քում կա րե լի է կա տա րել 24 ժամ անց՝ այն կրկնե լով մինչև 
կեն դա նու ամ բող ջո վին ա պա քի նու մը (13 ան գամ):

2․ Rp. Coffeini Natriobenzoici 2.0; Colcil chlorati 2025,0; Aquae destillate 
200250.0; M.f. S, sterillisetur; D. S. նե րե րա կա յին ձևով կո վին միան վագ նե
րար կե լու հա մար։ Քա նի որ պա րե զի ժա մա նակ շա քա րի քա նա կութ յու նը 
խիստ պա կա սում է, նպա տա կա հար մար է օ դի մղելն ու մաս սա ժը կա տա րել 
վեր ջաց նե լուց հե տո հի վան դի ու ղիղ ա ղի քը մաք րել կղկղան քից և հոգ նա յով 
ներլց նել 3 լ շա քա րա վազ (շա քա րի քա նա կութ յու նը՝ 400գ․)։  Ա վե լի օգ տա կար 
է ե րա կի մեջ նե րար կել գլ յու կո զա։ Rp; Sol. Glucisae 40%250.0; D.S – նե րար կել 
ե րա կի մեջ միան վագ։

3․ Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի 
ծննդա գի տութ յան ամ բիո նի դո ցենտ Ա․ Բա դալ յա նը ա ռա
ջար կում է օգ տա գոր ծել “Calciveyxol 38” պ րե պա րա տը 
տա վա րի հետծննդ յան պա րե զի բուժ ման հա մար (2030մլ 
50 կգ/ կեն դա նի քա շին, սուր հի պո կալ ցե միա յի դեպ քում)։

Նկար 41։ Հետծննդյան պարեզի բուժման պրեպարատ/1/։

ՊՐՈՖԻԼԱԿՏԻԿԱՆ
Անհ րա ժեշտ է ցրտի դեմ սիս տե մա տի կա բար կո փել կեն դա նու օր գա նիզ

մը (վաղ հա սա կից)։ Պետք է կա նո նա վո րել նաև ա մե նօր յա զբո սան քը մա քուր 
օ դում, դա շատ մեծ նշա նա կութ յուն ու նի ոչ միայն հետծննդ յան պա րե զի կան
խար գել ման, այլև ծննդա բե րութ յան պրո ցե սը հեշ տաց նե լու և հետ ծննդյան 
բար դութ յուն նե րը կան խե լու հա մար։ Ծ նե լուց 23 շա բաթ ա ռաջ պետք է դա
դա րեց նել խտաց րած կե րեր տա լը։

16.5.4 ԸՆԿԵՐՔԻ ՊԱՀՈՒՄԸ
Ծնն դա բե րա կան ակտն ա վարտ վում է պտղա թա ղանթ նե րի ( ըն կեր

քի) ան ջա տու մով` տար բեր կեն դա նի նե րի հա մար  հա տուկ ժամ կետ նե
րում: Այս պի սով, ըն կեր քի պահ վե լու մա սին կա րե լի է խո սել այն դեպ
քում, ե թե այն չի ան ջատ վել ծննդա բե րութ յու նից հե տո /ՏԵՍ ԸՆԿԵՐՔԻ 
ԱՆՋԱՏՈՒՄԸ ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՄՈՏ ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ՍՈՒՅՆ ՄՈԴՈՒԼԻ 16.4.4 ԵՆԹԱԲԱԺՆՈՒՄ/:

Ըն կեր քի պա հու մը կա րող է նկատ վել բո լոր կեն դա նի նե րի մոտ, բայց ա վե

1 ©Մ․Զադայան
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լի հա ճախ̀  եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի, որ բա ցատր վում է նրանց պլա ցեն տա
նե րի կա պի յու րա հատ կութ յամբ: Ա ռանձ նա պես հա ճա խա կի այն դիտ վում է 
որ պես պոս տա բոր տալ բար դա ցում:

Ըն կեր քի պա հու մը կա րող է լի նել լիա կա տար, ե թե բո լոր պտղա թա ղանթ
նե րը չեն հե ռա նում ծննդու ղի նե րից, մաս նա կի, ե թե ար գան դի խո ռո չում 
մնում են խո րիո նի ա ռան ձին հատ ված ներ կամ միայ նակ պլա ցեն տա ներ (կո
վե րի մոտ): Զամ բի կի ար գան դում մնում է միայն ա նո թա թա ղան թը և  ա լան
տոի սի ար տա քին շեր տը, ո րով հետև ա լան տոա մի նիո նը հա մար յա միշտ 
ար տաքս վում է պտղի հետ միա սին: Տար բե րում են ըն կեր քի պա հե լու եր կու 
ան մի ջա կան պատ ճառ ներ̀

1․ Հետծննդ յան ճի գե րի և  ար գան դի ին վո լու ցիա յի ոչ բա վա րար ակ տի
վութ յուն (ար գան դի ա տո նիա).

2․ Պ լա ցեն տա յի պտղա յին մա սի սեր տա ճում ներ (կպում ներ) մայ րա կա նի 
հետ̀  էն դո մետ րիա յում կամ պտղի խո րիո նում զար գա ցող պա թո լո գիա կան 
պրո ցես նե րի հո ղի վրա:

Որ պես նա խատ րա մադ րող գոր ծոն մեծ նշա նա կութ յուն ու նեն կեն դա նի նե
րի պահ պա նութ յան պայ ման նե րը, մաս նա վո րա պես, ոչ բա վա րար զբո սան քը: 
Ուս տի այն բո լոր կեն դա նի նե րի մոտ, ո րոնք հղիութ յան ժա մա նակ չեն օգտ
վում զբո սան քից, ըն կեր քի պա հե լը կա րող է որ պես մաս սա յա կան եր ևույթ 
նկատ վել: Հենց դրա նով էլ բա ցատր վում են կեն դա նի նե րի մոտ ըն կեր քի ա ռա
վել հա ճա խա կի պա հում նե րը ձմռանգար նան շրջա նում:

Որ պես ըն կեր քի պա հե լու նա խատ րա մադ րող ներ պետք է գնա հա տել ընդ
հան րա պես այն բո լոր գոր ծոն նե րը, ո րոնք ի ջեց նում են ար գան դի մկա նա
կար գի և ծննդ կա նի ամ բողջ մարմ նի տո նու սը̀  հյու ծում, ճար պա կա լում, կե
րա բաժ նում կալ ցիու մի ա ղե րի և  այլ հան քա յին նյու թե րի բա ցա կա յութ յուն, 
պտղա թա ղանթ նե րի ջրա կա լութ յու նը, միա ծին կեն դա նի նե րի մոտ երկ վոր
յակ ներ, չա փա զանց մեծ պտուղ:

Վե րը հիշ ված սեր տա ճում նե րի հիմ քում ըն կած է այն ին ֆեկ ցիան, ո րը 
ա ռա ջա նում է պլա ցեն տա յի պտղա յին և մայ րա կան մա սե րի փո խա դարձ 
կա պը խախ տող և խո րիո նի ու ար գան դի լոր ձա թա ղանթ նե րի բոր բոք մամբ 
վեր ջա ցող պրո ցես ներ: Ըն կեր քը պա հելն ա ռանձ նա պես հա ճախ նկատ վում 
է ստա ցիո նար ին ֆեկ ցիոն վի ժում ու նե ցող տնտե սութ յուն նե րում և  ոչ միայն 
վի ժում նե րի, այլև նոր մալ ըն թա ցող ծննդա բե րութ յան դեպ քում:

Դիագ նո զը ըն կեր քի լիա կա տար պա հե լու դեպ քում դժվա րութ յուն ներ չի 
ներ կա յաց նում: Ար տա քին սե ռա կան օր գան նե րից դուրս է գա լիս կար միր 
կամ գորշկար միր փոկ: Կո վի ըն կեր քի մա կե րե սը թմբա շատ է, իսկ զամ բի կի
նը̀  թավ շա յին, եր բեմն դե պի դուրս կախ վում են միայն մի զա յին և մերձպտ
ղա յին թա ղանթ նե րի ի րենց նրբա թա ղան թա կերպ, գորշսպի տակ գույ նով 
բնու թագր վող լա թե րը, ա ռանց ա նոթ նե րի: Ար գան դի ու ժեղ ար տա հայտ ված 
ա տո նիա յի դեպ քում ըն կեր քի նույ նիսկ լիա կա տար պա հե լը կա րող է չեր ևալ 
դրսից, երբ բո լոր պտղա թա ղանթ նե րը մնում են ար գան դում: Այս դեպ քում 
դիագ նո զը դնում են վա գի նալ հե տա զո տութ յուն նե րի տվյալ նե րի հի ման վրա: 
Ըն կեր քի թե րի պա հու մը պար զե լու հա մար անհ րա ժեշտ է խնամ քով ուսում
նա սի րել պտղա թա ղանթ նե րի դուրս ե կած մա սե րը: Ա նաս նա բու ժա կան 
պրակ տի կա յում որ պես ծննդօգ նութ յան ան բա ժան մաս կազ մող այդ ե ղա նա
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կը, ցա վոք, բո լո րո վին ան տես վում է ա նաս նա բու ժա կան աշ խա տող նե րի կող
մից, նույ նիսկ այն դեպ քում, երբ ուղ ղա կի ցուց մունք ներ կան նրա միկ րոս կո
պիա կան ու բակ տե րիո լո գիա կան ա նա լի զից:

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԸՆԹԱՑՔԸ: Զամ բի կի ըն կեր քի պա հու մը 
սո վո րա բար ու ղեկց վում է ընդ հա նուր վի ճա կի ծանր պատ կե րով: Ծնն դա բե
րութ յու նից ար դեն մի քա նի ժամ  հե տո նկատ վում են կեն դա նու ընկճ վա ծու
թ յուն, ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցում, շնչա ռութ յան ա րա գա ցում: Կեն դա նին 
շա րու նակ ու ժե րը լա րում է, տնքում է: Եր բեմն (ար գան դի ու ժեղ ա տո նիա յի 
դեպ քում) ար տա քին նշան նե րը բա ցա կա յում են: Ժա մա նա կին մի ջոց ներ ձեռք 
չառ նե լու դեպ քում ձիու մոտ  հա ճախ զար գա նում է սեպ տի ցե միա, ո րը ա ռա
ջին 23 օր վա ըն թաց քում վեր ջա նում է մա հով: Եր բեմն ու ժե րի խիստ լար ման 
ազ դե ցութ յան տակ ար գան դը դուրս է ընկ նում:

Ըն կեր քի մաս նա կի պա հու մը պտղա թա ղանթ նե րի ա ռան ձին կտոր նե րի 
ձևով` կա յուն թա րա խա յին էն դո մետ րիտ, աբս ցես ներ, օր գա նիզ մի ընդ հա
նուր հյու ծում է ա ռա ջա նում:

Կո վի մոտ ըն կեր քի լիա կա տար  պա հե լու դեպ քե րում, ար տա քին սե ռա
կան օր գան նե րից դուրս է գա լիս մինչև ցատ կիչ հո դի մա կար դա կը և  ա վե լի 
ցած իջ նող պտղա թա ղանթ նե րի մի զգա լի մա սը: Ըն կեր քի դուրս ըն կած մա
սե րը ար տա քին գոր ծոն նե րի ազ դե ցութ յան տակ և կեղ տոտ վե լու հետ ևան
քով, սկսում են ա րագ քայ քայ վել մա նա վանդ տար վա տաք ե ղա նա կին: Այդ 
պատ ճա ռով, ար դեն երկ րորդ օ րը, իսկ եր բեմն նաև ա վե լի շուտ, նե խա յին 
ան դու րե կան հոտ է ա ռա ջա նում այն շեն քում, որ տեղ գտնվում է այս պի սի 
կո վը: Ըն կեր քի նեկ րո զը տա րած վում է նաև դեռևս ար գան դում գտնվող նրա 
բա ժին նե րի վրա, ո րի հետ ևան քով ար գան դի խո ռո չում հա վաք վում են քայ
քայ վող կի սա հե ղուկ, ար յու նա յին, լոր ձան ման զանգ ված ներ:

Կո վե րի ըն կեր քի պա հե լը եր բեմն ըն թա նում է ա ռանց բար դա ցում նե րի: 
Պ լա ցեն տա յի քայ քայ ված մա սե րը լո խիա նե րի հետ միա սին հե ռա նում են, ար
գան դի խո ռո չը մաքր վում է, և սե ռա կան ա պա րա տի ֆունկ ցիան լրիվ վե րա
կանգն վում է: Այդ պի սի դեպ քեր սա կավ են պա տա հում, բայց տա րա բախ տա
բար, հա ճախ դրանք ան հիմն ա ռիթ են տա լիս պնդե լու, թե ըն կեր քի պա հե լը 
և ն րա քայ քա յու մը ար գան դում` ա ռանց ան բա րեն պաստ հետ ևանք նե րի են 
անց նում: Այդ հա յաց քը ոչ միայն սխալ,  այլև վնա սա կար է, ո րով հետև ժա
մա նա կին բժշկա կան մի ջամ տութ յուն չլի նե լու դեպ քում, ըն կեր քի պա հե լը, 
որ պես  կա նոն, ար գան դում տե ղի  ու նե ցող, բուժ ման  դժվար են թարկ վող 
պրո ցես նե րով և  անպտ ղութ յամբ է վեր ջա նում։

Ոչ խար նե րի ըն կեր քի պա հե լը սա կավ է լի նում և բա րե հա ջող է վեր ջա նում, 
այ ծե րի, ինչ պես և խո զե րի մոտ նրա ել քը շատ հա ճախ լի նում է սեպ տի կո
պիէ միան:

Շ նե րի ըն կեր քի պա հե լը ա ռանձ նա պես վտան գա վոր է՝ այդ հո ղի վրա ա րա
գո րեն, եր բեմն կայ ծակ նա յին ա րա գութ յամբ, սեպ սիս է զար գա նում:

ԸՆԿԵՐՔԻ ԱՆՋԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ: Ըն կեր քի հե ռաց ման անհ րա ժեշտ 
է դի մել այն ժամ կետն անց նե լուց հե տո, որն ըն դուն ված է նոր մալ հա մա րել 
նրա ան ջատ ման հա մար, կեն դա նի նե րի տվյալ տե սա կի մոտ  պտղի ար տաք
սու մից հե տո:

Կո վե րի ըն կեր քի ան ջա տումն, ինչ պես նշվել է ՍՈՒՅՆ ՄՈԴՈՒԼԻ 16.4.4 
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ԵՆԹԱԲԱԺՆՈՒՄ, սկսվում է պտղի ար տաք սու մից  հե տո, բայց ոչ ուշ, քան 12 
ժա մը, եր բեմն նույ նիսկ 5րդ  օ րը: Հե տա գա հա պա ղու մը հա ճախ ար գան դում 
բոր բո քա յին պրո ցես նե րի զար գաց ման պատ ճառ է դառ նում:

Պտ ղա թա ղանթ նե րի ան ջա տումն ա րա գաց նե լու հա մար կա րե լի է պլա ցեն
տա յի ա նոթ նե րի լվա ցում կա տա րել որ ևէ լու ծույ թով: Դ րա հա մար պրակ տիկ 
աշ խա տող նե րը լայ նո րեն օգ տա գոր ծում են, այս պես կոչ ված, ըն կեր քի լվա
ցու մը, այն է̀  ար գան դի մեջ նե րար կում և ն րան ցից հե ռաց նում են մեծ քա
նա կութ յամբ ախ տա հա նիչ լու ծույթ ներ (լի զոն, կրեո լին, ման գա նաթթ վա յին 
կա լիում և  այլն): Անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել նաև, որ լու ծույթ նե րի ա ռատ նե
րար կում նե րը, ա ռանց այդ լու ծույթ նե րի հե տա գա հե ռաց ման, հա ճախ ուժե
ղաց նում են ար գան դի ա տո նիան:

Եր բեմն ար գան դա յին կա րուն կուլ նե րը պոկ վում են և  ար յու նա հո սութ յուն 
է ա ռա ջա նում, ո րը ա րա գո րեն և  ինքն ի րեն կանգ է առ նում:

Պետք է կտրա կա նա պես ար գե լել ըն կեր քից ծան րութ յուն ներ (քա րեր, ձո
ղակ նե րը) կա խե լու պրակ տի կան, այդ պի սի մե թոդ նե րը վնա սա կար և վ տան
գա վոր են ար գան դի ար տանկ ման կամ ին վա գի նա ցիա յի հնա րա վո րութ յան 
հետ ևան քով, լա վա գույն դեպ քում դրանք վեր ջա նում են ըն կեր քի պո կու մով 
և ն րա մաս նա կի պահ վե լով: 

Զամ բիկ նե րի պահ ված ըն կեր քի ան ջա տումն սկսում են պտղի ար տաք
սու մի հետ միա սին կամ 530 րո պեից հե տո: Մի ձեռ քով բռնում են ըն կեր քի՝ 
ծննդու ղի նե րից դուրս ե կող հատ վա ծը, իսկ մյու սը մտցնում են խո րիո նի և  
ար գան դի լոր ձա թա ղան թի ա րան քը: Աս տի ճա նա բար և զ գու շութ յամբ ա ռաջ 
շարժ վե լով՝ մատ նե րի, կրիպտ նե րից դուրս են քա շում թա վիկ նե րը: Եր բեմն 
դի մում են ըն կեր քի ո լոր մա նը, նրա ար տա կախ վող մա սը եր կու ձեռ քով աս
տի ճա նա բար պտտում են ա ռանց քի շուր ջը: Այս դեպ քում խո րիո նը ծալ քեր է 
ա ռա ջաց նում, ո րոնք հեշ տաց նում են թա վիկ նե րի ան ջա տու մը կրիպտ նե րից: 
Զամ բիկ նե րի ըն կեր քը մաս նա կիո րեն պա հե լու դեպ քում, մա նա վանդ վի ժու
մից հե տո, ար գան դի խո ռո չում շո շա փում են տձև, թոր շո մած, նուրբ թա ղան
թի նման կամ թե լաձև զանգ ված ներ: 

Ոչ խա րի ու այ ծի ըն կերքն ան ջա տում են այն պես, ինչ պես կո վի նը։ Օ պե
րա տիվ մի ջամ տութ յան դեպ քում (հար կա վոր է փոքր ձեռք) պտղա յին պլա
ցեն տա նե րի ան ջա տու մը հա ջո ղեց նում են նրանց հիմ քերն աս տի ճա նա բար 
սեղ մե լու մի ջո ցով, ո րի ժա մա նակ պտղա յին մա սը, ա սես, դուրս է մղվում մայ
րա կան պլա ցեն տա յի «բնից»։

Խո զի ըն կեր քի պա հե լը շատ վատ սիմպ տոմ է: Մի ջո ցա ռում նե րից կա րե լի 
է հանձ նա րա րել միայն ար գան դի կծկող դե ղո րայ քի կի րա ռու մը: Ար գան դա յին 
ներլ ցում նե րը դրա կան արդ յունք չեն տա լիս, իսկ ձեռ քով հա նել հնա րա վոր չէ՝ 
խո զի ար գան դի ա նա տո միա կան կազ մութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի 
հետ ևան քով:

16․5․4․1 ԸՆԿԵՐՔԻ ՈՒՏԵԼԸ
 Ըն կերքն ու տե լու բնազ դը հա տուկ է գյու ղատն տե սա կան բո լոր կեն դա նի

նե րին: Խո զե րի, շնե րի կա տու նե րի և ճա գար նե րի մոտ դա չի ազ դում ա ռող
ջա կան վի ճա կի վրա:  Սա կայն, երբ ըն կերքն ու տում են զամ բի կը, կո վը, ոչ
խա րը և  այ ծը, հա ճախ ա ղես տա մոք սա յին տրակ տի ֆունկ ցիա նե րը ու ժեղ 
կեր պով խան գար վում են: 
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ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ: Ըն կեր քը կե րած լի նե լը հայտն վում է՝ նրա բա
ցա կա յութ յու նը այն շեն քում, ուր տե ղի է ու նե ցել ծննդա բե րութ յու նը, և ծնն
դու ղի նե րում, գաստ րոէն տե րիտ նշան նե րը, զամ բիկ նե րի մոտ՝ փո րա ցա վե րը, 
ո րո ճող նե րի մոտ՝ տիմ պա նիան, պուլ սի և շն չա ռութ յան ա րա գա ցու մը, եր բեմն 
մարմ նի ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցու մը: Կ ղան քի ան դու րե կան հոտ է ու նե նում, 
ծածկ ված է լի նում լոր ձով, պտղա թա ղանթ նե րի չմարս ված կտոր նե րի հետ խա
ռը: Եր բեմն պրո ֆու զա յին լուծ է նկատ վում: Ե թե ա ռա ջին 23 օ րը սուր փո րա
ցա վեր կամ տիմ պա նիա չեն ա ռա ջա նում, ա պա 810 օր վա ըն թաց քում ըն կեր քը 
աս տի ճա նա բար և մասմաս դուրս է գա լիս ու ղիղ ա ղի քի մի ջով: 

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Սիմպ տո մա տիկ է: Ա ռա ջին օ րե րին քաղ ցած են պա հում, իսկ 
այ նու հետև դյու րա մարս կեր են տա լիս:  Ա րագ մար սե լու հա մար նպա տա
կա հար մար է ներ քուստ տալ այն պի սի նյու թեր, ո րոնք խթա նում են ա ղես
տա մոք սա յին տրակ տի սեկ րե ցիան: Սո վո րա բար այդ նպա տա կով տա լիս են 
ա ղաթ թու, դա ռը նյու թեր և լուծ ա ռա ջա ցող ա ղեր:

 16․5․4․2 ԱՃՈՆՆ ՈՒՏԵԼԸ (ձագակերություն)
Ա ճոն ու տե լը նկատ վում է խո զե րի, մսա կեր նե րի և կր ծող նե րի մոտ: Այս 

ա րա տով ա ռանձ նա պես հա ճա խա կի տա ռա պում են խո զե րը և ճա գար նե րը: 
Խոճ կոր ներն ու տե լը նկատ վում է գլխա վո րա պես ա ռա ջին ան գամ ծնող մե
րուն նե րի մոտ և հա վա նա կան պատ ճառ նե րը պետք է հա մա րել հղիութ յան 
ժա մա նակ կե րակ րե լու թե րութ յուն նե րը (հան քա յին օ ժան դակ կե րի և վի տա
մին նե րի պա կա սութ յուն կամ իս պառ բա ցա կա յութ յուն, հղիութ յան երկ րորդ 
կե սում հում միս կերց նե լը): Ճա գար նե րի և լա բո րա տո րա յին կեն դա նի նե րի 
մոտ ձա գա կե րութ յու նը  նկատ վում է կաթ նա գեղ ձը հի վան դա նա լու դեպ քում, 
միա կող մա նի  կամ ան բա վա րար կե րակր ման հո ղի վրա ա րա տը եր բեմն մաս
սա յա կան բնույթ է ստա նում:

ՊՐՈՖԻԼԱԿՏԻԿԱՆ: Հիմ նա կա նում հան գում է հղի կեն դա նի նե րի խնամ
քի վե րա բեր յալ  մի ջո ցա ռում նե րի կոմպ լեք սի կա տար մա նը: Զ բո սանք նե րին, 
շեն քում ընդ հա նուր մաք րութ յուն և թարմ օդ ու նե նա լուն պետք է մեծ ու շադ
րութ յուն դարձ նել, մա նա վանդ այն տնտե սութ յան մեջ, որ տեղ ա ճո նի զար
գաց ման գործն այն քան էլ բա րե հա ջող չէ: Հ ղի նե րի կե րա բաժ նի մեջ պետք 
է մտցնել վի տա մին նե րով և  ա ղե րով հա րուստ կե րեր:  Խո զե րին ա ռանձ նա
պես օգ տա կար է ոսկ րալ յուր, ֆոս ֆո րաթթ վա յին կալ ցիում և կա վիճ տա լը: 
Հ ղիութ յան երկ րորդ կե սում կտրա կա նա պես ար գել վում է խո զե րին հում 
միս կերց նե լը: Ա ռա ջին ան գամ, թե նկատ վել է, որ խո զը նո րած նին կե րել է 
հետծննդ յան շրջա նի ա ռա ջին ժա մե րին և  օ րե րին, մնա ցած բո լոր խոճ կոր նե
րը ա ռանձ նաց նում են, իսկ կե րակ րե լու ժա մա նակ խո զին դնչա կալ են հագց
նում: Խոճ կոր նե րին կե րակ րում են խնա մող անձ նա կազ մի ներ կա յութ յամբ: 
Ծնն դա բե րութ յան ըն թաց քում պետք է  ժա մա նա կին հե ռաց նել ըն կերք նե րը, 
ո րով հետև նրանց ու տե լուց հե տո հա ճախ ու տում են նաև ա ճո նը: Մեկ խոճ
կո րի ու տե լուց հե տո փսխե լու մի ջոց ներ (վե րատ րին, փսխա քար) տա լը հնա
րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում փրկե լու մնա ցած ա ճո նը:
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16.5.5 ՀԵՏԾՆՆԴՅԱՆ ՍՈՒՐ ՄԵՏՐԻՏՆԵՐԸ/1/
Մետ րիտն անպտ ղութ յան ա մե նա տա րած ված պատ ճառ նե րից մեկն է։ 
Մայ րա կան օր գա նիզ մի բո լոր պո ւէր պե րալ (հետծննդ յան) հի վան դութ յուն

նե րը ծա գում են շնոր հիվ եր կու գոր ծո նի՝ ին ֆեկ ցիա յի (բրու ցել  յո զը, տու բեր
կուլ  յո զը, լետ տոս պի րո զը, կոմ պի լո բակ տե րիո զը, տրխո մո նո զը, վիբ րիո զը) 
և տ րավ մա յի։ Հետծննդ յան ին ֆեկ ցիա կա րող են ա ռա ջաց նել ստրեպ տո կո
կե րը, ստա ֆի լո կո կե րը, ա ղի քա յին ցու պի կը և  այլ միկ րոբ ներ՝ ա ռան ձին
առան ձին կամ փո խա դարձ զու գակ ցութ յամբ։ Ն րանց հա մար բա րեն պաստ 
պայ ման նե րում կա րող են փո խարկ վել պո ւէր պե րալ բոր բո քա յին պրո ցես նե
րի ծանր պատ կեր պայ մա նա վո րող պա թո գեն միկ րոօր գա նիզմ ներ: Հա տուկ 
հե տա զո տութ յուն նե րը ցույց են տվել, որ հեշ տո ցա յին լոր ձի մեջ հա մար յա 
միշտ գտնվում են մեծ քա նա կութ յամբ զա նա զան միկ րոօր գա նիզմ ներ, մինչ
դեռ, ինչ պես հայտ նի է, հետծննդ յան բոր բո քա յին պրո ցես ներն օ րի նա չափ 
երևույթ ներ չեն և զար գա նում են ոչ միշտ։ Հեշ տո ցում կամ նրա նա խադ ռա
նը սկսված բոր բո քա յին պրո ցե սը եր բեմն տա րած վում է սե ռա կան ա պա րա տի 
ա վե լի խոր գտնվող հատ ված նե րի վրա։ Այս պես, օ րի նակ, վես տի բու լի տը հա
ճախ բար դա նում է ու րո ցիստ նե րով, ցեր վի ցի տը՝ էն դո մետ րի տով, վեր ջինս 
իր հեր թին պատ ճառ է ծա ռա յում միո մետ րի տի, պե րի մետ րի տի և  այլ բար
դութ յուն նե րի ա ռա ջաց ման, ո րոնք, ըստ էութ յան, սեպ սի սի ա ռա ջաց ման 
օ ջախ ներ են։

Ար գան դի բոր բո քում նե րը հա տուկ են բո լոր տե սա կի կեն դա նի նե րին և կա
րող են անպտ ղութ յան պատ ճառ դառ նալ, դրանք ա ռա ջա նում են.

▻ զու գա վոր ման, 
▻ վիժ ման, 
▻ պա թո լո գիա կան ու դժվար ծննդա բե րութ յան, 
▻ ըն կեր քի պահ ման հո ղի վրա և  այլն։
Ար գան դի բոր բո քում նե րը ըստ ըն թաց քի լի նում են․ 

 սուր
 են թա սուր
 քրո նի կա կան։ 

Բոր բո քա յին պրո ցես նե րը կա րող են տե ղադր վել միայն․
 լոր ձա թա ղան թում (էն դո մետ րիտ), 
 մկա նա յին թա ղան թում (միո մետ րիտ), 
 շճա յին թա ղան թում (պե րի մետ րիտ) 
 ար գան դի ու հա րա կից թա ղանթ նե րում (պա րա մետ րիտ, պե րի մետ րիտ)։ 

Լի նում են դեպ քեր, երբ բոր բո քու մը միա ժա մա նակ ախ տա հա րում է ար
գան դի մի քա նի թա ղանթ ներ (մետ րիտ)։ 

Մետ րիտ նե րը, ըստ  էք սու դա տի բնույ թի, լի նում են․
 ֆիբ րի նո զա յին, 
 կա տա րա յին, թա րա խակա տա րա յին, 

▻ լոր ձա թա ղան թի վե րին շեր տի բոր բո քում, ըն թաց քը՝ թեթև ձևով, կա տա
րա յին էք սու դա տի ար տա զատ մամբ, ո րը հիմ նա կա նում բար դա նում է սուր 
կա տա րա յին և թա րա խակա տա րա յին ձևով, տրավ մա յին բար դա ցու մից ին
ֆեկ ցիա յով վա րակ վա ծութ յան հետ ևան քով /թա րա խա յին էն դո մետ րիտ, տես՝ 
16․5․5․1 են թա բաաժ նում/։
1 Մետրիտ` Метрит, Metritis, արգանդի բորբոքում։
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 նեկ րո տիկ, 
 գանգ րե նո զա յին։

16․5․5․ա) ՖԻԲՐԻՆՈԶԱՅԻՆ ՄԵՏՐԻՏ
Ար գան դի դիֆ տե րի տիկ բոր բո քու մը ֆիբ րի նո զա յին կամ կրու պո զա յին 

բոր բոք ման բար դութ յու նից է ա ռա ջա նում: Ա ռան ձին դեպ քե րում հյուս վածք
նե րի ա րան քում կու տակ ված ֆիբ րի նը խախ տե լով դրանց նյու թա փո խա նա
կութ յու նը՝ հասց նում է նեկ րո զի: Ֆիբ րի նի մա կար դու կով ծածկ ված փա ռի 
տակ լոր ձա թա ղան թը չո րա նում է, դառ նում մոխ րա գույն և քայ քա յում: Այդ
պի սի մա հա ցած հատ ված նե րում եր բեմն ա ճում են թա րա խա ծին միկ րոբ
ներ, ո րոնք և ս կիզբ են տա լիս կոն քի ցան ցա շեր տի, ար յու նա տար ա նոթ նե
րի, մկան նե րի ու այլ հյուս վածք նե րի թա րա խա յին բոր բոք ման, ո րից կա րող է 
ա ռա ջա նալ ար յան ընդ հա նուր վա րա կում և մահ:

ԿՐՈՒՊՈԶԱՅԻՆ ՄԵՏՐԻՏ։ Կ րու պո զա յին մետ րիտն ար գան դի բոր բոք
ման այն տե սակն է, ո րի ժա մա նակ ար տադր ված ֆիբ րի նո զա յին էք սու դա տը 
ա ռան ձին շեր տով դա սա վոր վում է ար գան դի հի վանդ լոր ձա թա ղան թի տակ: 
Ժա մա նա կի ըն թաց քում այն ներծծ վում է և կեն դա նին լա վա նում է: Ծանր 
դեպ քե րում կրու պո զա յին նստված քի տակ լոր ձա թա ղան թը մա հա նում է, 
հի վան դութ յու նը բար դա նում է միո մետ րի տով և շա րակ ցա կան հյուս ված քի 
թա րա խա յին բոր բո քու մով (ֆլեգ մո նա) կամ ա ռա ջա նում է հյուս վածք նե րի 
քայ քա յում (գանգ րե նա): Բու ժել գրե թե հնա րա վոր չէ:

16․5․5․ բ) ՀԵՏԾՆՆԴՅԱՆ ՆԵԿՐՈՏԻԿ ՄԵՏՐԻՏ
Հետծննդ յան նեկ րո տիկ մետ րի տը հետծննդ յան ծանր հի վան դութ յուն է, 

որն ար տա հայտ վում է հյուս վածք նե րի խոր քայ քայ մամբ՝ կամ պլա ցեն տա յի 
շրջա նում, կամ ար գան դի զգա լի հատ ված նե րի վրա։ Ի տար բե րութ յուն ֆիբ
րի նո զա յին էն դո մետ րի տի, կրու պո զա յին մետ րի տի դեպ քում ֆիբ րի նի զգա լի 
քա նա կութ յամբ ար տադ րումն ու նստված քը տե ղի են ու նե նում ոչ թե լոր ձա
թա ղան թի մա կե րե սին, այլ հենց նրա մեջ, ո րի հետ ևան քով լոր ձա թա ղան թը 
հաս տա նում է: Փո փոխ ված հատ ված նե րի սննդա ռութ յու նը խախտ վում է, 
հյուս վածք նե րը քայ քայ վում են և պոկ վե լով, մեր կաց նում են ար յու նա տար 
ու լիմ ֆա տիկ ա նոթ նե րի լու սանցք նե րը, ո րոնց մի ջո ցով վա րակ վում է ամ
բողջ օր գա նիզ մը: Վեր ջի վեր ջո կեն դա նին մա հա նում է սեպ տի ցե միա յից կամ 
պիէ միա յից: ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ բնու թագր վում է կեն դա նու ծանր վի
ճա կով, բարձր ջեր մաս տի ճա նով: Սե ռա կան օր գան նե րից սո վո րա բար ար տա
զատ վում է անն շան քա նա կութ յամբ կարմ րա վուն զանգ ված: Ծնն դու ղի նե րի 
լոր ձա թա ղան թը չոր է և տաք։ Ամ բողջ ար գան դը շատ ցա վազ գաց է, սերտ, 
տեղտեղ ճար ճա տում է: Ա ռա վել բնու թագ րա կան սիմպ տոմն է՝ փշու րան ման 
զանգ վա ծի խառ նուր դը էք սու դա տի հետ: ՊՐՈԳՆՈԶԸ զամ բիկ նե րի, խո զե րի, 
շնե րի, ոչ խար նե րի և  այ ծե րի մոտ շատ կաս կա ծե լի է, կո վե րի նեկ րո տիկ մետ
րի տի պլա ցեն տար ձևը կա րող է բա րե հա ջող վեր ջա նալ, բայց կեն դա նին կմնա 
անպ տուղ: ԲՈՒԺՈՒՄԸ՝ կեն դա նուն սիմպ տո մա տիկ բու ժում  են նշա նա կում: 
Կի րա ռում են հեշ տո ցի օ ծում նե րի և  իխ տիո լա յին տամ պո նա ցիա: Ար գան դի 
մա սաժ չի թույ լատր վում:
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16․5․5․ գ)  ՀԵՏԾՆՆԴՅԱՆ ԳԱՆԳՐԵՆՈԶԱՅԻՆ ՄԵՏՐԻՏ
Գանգ րե նո զա յին մետ րի տը շատ ծանր և սուր ըն թա ցող հետծննդ յան հի

վան դութ յուն է, ո րը նկատ վում է գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի բո լոր տե
սակ նե րի մոտ։ Հի վան դութ յու նը ա ռա ջա նում է ա նաէ րոբ ին ֆեկ ցիա յով բար
դա ցած տրավ մա նե րի հո ղի վրա։ Գանգ րե նո զա յին մետ րի տը մեծ մա սամբ 
զար գա նում է ֆիբ րի նո զա յին և նեկ րո տիկ մետ րիտ նե րի  բար դաց ման հետ
ևան քով, սա կայն լի նում են նաև հի վան դութ յան դեպ քեր, երբ սկզբից ևեթ ար
գան դի բոր բո քումն ըն թա նում է նրա հյուս վածք նե րի քայ քա յու մով (պահ ված 
ըն կեր քի նե խու մից ): Ար գան դի գանգ րե նան սուր հի վան դութ յուն է: Կեն դա
նին խիստ ընկճ ված է, կեր չի ո րո ճում, սե ռա կան ճեղ քից ար տա հո սում է գար
շա հոտ շա գա նա կա գույն հե ղուկ, ո րը պա րու նա կում է կի սով չափ քայ քայ ված 
հյուս վածք ներ: ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԸՆԹԱՑՔԸ:  Հի վան դութ յունն 
սկսվում է հետծննդ յան շրջա նի ա ռա ջին օ րե րին, եր բեմն ծննդա բե րութ յան ժա
մա նակ և դրս ևոր վում է ընդ հա նուր ընկճ վա ծութ յան ծանր պատ կե րով (մարմ
նի ջեր մաս տի ճա նի խիստ բարձ րա ցում, պուլ սի և շնչա ռութ յան ա րա գա ցում): 
Կա թի ար տա զա տու մը դա դա րում է՝  ա խոր ժա կի բա ցա կա յում: Հա մար յա 
միշտ,  միա ժա մա նակ նկատ վում  են վուլ վիտ և կոլ պիտ: Վուլ վան այ տուց ված 
է: Ն րա լոր ձա թա ղան թի վրա եր ևան են բե րում լիմ ֆա տիկ ա նոթ նե րի ըն թաց
քում դա սա վո րող ին ֆիլտ րաց ված կար միր զո լեր: Ար տա քին սե ռա կան օր գան
նե րից ար տա զատ վում է դարչ նա կար միր, հա ճախ հա մար յա  սև գույ նի, ի խո
րո զա յին հոտ ու նե ցող էք սու դատ: Սկզբնա կան ստա դիա նե րում, իսկ եր բեմն էլ 
հի վան դութ յան ամ բողջ ըն թաց քում էք սու դա տը կա րող է հի շեց նել ար յան շիճ՝ 
քայ քայ ված հյուս վածք նե րի գորշ փա թիլ նե րի կամ շփո թան ման զանգ ված նե րի 
խառ նուր դով: ՊՐՈԳՆՈԶԸ կաս կա ծե լի է, ո րով հետև կեն դա նին մեծ մա սամբ 
ա ռա ջին 410 օր վա ըն թաց քում մա հա նում է սեպ տի կո պիէ միա յից: ԲՈՒԺՈՒՄԸ 
հան գում է ախ տա հա նիչ մի ջոց նե րի կի րառ մա նը և  ընդ հա նուր սիմպ տո մա տիկ 
թե րա պիա յին։ Ար գան դի մաս սաժ չի թույ լատր վում:

Մետրտ նե րի ա ռա ջաց մա նը նպաս տում են օր գա նիզ մի ու ժե րի պա կա սու
թյու նը, դալ կութ յու նը/1/, ո րը կա րող է լի նել վատ կե րակ րու մից ու պահ ված
քից, ինչ պես նաև կեն դա նուն եր կար ժա մա նակ ա ռանց զբո սան քի գո մե րում 
պա հե լուց։ Ար գան դի մկա նա կար գի կծկո ղա կա նութ յան պա կա սե լը (հի պո տո
նիա) և բա ցա կա յութ յու նը (ա տո նիա), ծննդա բե րութ յու նից հե տո ին վոլ յու ցիա
յի/2/ բա ցա կա յութ յու նը (սու բի նո վոլ յու ցիա)  կամ վատ հետ զար գա ցու մը միշտ 
էլ բոր բո քա յին պրո ցե սի զար գաց ման նա խա պայ ման կա րող են լի նել։ Եր կա
րատև հի վան դութ յուն նե րը, կեն դա նուն չա փից ա վե լի շա հա գոր ծե լը, մե ծա հա
սա կութ յու նը նույն պես հի վան դա նա լու նա խա պայ ման ներ են ստեղ ծում։

Ար գան դի բոր բո քում նե րը մեծ մա սամբ սկսվում են հետծննդ յան շրջա
նում, քա նի որ այդ ժա մա նակ նպաս տա վոր պայ ման ներ կան։ Պետք է ա սել, 
որ հետ ծննդյան ար գան դում մնում են ըն կեր քի, ար յան և լո խա յին հե ղուկ
նե րի մնա ցորդ ներ, ո րոնք ման րէ նե րի հա մար հրա շա լի նպաս տա վոր պայ
ման ներ են հան դի սա նում։ Այս ա մե նի պատ ճա ռով ար գան դի բոր բո քում նե րի 
ճնշող մե ծա մաս նութ յու նը լի նում է հետծննդ յան (պո ւէր պե րալ)։ Մետ րիտ ներ 
ա ռա ջա նում են զու գա վո րու մից կամ կեղ տոտ պայ ման նե րում ար հես տա կան 
սերմ նա վո րում կա տա րե լուց։
1 ԴԱԼԿՈՒԹՅՈՒՆ՝ Դեղնություն, գունատություն, դժգունություն, դալկավունություն:
2 ԻՆՎՈԼՅՈՒՑԻԱ՝ Արգանդի չափի վերականգնումը
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Մետ րիտ նե րը (հատ կա պես էն դո մետ րիտ նե րը) մեծ մա սամբ ա ռա ջա նում 
են շատ ստա ֆի լա կո կե րով, ստրեպ տա կո կե րով, ինչ պես նաև թա րա խա ծին 
բա ցի լով խո տա ցու պի կով վա րակ վե լուց։ Չ նա յած դրան, քրո նի կա կան թա րա
խա յին էն դո մետ րի տի ժա մա նակ, շատ դեպ քում, ար տա թո րան քի մեջ ման րէ
ներ չեն հայտ նա բեր վում կամ դրանք լի նում են անն շան քա նա կութ յամբ։ Դա 
բա ցատր վում է նրա նով, որ ար գան դում ու ժեղ  ֆա գո ցի տոզ է կա տար վում և 
միկ րոբ նե րը ոչն չա նում են։ Բա ցա ռութ յուն կա րող են կազ մել տու բեր կուլ  յո
զը, տրի խո մո նո զը և վիբ րիո զը։

Պ րակ տի կա յում տա րած ված են թա րա խա յին մետ րիտ նե րը, չնա յած լի նում 
են նաև շճա յին, կա տա ռա յին և  այլ տե սա կի /ստորև՝ բա ցի սուր էն դո մետ րիտ
նե րից, ներ կա յաց ված են նաև ո րոշ մետ րիտ նե րի օ րի նակ ներ/։ 

16.5.5.1 ՍՈՒՐ ԷՆԴՈՄԵՏՐԻՏ
Սուր էն դո մետ րիտ հի վան դութ յամբ հա ճա խա կի հի վան դա նում են կո վե

րը, որն ար տա հայտ վում է․
▻ ար գան դի լոր ձա թա ղան թի շճա յին, 
▻ կա տա ռա յին,
▻ թա րա խա յին բոր բո քու մով: 
Հի վան դա նում են նաև մյուս տե սա կի կեն դա նի նե րը, սա կայն ա վե լի սա կավ:

Ժամանակին սուր էնդոմետրիտները չբուժելու դեպքում հիվանդությունը 
քրոնիկական ընթացք է ստանում։ Ստորև՝ 16․5․5․3 ենթաբաժնում/, տես 
նաև քրոնիկական մետրիտների օրինակներ։

Ար գան դի հի վան դութ յուն նե րը ոչ միայն բա ցա սա բար են ազ դում կեն դա
նի նե րի պտղատ վութ յան վրա, այլև ի ջեց նում են նրանց աշ խա տու նա կութ յու
նը և մ թե րատ վութ յան բո լոր տե սակ նե րը։ Բոր բո քա յին պրո ցես նե րը ար գան
դում ան բա րեն պաստ պայ ման ներ են ստեղ ծում սերմ նաբ ջիջ նե րի ապ րե լու 
հա մար (սպեր մո լի զին ներ, սպեր մո տոք սի ներ, բակ տե րիո տոք սին ներ ու բակ
տե րիո լիզ ներ, ֆա գո ցիտ նե րի ագ րե սիվ ձևեր և  այլն), բա ցի դրա նից, նույ նիսկ 
բեղմ նա վոր ման դեպ քե րում այդ պի սի ար գան դի խո ռոչ ըն կած սաղ մը ոչն
չա նում է։ Ար գան դի հի վան դա ցում նե րի հիմ նա կան է թիո լո գիա կան գոր ծո նը 
պետք է հա մա րել ին ֆեկ ցիան, որն ար գան դի մեջ է թա փան ցում հոս քի սերմ
նա վոր ման ժա մա նակ և հետծննդ յան ժա մա նա կաշր ջա նում։

Ար գան դի ախ տա հա րում նե րը հա ճախ ներ կա յաց նում են կոլ պի տի/1/, ցեր
վի ցի տի/2/ բար դութ յուն, կամ ին ֆեկ ցիան նրա  մեջ է թա փան ցում հե մա տո գեն 
ճա նա պար հով։ Շատ ան գամ  ար գան դի բոր բո քու մը միայն որ պես օր գա նիզ
մի ընդ հա նուր հի վան դութ յան (բրու ցել  յոզ, լեպ տոս պի րոզ, կոմ պի լո բակ տե
րիոզ, տրի խո մո նոզ) սիմպ տոմ է ծա ռա յում, նաև ա վե լի հա ճախ էն դո մետ
րիտ նե րը ոչ սպե ցի ֆիկ ին ֆեկ ցիա նե րի արդ յունք են։ 

Առավել տարածված են թարախակատարային էնդոմոտրիտները, որի 
հիմնական նշանը թարախի արտահոսումն է հեշտոցից։ Կեն դա նու ընդ հա
նուր վի ճա կը նկա տե լիո րեն չի փոխ վում: Եր բեմն նկատ վում են թեթև տենդ, 
ա խոր ժա կի նվա զում և կա թի ար տա զատ ման պա կա սում: Ար տա քին սե ռա
1 ԿՈԼՊԻՏ՝ վագինիտը, հեշտոցի լորձաթաղանթի բորբոքումն է։
2 ՑԵՐՎԻՏ՝  արգանդի վզիկի բորբոքում։
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ԹԱՐԱԽԱՅԻՆ ԷՆԴՈՄԵՏՐԻՏՈՎ հիվանդ կենդանուն զննելիս պետք է 
զգույշ լինել, որովհետև պատահում է տուբերկուլ յոզային էնդոմետրիտ: 
Կասկածի դեպքում պետք է կատարել տուբերկուլինացիա և արտաթորանքի 
բակտերիոլոգիական քննություն: Տուբերկուլ յոզային մետրիտով հիվանդ 
կովերն անհապաղ խոտանվում են: 

կան օր գան նե րից ար տա զատ վում է լոր ձա յին կամ լոր ձա թա րա խա յին էք
սու դատ, ո րը այն քան ա վե լի ջրիկ է լի նում, որ քան ին տեն սիվ է լի նում բոր
բո քա յին պրո ցե սը: Ար տա քին սե ռա կան օր գան նե րից ար տա հո սումն ա վե լի 
ա ռատ է լի նում հատ կա պես ա ռա վոտ նե րը: Էք սու դա տի զանգ ված նե րը հա

վաք վում են կա ցոց նե րում, կեն դա
նու պառ կե լու տե ղում: Ժա մա նակ 
առ ժա մա նակ կեն դա նին այն պի սի 
դիրք է ըն դու նում, ինչ պես մի զե լիս, 
տնքում է և կո րաց նում մեջ քը:
Ն կար 42։ Թա րա խա յին էն դո մետ րի
տով հի վանդ կո վի բնո րոշ դիր քը կանգ
նած ժա մա նակ:

Նկար 43։ Կովի սեռական օրգաններից հոսող թարախային կատառալ ար տա դրու
թյուն, որը մատնանշում է արգանդի բորբոքային հիվանդությունների մասին:

Վա գի նալ հե տա զո տութ յուն նե րի ժա մա նակ նա խադ ռա նը և հեշ տո ցում 
պա թո լո գիա կան պրո ցես ներ չեն հայտ նա բեր վում: Ար գան դի վզի կը մի փոքր 
բաց ված է և մեծ մա սամբ այդ վի ճա կում մնում է մինչև լրիվ ա ռող ջա ցու մը: Per 
rectum հա ջող վում է պար զել ար գան դի մեկ կամ եր կու եղջ յուր նե րի մե ծա ցու
մը և ն րա թույլ հա կազ դու մը շո շափ մա նը: Ա վե լի սա կավ գտնում են ար գան
դի ծփման՝ նրա խո ռո չում էք սու դատ կու տակ վե լու հետ ևան քով: Հետծննդ յան 
շրջա նում կա տար յալ էն դո մետ րի տը հա ճախ հեշ տութ յամբ ար գան դի պո ւէր
պե րալ ին վո լու ցիա յի տեղ է ըն դուն վում: Այդ պի սի դեպ քե րում հար ցը լու ծում է 
ժա մա նա կը: Մինչև կեն դա նու տվյալ տե սա կի հետծննդ յան մաք րում նե րի հա
մար պա հանջ վող ժամ կե տը լրա նա լը, կա տար յալ էն դո մետ րի տի մա սին կա րե
լի է խո սել միայն են թադ րա բար: Հի վան դութ յան սիմպ տոմ նե րը սո վո րա բար 
հետզ հե տե թու լա նում են և 12 շա բաթ վա ըն թաց քում պրո ցեսն ա վարտ վում 
է ինք նա բուժ մամբ: Եր բեմն տա ռա պան քը տևա կան բնույթ է ստա նում և փո
խարկ վում է  քրո նիկ կա տա րալ կամ թա րա խակա տա րալ էն դո մետ րի տի:
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ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Սուր ըն թացք ու նե ցող թա րա խա յին էն դո մետ րի տը ժա մա նա
կին և լավ չբուժ վե լու դեպ քում քրո նի կա կան է դառ նում և  եր կար ժա մա նակ 
նկատ վում է ա վե լի թույլ ար տա հայտ ված նշան նե րով: Ե թե տնտե սութ յուն
նե րում և  ա նաս նա բու ժա րան նե րում քիչ լա վա ցած կո վե րը դաս վում են լրիվ 
ա ռող ջա ցած նե րի շար քը  և բու ժու մը դա դա րեց վում է, հի վան դութ յու նը  քրո
նի կա կան ըն թացք է ըն դու նում, իսկ անպտ ղութ յու նը չի վե րա նում:

▻ Հիմ նա կան խնդի րը՝ խթա նել ար գան դի կծկու մը և ն րա խո ռոչն ա զա տել 
էք սու դա տից: 

▻ Լավ արդ յունք է տա լիս ար գան դի մաս սա ժը ու ղիղ ա ղի քի մի ջո ցով, 
օ րա կան 12 ան գամ՝ ար գան դա յին մի ջոց նե րի (սե պա սունկ /եղ ջե րա սունկ/, 
սե պասն կի թուրմ, պի տո ւիտ րին/1/) զու գակ ցութ յամբ: 

▻ Հանձ նա րար վում է խոր իխ տիո լա յին խծուծ ներ մտցնել հեշ տո ցը: 
▻ Կի րա ռում են կրճա տող պրե պա րատ ներ (պրո զե րին, ու տե րո տոն, դո ցի

տոլ) և նե րա րար գան դա յին փայ տիկ ներ (ֆու րա զո լի դո լա, նեո ֆուր, մետ րա
ցիկ լին, գի նո բիո տիկ և  այլն.), յոդ պա րու նա կող, այդ թվում նաև ին հալ յա տոր 
պրե պա րատ ներ (յո դո ֆոամ, յո դա զոլ, գիս տե րո զոլ), ու նեն բարձր թե րապև
տիկ արդ յու նա վե տութ յուն ընդ հուպ մինչև 8090%:

▻ Է տիոտ րո պիկ պրե պա րատ նե րի և  օք սի տո ցի նի, գլ յու կո զա յի լու ծույ թի, 
7%ոց իխ տիո լի լու ծույ թի կի րառ մամբ կոմպ լեքս թե րա պիա յի անց կա ցու մը 
բե րում է բարձր արդ յու նա վե տութ յան էն դո մետ րի տով հի վանդ կո վե րի բուժ
ման ժա մա նակ:

ՊՐՈՖԻԼԱԿՏԻԿԱՆ: Սնն դա կար գի բա լան սա վո րում հիմ նա կան սննդա յին 
նյու թե րով, ինչ պես նաև ան ցու մա յին շրջա նի կո վե րի հա մար սննդա կար գում 
վի տա մի նա հան քա յին խառ նուր դի ա վե լաց մամբ: Էն դո մետ րի տի պրո ֆի լակ
տի կա յում կար ևոր գոր ծոն նե րից է նաև ծննդա բե րա կան բաժ նում բա վա րար 
քա նա կութ յամբ ման կա բար ձա կան գոր ծիք նե րի և պի տույք նե րի ա պա հով վա
ծութ յու նը, ինչ պես նաև ախ տա հա նող մի ջոց նե րը՝ ծննդա բե րութ յան ժա մա
նակ ա ռա ջին բու ժօգ նութ յուն ցույց տա լու հա մար: Այդ տեղ անհ րա ժեշտ է 
սահ մա նել շուր ջօր յա հեր թա պա հութ յուն: Մո տե ցող ծննդա բե րութ յան նշան
նե րով կո վե րին տաք ջրով և  օ ճա ռով լվա նում են կոն քի, պո չի և կրծ քե րի 
շրջա նում, ախ տա հա նում են ար տա քին սե ռա կան օր գան նե րը, շե քը և պո չը: 
Ծնն դա բե րութ յան ա ռա ջին նշան նե րի եր ևան գա լուց կո վին կամ ե րին ջին տե
ղա փո խում են բոքս, ո րի հա տա կը նա խա պես ախ տա հա նում են, չո րաց նում 
և փ ռում չոր տաք դիր: Ծնն դա բե րութ յուն նե րից հե տո բար դութ յուն նե րից 
խու սա փե լու հա մար ճիշտ կե րակր ման հետ մեկ տեղ անհ րա ժեշտ է նաև ա մե
նօր յա զբո սանք (սկսած ծննդա բե րութ յան երկ րորդեր րորդ օր վա նից և  ամ
բողջ վե րա կանգն ման ըն թաց քում):

Աղ յու սակ 6։ Հա յաս տա նում ա ռա կա ո րոշ ա նաս նա բու ժա կան նշա նա
կութ յան պրե պա րատ ներ, ո րոնք ցուց ված է օգ տա գոր ծե լու մաս տիտ նե րի 
բուժ ման հա մար (բա ցա ռա պես՝ ա նաս նա բույ ժի ցու ցու մով)։

1 ՊԻՏԻՈՒԻՏՐԻՆ՝ հորմոնային պատրաստուկ։ Ստանում են մորթած կենդանիների հիպոֆիզի 
հետին բլթից՝ ջրային լուծահանման մեթոդով։ Պարունակում է երկու հորմոն՝ օքսիտոցին և վա զո
պրեսին։
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16․5․5․1․1 ՄԱՆՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԷՆԴՈՄԵՏՐԻՏՆԵՐ
Հի վան դութ յուն նե րի ախ տա բա նա կան եր ևույթ նե րը ընդ հա նուր առ մամբ 

նույնն են, ինչ որ խո շոր կեն դա նի նե րի նը: Կ լի նի կա կան նշան նե րը նույն պես 
չեն տար բեր վում: Թա րա խա յին մետ րիտ նե րի ժա մա նակ կեն դա նի նե րը խիստ 
ընկճ ված են լի նում, ջեր մաս տի ճա նը զգա լի բարձ րա նում է, ա խոր ժա կը վա
տա նում կամ փակ վում, նկատ վում են փոր կա պութ յուն ներ, ար տա հո սութ յուն 
սե ռա կան ճեղ քից, հա րա ճուն (ա նընդ հատ ա ճող) հյու ծում և  ի վեր ջո մահ:

16.5.5.2 ՊԵՐԻՄԵՏՐԻՏ
Ար գան դի շճա յին թա ղան թի բոր բո քումն է։ Ա ռա ջա նում է մկա նա յին 

թա ղան թի բոր բո քու մից կամ ծանր վա րա կիչ էն դո մետ րի տից։ Այդ հի վան
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դութ յունն ա ռա ջաց նող պատ ճառ նե րի շարքն են դաս վում նաև լիմ ֆա տիկ 
ու ղի նե րով և  ա վե լի սա կավ ար յան մի ջո ցով թա փան ցող ին ֆեկ ցիան, էն դո
մետ րիտ նե րի էն դո սալ պին դիտ նե րի (ձվա փո ղե րի բոր բո քում)  բար դա ցում նե
րը։ Պե րի մետ րի տի ժա մա նակ կեն դա նին փո րը վեր է քա շում, ո րո վայ նի ստո
րին պա տը լար ված վի ճա կում, շար ժում նե րը կա պակց ված են, ար տա թո րելն 
ու մի զե լը՝ ցա վազ գա ցութ յու նը ո րո վայ նի հատ վա ծում։ 

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԸՆԹԱՑՔԸ: Ն կատ վում է կեն դա նու ընդ
հա նուր ընկճ վա ծութ յուն, թոր շո մա ծութ յուն փո րի վերձգ վա ծութ յուն, դժվա
րա ցած մի զում և  ար տա թո րում, բարձր ջեր մութ յուն: Ար գան դի ռեկ տալ հե
տա զո տութ յու նը նրան խիստ ան հանգս տութ յուն է պատ ճա ռում: Ար տա քին 
սե ռա կան օր գան նե րից և  ար գան դից հա ճախ թա րա խա յին էք սու դա տի ար
տա զա տում է նկատ վում, սա կայն լի նում են դեպ քեր, երբ էն դո մետ րի տի որ ևէ 
նշան չեն հայտ նա բե րում: Հի վան դութ յու նը քրո նի կա կան բնույթ է կրում (կո
վե րի մոտ), կեն դա նու ա խոր ժա կը խիստ վա տա նում է, նա գնա լով նի հա րում 
է, մա զե րի փայ լը կոր չում և հ յուծ վե լով մա հա նում է: Հազ վա դեպ ա ռող ջա
նում են պե րի մետ րի տով հի վանդ այն կո վե րը, ո րոնց հի վան դութ յու նը չի տա
րած վել ամ բողջ օր գա նիզ մում: Զամ բիկ նե րը այս հի վան դութ յան նկատ մամբ 
գերզ գա յու նակ են, նրանց մոտ ըն թաց քը սուր է, իսկ ել քը՝ մա հա ցու: 

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Տե ղա կա նը՝ այն պի սին, ինչ և  էն դո մետ րի տի դեպ քում, ընդ հա
նու րը՝ սիմպ տո մա տիկ: Ա ռող ջա նա լուց հե տո կեն դա նին կա րող է անպ տուղ 
մնալ, նե րո րո վայ նա յին կպում նե րի և  այլ փո փո խութ յուն նե րի հետ ևան քով:

16.5.5.3 ՊԱՐԱՄԵՏՐԻՏ
Պա րա մետ րի տը ար գան դի շճա յին թա ղան թի և ն րա հա րա կից շճա յին թա

ղանթ նե րի (մի զա պար կի, ու ղիղ ա ղի քի, ար գան դի լայն կա պան նե րի ) բոր բո
քումն է: Հի վան դա նում են բո լոր կեն դա նի նե րը, ա վե լի հա ճախ կո վե րը: Ա ռա
ջա նում է վա րա կա յին թույ նե րի ներ գոր ծութ յու նից ծանր էն դո մետ րիտ նե րի, 
վա գի նիտ նե րի ու սալ պին գիտ նե րի ժա մա նակ: Պա րա մետ րի տը նույն պես լի
նում է ֆիբ րի նո զա յին  և թա րա խա յին ար տա թո րան քով, սուր, իսկ ա վե լի հա
ճախ՝ քրո նի կա կան ըն թաց քով: 

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ նույնն են, ինչ որ պե րի մետ րի տի ժա մա նակ, 
կեն դա նու ան հանգս տութ յուն, ընկճ վա ծութ յուն, տնքոց, կա պակց ված քայլ
վածք, խիստ ցա վազ գա ցութ յուն։ Կ լի նի կա կան նշան ներն ար տա հայտ վում 
են մարմ նի ջեր մաս տի ճա նի բարձ րաց մամբ, վուլ վա յի և վա գի նա յի ուռ չու մով, 
մի զե լու և  ար տա թո րե լու դժվա րութ յամբ: Ռեկ տալ և վա գի նալ հե տա զո տու
թ յան ժա մա նակ կա րող են եր ևան գալ աբս ցես ներ, ո րոնք ախ տո րոշ վում են՝ 
ըստ ծփան քի և  ու ժեղ ցա վագ նութ յան (ցա վո տութ յան):  

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԵԼՔԻ ԳՈՒՇԱԿՈՒՄԸ կաս կա ծե լի է կյան քի հա մար, 
բուժ վե լուց հե տո կեն դա նին մնում է անպ տուղ կամ հեշ տո ցի լու սանց քը նե
ղա նում է: 

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ախ տա հա նիչ լու ծույթ նե րի տաք ներ լե ցում ներ հեշ տո ցի մեջ, 
իխ տիո լա յին խծուծ ներ, յո դա կան կա լիու մի 12 %ա յին լու ծույ թի հոգ նա ներ, 
հեշ տո ցի պա տին հա րող աբս ցես ներ եր ևան բե րե լու դեպ քում դրանք կա րե լի 
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է բա ցել վա գի նա յի մի ջով: Բու ժու մը դժվար է, սա կավ արդ յու նա վետ: Կա տա
րում են ան տի բիո տիկ նե րի միջմ կա նա յին ներսրս կում ներ: 

16․5․5․4 ՊԻՈՄԵՏՐԻՏ
Սա կավ հան դի պող հի վան դութ յուն է: Բ նո րոշ վում է ար գան դի խո ռո չում 

թա րա խա յին էք սու դա տի կու տա կու մով, ո րը հետ ևանք է ար գան դի կա տա
ռաթա րա խա յին քրո նի կա կան բոր բոք ման: 

16․5․5․2 ՄԻՈՄԵՏՐԻՏ 
Միո մետ րի տը (Myometritis) ներ կա յաց նում է ար գան դի մկա նա թա ղան

թի բոր բո քու մը, որն ա ռա ջա նում է ծանր էն դո մետ րիտ նե րի (լոր ձա թա ղան թի 
կամ շճա թա ղան թի բոր բո քում ներ) հետ ևան քով։ Ծանր ըն թա ցող ո րոշ պրո
ցես ներ կամ ար գան դի մկա նա կար գի վնաս վածք նե րի վնաս վածք նե րը կա րող 
են հասց նել մկան նե րի բոր բոք ման: Հազ վա դեպ միո մետ րիտ նե րը սկսվում 
են միկ րո բա յին թույ նե րի ազ դե ցութ յան հետ ևան քով։ Միո մետ րիտ նե րի ժա
մա նակ նկատ վում է ար գան դի մկա նա թա ղան թի կոշ տա ցում, եր բեմն քա րա
ցում, ո րը զար գա նում է մկան նե րը շա րակ ցա կան հյուս ված քով փո խա րի նե լու 
հետ ևան քով։ Միո մետ րի տի հա մար բնո րոշ է ար գան դի շար ժիչ ֆունկ ցիա յի 
խախ տու մը։ Ռեկ տալ հե տա զո տութ յան ժա մա նակ ար գան դը զգաց վում է 
հաս տա ցած, եր բեմն ան հա վա սա րա չափ թմբա վոր, տեղտեղ քա րոտ կոն սիս
տեն ցիա յով։ Ն րա մար մինն ու եղջ յուր ներն իջ նում են ո րո վայ նի խո ռո չի մեջ։ 
Այդ եր ևույթ նե րին շատ ան գամ միա նում են էն դո և պե րի մետ րի տի նշան նե
րը։ Միո մետ րի տը քրո նի կա կան ըն թացք ու նի։ Բու ժու մը դրա կան արդ յունք
ներ չի տա լիս, դրան ցով տա ռա պող կեն դա նի նե րը են թա կա են խո տան ման 
ար տադ րա կան գլխա քա նա կից, ո րով հետև անպ տուղ են մնում կամ սո վո րու
թա յին վի ժում ներ են ու նե նում։ 

16․5․5․3 ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ԷՆԴՈՄԵՏՐԻՏ
Ժա մա նա կին էն դո մետ րի տը չբու ժե լու դեպ քում հի վան դութ յու նը քրո նի

կա կան ըն թացք է ըն դու նում և ներ կա յաց նում է ար գան դի լոր ձա թա ղան թի 
քրո նի կա կան բոր բո քում, որն ու ղեկց վում է էն դո մետ րիա յի ա վե լի կամ պա
կաս նշա նա կա լի փո փո խութ յամբ և նոր մալ կամ կազ մա փոխ ված ար գան դա
յին գեղ ձե րի ա վե լա ցած գոր ծու նեութ յամբ։ 

Ըստ պրո ցե սի բնույ թի (կլի նի կո րեն՝ ըստ ար տա զատ վող լոր ձի բա ղադ
րութ յան) հիմ նա կա նում տար բե րում են․ 

 Ք րո նի կա կան կա տա րա յին էն դո մետ րի տը (Endometritis catarrhalis 
chronica), ո րը բնո րոշ վում է գլխա վո րա պես կա տա րա յին էք սու դա տի ար տա
զա տու մով․ 

 Ք րո նի կա կան թա րա խակա տա րա յին էն դո մետ րի տը (Endometritis 
catarrhalis et  purulenta  chronica), ո րի ժա մա նակ սե ռա կան օր գան նե րի ար
տա զա տում ներն ու նեն լոր ձաթա րա խա յին բնույթ։ Ն կատ վում է ար գան դի 
լոր ձա թա ղան թի կազ մա փո խում, ան հե տա ցում և վե րա փո խում՝ շա րակ ցա
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կան հյուս ված քով: Միա ժա մա նակ նկատ վում է ար գան դի գեղ ձե րի ա վե լա ցած 
գոր ծու նեութ յու նը: 

 Ք րո նի կա կան գաղտ նի։
Հի վան դութ յու նը բուժ վում է, ե թե նոր է, կա տա րում են ար գան դի լվա

ցում ներ, և ն րա խո ռո չը կու տակ ված էք սու դա տը դա տար կե լու այլ մի ջոց ներ 
են ձեռ նար կում: Ն պա տա կա հար մար է օգ տա գոր ծել ան տի բիո տիկ ներ, հոր
մո նա յին ո րոշ նյու թեր և  ընդ հա նուր ազ դե ցութ յուն ու նե ցող դե ղան յու թեր։

16․5․5․3․1 ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻ ԷՆԴՈՄԵՏՐԻՏ   
Կո վե րի եր կա րատև էն դո մետ րի տը եր բեմն ոչ մի ա ռանձ նա հա տուկ նշա նով 

չի ար տա հայտ վում, բա ցա ռութ յամբ հոս քի, ան նոր մալ լորձ ար տա զատ վե լուց: 
Այս հի վան դութ յամբ տա ռա պող կեն դա նի նե րի սե ռա կան ցիկ լե րը կա նո նա վոր 
են կա տար վում, նրանք սերմ նա վոր վում են, սա կայն չեն հղիա նում: Չ բուժ վե լու 
դեպ քում ար գան դի ո ռո գու մը պետք է կրկնել, օգ տա գոր ծե լով ջրած նի պե րոք
սի դի 11,5 տո կո սա յին լու ծույթ: Տե ղե կութ յուն ներ կան այն մա սին, որ կեն դա
նի նե րին՝ ա րոտ դուրս բե րե լուց հե տո հի վան դութ յունն ինք նի րեն անց նում է: 
Առ հա սա րակ ա րո տա յին պահ ված քը նպաս տում է ա ռող ջա նա լուն:

16․5․5․3․2 ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՏԱՐԱՅԻՆ ԷՆԴՈՄԵՏՐԻՏԸ
Զար գա նում է որ պես վա րա կի պա թո գեն ազ դե ցութ յան հետ ևանք, որն 

ար գան դի խո ռո չի մեջ է թա փան ցում հետծննդ յան ժա մա նա կաշր ջա նում, 
զու գա վոր ման ժա մա նակ կամ բոր բո քա յին պրո ցե սը հեշ տո ցից և  ար գան դի 
վզի կից տա րած վե լու  դեպ քում։ Թա րա խակա տա րա յին քրո նի կա կան էն դո
մետ րի տը կա րե լի է ճիշտ ախ տո րո շել ման րազ նին կլի նի կա կան քննութ յուն 
կա տա րե լու և  այդ տվյալ նե րը ճիշտ գնա հա տե լու դեպ քում:           

16․5․5․3․3 ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ԹԱՐԱԽԱԿԱՏԱՐԱՅԻՆ ԷՆԴՈՄԵՏՐԻՏԸ
Զար գա նում է սուր պրո ցե սից կամ էն դո մետ րիա յի քրո նի կա կան կա տա

րի դեպ քում պայ մա նա վոր վում է թա րա խա ծին միկ րոօր գա նիզմ նե րի գոր
ծու նեութ յամբ։ Ար գան դի թա րա խակա տա րա յին բոր բո քու մը  հա ճախ ու
ղեկց վում է կեն դա նու ընդ հա նուր վի ճա կի, ա խոր ժա կի վա տա ցու մով և 
նի հա րու մով։ Շատ ան գամ նկատ վում են տեն դի եր ևույթ ներ։ Սե ռա կան ցիկ
լե րը դա դա րում են  կամ դառ նում են ան կա նոն։ Հեշ տո ցից  պար բե րա բար 
ար տա զատ վում է սպի տակ սե րուց քան ման թա րա խակա տա րա յին ար տա
զա տուկ /սպի տակ ար տա թո րանք/, ա ռանձ նա պես ա ռատ է հոս քի ժա մա նակ։

16․5․5․3․4 ՀԻԴՐՈՄԵՏՐԻԱ ԵՎ ՊԻՈՄԵՏՐԻԱ
Յու րա հա տուկ կեր պով ըն թա ցող կա տա րա յին էն դո մետ րիտ է։ Վ զի կի ու

ժեղ այ տու ցի, նրա մա կա ճե լու կամ հեշ տո ցի զոդ վածք նե րի դեպ քում, եր բեմն 
մկա նա կար գի թոր շո մա ծութ յան պատ ճա ռով, ար գան դի ո լո րե լու ժա մա նակ 
նրա խո ռո չում գո յա ցող  կա տա րա յին ար տա զա տու կը ելք չի գտնում ու 
կու տակ վում  է ար գան դում մինչև 1520լ, խո շոր կեն դա նի նե րի մոտ, 615լ  
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ոչ խար նե րի, այ ծե րի և մե ղու նե րի ու մի քա նի մերուների ու մի քանի լիտր 
շների մոտ մոտ։ Ար գան դը  ներ կա յաց նում է հե ղու կով ձգված պարկ ( Հիդ րո
մետր՝ Hydrometra): Կու տա կում նե րը կա րող են բաղ կա ցած լի նել նաև թա
րա խից ( Պիո մետր՝ Pyometra): Ար գան դի պա տը բա րա կում է կամ տեղտեղ 
հաս տա նում՝ ի հա շիվ զար գա ցող շա րակ ցա կան հյուս ված քի։ ՊԻՈՄԵՏՐԸ 
և ՀԻԴՐՈՄԵՏՐԸ դիագ նո զել դժվար չէ։ Սե ռա կան ցիկ լե րը խախտ վում են, 
կեն դա նուն շատ ան գամ հա մա րում են հղի։ Սե ռա կան օր գան նե րից պար բե
րա բար կամ մշտա պես ար տա զա տուկ է հո սում, ո րը կու տակ վե լով վուլ վա
յի ստո րին անկ յու նում՝ կեղ տո տում է պո չի ու հետ ևի վեր ջա վո րութ յուն նե րի 
մա սը։ Պ րոգ նո զը վատ է, ո րով հետև պտղատ վութ յու նը սո վո րա բար չի վե րա
կանգն վում։

16․5․5․3․5 ՄԱՆՐ  ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ԷՆԴՈՄԵՏՐԻՏՆԵՐ
Մանր կեն դա նի նե րի ար գան դի բոր բո քումն ա ռա վե լա պես կա տա րա յին և 

թա րա խա կա տա րա յին էն դո մետ րի տի ձևով զար գա նում է ծննդա բե րութ յու
նից հե տո, զու գա վոր ման ժա մա նակ վա րա կի ներ թա փանց ման հետ ևան քով 
կամ ար գան դի ա տո նիա յի դեպ քում։ Ախ տա բա նաա նա տո միա կան  փո փո
խութ յուն նե րը նույնն են, ինչ որ խո շոր կեն դա նի նե րի մոտ։

16․5 ՍՏՈՒԳԻ՛Ր ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԴ
1․ Ար գան դի ար տան կու մը, կլի նի կա կան նշան նե րը և բու ժու մը․

• Ո րո՞նք են լրիվ կամ մաս նա կի ար տան կում նե րը։
• Ո՞ր դեպ քում է ա ռա ջա նում ար գան դի ար տան կում վնաս ված ո րո վայ

նա պա տի մի ջով։
• Ինչ պե՞ս է ար տա հայտ վում ար գան դի ո լո րու մը։
2․ Հետծննդ յան պառ կե լախտ և բու ժու մը․

• Ինչ պե՞ս է ար տա հայտ վում հետծննդ յան պառ կե լախ տը։
3․ Հետծննդ յան պա րեզ, կլի նի կա կան նշան նե րը և բու ժու մը․

• Ինչ պե՞ս է ար տա հայտ վում հետծննդ յան պա րե զը։
• Ո րո՞նք են ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը։
• Ինչ պի սի՞ ըն թացք ու նի հի վան դութ յու նը։
• Ինչ պի սի՞ ե ղա նակ ներ են ա ռա ջարկ ված հի վան դութ յան բուժ ման հա մար։
4․ Ըն կեր քի պա հու մը

• Ո րո՞նք են ըն կեր քը պա հե լու պատ ճառ նե րը։
• Ի՞նչ հետ ևանք ներ է ա ռա ջաց նում ըն կեր քի հե տա գա հա ծա ղու մը։
• Ո՞ր կեն դա նի նե րին է հա տուկ ըն կեր քը ու տե լու բնազ դը։
• Ո՞ր կեն դա նի նե րին է հա տուկ ա ճո նը ու տե լը։
5․ Հետծննդ յան մետ րիտ ներ

• Ո րո՞նք են մետ րիտ նե րի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը։
• Ինչ պե՞ս են ար տա հայտ վում սուր էն դո մետ րիտ նե րը կո վե րի մոտ:
• Ին չի՞ց է ա ռա ջա նում պե րի մետ րի տը։
• Ին չո՞վ են տար բեր վում ֆիբ րի նո զա յին և կ րու պո զա յին մետ րիտ նե րը։
• Ին չո՞վ են տար բեր վում հետծննդ յան գանգ րե նա յին և նեկ րո տիկ մետ

րիտ նե րը։
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• Ին չո՞վ են տար բեր վում պա րա մետ րի տը և պիո մետ րի տը։
• Ո՞ր դեպ քում է ա ռա ջա նում միո մետ րի տը։
• Ինչ պե՞ս են ար տա հայտ վում քրո նի կա կան էն դո մետ րի նե րը։
• Ինչ պե՞ս են ա ռա ջա նում հիդ րո մետ րիա և պիո մետ րիա։

16․5 ԹԵՍՏԵՐ
I Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 

 Ար գան դի ար տան կումն ա ռա ջա նում է՝
1. Ըն կեր քի պա հու մից
2. Չա փա զանց կարճ, բայց ա մուր պոր տա լա րի դեպ քում
3. Պ տու ղը ու ժով հա նե լու դեպ քում
4. Նե րո րո վայ նա յին ճնշման բարձ րաց ման ժա մա նակ
5. Ար գան դի գերպրկ ման
6. Բազ մապ տուղ հղիութ յան
7. Ար գան դի մկա նա կար գի թոր շո մա ծութ յան դեպ քում
8. Ար գան դի ո լոր ման ժա մա նակ

II Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Հետծննդ յան պա րեզ  ա ռա ջա նում է՝

1. Ն յու թա փո խա նա կութ յան խան գա րու մից
2. Սնն դա կար գում կալ ցու մի ա վել ցու կից
3. Վի տա մին D պա կա սից
4. Ար յան մեջ շա քա րի քա նա կութ յան պա կա սից
5. Ս պի տա կուց նե րով հա րուստ կե րե րով կե րակ րու մից
6. Գե նե տիկ հակ վա ծութ յու նը այս հի վան դութ յան հան դեպ
7. Կո վե րին մրսեց նե լուց
8. Էկ լամպ սիան
9. Սեպ տի ցե միան

10. Ար յան քա նա կի կո րուս տից

III Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Ըն կեր քի պահ ման  պատ ճառ կա րող է լի նել՝

1. Ար գան դի կծկում նե րի թու լութ յու նը։
2. Պտ ղա յին պլա ցեն տա յի մա սի սեր տա ճում նե րի կպում նե րը մայ րա կա նի 

հետ։
3. Հետծննդ յան ճի գե րի ոչ բա վա րար ակ տի վութ յու նը։
4. Ար գան դի ին վո լու ցիա յի ոչ բա վա րար ակ տի վութ յու նը (ար գան դի ա տո

նիա)։
5. Որ պես նա խատ րա մադ րող գոր ծոն՝ ոչ բա վա րար զբո սան քը,
6. Ար գան դի մկա նա կար գի տո նու սի ի ջե ցու մը,
7. Կեն դա նու տո նու սի ի ջե ցու մը՝ հյու ծում, ճար պա կա լում,
8. Կե րա բաժ նում կալ ցու մի և  այլ հան քա յին նյու թե րի բա ցա կա յութ յու նը,
9. Պտ ղա թա ղանթ նե րի ջրա կա լութ յու նը,
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10. Միա ծին կեն դա նի նե րի մոտ երկ վոր յակ նե րը,
11. Չա փա զանց մեծ պտու ղը,
12. Մոր կող մից պտղի լի զե լը։

IV Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Հետծննդ յան սուր մետ րիտ նե րի ա ռա ջաց ման պատ ճառ ներ կա րող են լի նել՝

1. Կոլ պի տը
2. Ցեր վի ցի տը
3. Ախ տա ծին միկ րոբ նե րի ներ թա փան ցու մը ծնից հե տո
4. Տ րավ մա յից 
5. Բ րու ցել  յո զը
6. Տու բեր կուլ  յո զը
7. Լետ տոս պի րո զը
8. Կոմ պի լո բակ տե րիո զը
9. Վի բի րո զը

10. Տր խո մո նո զը
11. Տ րի խո ֆի տո զը

V Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Սուր մետ րիտ նե րի բար դա ցու մից կա րող են ա ռա ջա նալ՝

1. Անպտ ղութ յուն
2. Կեն դա նու ան կում
3. Էն դո մետ րիտ (ար գան դի լոր ձա թա ղան թի բոր բո քում)
4. Միո մետ րիտ  (ար գան դի մկա նա թա ղան թի բոր բո քում)
5. Պա րա մետ րիտ  (ար գան դի շճա յին թա ղան թի բոր բո քում)
6. Պե րի մետ րիտ  (ար գան դի լայն կա պա նի բոր բո քում)
7. Պիո մետ րիա (թա րա խա յին ար տա զա տուկ)
8. Հիդ րո մետ րիա (կա տա րա յին ար տա զա տուկ մինչև 1520լ)
9. Գի րա ցում

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿԸ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1․ Ստուդենցով Ա. Պ. «Անասնաբուժական ծննդագիտություն և գինե կո լո

գիա», /դասագիրք/, Երևան1951թ․, 751 էջ․։ 
▻ https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabujakan/Manasyan

ginekologia.pdf 
2․ Մանասյան Ա. Հ. «Անասնաբուժական գինեկոլոգիայի  հիմունքներ», 

/ուսում նական ձեռնարկ/, Երևան1966թ․, 84 էջ․։ 
▻ https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabujakan/Manasyan

ginekologia.pdf 
3․ Храмцов В. В, Григорьева, Никитин В. Я., Миролюбов М. Г., “Акушерство 

и гинекология  сельскохозяйственных животных”. Учебники и учебная 
пособия/, М. КолосС, 2008, 197 ст.  
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▻ https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabujakan/nikitinaku
sher stvot.pdf 

4․ Студенцов, А. П., Шипилов В. С., Никитин В. Я., Миролюбова М. Г., 
Суб ботина, О. Н. “Акушерство, гинекология и биотехника размножения 
жи вотных” (Учебники и учеб. пособия)  М.: Колосс, 2005.  512 с.: 

▻ https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabujakan/NikitinAku
sher shtvo.pdf 

5․ Никитин В. Я., Миролюбов М. Г., Гончаров В. П., Храмцов В. В., Пре обра
жен ский О. Н.  “Практикум по акушерству, гинекологии о биотехнике раз
мно жения животных”. /Учебники и учебное подобия/, М. КолосС, 2003, 208 ст.

▻ https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabujakan/akushnikitin.pdf 
6․ Студенцов А. П., Шипилов Л. Г., Никитин В. Я. Миролюбов М. Г., и др. 

“Акушерство и гинекология сельскохозяйственных животных”. М. КолосС, 
1999, 495 ст. 

▻ https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabujakan/nikitinaku
sher stvot.pdf 

7․ Студенцов А. П., Шипилов Л.Г., Суботина О. Н. “Ветеринарное аку шер
ство и гинекология”, /Учебники и учебная пособия/, М. Колос1980, 447 ст. 
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ՀԱՄԱՑԱՆՑԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀՂՈՒՄՆԵՐ
1․ How to Perform Rectal Palpation in Cows and Heifers
▻ https://www.wikihow.com/PerformRectalPalpationinCowsandHeifers 
2․ Клиничексие методы диагностики беременности и бесплодия у 

животных разных видов
▻ https://studopedia.ru/18_45971_klinicheksiemetodidiagnostikiberemen

nos tiibesplodiyauzhivotnihraznihvidov.html 
3․ Клинические методы диагностики беременности и бесплодия у кобыл
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▻ https://studopedia.ru/18_45972_klinicheskiemetodidiagnostikiberemen
nos tiibesplodiyaukobil.html

4․ Ректальный метод исследования
▻ http://www.activestudy.info/rektalnyjmetodissledovaniya/ 
5․ Կովի ծինը խաղաղ և հանգիստ պայմաններում
▻ «Ագրոմշակույթ» գյուղատնտեսական պարբերական
6․ Կովերի ծինը և դրա ճիշտ կազմակերպումը
▻ https://www.youtube.com/watch?v=O6k1agLbVo 
7․ Все о беременности у овцы Окот животного
▻ http://bezogoroda.ru/696okotovetsberemennostrodyyagnenieskolko

razvgod.html 
8․ Смотрим связки у коровы перед отелом
▻ https://www.youtube.com/watch?v=LixJfGRWC5k 
9․ Bovine ultrasound vs. manual palpation and blood testing
▻ https://www.imvimaging.com/veterinarylearning/farmanimallearning/

reproductivetract/bovineultrasoundvsmanualpalpationandbloodtesting/ 
10․ Pregnancy Examination of the Cow
▻ http://therio.vetmed.lsu.edu/bovine_pregnancy.htm 
11․ Ректальная диагностика жеребости. Rectal diagnosis of pregnancy in mares.
▻ https://youtu.be/mgEruImfot0 
12․ Диагностика беременности кобыл. 
▻ http://kohuku.ru/veterinariya/anatomiya/1067stadiiberemennostiukobyl.html
13․ Современные методы диагностики беременности и бесплодия у самок
▻ https://studfiles.net/preview/1154430/page:6/ 
14․ Виды беременности. Продолжительность беременности у разных 

видов животных.
▻ https://works.doklad.ru/view/fzIqm8t6orU.html 
15․ Pregnancy Diagnosis of Animals: Importance, Methods and Procedures
▻ http://www.yourarticlelibrary.com/dairyfarmmanagement/pregnancy

diag nosisofanimalsimportancemethodsandprocedures/35867 
16․ Маточное кровотечение
▻ http://zoovet.info/boleznizhivotnykh/80ginekologicheskieboleznizhivot

nykh/288matochnoekrovotechenie
17․ Грыжи
▻ http://zhivotnovodstvo.net.ru/veterinarnayahirurgiya/167boleznivoblas

tizhivotaiorganovbryushnojpolosti/1471gryzhi.html
18․ Послеродовой парез.
▻ http://min.usaca.ru/uploads/article/attachment/2142/Блинова__Шур ма

но ва._Родильный_парез_у_коров.pdf 
▻ https://www.youtube.com/watch?time_continue=416&v=pY7MDylSGH0 

https://goferma.ru/zhivotnovodstvo/korovy/parezukorovyposleotela
lechenie.html 

▻ http://hrunya.ru/korovy/bolezni/poslerodovojparez1077.html 
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19․ Острый послеродовой гнойнокатаральный эндометрит у коров 
▻ http://www.dslib.net/vetakusherstvo/ostryjposlerodovojgnojnokataral

nyjjendometritukorovvuslovijahrespubliki.html 
20․ Acute Puerperal Metritis in Large Animals
▻ https://www.msdvetmanual.com/reproductivesystem/metritisinlarge

ani mals/acutepuerperalmetritisinlargeanimals 
21․ Metritis
▻ https://www.zoetis.co.za/healthmanagement/metritis.aspx 
22․ Эндометрит (բուժման սխեմա)
▻ http://www.nitafarm.ru/upload/iblock/15f/15fa1867143c13dc83a8d43e1cd

6f2c4.pdf
23․ Կովերի ստերջության պատճառներն ու վերացման ուղիները
▻ http://syunik.agro.am/index.php?id=1415&no_cache=1&tx_ttnews[tt_

news]=3264 

ԽԱՉԲԱՌ16
 Հորիզոնական

1․ Ծննդաբերողին ցույց տրվող անասնաբուժական օգնություն։ 

 Ուղղահայաց 
1. Ի րար հետ շաղ կապ ված և մարմ նի մեջ միև նույն դե րը կա տա րող հա

ման ման բջիջ նե րի խմբակ ցութ յուն: 
2. Պ լա ցեն տա, մար դու, հա մար յա բո լոր կաթ նա սուն նե րի, ո րոշ քոր դա

վոր նե րի և  ա նող նա շա րա վոր նե րի օր գան, ո րը նե րար գան դա յին շրջա
նում ի րա կա նաց նում է նյու թա փո խա նա կութ յու նը մոր օր գա նիզ մի և 
պտ ղի միջև։

3. Կեն դա նի նե րի բեր քը, ծնած ձա գե րը։
4. Ար գան դի լոր ձա թա ղան թի բոր բո քում։
5. Հ ղիութ յան լրիվ ժա մա նա կը դեռևս չլրա ցած ծնված, վա ղա ծին, վա

ղած նունդ, ար գան դա յին զար գաց ման շրջա նը չլրա ցած ծնված, բնա
կա նոն ժա մա նա կից շուտ ծնված։

6. Են թա մաշ կա յին և միջմ կա նա յին բջջանք նե րի սուր, տա րա ծուն, հա
ճախ թա րա խա յին բոր բո քում, ո րը հակ ված է են թարկ վե լու տա րա ծուն 
մե ռու կաց ման։

7. Ո րո վայ նա յին, ստո րին, փո րի կող մին վե րա բեր վող։
8. Գր գիռ։
9. Ամ լութ յուն, չբե րութ յուն, սե րունդ վերարտադրելու անընդու նա կու

թյուն։
10. Ի գա կան օր գա նիզ մի կյան քի ժա մա նա կաշր ջա նը սկսած նրա ձվաբջ ջի 

բեղմ նա վոր ման պա հից մինչև լրիվ հա սու նա նա լը և պտ ղի ծնվե լը։
11. Վի ժում։
12. Ծննդ յան ցա վեր, ծնունդ, ծննդա բե րութ յուն։
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ՄՈԴՈՒԼ 17
ՄԱՍՏԻՏՆԵՐ. ԲՈՒԺՈՒՄՆ ՈՒ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ

Ուսումնառության արդյունքներ
1. Մաստիտների դասակարգումը
2. Մաստիտների բուժում ու կանխարգելում

17․1 ՄԱՍՏԻՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
17․1․1 ԿՐԾԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԿԱԹԻ ԱՌԱՋԱՑՈՒՄԸ
Կուր ծը բարդ օր գան է, ո րի գոր ծու նեութ յու նը կապ ված է ամ բողջ օր գա

նիզ մի գոր ծու նեութ յան և ն րան շրջա պա տող մի ջա վայ րի ազ դե ցութ յան հետ։ 
Կո վի կուր ծը բա ժան վում է աջ և ձախ կե սե րի, ո րոն ցից յու րա քանչ յու րը 

բաղ կա ցած է առջ ևի և հետ ևի քա ռորդ նե րից։ Կուրծն ու նե նում է եր կու (հազ
վա դեպ՝ ե րեք) զույգ պտուկ/1/, ո րոն ցից յու րա քանչ յու րը ու նի մեկ պտկա յին 
խո ղո վակ։ Գեղ ձա յին հյուս վածքն ա վե լի ու ժեղ զար գա ցած լի նե լու շնոր հիվ, 
սո վո րա բար կրծի հե տին քա ռորդ նե րը մեծ են առջ ևի քա ռորդ նե րից 2550 
տո կո սով։ Կր ծի բաղ կա ցու ցիչ մա սերն են՝ նրա գեղ ձա յին հյուս ված քը, ար
տա ծո րան նե րը, ին տերս տի ցիալ (միջբջ ջա յին) շա րակ ցա կան հյուս ված քը, 
ար յու նա տար, ավ շա յին ա նոթ նե րը, ներ վե րը։ Կո վի կուր ծը կազմ ված է չորս 
ա ռան ձին կաթ նա գեղ ձե րից (տես սխե մա 1): Կաթ նա գեղ ձի աջ և ձախ կե սե
1 Պտուկ՝ կաթնասուն կենդանիների կաթնագեղձի դեպի դուրս ցցված փոքրիկ ծայրը, ծծապտուկ։ 
Պտուկների երկարությունը, կախում ունենալով կովի տարիքից, ցեղից ու կաթնատվությունից, 
տատանվում է 2ից մինչև 10 սմ միջև։ 
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րը միմ յան ցից բա ժան ված են կրծքի կա խող կա պա նով, ո րը դե ղին ո րո վայ
նա յին փա կե ղի շա րու նա կութ յունն է։ Կր ծի պա րեն խի ման բաղ կա ցած է գեղ
ձա յին ալ վեոլ նե րից ու ար տա ծո րան նե րից, ո րոնք կրծի ա մեն մի քա ռոր դում 
գո յաց նում են ինք նու րույն, ա ռանձ նաց ված հա մա կարգ։ Կա թը ար տադր վում 
է ալ վեո լի բջիջ նե րում: Այս տեղ ար յու նը բե րում է սննդա րար նյու թեր և ջուր, 
ո րոնք վե րած վում են կա թի։ 
Նշում․Կովիկրծիկառուցվածքըվերհիշելուհամարտե՛սմոդուլ1։
Սո վո րա բար կա թը չի հո սում կրծից, ե թե դրանց չեն մեր սում: Մերս ման 

ժա մա նակ կրճատ վում են ալ վեոլ նե րը շրջա պա տող մկա նա յին բջիջ նե րը։ Այս 
կրճա տու մը կոչ վում է կա թի ար տա զատ ման գոր ծըն թաց, և դա պայ մա նա
վոր ված է հոր մոն նե րով: Ակ տիվ հոր մո նը ՕՔՍԻՏՈՑԻՆՆ է։ Կա թի ձևա վոր ման 
գոր ծըն թա ցը կա րե լի է բա ժա նել մի քա նի փու լե րի՝

▻ հանգս տի փուլ, երբ ալ վեո լա յին բջիջ նե րը մնում են փոքր չափ սե րի; 
▻ ար տադ րութ յան փուլ, երբ բջիջ նե րը ստա նում են սննդա րար նյու թեր և 

լց վում են կա թով; 
▻ ցայտ ման փուլ, երբ կա թը ցայ տում է ալ վեո լից կո վը կթե լու ժա մա նակ։

17․1․1․1 ԿԱԹՆԱԳԵՂձԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱՆ
Լակ տա ցիան կազմ վում է եր կու ինք նու րույն պրո ցես նե րից՝ կա թի/1/ ար

տա զա տութ յու նից և  ար տա հա նե լուց։ Կաթ նար տադր ման մե խա նիզ մը մինչև 
այժմ լրիվ չի պարզ ված։ Վեր ջին տա րի նե րի մի շարք տվյալ ներ թույլ են տա
լիս կաթ նար տադ րու մը հա մա րել հետև յալ գլխա վոր գոր ծոն նե րի զու գակց
ված ազ դե ցութ յան հետ ևանք․ 

▻ ձվա րա նի հոր մո նի (պլա ցեն տի)̀  ֆու լի կու լի նի, ֆու լի կուս տե րո նի; 
▻ դե ղին մարմ նի, հոր մո նի՝ լ յու տեոս տե րո նի, պրո գես տի նի; 
▻ հի պո ֆի զի հոր մո նի՝ լակ տո գեն պրո լակ տի նի; 
▻ կթե լու կամ ծծե լու ըն թաց քում կաթ նա գեղ ձից/2/ գնա ցող ներ վա յին իմ

պուլս նե րի։
Կաթ նա գեղ ձի մոր ֆո լո գիա կան և ֆունկ ցիո նալ զար գաց մա նը նպաս տում 

են կեն դա նու կա նո նա վոր խնամ քը, պահ վածքն ու կթե լը։ Ծնն դա բե րութ յան 
պա հին կաթ նա գեղ ձը ծա վա լով մե ծա նում է և սկ սում դալ (խեժ) գո յաց նել, ո րը 
ներ կա յաց նում է թանձր, կպչուն, դեղ նա վունսպի տակ, յու րա հա տուկ ան
դու րե կան մի քիչ ա ղի հե ղուկ։ Դա լը պա րու նա կում է զգա լի քա նա կութ յամբ 
սպի տա կուց ու ա ղեր, բնո րոշ ճար պա յին մանր կա թիլ ներ (խի ժա յին, դա լա յին 
մարմ նիկ ներ)։ Ն րա նում ա վե լի քիչ ճարպ ու շա քար կա, քան կա թում։ Ծնն դա
1 Կաթ՝ կաթնասուն կենդանիների կաթնագեղձերի արտազատուկ։
2 Կաթնագեղձ՝ կաթնասուն կենդանիների կրծքի կաթնաբեր գեղձ։

Օքսիտոցին̀  պեպտիդային հորմոն և նեյրոպեպտիդ։ Այն կարևոր դեր է 
խաղում բազմացման գործում, ծննդաբերության և հետծննդաբերական 
շրջանում։ Օքսիտոցինը արյան մեջ է ձերբազատվում ի պատասխան 
ծննդաբերության ժամանակ արգանի վզիկի և արգանդի ձգման, ինչպես 
նաև կրծքով կերակրելու ընթացքում։ Այն օգնում է ծննդաբերելուն, և 
կաթի արտադրությանը:
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բե րութ յու նից հե տո մի քա նի օր անց դա լը վե րած վում է կա թի։ Կո վի կա թի 
բա ղադ րութ յու նը հաս տա տուն չէ, այն կախ ված է կեն դա նու ցե ղից, նրա ան
հա տա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից, լակ տա ցիա յի սկզբից ան ցած ժա
մա նա կից, տար վա ե ղա նա կից, կե րից, կեն դա նուն պա հե լուց, կթե լու ո րա կից 
ու հա ճա խա կա նութ յու նից։ Ա ռա ջին ծննդա բե րութ յու նից հե տո կաթ նա գեղ ձի 
տա րո ղութ յու նը մեծ չէ, տա րի քի հետ  մե ծա նում է, իսկ ծե րութ յան մո տեր քը՝ 
պա կա սում։ Նույնն է նաև տա րո ղութ յան կո րա գի ծը լակ տա ցիոն ժա մա նա
կաշր ջա նի սկզբում, մեջտեղում և վեր ջում։

 ՈՉԽԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԾԵՐԻ ԿՈՒՐԾԸ բաղ կա ցած է եր կու  հա վա սար կե
սե րից, ո րոնք պար զո րոշ կեր պով սահ մա նա զատ ված են միջկր ծա յին ա կո սով։ 
Իր կա ռուց ված քով ու ֆունկ ցիա յով կաթ նա գեղ ձը էա կան տար բե րութ յուն 
չու նի կո վի կրծից։ Պետք է մատ նան շել միայն այ ծի պտուկ նե րի բուր գան ման 
ձևն  ու գեղ ձի խիստ կախ ված լի նե լը, որ նա խատ րա մադ րում է նրան մե խա
նի կա կան վնաս վածք նե րի։ Ոչ խար նե րի պտուկ նե րը կարճ են, բլթե րը կլո րա
ցած, պտկա յին խո ղո վակ նե րը մի փոքր ա վե լի եր կար են (մինչև մեկ սմ) ու 
ա վե լի նեղ  (կար ևոր է հաշ վի առ նել կա թե տե րաց ման ժա մա նակ)։

 ՈՒՂՏԻ ԿԱԹՆԱԳԵՂՁՆ ու նի չորս բլթեր, ինչ պես և կո վի նը, բա ժան ված 
է աջ և ձախ կե սե րի։ Պ տուկ նե րը կարճ են։

 ԶԱՄԲԻԿԻ ԿԱԹՆԱԳԵՂՁԸ երկ բա ժին է, ծածկ ված  նուրբ, ան մազ մաշ
կով։ Ցա մա քի ժա մա նա կաշր ջա նում այն քան է փոք րա նում, որ գրե թե միա
ձուլ վում է փո րի մաշ կի հետ, իսկ նվա զած պրկված  պտուկ նե րը նրա ծալ քե րի 
վրա դուրս են ցցվում կող քե րից տա փա կա ցած  բարձ րութ յուն նե րի ձևով։

 ՄԵՐՈՒՆԻ ԿԱԹՆԱԳԵՂՁԸ բաղ կա ցած է 816 (hազ վա դեպ 20) գեղ ձա յին 
փնջե րից (կաթ նաբ լուր ներ), ո րոնք հա մա չա փո րեն դա սա վոր ված են սպի տակ 
գծի կող քե րին, ցայ լա յին ոս կոր նե րից մինչև կուրծ քը, եր բեմն փնջե րի թի վը 
կենտ է լի նում։

 ՇԱՆ ԿԱԹՆԱԳԵՂՁԸ բաղ կա ցած է ո րո վայ նի  վենտ րալ պա տի վրա դա
սա վոր ված 10 փնջե րից։ 

 ԿԱՏՎԻ ԿԱԹՆԱԳԵՂՁԸ բաղ կա ցած է 8 փնջե րից, ո րոնք, ինչ պես և շա նը, 
դա սա վոր ված են ո րո վայ նի վենտ րալ պա տի վրա։ Կաթ նա ծո րան նե րը միա
ձուլ վե լով ու կաթ նամ բար ներ չգո յաց նե լով, պտկի մա կե րե սին բաց վում են եր
կու անց քով։

 ՃԱԳԱՐԻ ԿԱԹՆԱԳԵՂՁԸ գո յա ցած է գեղ ձե րի 8 փնջե րով։
/Կր ծի կա ռուց ված քի վե րա բեր յալ ա ռա վել ման րա մասն ՏԵՍ՝ «ԿԵՆ ԴԱ ՆԻ

ՆԵՐԻ ՄԱՇԿԻ և ԴՐԱ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ և ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱՆ» 
ՄՈ ԴՈՒԼԸ/։

17․1․2 ԿՐԾԻ ԲՈՐԲՈՔՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ԷՔՍՈՒԴԱՏՒ/1/
Կաթ նա գեղ ձի հի վան դութ յուն նե րի մեծ մա սը կախ ված է վա րա կի գա լակ տո

գեն (պտու կի մի ջով), լին ֆո գեն կամ հե մա տո գեն մի ջո ցով կրծքի մեջ թա փան
ցե լուց։ Վա րա կը կաթ նա գեղ ձի հյուս ված քի մեջ ներ թա փան ցե լուն նա խատ րա
մադ րե լու և ն րա պա թո գեն հատ կութ յուն նե րը հան դես բե րե լու գոր ծոն նե րը, 
1 Էքսուդատ՝ բորբոքային արտադրության թափանցում մանր արյան անոթներից հյուսվածքների 
կամ մարմնի շճային խոռոչների մեջ։



‒ 268‒

որ պես կա նոն, հան դի սա նում են կեն դա նի նե րի պա հե լու և խ նա մե լու գոր ծում 
ե ղած սխա լանք նե րը։ Եր բեմն կաթ նա գեղ ձի ախ տա հա րում նե րը զանգ վա ծա
յին տա րա ծում են ստա նում և տն տե սութ յա նը հսկա յա կան վնաս են հասց նում։

Կրծ քի հի վան դութ յու նը չի սահ մա նա փա կում միայն պա րեն խի մա յով կամ 
ին տերս տի ցիալ հյուս ված քով, և  ընդ հան րա պես չի կա րե լի ըն դու նել, օ րի
նակ, բոր բո քա յին պրո ցե սի զար գաց ման հնա րա վո րութ յուն պա րեն խի մա յով, 
ա ռանց նրա մեջ ներգ րա վե լու ին տերս տի ցիալ (միջբջ ջա յին) հյուս ված քը նրա
նում անց նող ար յու նա տար ու ավ շա յին ա նոթ նե րի ու ներ վե րի հետ միա սին:

Կրծ քա գեղ ձե րի բոր բո քու մը/1/՝ մաս տիտ նե րը2 կա րող են լի նեն վա րա կիչ և  
ոչ վա րա կիչ ծա գու մով: Վի րու լեն տութ յան աս տի ճա նը, վա րա կիչ բնույ թը և 
կաթ նա գեղ ձի մեջ նրա ներ թա փան ցե լու ե ղա նա կը պայ մա նա վո րում են կրծքի 
բոր բոք ման բազ մա թիվ տար բե րակ նե րի առ կա յութ յու նը։ 

Ըստ Ա․Պ․ Ս տու դեն ցո վի, մաս տիտ նե րի դա սա կարգ վում են․
1. Շ ճա յին մաս տիտ
2. Կա տա րա յին մաս տիտ                                                      

 կաթ նամ բա րի և կաթ նա յին ծո րան նե րի կա տար
 ալ վեոլ նե րի կա տար

3. Ֆիբ րի նո զա յին մաս տիտ
4. Թա րա խա յին մաս տիտ

 թա րա խակա տա րա յին մաս տիտ
 կրծքի աբս ցես
 կրծքի ֆլեգ մո նա

5. Հե մո րա գիկ  մաս տիտ       
6. Ս պե ցի ֆիկ մաս տիտ ներ

 դա բա ղա յին
 ակ տի նո մի կո զա յին
 տու բեր կու լո զա յին

Ըստ մաս տիտ նե րի բար դա ցում նե րի (ել քե րի)
 Կրծ քի  ին գու րա ցիա
 Կրծ քի գանգ րե նա

Մաս տիտ նե րի դա սա կար գու մը՝ ըստ կլի նի կա կան ախ տան շան նե րի և 
կախ ված փո խանց ման ե ղա նա կից։

 ԸՍՏ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԱԽՏԱՆՇԱՆՆԵՐԻ
Թաքն ված կամ են թակ լի նի կա կան՝ սուբկ լի նի կա կան (գաղտ նի) մաս տիտ ներ/3/

Կ լի նի կա կան մաս տիտ ներ ըստ ըն թաց քի դրսևոր ման․
● Գեր սուր մաս տիտ ներ
● Սուր մաս տիտ ներ
● Են թա սուր մաս տիտ ներ
● Ք րո նիկ մաս տիտ ներ
Մա հա ցու՝ լա տենտ մաս տիտ ներ

1 Կովերի մաստիտով հիվանդանալու տոկոսը կազմում է 370:
2 Մաստիտ՝ կրծքագեղձի  բորբոքում, որը սովորաբար կապված է  կրծքով  կերակրման հետ: 
Բնորոշվում է կրծքի մեկ կամ մի քանի քառորդի վնասմամբ և ընթանում է կլինիկական կամ 
սուբկլինիկական տեսքով:
3 Թաքնված մաստիտների մոտ մեկ երրորդ մասը վերածվում են կլինիկական ձևի, որը միևնույնն է 
անհրաժեշտ է բուժել;
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Ա սեպ տիկ՝ ոչ սպե ցի ֆիկ
 ԸՍՏ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԻ

1. մաշ կի մի ջո ցով կրծին փո խանց վող (Staphylococci or Corynebacterium 
bovis)

2. ա ճո նի բե րա նի մի ջո ցով կրծին փո խանց վող (Strep. agalactiae and Staph. 
aureus)

3. ճան ճե րի մի ջո ցով (Actinomyces pyogenes, Staph. aureus mastitis)
4. մաս տիտ ներ, ո րոնք ա ռա ջա ցել են շրջա կա մի ջա վայ րից ա նա սուն նե

րի պահ պան ման ա նաս նա բու ժա կան հի գիե նիկ նոր մե րի խախտ ման 
պատ ճա ռով (Streptococcal species, Pseudomonas species, կո լի ֆորմ/1/ 

բակ տե րիա ներ՝ Escherichia coli, Klebsiella aerogenes):
5. հպա վա րա կա յին (կոն տա գիոզ, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus 

aureus, Mycoplasma, նե րառ յալ Mycoplasma bovis, կամ Mycobacterium 
bovis)։

Հ պա վա րա կա յին մաս տիտ նե րի հիմ նա կան հա րու ցիչ ներն են՝ Staph. aureus 
և Str. agalactiae: Դ րանք առ կա են ան մի ջա պես կաթ նա գեղ ձում, որ տեղ և բազ
մա նում են: Կ լի նի կա կա նո րեն ա ռողջ կո վե րի ախ տա հար ման հիմ նա կան ու ղի
ներն են՝ կթի ժա մա նակ կթման սար քե րի մի ջո ցով, կթվո րի ձեռ քե րը, մեկ ան
գա մից ա վել օգ տա գործ վող կեղ տոտ շո րի կամ ան ձե ռո ցի կի մի ջո ցով ան ցու մը:

Շր ջա կա մի ջա վայ րի մաս տի տի հա րու ցիչ նե րը կո լի ֆորմ ման րէ ներն են 
(հատ կա պես՝ E. coli) և ստ րեպ տո կոկ նե րը՝ բա ցա ռութ յամբ Str. agalactiae: 
Ման րէի ներս ան ցու մը կա տար վում է կո վի ամ բողջ վե րար տադ րո ղա կան 
ցիկ լի ըն թաց քում (լակ տա ցիա, ցա մա քի շրջան) նրան ոչ բա վա րար պայ
ման նե րում, իսկ եր բեմն՝ հա կա հի գիե նիկ պայ ման նե րում պա հե լու ժա մա
նակ, ինչ պես նաև կթման կեղ տոտ սար քից, կեղ տոտ ան ձե ռո ցի կից և  այլն: 
Կո լի ֆոր մա յին մաս տի տի հա րու ցիչ նե րից (Escherichia coli, Klebsiella sp. 
և Enterobacter sp.) ա մե նից հա ճախ կլի նի կա կան մաս տիտ ա ռա ջաց նում է 
ա ղի քա յին ցու պի կը: Հի վան դութ յան ըն թաց քը կա րող է լի նել ինչ պես թեթև 
տե սա կի ինք նա բուժ ման ձևով, այն պես էլ ծանր, ո րը բե րում է հյուս վածք նե րի 
նեկ րո զի և նույ նիսկ կեն դա նու մահ վան:

Բա ցի դրա նից, հի վան դութ յու նը կա րող են ա ռա ջաց նել վի րուս նե րը, սնկե
րը, մի կոպ լազ մա նե րը, ռի քեթ սիա նե րը և  այլն: Կո վե րը կա րող են միա ժա մա
նակ ախ տա հար վել մի քա նի հա րու ցիչ նե րով՝ բար դաց նե լով հի վան դութ յան 
ըն թացքն ու բու ժու մը:

 ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ (ԱԽՏԱԾԻՆՆԵՐ), ՈՐՈՆՔ ԱՌԱՋԱՑՆՈՒՄ ԵՆ ՄԱՍՏԻՏՆԵՐ
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus agalactiae
Streptococcus uberis
Brucella melitensis

1 ԿՈԼԻՖՈՐՄ միկրոօրգանիզմների աղբյուր են կաթնատու կենդանիների մարսողական ուղիները, 
և դրանց առկայությունը կաթում սովորաբար անբավարար հիգիենիկ պայմանների հետևանք է։
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Corynebacterium bovis
Mycoplasma spp. (including Mycoplasma bovis)
Mycobacterium bovis (M. bovis)
Escherichia coli (E. coli)
Klebsiella pneumoniae
Klebsiella oxytoca
Enterobacter aerogenes
Pasteurella spp. 
Trueperella pyogenes (previously Arcanobacterium pyogenes)
Proteus spp. 
Prototheca zopfii (achlorophyllic algae)
Prototheca wickerhamii (achlorophyllic algae) 

 ՈՐՈՆՑԻՑ, ՀԻՄԱՆԱԿԱՆ ՄԱՍՏԻՏԱՅԻՆ ԱԽՏԱԾԻՆՆԵՐՆ ԵՆ․
Esherichia coli
Klebsiela species
Mycoplasma
Prototheca, yeasts
Pseudomonas spp
Staphylococcus aureus
Streptococcus agalactiae
Streptococcus uberis and other Strep spp.

Աղյուսակ 1։ Մաստիտի հարուցիչները, աղբյուրները և փոխանցման ճանապարհները։
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 Ըստ հարուցչի հայտնաբերման՝ լինում են․
▻ Սպեցիֆիկ (դաբաղային, ակտինոմիկոզային, տուբերկուլ յոզային, բրու

ցե լ յոզային, ծաղիկ, լեպտոսպիրոզային)
▻ Ոչ սպեցիֆիկ՝ բակտերիալ (Streptococcus agalactiae, Staphylococcus 

aureus,  Е. Coli և այլն), միկոզային, ասեպտիկ (պայմանավորված տրավմայով 
կամ կրծի վնասվածքով)։

Ս տորև ներ կա յաց վում են օ րի նակ նե րը, ըստ բոր բոք ման՝ էք սու դա տի 
բնույ թի մաս տի տի հետև յալ ձևե րը̀  շճա յին, կա տա ռա յին, ֆիբ րի նո զա յին, թա
րա խա յին, հե մո ռա գիկ և խա ռը տե սակ նե րի: 

17․1․2․1 ՇՃԱՅԻՆ ՄԱՍՏԻՏ
Կրծ քի շճա յին/1/ բոր բո քու մը, որ պես կան գա յին այ տու ցի բար դութ յուն, 

զար գա նում է տրավ մա նե րի հո ղի վրա, մաշ կա յին ծած կույթ նե րի մի ջո ցով սե
ռա կան օր գան նե րի կող մից, հե մա տո գեն ու լիմ ֆո գեն ճա նա պար հով  ստա
մոք սաա ղի քա յին տրակ տից վա րա կի ներ թա փանց ման դեպ քում:

Շ ճա յին բոր բոք ման/2/ դեպ քում պրո ցեսն սկսվում է ին տերս տի ցիա յում շճա
յին էք սու դա տի ա ռատ ներ թո րան քով միջբլթա կա յին շա րակ ցա կան հյուս ված
քի մեջ, այդ պատ ճա ռով շա տե րը այն ան վա նում են ին տերս տի ցիալ մաս տիտ  
կամ բոր բո քա յին  այ տուց: Ախ տա հար վում է կրծքի մեկ քա ռոր դը կամ կե սը:

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ: Ախ տա հար ված քա ռոր դը մե ծա ցած է, շո շա
փե լիս տաք և ցա վա գին: Այ տու ցը կա րող է տե ղա փակ վել կրծքի որ ևէ մի 
քա ռոր դում: Կ լի նի կա կան պատ կերն ընդ հա նուր շատ բան ու նի կան գա յին 
այ տու ցի հետ, բայց վեր ջի նից տար բեր վում է մաշ կի խիստ կարմ րութ յամբ, 
տե ղա կան ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցու մով ու ցա վագ նութ յամբ: Շատ ան
գամ մե ծա նում են վերկր ծա յին ավ շա յին հան գույց նե րը: Կաթ նարդ յու նա վե
տու թյունն իջ նում է, բայց կա թի ո րակն սկզբում չի փոխ վում: Ա վե լի ուշ, երբ 
պրո ցե սի մեջ են ներգ րավ վում գեղ ձի ար տա զա տա կան բա ժին նե րը, կա թը 
դառ նում է ջրիկ և փա թիլ ներ է պա րու նա կում: 
1 Շճային՝ շիճուկային, արյան շիճուկին կամ նրանից ստացված նյութին վերաբերող։ Բաղկացած 
է արյան շիճուկից կամ զգալի քանակությամբ շիճուկ է պարունակում, հիմնականում լինում է 
վերքերից արտազատվող արտահոսքի տեսքով, օրինակ՝ շճային էքսուդատ, պունկտատ:
2 Շճային բորբոքում։ Էքսուդատիվ բորբոքման տարատեսակ, որը բնորոշվում է արյան 
անոթներից թափանցիկ հեղուկի արտազատումով, որը պարունակում է շճային սպիտակուց, 
աննշան քանակությամբ լեյկոցիտներ, մեզոթելային բջիջներ և այլն։
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Ն կար 1։ Շ ճա յին էք սու դա տի  հա մե մա տութ յու նը նոր մալ կա թի հետ։

Աղիքային ցուպիկի՝ Е. Col. Ներթափանցման 
հետևանքով առաջացած շճային մաստիտ

Տե ղա կան հա կազդ ման հետ միա սին կա րող են նկատ վել ընդ հա նուր ընկճ
վա ծութ յուն, ա խոր ժա կի նվա զում, մարմ նի ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցում: 

ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ: Պ րո ցե սի լուծ ման դեպ քում բոր բո քա յին եր ևույթ ներն 
ան հե տա նում են 410 օ րից: Հ նա րա վոր է, որ անց նի քրո նի կա կան ձևի (կրծքի 
ին դու րա ցիա): 

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ներհ յուս ված քա յին ճնշու մը թու լաց նե լու նպա տա կով դի մում 
են հա ճա խա կի զգույշ կթե լուն: Մաշ կին քսում են իխ տիո լի, կամ ֆո րա յի և  
ու րիշ օ ծա նե լիք ներ: Օգ տա կար են՝ թեթ ևա կի մաս սա ժը ներք ևից դե պի վեր 
և զ բո սան քը: Հի վան դութ յան  23 օր վա նից կուրծ քը տաք փա թա թում են և 
տաք թրջոց ներ դնում: Կր ծի և  առջ ևի վեր ջա վո րութ յուն նե րի շրջա նում տա
րա ծիչ ներշ փում նե րը, մի ջին լու ծո ղա կան ա ղե րի ներս ըն դու նե լը նպաս տում 
են բոր բո քա յին էք սու դա տի ծծվե լուն։ Բուժ ման շրջա նում կեն դա նուն պա
հում են ան ջուր դիե տա յում և հ յու թա լի կե րե րից զրկում են։

17․1․2․2 ԿԱՏԱՐԱՅԻՆ ՄԱՍՏԻՏ
Կատարային մաստիտը/1/ ընթանում է երկու ձևով․
1. Կաթնային անցքերի և կաթնամբարի կատարային բորբոքում ու
2. ալվեոլի  կատարային բորբոքում:

17․1․2․2․1 ԿԱԹՆԱՅԻՆ ԱՆՑՔԵՐԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՄԲԱՐԻ ԿԱՏԱՐԱՅԻՆ 
ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ
Ներ կա յաց նում է շճա յին  բոր բոք ման տա րա տե սա կը, ո րը բնո րոշ վում է 

լոր ձա թա ղան թի փո փո խութ յամբ: Կաթ նամ բա րի և կաթ նա յին անց քե րի կա
տա րը զար գա նում է որ պես բոր բո քա յին  պրո ցե սի  բար դութ յուն, ո րը պտկա
յին խո ղո վա կի մի ջո ցով անց նում է պտուկ նե րի մաշ կից կամ կթե լու դեպ քում 
լոր ձա թա ղան թի պատռ վածք նե րի ժա մա նակ, պտկա յին  խո ղո վա կի թույլ 
սֆինկ տե րի (անց քա փակ մկան)  ու նե ցող կո վե րի  մոտ վա րա կի գա լակ տո գեն 
ճա նա պար հով մուտք գոր ծե լու դեպ քում, հազ վա դեպ՝ ար յու նա տար ու ավ
շա յին հա մա կար գի մի ջով վա րա կի ներ թա փան ցե լու հետ ևան քով և  ա ռանձ
նա պես հա ճախ՝ որ պես սապ րո ֆիտ նե րի ու կաթ նա յին բակ տե րիա նե րի թու
նա վոր ազ դե ցութ յան հետ ևանք: Հի վան դութ յու նը նկատ վում է ա ռա վե լա պես 
լակ տա ցիա յի ա ռա ջին շա բաթ նե րին և հա ճախ սահ մա նա փակ վում է կրծքի 
մեկ քա ռոր դով: Պա թո գեն (ախ տա ծին) գոր ծո նի ազ դե ցութ յան տակ սկսվում 
է հի պե րե միա, լեյ կո ցիտ նե րի է միգ րա ցիա (ար տա գաղթ), է պի թե լի դեսկ վա
1 Կատառային մաստիտ։ Կաթնագեղձի բորբոքում՝ կաթնամբարի, կաթնածորաների գեղձային 
էպիթելների ախտահարումով։
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մա ցիա/1/: Կա թը մա կարդ վում է փա թիլ նե րով կամ վե րած վում ֆիբ րի նան ման2  

թանձ րուկ նե րի:
 ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ: Կա թի ա ռա ջին բա ժին նե րը ջրիկ են ու պա րու

նա կում են փա թիլ ներ կամ դուրս թափ ված կա զեի նի փշու րան ման թանձ րուկ
ներ․ այ նու հետև, կթե լուն զու գըն թաց, նոր մալ կաթ է ար տա զատ վում: Պ տուկ
ներն ու կուրծ քը շո շա փե լիս հա ճախ բոր բոք ման սիմպ տոմ ներ (նա խան շան) 
չեն հայտ նա բե րում: Միայն ա վե լի ուշ ( 34րդ  օ րը) պտու կի  պա տը դառ նում 
է ա վե լի հյու թա լի, խմո րա վուն: Կա թի թանձ րուկ նե րը  խցա նում են կաթ նա ծո
րան ներն ու մե ծաց նում նրանց լու սանց քը, ո րի հետ ևան քով պտկի հիմ քը շո շա
փե լու ժա մա նակ շատ ան գամ կա րե լի է հայտ նա բե րել սի սե ռից մինչև ըն կույ զի 
մե ծութ յան ծփա ցող կամ խմո րա վուն հան գույց ներ: Կաթ նամ բա րի լու սանց քում 
թանձ րուկ նե րը տա լիս են ճար ճա տող կու տա կում նե րի զգա ցո ղութ յուն, կթե լու 
ժա մա նակ նրանք պտկա յին խո ղո վա կի մի ջով դժվա րութ յամբ են ար տամղ վում: 
Կաթ նա գեղ ձը ան ցա վազ գաց է: Ընդ հա նուր վի ճակն՝ ա ռանց փո փո խութ յուն նե
րի: Կաթ նատ վութ յու նը փոքր պա կա սում է, բայց կա րող է մնալ ան փո փոխ:

 ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ: Պ րո ցե սը կա րող է լուծ վել 710 օր վա ըն թաց քում կամ 
վե րած վել կա տա րի:

 ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Բուժ ման խնդիրն է կան խել պրո ցե սի տա րա ծումն ալ վեոլ
նե րի վրա: Այդ նպա տա կով անհ րա ժեշտ է ձգտել դա տար կել կաթ նամ բա րը, 
որ պես զի կա թի հետ միա սին տոք սիկ նյու թերն ու էք սու դա տը հե ռաց վեն. 
Դ րան հաս նում են հա ճա խա կի կթե լով  (յու րա քանչ յուր 23 ժա մը մեկ) և 
կուրծ քը մաս սա ժե լով, կաթ նա յին ծո րան նե րը վեր ևից դե պի ներքև սեղ մե լով: 
Կաթ նամ բա րում կու տակ ված մա կարդ ված կա թի զանգ ված ներն անհ րա ժեշտ 
է տրո րել և բ ռունց քով կթե լով մասմաս հե ռաց նել: «Կսմ թե լով» կթե լը նպա
տա կի չի հասց նում և բա ցի դրա նից, վնա սում է կաթ նամ բա րի լոր ձա թա ղան
թը, մա նա վանդ նրա կա տա րա յին բոր բոք ման ժա մա նակ:

Կաթ նա յին ծո րան նե րի խցան ման հետ ևան քով գո յա ցած հան գույց նե րը 
տրո րում են մաշ կի կող մից, ներշ փե լով յո դի, իխ տիո լի, սա լի ցի լի կամ կամ ֆո
րա յի օ ծա նե լիք: Տե ղին են ջեր մաթր ջոց նե րը, տաք փա թա թում ներն ու տաք 
ա վա զան նե րը: Միա ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է ու շադ րութ յուն դարձ նել սե ռա
կան ա պա րա տի ստա մոք սաա ղի քա յին տրակ տի վի ճա կին:

17․1․2․2․2 ԱԼՎԵՈԼՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԱՅԻՆ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ
Այս բոր բոք ման դեպ քում գեղ ձի պա րեն խի մը  ներ կա յաց նում է ընդ լայն

ված կաթ նա յին անց քե րով գո յա ցած և կա տա րա յին ար տա զա տու կով լցված 
բազ մա թիվ խոր շեր:  Ալ վեոլ նե րի կա տա րը, որ պես կա նոն, ըն թա նում է բլթա
յին ձևով ու հազ վա դեպ է ախ տա հա րում կրծի ամ բողջ քա ռոր դը:

 ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ: Ա ռա ջին հեր թին ու շադ րութ յուն է գրա վում 
փո փոխ ված կա թը: Փա թիլ ներն ու թանձ րուկ ներն ար տա զատ վում են կթե լու 
ամ բողջ ըն թաց քում:  Ամ բողջ քա ռոր դի խիստ ախ տա հար ված լի նե լու դեպ
քում կա թը դառ նում է ջրա լի և քայ քայ վում է, ա ռա ջաց նե լով շի ճուկ, պան
րան ման կոշ տեր ու փա թիլ ներ: Պտ կի հիմ քի մոտ շո շափ վում են լայ նա ցած 
1 Դեսկվամացիա՝  թեփուկաթափություն, մաշկի մակերեսային մասերում նրա եղջրային շերտի 
անջատում։
2 Ֆիբրին՝ անլուծելի, բարձրամոլեկուլային սպիտակուց։ Առաջանում է արյան մակարդման պրո ցե
սում՝ պլազմայի ֆիբրինոգենից։
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կաթ նա յին  ծո րան նե րից գո յա ցած պինդ կամ ծփա ցող հան գույց ներ: Ամ բողջ 
քա ռոր դը կամ նրա ա ռան ձին հատ ված ներ ծա վա լով մե ծա նում են, ո րոնք 
կթե լուց հե տո էլ չեն իջ նում: Պա րեն խի մի/1/ հաստ քում գտնվում են պնդա ցած 
օ ջախ ներ (կրծքի ախ տա հար ված բլթակ ներ): Կրծ քի ըն դար ձակ ախ տա հար
ման դեպ քում նկատ վում է տե ղա կան ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցում և  անն շան 
ցա վազ գա ցութ յուն: Կա թը պարզ վե լու հա մար թող նե լուց հե տո փոր ձա նո թի 
հա տա կին գո յա նում է լոր ձա թա րա խա յին նստվածք, իսկ սե րուց քը կեղ տոտ 
գույն և մա ծա կան/2/ կոն սիս տեն ցիա3 է ստա նում: Կեն դա նու ընդ հա նուր վի
ճա կը ան փո փոխ է մնում և  ըն դար ձակ ախ տա հա նում նե րի դեպ քում միայն 
նկատ վում են ա խոր ժա կի նվա զում ու ջեր մաս տի ճա նի անն շան բարձ րա ցում։ 
Անհ րա ժեշտ է բա ցա ռել ստրեպ տո կա յին մաս տի տը:   

 ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ։ Բա րեն պաստ է, սա կայն կա թի ար տադ րան քը մինչև 
սկզբնա կան ծա վա լը չի վե րա կանգն վում:  Բազ մա թիվ հան գույց նե րի  գո յաց
ման դեպ քում կան խա տե սու մը ան բա րեն պաստ է, քա նի որ նրանք հա ճախ 
հասց նում են կաթ նա յին ծո րան նե րի խցան ման և կր ծի ատ րո ֆիա յի։

 ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Կեն դա նուն տա լիս  են  չոր կեր, սահ մա նա փա կում են ջրու
մը։ Ար տա զա տու կը հե ռաց նե լու և կաթ նա յին անց քե րում ե ղած թանձ րուկ
նե րը քայ քա յե լու հա մար պա հանջ վում է հա ճախ կթել  ու մաս սա ժել (դե պի 
պտուկ նե րի ուղ ղութ յամբ):  Լավ արդ յունք է ստաց վում 5% սա լից յան օ ծա
նե լի քի, 12% յո դի, կամ ֆո րա յի յու ղի, իխ տիո լի օ ծա նե լի քի կամ իխ տիոլգլի
ցե րի նի թեթ ևա կի ներշ փու մից։ Չոր րորդ և հին գե րորդ օրն անց նում են ջեր
մաթր ջոց նե րի կամ չոր ջեր մութ յան:

17․1․2․3 ՓԻԲՐԻՆՈԶԱՅԻՆ ՄԱՍՏԻՏ
Ֆիբ րի նո զա յին մաս տի տը կա տա րա յի նից  կամ ինք նու րույն կեր պով ա ռա ջա

նում է հե մա տո գենէմ բո լիկ/4/ ճա նա պար հով, ա վե լի հա ճախ թա րա խա յին պե րի
կար դիտ նե րի ժա մա նակ։ Մաս տի տի այս ձևի բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կութ յունն 
է ֆիբ րի նի ար տա թո րու մը լոր ձա թա ղան թի մա կե րե սին կամ նրա նստված քը 
հյուս վածք նե րի հաստ քում։ Կ լի նի կա յում հա ճախ հան դի պում են թա րա խա
ֆիբ րի նո զա յով բոր բոք ման։ Ֆիբ րի նը կա րող է կու տակ վել  կաթ նամ բա րում, 
բայց սո վո րա բար, տո գո րե լով գեղ ձի հյուս վածք նե րը, ախ տա հար ված հատ ված
նե րում խախ տում է ար յան շրջա նա ռութ յու նը և հասց նում կրծի պա րեն խի մի 
նեկ րո զի ու թա րա խա յին փափ կաց ման։ Պ րո ցե սի զար գա ցու մը պայ մա նա
վոր վում է զա նա զան միկ րոօր գա նիզմ նե րի՝ b. coli., b. pyogenes, b. pyocyaneus, 
staphylococcus et streptacocus pyognes ի և  այ լոց ախ տա ծին ազ դե ցութ յամբ։

 ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ։  Կաթ նա զա տու մը խիստ պա կա սում է կամ 
դա դա րում է։ Կաթն սկզբում կա րող է քիչ փո փոխ վել, իսկ 23րդ  օրն ար դեն 
պտկից դժվա րութ յամբ կթվում է շի ճու կի կամ թա րա խա յին էք սու դա տի մի 
քա նի կա թիլ, խառն ված ֆիբ րի նո զա յին փշրանք նե րի հետ։ Երբ ֆիբ րի նո զա
յին բոր բո քումն ա ռա ջա նում է կա տա րա յի նից, վեր ջի նիս հա մար բնո րոշ կա
թի մեջ ե ղած փա թիլ նե րին միա նում են դե ղին գույ նի փշու րան ման կոշ տեր, 
1 ՊԱՐԵՆԽԻՄ՝ որևէ օրգանի հատուկ հյուսվածք, որը իրականացնում է այդ օրգանի հիմանական 
ֆունկցիան (լ յարդ, թոքեր, փայծաղ, սեռական գեղձեր և այլն), դրան հակադիր է ինտերստիցիալ, 
հենքային հյուսվածքը, որը կազմված է շարակցական հյուսվածքից, անոթներից և նյարդերից։
2 ՄԱԾԱԿԱՆ՝ կպչելու հատկություն ունեցող, մածուցիկ։
3 ԿՈՆՍԻՍՏԵՆՑԻԱ՝ մարմինների և լուծույթների փափկություն՝ թանձրություն՝ խտություն։
4 Էմբոլիա՝ արյան կամ ավշային անոթի խցանում էմբոլներով (մասնիկներով)։
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կաթն ստա նում է թա րա խի տեսք։ Ամ բողջ ախ տա հար ված քա ռոր դը ծա վա
լով մե ծաց նում է, դառ նում  պինդ ու ցա վա գին, եր բեմն նրա նում գտնում են 
պնդա ցած օ ջախ ներ։ Կաթ նամ բարն ու նրա հիմ քը շո շա փե լու ժա մա նակ ֆիբ
րի նո զա յին նստվածք նե րը սեղ մե լուց բնո րոշ ճար ճատ յուն է լսվում։ Վերկր
ծա յին ավ շա յին հան գույց նե րը մե ծա նում են։ Կեն դա նու ընդ հա նուր վի ճա կը 
ընկճ ված է, մարմ նի ջեր մութ յու նը բարձ րաց նում է մինչև 40410 (կո վե րի նը)։

 ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ։ Կաս կա ծե լի է, ո րով հետև պրո ցե սը հա ճախ բար դա
նում է ըն դար ձակ թա րա խա յին օ ջախ նե րի  զար գա ցու մով կամ կրծի գանգ րե նա
յով/1/, թո քե րի, ե րի կամ նե րի  ու լ յար դի մե տաս տազ նե րով: Ա պա քի նու մից հե տո 
գեղ ձի մեջ մնում են մե նա վոր կամ բազ մա թիվ հան գույց ներ, ո րոնք տե ղա վոր
ված են ա ռա վե լա պես կաթ նամ բա րի  հիմ քի մոտ և ներ կա յաց նում են բոր բոք
ման կազ մա կերպ ված օ ջախ ներ։ Կաթ նատ վութ յու նը լրիվ չի վե րա կանգն վում։

 ԲՈՒԺՈՒՄԸ։  Ախ տա հար ված քա ռոր դին քսում են 35% իխ տիո լի կամ 
յո դի օ ծա նե լի։  Ցուց ված են ջեր մաթր ջոց նե րը կամ չոր ջեր մութ յու նը, ռի վա
նո լի 1։1000, 25% իխ տիո լի  ներկր ծա յին նե րար կում նե րը, պո լի վա լենտ շի ճու
կը, աու տո հե մո թե րա պիան, շճա և կաթ նա թե րա պիան։ Կեն դա նուն պետք է 
հան գիստ տրվի։ Կր ծին մաս սաժն ան թույ լատ րե լի է: Էք սու դա տը և կր ծի մեջ 
նե րարկ ված լու ծույթ նե րը հե ռաց նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է զգու շո րեն կթել 
բռունց քա յին ե ղա նա կով: Կաթ նա յին կա թե տե րը քիչ է պետ քա կան՝ նրա անց
քը ա րագ կեր պով փակ վում է ֆիբ րի նո զա յին թանձ րուկ նե րով։

         
17․1․2․4 ԹԱՐԱԽԱՅԻՆ ՄԱՍՏԻՏ
Թարախային մաստիտը (Mastitis purulenta) ընթանում է 3 ձևով՝

1. Թարախա կատարային մաստիտ (Mastitis catarrhalis purulenta); 
2. Կրծի աբսցեսների (Abscessus uberis); 
3. Կրծի ֆրեգմոնաներ:

17․1․2․4․1 ԹԱՐԱԽԱ ԿԱՏԱՐԱՅԻՆ ՄԱՍՏԻՏ
Վա րա կը գա լակ տո գեն ճա նա պար հով թա փան ցե լու դեպ քում ա ռա ջա նում 

է թա րա խակա տա րա յին մաս տիտ: Ե թե վա րա կը բարձ րաց նում է կաթ նա յին 
անց քե րով կամ տա րած վում հե մա տո գեն ճա նա պար հով, կրծի մեջ եր ևան են 
գա լիս կո րե կից մինչև սի սե ռի մե ծութ յամբ մեծ քա նա կի պա լար ներ: Ն րանք 
ցրված են լի նում ախ տա հար ված մա սում կամ խմբա վոր վում են մեկ կամ 
մի քա նի հատ ված նե րում: Մե ծաց նե լով մինչև ըն կույ զի չա փի և  ա վե լի մեծ, 
նրանք հա լեց նում են պա րեն խի մը, ի րար միա խառն վում և գո յաց նում են  մեծ 
կամ փոքր չա փե րի աբս ցես ներ: Եր բեմն ձևա վոր վում են մե նա վոր աբս ցես
ներ, որ պես հե մա տո գեն վա րա կի հետ ևանք։ Աբս ցես նե րը կա րող են հսկա յա
կան չափ սե րի հաս նել, թա րա խով լցնե լով կրծի քա ռոր դի մեծ մա սը։

 ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ։ Թա րա խա յին մաս տի տի բո լոր ձևե րի ժա մա
նակ ախ տա հար ված քա ռոր դը ծա վա լով խիստ մե ծա նում է, հյուս վածք նե րը 
1 Գանգրենա՝ փտախտ, մեռուկ, նեկրոզ, հաճախ հանդիպող հիվանդություն է, որն իրենից 
ներկայացնում է որևէ օրգանի կամ նրա մասի մեռուկացումը կենդանի օրգանիզմում
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դառ նում են այ տուց ված, ցա վա գին, մաշ կը ար յու նալց վում է, տե ղա կան ջեր
մաս տի ճա նը բարձ րա նում, ավ շա յին հան գույց նե րը մե ծա նում են։ Տե ղա կան 
ռեակ ցիա յի հետ միա սին, որ պես կա նոն, նկատ վում է մարմ նի ջեր մաս տի ճա
նի բարձ րա ցում, ընկճ վա ծութ յուն, ա խոր ժա կի նվա զում․ նկատ վում է կրծի 
ախ տա հար ված հատ վա ծին մո տիկ գտնվող վեր ջա վո րութ յան կա ղութ յուն։

Թա րա խակա տա րա յին մաս տի տի ա մե նաբ նո րոշ նա խան շա նը հա մար վում 
է թա րա խի խառ նուր դով փոխ ված կա թի ար տա զա տու մը։ Նա յած ին ֆեկ ցիա
յի հատ կութ յուն նե րին, թա րա խը կա րող է լի նել դե ղին կամ սպի տակ, թանձր 
կոն սիս տեն ցիա յի, կամ ջրիկ, կար միր, կա նա չա վուն, եր բեմն վահ րա յին (նե խա
յին) հո տով։ Ա ռաջ նա կի օ ջախ նե րի կամ մանր թա րա խա յին ֆո կուս նե րի ձուլ

ման հետ ևան քով գո յա ցող աբս ցես նե րը գեղ ձի 
հաստ քում շո շափ վում են տաք, լար ված, ցա
վա գին օ ջախ նե րի ձևով կամ մաշ կի մա կե րե
սի վրա աչ քի են ընկ նում որ պես թմբոտ, ծփա
ցող ար տաց ցում ներ։ Ախտորոշումը դնում են՝ 
հաշ վի առ նե լով բոր բոք ման կլի նի կա կան և  
ար տա զա տու կի բա ղադ րութ յու նը։ Կաս կա ծի 
դեպ քում, անհ րա ժեշտ է փորձ նա կան ծա կում 
կա տա րել։
Ն կար 2։ Թա րա խա յին մաս տիտ: 1 աբս ցես; 
2 ցրված թա րա խա կույ տեր։

 ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ։ Գեղ ձի  ֆունկ ցիա նե րը վե րա կանգ նե լու ի մաս տով՝ 
ան բա րեն պաստ է, ո րով հետև թա րա խա յին բոր բոք ման բո լոր ձևե րի ժա մա
նակ  տե ղի է ու նե նում կաթ նա յին ծո րան նե րի ու ժեղ մա կա ճում և պա րեն
խի մի ատ րո ֆիա: Ե թե թա րա խա կույ տը պար կա վոր վում է, ա պա նրա շուր ջը 
գո յա ցած շա րակ ցահ յուս ված քա յին պար կում գեղ ձի նշա նա կա լի մա սը դա
դա րում է գոր ծե լուց: Մա կե րե սո րեն դա սա վոր ված թա րա խա կույ տե րը դրանց 
ժա մա նա կին բա նա լու դեպ քում ի րեն ցից հե տո սպի ներ են թող նում և հա ճախ 
մեծ ազ դե ցութ յուն չեն ու նե նում կաթ նատ վութ յան վրա: Անհ րա ժեշտ է նկա
տի ու նե նալ սեպ տի կո պիէ միա յից, ե րի կամ նե րի, լ յար դի և մ յուս օր գան նե րի 
մե թաս տազ նե րի զար գաց ման հնա րա վո րութ յու նը:

 ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Թա րա խակա տա րա յին բոր բոք ման դեպ քում ախ տա հար
ված քա ռոր դի մեջ նե րար կում են ռի վա նո լի 1:30005000, ման գա նաթթ վա
յին կա լիու մի 1:300500,  իխ տիո լի 13% , ստրեպ տո ցի դի 12 % լու ծույթ և  
ու րիշ ան տի սեպ տիկ ներ: Լու ծույթ նե րը ճնշման տակ և 200250 մլ ից ա վե լի 
չպետք է կի րա ռել, ո րով հետև մեծ քա նա կութ յամբ լու ծույթ նե րար կե լը կա րող 
է նպաս տել ին ֆեկ ցիա յի տա րած մա նը ա ռողջ բլթակ նե րի վրա: Նե րար կում
նե րը կա տա րում են օ րա կան առն վազն 12 ան գամ: Մեկեր կու ժամ անց լու
ծույ թը կրծից հե ռաց նում են զգույշ և հա ճա խա կի կթե լով։ Բա ցի նե րար կում
նե րից, հատ կա պես էք սու դա տի նե խա յին քայ քայ ման դեպ քում, հար մար են 
կաթ նամ բա րի և կաթ նա յին անց քե րի լվա ցում նե րը (փա թիլ նե րը և կա զեի նի 
թանձ րուկ նե րը հե ռաց նե լու հա մար) ախ տա հա նիչ լու ծույթ նե րով, կե րակ րի 
ա ղի ֆի զիո լո գիա կան լու ծույ թով, 12 % սո դա յի լու ծույ թով: Կաթ նամ բա րի 
մեջ մտցրած հե ղուկն իս կույն ևեթ հե ռաց նում են շպրի ցով ծծե լով կամ սի ֆո
նի օգ նութ յամբ: Ար յան շրջա նա ռութ յու նը բա րե լա վե լու և  օր գա նիզ մի պաշտ
պա նա կան ու ժե րը մո բի լի զաց նե լու հա մար ջեր մութ յուն են կի րա ռում՝ մո
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խիր, տաք ա վազ լցրած պար կե րի, կա պույտ լույ սի դիա թեր միա յի ձևով:
▻ ՑԻՐՈՒՑԱՆ (ՑՐՎԱԾ) ԹԱՐԱԽԱՅԻՆ ԲՈՐԲՈՔՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ նշա նա

կում են հան գիստ, տաք ախ տա հա նիչ օ ծա նե լիք ներ (իխ տիոլ): Եր բեմն պրո
ցե սի տե ղա փակ ման հա ջող վում է հաս նել աու տո հե մո թե րա պիա յով կամ 
ար յան փոխներարկմամբ: Մի շարք դեպ քե րում նկատ վում են պրո ցե սի բա
րե լա վում և նույ նիսկ լու ծում աու տո պիո թե րա պիա յից։ Մա կե րե սա յին թա րա
խա կույ տե րը ըստ հնա րա վո րութ յան պետք է շուտ բա ցել, հա կա ռակ դեպ քում 
կա րող են խլվա կա յին անց քեր և կաթ նա յին խլվակ ներ գո յա նալ: Կտր վածք
նե րը միայն ուղ ղա ձիգ են տա նում: Խո րը դա սա վոր ված թա րա խա կույ տե րից 
էք սու դա տը դուրս են քա շում շպրի ցով, իսկ այ նու հետև դա տարկ ված խո ռո
չի մեջ մտցնում են ռի վա նո լի կամ Լու գո յլի լու ծույթ: Թա րա խա յին մաս տի տի 
բո լոր դեպ քե րում կրծքի մաս սաժ չի թույ լատր վում:

17․1․2․4․2 ԿՐԾԻ ՖԼԵԳՄՈՆԱ
Կր ծի ֆլեգ մո նան/1/ բնո րոշ վում է կրծի են թա մաշ կա յին և  ին տերս տի ցիալ 

ցան ցա շեր տի տա րած ված թա րա խա յին կամ թա րա խանե խա յին բոր բո քու
մով և զար գա նում է որ պես կրծի շճա յին բոր բոք ման, աբս ցես նե րի կամ նրա 
մաշ կի տրավ մա տիկ վնաս վածք նե րի բար դութ յուն։ Կուր ծը ֆլեգ մո նա յին պրո
ցե սի զար գաց մանն ա ռանձ նա պես հակ ված է հետծննդ յան կամ նա խածննդ
յան ժա մա նա կաշր ջա նում (այ տուց)։ Եր բեմն ֆլե գ մոնան ա ռա ջա նում է մե
տաս տազ նե րի հո ղի վրա ախ տա հար ված սե ռա կան կամ ու րիշ օր գան նե րից։ 

 ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ։ Ֆ լեգ մո նա յին օ ջա խի շրջա նը և կր ծի ու կրծի 
ամ բողջ քա ռոր դը կամ կե սը խիստ այ տու ցա վոր ված է։ Հ յուս վածք նե րը լար
ված, ցա վազ գաց։ Տե ղա կան ջեր մաս տի ճա նը բարձ րա ցած՝ ի տար բե րու թ յուն 
կան գա յին կամ բոր բո քա յին այ տու ցի (շճա յին մաս տիտ), կրծի կոն սիս տեն ցիան 
պինդ է «քա րոտ» մա տով սեղ մե լիս, այ տու ցի հա մար բնո րոշ փո սի կը թույլ է 
ար տա հայտ վում կամ չի գո յա նում։ Ան պիգ մենտ մաշ կի վրա դուրս են ցցվում 
լցված կար միր քու ղեր (ավ շա յին ա նոթ ներ)։ Վերկր ծա յին ավ շա յին հան գույց
նե րը մե ծա ցած են, եր բեմն ցա վազ գաց։ Կեն դա նու քայլ ված քը լար ված է կամ 
կա ղութ յուն է նկատ վում։ Հայտ նա բեր վում են ընդ հա նուր ընկճ վա ծութ յան 
նշան ներ՝ ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցում, պուլ սի և շն չա ռութ յան ա րա գա ցում։ 
Մի քա նի օր հե տո կրծի ա ռան ձին հատ ված նե րի վրա ծփա ցող թա րա խա կույ
տեր են գո յա նում, կա թի քա նա կը խիստ պա կա սում է, իսկ հի վանդ քա ռոր դից 
կթվում է 50100մլ ջ րիկ, գորշ գույ նի ար տա զա տուկ։ Հազ վա դեպ՝ հի վան դու
թ յան սկզբին կա թի ո րա կը մնում է ան փո փոխ և միայն ա վե լի ուշ դառ նում է 
ջրիկ ու փա թի լան ման մաս նիկ ներ է պա րու նա կում, միկ րոս կո պով քննե լիս կա
թի մեջ հայտ նա բեր վում են հսկա յա կան քա նա կութ յամբ լեյ կո ցիտ ներ։ 

 ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ կաս կա ծե լի է։ 
 ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Անհ րա ժեշտ է կեն դա նուն լիա կա տար հան գիստ տալ։ Գեղ

ձի ախ տա հար ված հատ ված նե րը տա քաց վում են չոր ջեր մութ յամբ, դնում 
են տա քաց րած ա վա զով ու մոխ րով տոպ րակ ներ, ցուց ված են ջեր մաթր ջոց
1  ՖԼԵԳՄՈՆԱ՝ ենթամաշկային և միջմկանային բջջանքների սուր, տարածուն, հաճախ թարախային 
բոր բոքում, որը հակված է ենթարկվելու տարածուն մեռուկացման: Բնորոշ են ցավազգաց ուռա ծու
թյան, մերձակա հյուսվածքների այտուց և մերձակա ավշային հանգույցների բուբոքում: Ֆլեգմոնա 
են անվանում նաև լեզվի, ըմպանի, ստամոքսի, աղիքների և մարսողական այլ օրգանների ենթալոր
ձա յին շերտի թարախային բորբոքումը։
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նե րը մոմ լա թի մի ջո ցով, իխ տիոլ, իխ տիոլգլի ցե րին, յոդգլի ցե րին, վիշնևս
կու բալ զա մա յին օ ծա նե լիք ներ քսե լը։ Ծ փա ցող հատ ված նե րը բա ցում են լայն 
կտրվածք նե րով՝ նպա տակ ու նե նա լով ա պա հո վել էք սու դա տի հո սան քը և կան
խել նրա տա րա ծու մը դե պի հար ևան հատ ված ներ։ Բա ցի դրա նից, ըն դար ձակ 
կտրվածք նե րը, թու լաց նե լով ներհ յուս ված քա յին ճնշու մը, նպաս տում են ար յան 
շրջա նա ռութ յան վերականգնմանը, հետ ևա պես և հ յուս վածք նե րի ռե զիս տեն
տութ յա նը։ Անհ րա ժեշտ է գո յա ցած վեր քե րը լավ դրե նա ժել  կե րակ րի ա ղի հի
պեր տո նիկ լու ծույ թով տո գոր ված կամ լավ ման րաց րած ա ղի փո շիով ծածկ ված 
շղար շով։ Լավ արդ յունք է ստաց վում բևեկ նի յու ղի դրե նաժ նե րից։ Ոչ մի դեպ
քում չի կա րե լի խծու ծում կա տա րել, մա նա վանդ՝ ա մուր։ Դ րե նաժ նե րը և ծ ծող 
փա թա թա ներն ամ րաց նում են ժե լա տի նի, օս լա յի, կա զեի նի և փա թա թան նե րի 
հա մար գոր ծած վող ու րիշ տե սա կի սոսն ձի օգ նութ յամբ։ Պ րո ցե սի տե ղա փա
կու մից, ար յան շրջա նա ռութ յու նը վե րա կանգ նե լուց  և գ րա նու լա ցիոն հյուս
ված քի եր ևան գա լուց հե տո բու ժու մը սահ մա նա փա կում են վեր քե րը մա քուր 
պա հե լով և թույլ ախ տա հա նիչ օ ծա նե լիք ներ օգ տա գոր ծե լով։

17․1․2․5 ՀԵՄՈՌԱԳԻԿ ՄԱՍՏԻՏ (Mastitis haemorrhagica)
Հե մո ռա գիկ մաս տիտն ա ռա ջա նում է կա տա րա յին կամ շճա յին բոր բոք ման 

հո ղի վրա և բ նո րոշ վում է հյուս վածք նե րի զանգ վա ծի, ինչ պես նաև ալ վեոլ
նե րի ու կաթ նա յին ծո րան նե րի ար յու նա զե ղում նե րով: Հե մո ռա գիկ մաս տի տը 
հա ճախ օր գա նիզ մի սեպ տիկ կամ պիէ միկ բնույ թի ընդ հա նուր ախ տա հար
ման սիմպ տոմ է ծա ռա յում: 

 ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ: Պրոցեսը սկսվում է գրե թե բա ցա ռա պես 
հետծննդ յան ժա մա նա կաշր ջա նի ա ռա ջին ժա մա նա կաշր ջա նի ա ռա ջին օ րե րին 
և սուր կեր պով է ըն թա նում: Սո վո րա բար  ախ տա հար վում է կե սը կամ ամ բողջ 
գեղ ձը: Կաթն ստա նում է ջրա յին կոն սիս տեն ցիա, կարմ րա վուն կամ ար յու նոտ 
գույն, պա րու նա կում է մանր փա թիլ ներ: Միա ժա մա նակ տե ղի է ու նե նում ախ
տա հար ված մա սի խիստ այ տուց: Չ պինգ մեն տա վոր ված մաշ կը ծածկ վում է 
կար միր կամ ծի րա նա գույն բծե րով, տե ղա կան ջեր մաս տի ճա նը բարձ րա նում է, 
կուրծ քը խիստ ցա վազ գաց է, ավ շա յին հան գույց նե րը մե ծա ցած են: 

 ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ար յու նա լեր թե րի գո յա ցու մը կան խե լու հա մար անհ րա ժեշտ 
է հա ճա խա կի զգույշ կթել: Հա կա ցուց ված են մաս սա ժը, ինչ պես և  ա րո տա
վայր քշե լը: Կրծ քի շրջա նում կա տա րում են ու շագ րավ (ար յու նա քաշ) ներշ
փում ներ, բե րա նով տա լիս են լու ծո ղա կան մի ջին ա ղեր, ու րոտ րո պին (46 օր, 
օ րա կան 3 ան գամ, մեկ ան գամ վա հա մար 5,0), բո րա կաթ թու կամ բու րա 5,0

10,0։ Կե րա բաժ նից պետք է հա նել հյու թա լի կե րե
րը և ջ րե լը սահ մա նա փա կել: Տե ղին է ընդ հա նուր 
սիմպ տո մա տիկ բու ժու մը: Բոր բո քա յին ռեակ ցիա յի 
թու լա ցու մից հե տո հան գույց նե րը վե րաց նե լու հա
մար կի րա ռում են մաս սաժ, կան ֆո րա յի, իխ տիո լի, 
սա լի ցիլ յան օ ծա նե լի քի ներշ փում ներ, զու գակց ված 
ջեր մաթր ջոց նե րի հետ:

Ն կար 3։ Ար յու նա հո սութ յուն կո վի կրծից։
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17․1 3 ԿՐԾԻ ԲՈՐԲՈՔՄԱՆ ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ
Բա ցի վե րը նշված կրծի բոր բոք ման տե սակ նե րից, մաս տիտ ներ կա րող են 

ա ռա ջաց նել վի րուս նե րը, սնկե րը, մի կոպ լազ մա նե րը, ռի քեթ սիա նե րը և  այլն: 
Կո վե րը կա րող են միա ժա մա նակ ախ տա հար վել մի քա նի հա րու ցիչ նե րով՝ 
բար դաց նե լով հի վան դութ յան ըն թացքն ու բու ժու մը:

17․1․3․1 ՍՊԵՑԻՖԻԿ ՄԱՍՏԻՏՆԵՐ
17․1․3․1․1 ԴԱԲԱՂԱՅԻՆ ՄԱՍՏԻՏ
 Դա բա ղի ո րոշ հա մա ճա րակ նե րի ըն թաց քում, լոր ձա թա ղանթ նե րի և սմ

բակ նե րի ախ տա հար ման հետ միա սին, աֆ տա նե րը զար գա նում են կրծի 
մաշ կի վրա դա բա ղա յին էկ զան տե մի ձևով: Աֆ տա յի սի րած տե ղա փա կումն է 
պտկի մաշ կը և ն րա հիմ քը: 

 ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ։ Պրոցեսը սկսվում է թա փան ցիկ պա րու
նա կութ յամբ բազ մա թիվ կամ մե նա վոր բշտիկ նե րի գո յա ցու մով: Եր կուե րեք 
օ րից հե տո աֆ տա նե րը բաց վում են և ն րանց տե ղե րում մնում են աս տի ճա
նա բար է պի թե լաց ման են թարկ վող խո ցիկ ներ: Աֆ տա ներն ա ռանձ նա պես 
վտան գա վոր են պտուկ նե րի գա գաթ նե րի վրա` պրո ցեսն այս տե ղից հեշ
տութ յամբ անց նում է պտկա յին խո ղո վա կին, կաթ նամ բա րին, կաթ նա յին ծո
րան նե րին ու ալ վեոլ նե րին։ Բոր բոք ված ֆո կուս նե րը (հան գույց նե րը) եր բեմն 
ա ռա ջա նում են հե մա տո գեն վա րա կի հետ ևան քով և միան գա մից գո յաց նում 
կրծի կա տա րա յին կամ թա րա խա յին ախ տա հա րում նեկ րո զի օ ջախ նե րով, 

սեկ վեստր նե րով ու խլվա կա յին 
անց քե րով։ Միայն մաշ կի ախ տա
հար ման դեպ քում կա թի ո րա կը 
կա րող է չփոխ վել: Իսկ ե թե պրո
ցեսն ընդգր կում է պա րեն խի մը, 
կի թե րը խիստ պա կա սում են, 
կա թը դառ նում է լոր ձոտ, դեղ նա
վուն, պա րու նա կում է փա թիլ ներ, 
ֆիբ րի նա յին ներ թո րան քի հա տիկ
ներ և  եր բեմն՝ ար յուն: 

Ն կար 4 ։ Դա բա ղա յին մաս տիտ։

 ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ դնում են հաշ վի առ նե լով կլի նի կա կան և գլ խա վո րա
պես դա բա ղի հա մա ճա րա կի շարժ ման դի նա մի կան: 

 ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ։ Բա րեն պաստ է, ե թե պրո ցե սը սահ մա նա փակ վում է 
մաշ կա յին ծած կույ թով, կաթ նա յին ծո րան նե րի և պա րեն խի մի ախ տա հար ման 
դեպ քում կաթ նատ վութ յու նը չի վե րա կանգն վում և կաթ նա գեղ ձի մի մա սը 
կա րող է բո լո րո վին դա դա րել գոր ծե լուց: 

 ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Մաշ կի ախ տա հար ման դեպ քե րում անհ րա ժեշտ է կան խել 
վա րա կի տա րած վե լը, ո րին հաս նում են կաթ նա յին կա թե տե րով կթե լու մի
ջո ցով: Աֆ տա նե րի բա ցու մից հե տո խո ղո ցիկ նե րին քսում են ախտահանիչ 
օ ծա նե լիք, խա րում են լ յա պի սով: 

Նեկ րո տիկ ֆո կուս նե րի, խլվա կա յին անց քե րի և  ու րիշ բար դութ յու նե րի 
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դեպ քում պա հանջ վում է վի րա բու ժա կան մի ջամ տութ յուն (հիմ նա կան հա
կա հա մա ճա րա կա յին մի ջո ցա ռում նե րը տես մաս նա վոր հա մա ճա րա կա բա
նութ յան բաժ նում):

17․1․3․1․2 ԱԿՏԻՆՈՄԻԿՈԶԱՅԻՆ ՄԱՍՏԻՏ (Actinomycosis uberis)
Կո վե րի կրծի ակ տի նո մի կո զը բնորոշվում է մաշ կի տակ կամ բլթա կի խոր

քում ա ռող ջա նա լու հա կում չու նե ցող թա րա խա յին օ ջախ նե րի եր ևան գա լով: 
Եր բեմն ակ տի նո մի կո զը պա տա հում է տա րած ված ձևով: 

 ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ։ Ակ տի նո մի կո զա յին օ ջա խը (ֆո կու սը կամ 
հան գույ ցը) բաղ կա ցած է ջրի կամ հում սե րի կոն սիս տեն ցիա յի, դե ղին հա
տիկ նե րի խառ նուր դով սպի տակ գույ նի թա րա խից: Հալ ման օ ջա խի շուր ջը 
ձևա վոր վում է հուժ կու շա րակ ցահ յուս ված քա յին կապ սու լա: Պ րո ցե սի զար
գաց ման հետ ա ռան ձին թա րա խա կույ տեր բաց վում են դե պի դուրս կաթ
նամ բա րի լու սանց քի մեջ, գո յաց նե լով ա ռող ջա նա լու հա կում չու նե ցող խո րը 
խլվակ ներ: 

 ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ դնում են թա րա խի միկ րոս կո պիկ հե տա զո տութ յան հի
ման վրա, ո րի մեջ դրսևոր վում են ճա ճան չա վոր սնկի կի թմբուկ ներ (դրուզ ներ): 
Ի տար բե րութ յուն շատ ու րիշ հի վան դութ յուն նե րի, ակ տի նո մի կո զը ավ շա յին 
ու ղի նե րով չի տա րած վում և չի հասց նում  ավ շա յին վերկր ծա յին հան գույց նե

րի մե ծաց ման: Երբ   ակ տի նո մի կո զա յին ֆո կուս նե
րը՝  օ ջախ նե րը բաց վում են կաթ նա յին անց քե րում, 
դրուզ ներ (թմբուկ ներ) են գտնվում  նաև կա թի մեջ: 

 ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Ակ տի նո մի կո զա յին ֆո կուս նե րը 
բա ցում են և  ու շա դիր կեր պով քե րում խլվա կա յին 
անց քերն ու օ ջա խի կապ սու լա նե րը: Հե տօ պե րա
ցիոն բուժ ման ժա մա նա կաշր ջա նում օգ տա կար 
է յո դա յին պրե պա րատ նե րի տե ղա կան գոր ծադ
րու մը: Ն շա նա կում են յո դա յին կա լիում, բե րա նով 
տա լու հա մար:
Ն կար 5։ Ակ տի նո մի կո զա յին մաս տիտ։

17․1․3․1․3 ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՈԶԱՅԻՆ ՄԱՍՏԻՏ (Tuberculosis uberis)
Տու բեր կու լո զա յին մաս տի տը սո վո րա բար ընդ հան րա ցած տու բեր կու լո զի 

սիմպ տոմն է (ախ տան շան) և հազ վա դեպ է ա ռա ջա նում վա րա կի կրծի մեջ 
գա լակ տո գեն ճա նա պար հով թա փանց վե լու հետ ևան քով: 

Նա կա րող է ըն թա նալ ե րեք ձևով․ 
▻ մե նա վոր տու բեր կու լո զա յին օ ջախ նե րի ձևով, 
▻ ախ տա հար ման քա ռոր դում ցրված դի ֆու զա յին ֆո կուս նե րի՝ հան գույց

նե րի և 
▻ մի լիար ձևով, երբ հսկա յա կան քա նա կութ յամբ ման րա գույն տու բեր կու

լո զա յին հան գույց ներ լցնում են կաթ նա գեղ ձի ամ բողջ հյուս ված քը:
 ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ։ Բո լոր ձևե րի ժա մա նակ հան դես են գա լիս 

տու բեր կու լո զա յին պրո ցե սի մի շարք բնո րոշ հատ կա նիշ ներ: Ան կախ տու բեր
կու լո զի ձևից, կրծի ախ տա հար ված քա ռոր դը կամ կե սը ծա վա լով մե ծա նում 
է, պալ պա ցիա յով շո շափ վում են պինդ, ան ցա վազ գաց, տար բեր մե ծութ յան 
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օ ջախ ներ կամ կուր ծը հա վա սա րա չափ է մե ծա նում (մի լար տու բեր կու լոզ): 
Կր ծի տու բեր կու լո զի հա մար ա ռա վել բնո րոշ են տե ղա կան ջեր մաս տի ճա
նա յին ռեակ ցիա յի բա ցա կա յութ յու նը և  ախ տա հար ված կող մից վերկր ծա յին 
ավ շա յին հան գույ ցի մե ծա ցու մը: Կաթ նատ վութ յունն աս տի ճա նա բար պա կա
սում է. ա վե լի ուշ դառ նում է ջրա յին և փա թիլ ներ է պա րու նա կում: 

 ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ հա մար վճռո րոշ նշա նա կութ յուն ու նեն տու բեր կու լի նի
զա ցիա յի արդ յունք նե րը և Կո խի բա ցիլ ներ հայտ նա բե րե լու հա մար կա տար
ված կա թի միկ րոս կո պիկ հե տա զո տութ յու նը: Կր ծի տու բեր կու լոզ հաս տա
տե լու դեպ քում կեն դա նուն խո տա նում են:

17․1․3․2 ՈՉ ՍՊԵՑԻՖԻԿ ՄԱՍՏԻՏՆԵՐ
17․1․3․2․1 ՍՏՐԵՊՏՈԿՈԿԱՅԻՆ ՄԱՍՏԻՏ
Ստ րեպ տո կո կա յին  մաս տի տը ախ տա ծին ազ դե ցութ յամբ ա ռա ջա ցած յու

րա հա տուկ ձևով ըն թա ցող թա րա խակա տա րա յին պրո ցես է։ Վա րա կը կրծի 
մեջ է անց նում գա լակ տո գեն ճա նա պար հով, ըստ մի քա նի հե ղի նակ նե րի, 
նաև մար սո ղա կան տրակ տի մի ջով, հա ճախ տա րած վում է կթվոր նե րի ձեռ
քե րով, ու կա րող է ախ տա հա րել գլխա քա նա կի մեծ մա սը։ Հի վան դութ յունն 
ըն թա նում է սուր և ք րո նիկ ձևե րով։ 

 ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ: Կր ծի սուր ստրեպ տո կո կա յին բոր բո քումն 
ու ղեկց վում է լրիվ ա գա լակ տիա յով կամ կա թի պա կա սու մով։ Գեղ ձի ախ տա
հար ված քա ռոր դից գրե թե կաթ չի ար տա զատ վում։ Նա դառ նում է ջրա լի, 
ա ղի կամ դա ռը, պա րու նա կում է փա թի լան ման թանձ րուկ ներ, շատ ան գամ 
ստա նում է կարմ րա վուն ե րան գա վո րում։ Տե ղա կան ջեր մաս տի ճա նը բարձ րա
ցած է։ Չ պիգ մեն տա վոր ված մաշ կի վրա վառ կեր պով հան դես է գա լիս կարմ
րութ յուն։ Ախ տա հար ված քա ռոր դը մե ծա ցած է , այ տու ց ված, շո շա փե լու և 
կ թե լու ժա մա նակ ցա վազ գաց։ Ախ տա հար ված կող մի  վերկր ծա յին ավ շա յին 
հան գույ ցը մե ծա ցած է։ Ն կա տե լի են ընդ հա նուր ընկճ վա ծութ յան նշան ներ 
(ա խոր ժա կի բա ցա կա յութ յուն, պուլ սի և շն չա ռութ յան ա րա գա ցում), մարմ
նի ջեր մաս տի ճա նը բարձ րա նում է մինչև 410: Ե րեքչորս օ րից հե տո սուր 
եր ևույթ նե րը թու լա նում են․պ րո ցե սը վեր ջա նում է ա պա քի նու մով կամ վե
րած վում է քրո նիկ ձևի: Ստ րեպ տո կո կա յին մաս տի տի քրո նիկ ձևը զար գա
նում է սու րից, կամ աս տի ճա նա բար է զար գա նում։ Եր բեմն (ա գա լակ տիա
յի դեպ քում) սուր պրո ցեսն անն կա տե լի է մնում, ո րով հետև գնա հատ վում է 
որ պես ու րիշ օր գան նե րի հի վան դութ յուն։ Ք րո նի կա կան ըն թաց քի դեպ քում 
սուր եր ևույթ նե րը թու լա նում են, տե ղա կան ու ընդ հա նուր ջեր մաս տի ճանն 
իջ նում է, կուր ծը դառ նում է ան ցա վազ գաց, բայց կա թը մնում է ջրիկ, ան
դուր հա մով։ Կա թը, որ պես կա նոն, ստա նում է լոր ձա յին կոն սիս տեն ցիա և 
դեղ նա վուն կամ դե ղին գույն։ Կա թի քա նակն օ րե ցօր պա կա սում է և, վեր ջա
պես, լակ տա ցիան բո լո րո վին դա դա րում կամ կիթն ար տա հայտ վում է մի քա
նի տասն յակ մի լի լիտ րով։ Աս տի ճա նա բար տե ղի է ու նե նում ախ տա հար ված 
քա ռոր դի փոք րա ցում։ Կր ծի հյուս վածք նե րը պնդա նում են, պտկի հիմ քի մոտ 
գո յա նում են կաթ նա յին հան գույց ներ և ռե տեն ցիոն կիս տա ներ։ Ատրո ֆիա
յի են թարկ ված պա րեն խի մի հաշ վին մա կա ճում է շա րակ ցա կան հյուս ված քը։ 
Պ րո ցե սը  կա րող է սահ մա նա փակ վել մեկ քա ռոր դով, բայց սա նի տա րա կան 
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մի ջո ցա ռում նե րը չպահ պա նե լու  դեպ քում, կթվոր նե րի ձեռ քե րի մի ջո ցով հի
վան դութ յու նը տե ղա փոխ վում է մյուս քա ռորդ ներ։ Ծնն դա բե րութ յու նից հե
տո ախ տա հար ված քա ռոր դում պրո ցե սը սրվում է։ 

 ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ դնե լու հա մար վճռա կան նշա նա կութ յուն ու նի կա թի 
միկ րոս կո պա յին հե տա զո տութ յու նը՝ կա թի մեջ մեծ քա նա կութ յամբ թա րա խա
յին մարմ նիկ նե րի և ստ րեպ տո կո կե րի առ կա յութ յու նը, զու գակց ված կա տա րա
յին կամ թա րա խա յինկա տա րա յին մաս տի տի կլի նի կա կան պատ կե րի հետ, հաս
տա տում է ախ տո րո շու մը։ Ք րո նիկ ստրեպ տո կո կա յին մաս տի տի հա մար բնո րոշ 
են՝ կա թի լոր ձա յին բնույ թը և դե ղին գույ նը, ախ տա հար ված քա ռոր դի  ու նրա 
պտկի ծա վա լի փոք րա ցու մը, պինդ կոն սիս տեն ցիան, պտկի հիմ քի մո տի հան
գույց նե րը և ռե տեն ցիոն կիս տե րը։ Սուր դեպ քե րում կա թի մեջ գե րակշ ռում են 
ստրեպ տո կո կե րի կարճ շղթա յիկ նե րը, իսկ քրո նի կա կան նե րում՝ եր կար նե րը։ 

 ԿԱՆԽԱԳՈՒՇԱԿՈՒՄԸ։ Կաս կա ծե լի է սուր դեպ քե րում և  ան բա րեն
պաստ՝ քրո նի կա կա նում։ 

 ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Սուր դեպ քե րում թե րա պիա յի խնդիր է ա մե նաա րագ կեր
պով ա զա տել վա րա կից։ Դ րա հա մար անհ րա ժեշտ է հա ճախ կթել (2 ժա մը 
մեկ), ու շա դիր մաս սաժ ա նե լով դե պի պտուկ նե րի կող մը։ Օր գա նիզ մի պաշտ
պա նա կան ու ժե րը մո բի լի զաց նե լու նպա տա կով հանձ նա րար վում է կրծի 
ակ տիվ հի պե րե միա ստա նա լու հա մար ա մեն օր, օ րա կան 5 ան գամ ախ տա
հար ված քա ռոր դի մա կե րե սը 5 րո պեի չափ ո ռո գել սա ռը ջրով։ Ա մեն ան գամ 
ո ռո գե լուց հե տո պա հանջ վում է ու շա դիր կթել ու մաս սա ժել դե պի պտուկ նե
րի ուղ ղութ յամբ։ Հու սադ րող արդ յունք նե րը ստաց վում են մեկ տո կո սա նոց 
ստրեպ տո ցիտ դը (մինչև 300400մլ) 2428  ժամ ընդ մի ջում նե րով ներկր ծա յին 
նե րար կում նե րից, զու գակց ված հա ճա խա կի կթե լու հետ։

Ստ րեպ տո կո կա յին մաս տի տը վտան գա վոր հի վան դութ յուն է տնտե սու թ յան 
և կա թը սպա ռող նե րի հա մար՝ մաս տի տով տա ռա պող կո վե րի կա թը հատ կա
պես ե րե խա նե րին, հի վան դաց նում է ստա մոք սաա ղի քա յին տրակ տի խան գա
րու մով և ստ րեպ տո կո կա յին ան գի նա յով։ Այս պի սով, պետք է հա տուկ ու շա
դրութ յուն դարձ նել ստրեպ տո կո կա յին մաս տի տի պրո ֆի լակ տի կա յին։ Հի վանդ 
կո վե րը են թա կա են մե կու սաց ման, նրանց կա թը պետք է հա վաք վի ա ռան ձին 
ա մա նի մեջ ու ոչն չաց վի։ Պա կաս կար ևոր չէ հետ ևել կթող նե րի ձեռ քե րի մաք
րութ յա նը և  ա ռող ջա կան վի ճա կին։ Գ րա կա նութ յան մեջ նկա րագր ված են 
կո վե րի ստրեպ տո կո կա յին մաս տի տով  հի վան դա նա լու դեպ քեր, ո րոնց սպա
սար կել են ստրեպ տո կո կե րով վա րակ ված վեր քոտ ձեռ քե րով կթվոր ներ, մյուս 
կող մից, ստրեպ տո կո կա յին ան գի նա յով հի վան դա ցել են հի վանդ կո վե րի հետ 
շփում ու նե ցող կթվոր նե րը, և նույ նիսկ նրանց ըն տա նի քի ան դամ նե րը։

Կրծի ախտահարումների նախկին դասակարգումը
Նախկինում կրծքի բոլոր ախտահարումները ըստ ձևի բաժանվում էին.
▻ Մաշկային մաստիտ մաշկի և ենթամաշկային ցանցաշերտի բորբոքում, 
պայմանավորված արտաքին գրգիռներով, վնասված մաշկային ծածկույթի 
մի ջով վարակի ներթափանցելով կամ մաստիտներ, որոնք զարգանում են 
նյու թերի փոխանակության խախտման հողի վրա:
▻ Ինտերստիցիալ մաստիտ կրծի ինտերստիցիալ (միջբջջային) շա րակ ցա
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կան հյուսվածքի բորբոքում, որը ինչպես կանոն, առաջանում է վարակի 
լիմֆոգեն կամ հեմատոգեն միջոցով ներխուժելու, արմատանալու և տա
րածվելու հե տևանքով.
▻ Պարենխիմատոզային մաստիտ պարենխիմի ախտահարում, որն 
սկսվում է առավելապես վարակի գալակտոգեն ճանապարհով (պտակային 
խո ղովակի միջով) ներթափանցելու   հետևանքով: 
Այսպիսի դասակարգումը թույլ չի տալիս կողմնորոշվելու կաթնագեղձի 
ախտահարման տարբեր ձևերում և մատնանշել թերապևտիկ միջա
մտու թյան սկզբունքները: Սակայն վերը նշված դասակարգումը թույլ չի 
տալիս կողմնորոշվելու կաթնագեղձի ախտահարման տարբեր ձևերում և 
մատնանշել թերապևտիկ միջամտության սկզբունքները, չի արտացոլում 
մի շարք սպեցիֆիկ հիվանդություններ, չի պահպանում անատոմիական 
սկզբունքները և այլն։

17․1․3․3 ՄԱՍՏԻՏԻ ԲԱՐԴԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
17․1․3․3․1 ԿՐԾԻ ԻՆԴՈՒՐԱՑԻԱ
Ին դու րա ցիան կաթ նա գեղ ձի խո րը պա թո լո գիա կան փո փո խութ յունն է 

ին տերս տի ցիալ շա րակ ցա կան հյուս ված քի գե րա ճու մով և պա րեն խի մի միա
ժա մա նակ յա ատ րո ֆիա յով: Կր ծի ին դու րա ցիան զար գա նում է ինք նու րույն 
կեր պով (ա ռաջ նա կի), որ պես եր կա րատև կան գա յին այ տու ցի բար դութ յուն, 
կամ կրկնվող եր ևույթ է, որ պես կրծի շճա յին, ֆլեգ մո նա յին բոր բոք ման ու րիշ 
ձևե րի ելք: 

 ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ:Գեղ ձի ախ տա հար ված մա սը (հազ վա դեպ 
ամ բողջ կուր ծը) պնդա նում է, կթե լուց հե տո չի իջ նում, ցա մա քի ժա մա նա
կաշր ջա նում մեծ է մնում: Գեղ ձի զանգ վա ծում կա րող են շո շափ վել խու
լեր, կամ կուր ծը շատ թե քիչ հա վա սա րա չափ պնդա ցած է լի նում («մսոտ» 
կուրծ): Գլ խա վոր բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներն են̀  ցա վագ նութ յան և 
բոր բոք ման մյուս նշան նե րի բա ցա կա յութ յու նը: Պ րո ցե սը աս տի ճա նա բար է 
զար գա նում։ Ժա մա նա կի ըն թաց քում պա կա սում է կաթ նատ վութ յու նը: Ե թե 
դե գե նե րա տիվ եր ևույթ նե րը տա րած վում են գեղ ձի ար տա զա տիչ մա սի վրա, 

փո փոխ վում է նաև կա թի ո րա
կը, այն դառ նում է լոր ձոտ, գորշ 
գույ նի, փա թիլ ներ է պա րու նա
կում և  ան դու րե կան համ ու նի: 
Ախ տա հար ված մա սը կա րող է 
մե ծա ցած լի նել կամ փոք րա
նում է, աչ քի ընկ նում իր փոքր 
ծա վա լով ու պինդ, նույ նիսկ 
քա րոտ կոն սիս տեն ցիա յով:

 ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Կաթ նա գեղ
ձի պա րեն խի մի ան վե րա դարձ 
փո փո խութ յու նե րի հետ ևան
քով, արդ յունք ներ չի տա լիս:
Ն կար 6։ Այ տուց ված կուրծ։
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17․1․3․3․2 ԿՐԾԻ ԳԱՆԳՐԵՆԱ
Կր ծի գանգ րե նա մաս տի տի ելքն է, եր բեմն զար գա նում է, երբ նե խում 

ա ռա ջաց նող վա րա կը գա լակ տո գեն ճա նա պար հով, ար յու նա տար սիս տե մի 
մի ջով մտնում է գեղ ձի մեջ  (մե թաս տազ ներ), կամ թե տրավ մա տիկ վնաս
վածք նե րի դեպ քում: Կր ծի գանգ րե նա նկատ վել է նաև նեկ րո բա ցի լո զով տա
ռա պող ձիե րի հետ միա տեղ պահ վող կո վե րի մոտ: 

 ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ: Գանգ րե նա յի դեպ քում կրծի մաշ կի վրա գո
յա նում են գանգ րե նա յին խո ցեր, ո րոնք ան ջա տում են հյուս վածք նե րի կտոր
ներ պա րու նա կող ա ռատ էք սու դատ, մի քա նի դեպ քե րում կրծի վրա սկզբում 
եր ևան են գա լիս պինդ, ցա վագ նոտ, կապ տակար միր կամ մա նու շա կա գույն 
օ ջախ ներ, ո րոնք ձվաձև բարձ րութ յուն նե րի ձևով դուրս են ցցվում մա կե
րե սի վրա: Ժա մա նա կի ըն թաց քում ախ տա հար ված մա սե րի հյուս վածք նե րը 
քայ քայ վում են և ն րանց տե ղը ա ռա ջա նում են ան հարթ գորշ հա տա կով և 
կեղ տա ռու էք սու դա տով գանգ րե նո զա յին խո ցեր: Ամ բողջ քա ռոր դը ծա վա լով 
մե ծա նում է: Ավ շա յին հան գույց նե րը նույն պես մե ծա նում են և դառ նում ցա
վազ գաց: Կա թի ար տադ րան քը դա դա րում է կամ ար տա զա տու կը բաղ կա ցած 
է լի նում փոքր քա նա կութ յամբ կարմ րա վուն էք սու դա տից: Եր բեմն պրո ցեսն 
սկսվում է կա թի նե խա յին քայ քա յու մից, ո րը դառ նում է կար միր, մուգ դարչ
նա գույն և ս տա նում օ ծա նե լի քի կոն սիս տեն ցիա, վահ րա յին/1/ հոտ: Բուռն 
կեր պով ըն թա ցող գանգ րե նա յի դեպ քում ամ բողջ քա ռորդն ստա նում է կա
պույտ բծե րով վառկար միր գույն: Ա նոթ նե րը լցված են: Չ պիգ մեն տա վոր ված 
մաշ կի վրա պարզ եր ևում են կար միր քու ղեր (լիմ ֆան գոիտ): Շատ ան գամ 
պտկի հիմ քի մոտ դուրս է ցցվում օ ղա կաձև գնա ցող կա պույտ, մա նու շա

կա գույն և  ու րիշ ե րան
գա վո րում նե րով կար
միր դե մար կա ցիոն2 
գի ծը: Պ տու կը դառ նում 
է կապ տածի րա նա
գույն կամ սև: Տե ղա կան 
պրո ցե սին միա նում է 
ընդ հա նուր սեպ սի սի 
պատ կե րը, նկատ վում է 
պրո ֆու զա յին լուծ: 
Ն կար 7։ Կո վի գանգ րե նո
զա յին մաս տիտ։

 ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ։ Ան բա րեն պաստ է: Լա վա գույն դեպ քում, երբ հա
ջորդ վում է պրո ցե սը տե ղա փա կել, ախ տա հար ված, քա ռոր դի լակ տո գեն 
ֆունկ ցիան չի վե րա կանգն վում: Հա ճախ էմ բո լիկ ֆո կուս ներ են նկատ վում 
ե րի կամ նե րում, թո քե րում և լ  յար դում: Կեն դա նին մա հա նում է սեպ տի ցե
միա յից կամ պիէ միա յից: 

 ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Գանգ րե նո զա յին մաս տի տով հի վանդ կեն դա նին ան հա պաղ 
պետք է մե կու սաց վի: Ար տա զա տու կի գանգ րե նո զա յին քայ քայ ման դեպ քում 
կրծի մեջ են նե րար կում ման գա նաթթ վա յին կա լիու մի 12 % լու ծույթ, 3%  
1 ՎԱՀՐ՝ թարախ, շարավ:
2 ԴԵՄԱՐԿԱՑԻՈՆ՝ սահմանագծային

а) մաշ կի գույ նի փո փո խութ յուն, b) դե մար կա ցիա (սահ մա նա զա
տում) և նեկ րոզ, c) վնաս ված հե ռաց ված պա րենք խի ման վի րա հա
տա կան մի ջամ տութ յու նից հե տո։
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ջրած նի գե րօք սիդ, 0,51%  կար բո լաթ թու, լու գոլ  յան լու ծույթ, յո դա ֆոր մա յին 
ե թեր: Կր ծի խիստ ցա վագ նութ յան հետ ևան քով ներլց ված լու ծույ թը հե ռաց
նում են կա թե տե րի մի ջո ցով: Կտ րուկ կեր պով հա կա ցուց ված է մաս սա ժը: 
Գո յա ցող փա պար ներն/1/ անհ րա ժեշտ է բա նալ լայն կտրվածք նե րով, իսկ այ
նու հետև բու ժել այն պես, ինչ պես բու ժում են գանգ րե նո զա յին խո ցը: Խո ցե
րի մա քուր պա հե լը պետք է զու գակ ցել նեկ րո զի օ ջախ նե րը դժո խա քա րով, 
պղնձար ջաս պով, կար բո լաթթ վով խա րե լու և 34% ջրած նի գե րօք սի դից, ման
գա նաթթ վա յին կա լիու մի լու ծույ թից պատ րաստ ված ո ռոգ ման ու թրջոց նե րի 
հետ: Ներս ըն դու նե լու են տա լիս յո դա յին կա լիում, ստրեպ տո ցիդ, սուլ ֆի
դին: Ըն դար ձակ ախ տա հար ման դեպ քում, որ պես ծայ րա հեղ մի ջոց, կա րե լի է 
փոր ձել կրծի քա ռորդ ան դա մա հա տու մը:

17․1․3․4 ԿՐԾԻ ԴԵՐՄԱՏԻՏՆԵՐ
17․1․3․4․1 ԿՐԾԻ ՖՈՒՐՈՒՆԿՈՒԼՈԶ
Կրծ քի ֆու րուն կու լո զը/2/ կամ ճար պա գեղ ձե րի և կրծ քի մա զա պար կե րի 

թա րա խա յին բոր բո քու մը նկատ վում է ա ռա վե լա պես ա ռանց ցամ քա րի պահ
վող, մա զոտ կուրծ ու նե ցող կո վե րի լակ տա ցիոն ժա մա նա կաշր ջա նում: Եր բեմն 
ֆու րուն կու լո զը տնտե սութ յան մեջ մաս սա յա կան տա րա ծում է ստա նում, ո րը 
պետք է բա ցատ րել միա կող մա նի կե րակր ման և զ բո սան քի բա ցա կա յութ յան 
հո ղի վրա ի մու նի տե տի նվազ ման հետ: Ֆու րուն կու լո զի հա րու ցիչ ներ են, 
գլխա վո րա պես, սպի տակ ու դե ղին ստա ֆի լո կո կե րը և ստ րեպ տո կո կե րը: 

 ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ։ Կր ծի մաշ կի  վրա, մեծ մա սամբ միջկր ծա յին 
ա կո սում, ա ռա ջա նում  են բո րո բոք ման՝ ոս պից մինչև սի սե ռի մե ծութ յան մե
նա վոր կամ բազ մա թիվ օ ջախ ներ: Հա ճախ այդ պի սի օ ջա խի կենտ րո նում տե
ղա վոր ված է մա զար մա տը:  Պ րո ցե սի զար գաց ման հետ միա սին տե ղի է ու նե
նում մաշ կի բա րա կում և վեր ջինս ստա նում է կար միր կամ դե ղին գույն: Ա մեն 
մի ֆու րուն կուլ ու նի կա ղի նի և նույ նիսկ ըն կույ զի մե ծութ յուն: Խո շոր ֆու
րուն կուլ նե րի կենտ րո նում կա րե լի է ծփանք զգալ:  Հար ևան մա սե րի այ տու
ցի հետ ևան քով բոր բոք ման օ ջախ նե րը պնդա նում են ու բնո րոշ վում խիստ 
ցա վագ նութ յամբ: Հա սած ֆու րուն կուլ ներն ինք նա բե րա բար բաց վում են, ար
տա զատ վող թա րա խը սոսն ձում է մա զե րը, վա րա կա վո րում հար ևան հատ
ված նե րը: Այդ պատ ճա ռով, ա ռող ջա ցող ֆու րուն կուլ նե րի կող քին ծա գում 
են նո րե րը, և հի վան դութ յու նը ձգձգվող ըն թացք է ստա նում: Ֆու րուն կու լի 
բա ցու մից հե տո գո յա ցող խո ցի կը փակ վում է գրա նու լա ցիոն հյուս ված քով, 
թող նե լով ա վե լի կամ պա կաս նշա նա կա լի սպի: Ա ռան ձին ֆու րուն կուլ ներ 
ծածկ վում են շա րակ ցա կան հյուս ված քով, կազ մա կերպ վում են և նույ նիսկ 
կրա կալ վում, պայ մա նա վո րե լով մաշ կի զգա լի հաս տա ցում նե րը: Մե նա վոր 
ֆու րուն կուլ նե րը կաթ նատ վութ յան և կա թի ո րա կի վրա ազ դե ցութ յուն չեն 
ու նե նում: Մաշ կի ըն դար ձակ ախ տա հա րում նե րի դեպ քում, նրա ցա վագ նու
թ յան հետ ևան քով, կթե լը դժվա րա ցած է լի նում, կա թի ար տա զա տու մը պա
կա սում է, իսկ կա թի մեջ մեծ քա նա կութ յամբ լեյ կո ցիտ ներ են պա րու նակ վում: 
1 Փապար՝ փոքրիկ անցք՝ խոռոչ, ծոծրակ
2 Ֆուրունկուլոզ՝ չիբան, մազապարկի և շրջապատող շարակցական հյուսվածքի սուր թարա խա
մե ռուկային բորբոքում։ Բազմաթիվ ֆուրունկուլների առաջացումը կոչվում է ֆուրունկուլոզ, իսկ 
մաշկի և մազապարկերն ու ճարպագեղձերը շրջապատող ենթամաշկային ճարպաբջջանքի թա րա
խամեռուկային բորբոքումը՝ կարբունկուլ։
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 ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ։ Բա րեն պաստ է, սա կայն հնա րա վոր են կրծի ֆլեգ մո
նա յի և  ին դու րա ցիա յի ձևի բար դա ցում ներ: 

 ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Հիմ նա կան մի ջո ցա ռու մը ախ տա հար ված մա սե րի ու շա դիր 
լվա ցումն է տաք ջրով և  օ ճա ռով կամ ա վե լի լավ, թույլ ախ տա հա նիչ լու ծույ
թով: Մա զե րը կարճ խու զում են: Էք սու դա տի չո րա ցած կեղ ևիկ նե րը հե ռաց
նում են: Բոր բոք ված օ ջա խի շուրջ ե ղած մաշ կը տրո րում են յո դի սպիր տա յին 
լու ծույ թով 1:5001000,  որ պես զի ախ տա հար ման հետ միա ժա մա նակ մաշ կը 
թույլ կեր պով դա բաղ վի: Ֆու րուն կուլ նե րի հա սու նա ցումն ա րա գաց նե լու հա
մար, նրանց գլխիկ նե րը, ու շա դիր մաք րե լուց հե տո, պետք է քսել մա քուր իխ
տիոլ կամ իխ տիոլգլի ցե րին։ Խո շոր ֆու րուն կուլ նե րը բա ցում են խա չաձև 
կտրված քով: Ջ րա յին լու ծույթ նե րով հա ճա խա կի ո ռո գում նե րը, ջեր մաթր ջոց
նե րից ու տա քաց նող կոմպ րես նե րից օգտ վե լը ոչ միայն սա կավ օգ տա կար են, 
այլև շատ ան գամ նպաս տում են պրո ցե սի տա րած մա նը: Լավ արդ յունք են տա
լիս կա պույտ լույ սը, կվար ցի լապ տե րով լու սա վո րե լը, չոր ջեր մութ յու նը: Տե
ղա կան բուժ ման հետ միա սին, մաս նա վո րա պես ա նա սուն նե րի մասսայական 
ախ տա հար ման դեպ քում, անհ րա ժեշտ է բա րե լա վել նրանց պահ ված քի պայ
ման նե րը և փո խել կե րա բա ժի նը: Լավ արդ յունք ներ են նկատ վում գա րեջ րի 
դիր տով (բար դա)  կե րակ րե լու դեպ քում: Օր գա նիզ մի պաշտ պա նա կան ու ժե
րը բարձ րաց նե լու հա մար կի րա ռում են աու տո հե մո թե րա պիա, լակ տո թե րա
պիա, քլո րատ կա լիու մի ( Բեր թո լեի աղ, քլորական թթվի կա լիու մա կան աղ) 
նե րե րա կա յին նե րար կում ներ: Հանձ նա րար վում է փոր ձել պո լի վա լենտ ստա
ֆի լոստրեպ տո կո կա յին շի ճու կը, եր բեմն բա րե լավ ման ուղ ղութ յամբ խիստ 
բե կում է նկատ վում 200300 մլ 1% ստրեպ տո ցի դի մեկեր կու նվագ նե րե րա
կա յին սրսկու մից հե տո:

17․1․3․4․2 ԿՐԾԻ ԾԱՂԻԿ
Կր ծի ծա ղի կով հի վան դա նում են ե րի տա սարդ կո վերն ու ոչ խար նե րը, 

ա վե լի հա ճախ ծննդա բե րութ յու նից հե տո: Ի տար բե րութ յուն մաշ կի մյուս 
հի վան դութ յուն նե րի, ծաղ կի ժա մա նակ բնո րոշ են ախ տա հար ված մա սե
րի ձևն  ու գույ նը, ինչ պես նաև պրո ցե սի ըն թաց քի օ րի նա չա փութ յու նը: 
Հիվանդությունը սկսվում է կո րե կի մե ծութ յան կլոր բծե րի եր ևան գա լուց, 
ո րոնք շրջա պատ ված են վառկար միր օ ղա գո տով: Ո րոշ ժա մա նա կից հե տո 
բծե րի տեղն ա ռա ջա նում են փոք րիկ հան գույց ներ, ո րոնք այ նու հետև վե րած
վում են շճա յին կամ դե ղին գույ նի հե ղու կով լցված բնո րոշ բշտիկ նե րի: Բշտիկ
նե րի կենտ րո նում նկա տե լի է խո րա ցում՝ ծաղ կի պոր տը: Մի քա նի օր անց 
բշտի կի պա րու նա կութ յու նից գո յա նում է թա րախ (պուս տու լա/1/):  Պուս տու
լա նե րը բաց վում են և ն րանց տե ղը մնում են  է պի թե լաց ման ու սպիաց ման 
են թարկ վող ոչ խո րը խո ցիկ ներ:    

   
17․1․3․4․3 ԿՐԾԻ ՄԱՇԿԻ ԱՅՐՎԱԾՔՆԵՐ ԱՐԵՎԻՑ
Շոգ օ րե րին, մա նա վանդ ա րո տա վայ րում պա հե լու սկզբին, պա տա հում է, 

որ ար ևի ճա ռա գայթ ներն այ րում են կո վի կրծի ար տա քին ծած կույ թը: Մաշ
կը խիստ ար յու նալց ված է, շո շա փե լիս ցա վազ գաց, եր բեմն այ տու ցա վոր ված, 
պրկված, փայ լուն, սո վո րա բար ախ տա հար վում է կրծի մի կող մը: Կա թը չի 
1 ՊՈՍՏՈՒԼԱ՝ պզուկ, կորեկի հատիկից մինչև սիսեռի մեծության թարախաբշտիկ
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փոխ վում: Խիստ ցա վազ գա ցութ յան դեպ քում նկա տե լի է ընդ հա նուր ընկճ
վա ծութ յուն: 

 ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ բա րեն պաստ է: 
 ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Մաշ կին քսում են վա զե լին, յուղ, հում սեր: Լավ է ազ դում 

նաֆ թա լի նի օ ծա նե լի քը: Պ րո ցե սը վեր ջա նում է 12 օր վա ըն թաց քում:

17․1․3․4․4 ԿՐԾԻ ՑՐՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐԸ
Կո վե րի կրծի ցրտա հա րու մը ա վե լի հա ճախ նկատ վում է լակ տա ցիոն ժա

մա նա կաշր ջա նում, տար վա ցուրտ ե ղա նա կին, մա նա վանդ քա մոտ սառ նա
մա նի քին, տե ղից տեղ քշե լու կամ աշ խա տան քի մեջ օգ տա գոր ծե լու դեպ քում: 
Ախ տա հար վում են ա ռա վե լա պես առջ ևի պտուկ նե րը: 

 ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ։ Ցր տա հա րու մից հե տո մի քա նի ժամ անց 
նկատ վում են մաշ կի կարմ րութ յուն, կթե լիս խիստ ցա վազ գա ցութ յուն: 12 
օ րից հե տո մաշ կի մակերեսը ստանում է մա գա ղա թի կամ փայ լուն կի սա թա
փան ցիկ բա րակ թա ղան թի տեսք, ո րը պինդ ձգում է պտու կը: Ախ տա հար ված 
և նոր մալ հատ ված նե րի սահ մա նին գո յա նում է վառկար միր գիծ: Եր բեմն «բա
րակ» թաղանթը սկսվում է ճաքճ քել, մաշկն ար յու նա հո սում է: Ն րա պոկ ված 
տե ղում եր ևան են գա լիս գրա նու լա ցիոն հյուս ված քով ծածկ ված հատ ված ներ, 
տեղտեղ նկատ վում են է պի թե լի զաց ման օ ջախ ներ: Թեթև ու սահ մա նա փակ 
ցրտա հա րում նե րը վեր ջա նում են ախ տա հար ված մա կե րե սին է պի թե լի զա ցու
մով: Խո րը ախ տա հար ման դեպ քում ա ռա ջա նում է պտկի գանգ րե նա: Ա ռանձ
նա պես վտան գա վոր են պտկի գա գա թի ախ տա հա րում նե րը, նրանք վեր ջա
նում են պտկա յին խո ղո վա կի նե ղա ցու մով կամ լրիվ փա կու մով: 

 ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ցր տա հար ված տե ղե րը ներշ փում են փափ կաց նող օ ծա նե
լիք նե րով: Անհ րա ժեշտ է պտկա յին խո ղո վա կի կա թե տե րի զա ցում կա տա րել:

17․1․3․4․5 ԿՐԾԻ ԱՅԼ ԴԵՐՄԱՏԻՏՆԵՐ
Կրծ քի դեր մա տիտ նե րը1 կա րող են զար գա նալ գեր պա ղեց ման, խո նա վա

ցած կրծքի հող մա հար ման պատ ճա ռով, ան մա քուր պա հե լու հետ ևան քով, 
սուր ներշ փում ներ կա տա րե լուց հե տո: Շատ ան գամ դեր մա տի տը նյու թե րի 
փո խա նա կութ յան խախտ ման սիմպ տոմ է ծա ռա յում կամ ա ռա ջա նում է մաշ
կի մյուս հատ ված նե րի ախ տա հար ման հետ միա ժա մա նակ, որ պես կե րա յին 
ին տոք սի կա ցիա յի հետ ևանք (կար տո ֆի լի, բար դա յի [դի րի տի] ե րեք նու կի, 
առ վույ տի, հնդկա ցո րե նի էկ զան թեմ ներ): 

 ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ փո փոխ վում են մաշ կի ա վե լի կամ պա կաս 
վառ կարմ րութ յու նից ցա վագ նութ յու նից մինչև խոր թա րա խա յին ախ տա
հա րում նե րը: Վեր ջին դեպ քում ա ռա վե լա պես կրծքի աջ և ձախ կե սե րի միջև 
եր ևան են գա լիս մաշ կի հաս տա ցում նե րը: Ն րանց մա կե րե սի վրա ճա քեր են 
գո յա նում, ո րոնց մի ջո ցով ար տա զատ վում է թա րա խա յին էք սու դատ, ո րը չո
րա նում ու կեղ ևա կալ վում է կամ խառն վե լով փո շու հետ վե րած վում է կեղ տա
ռու, կեղ տոտ, վահ րա յին հո տով մա զե րը սոսն ձող զանգ վա ծի: Խո ցա վոր ման 
հետ միա սին մաշ կի մեջ ձևա վոր վում են գնդա սե ղի գլխի կից մինչև կա ղի նի 
1 Դերմատիտ՝ մաշկաբորբ, հայտնի է նաև որպես էկզեմա, հիվանդությունների մեծ խումբ, որոնց 
բնորոշ է մաշկի բորբոքումը։ Առաջանում է մաշկի քոր, կարմրածություն (էրիթեմա) և մաշկի 
ցանավորում։
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մե ծութ յան բազ մա թիվ թա րա խա յին օ ջախ ներ: Ե թե պրո ցե սը տա րած վում է 
պտուկ նե րի վրա, կթելն ու ղեկց վում է կեն դա նու խիստ ան հանգս տութ յամբ: 
Կա թի ո րա կը, որ պես կա նոն չի փոխ վում, բայց ըն դար ձակ ախ տա հա րում
նե րի դեպ քում նրա մեջ հայտնաբերվում են զգա լի քա նա կութ յամբ լեյ կո ցիտ
ներ: Թա րա խա յին դեր մա տի տի ժա մա նակ կա րող են մեկ  կամ եր կու կող մե
րից մե ծա նալ ավ շա յին հան գույց նե րը: 

 ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ։ Բա րեն պաստ է: 
 ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ա ռա ջին հեր թին վե րաց նում են հի վան դաց ման պատ ճառ նե

րը՝ փո խում  են կե րա բա ժի նը, կեն դա նուն հան գիստ են տա լիս, զգույշ կթում: 
Անհ րա ժեշտ է ախ տա հար ված մա սե րը ու շա դիր կեր պով լվա նալ տաք ջրով 
և  օ ճա ռով կամ սո դա յի լու ծույ թով, կպած մա զե րը խու զել: Չո րա ցած մաշ կը 
ծած կում են  տտիպ, չե զոք կամ թույլ ախ տա հա րիչ օ ծա նե լիք նե րով (լո րա յին 
վա զե լին, իխ տիո լի օ ծա նե լիք, իխ տիոլգլի ցե րին, ցին կի օ ծա նե լիք)։ Ջ րոտ վող 
դեր մա տիտ նե րի դեպ քում օգ տա կար է էկ զե մա տոզ տե ղե րի վրա ցա նել քսե րո
ֆորմ, տա նին, ցին կի օք սիդ, տալկ, խա րել դո խա քա րով կամ թրջոց ներ դնել։ 
Թա րա խա յին դեր մա տիտ նե րի դեպ քում կար ևոր է մա քուր պա հել կուրծ քը, 
լվա նալ ջրա ծին պե րօք սի դով, ման գանաթթ վա յին կա լիու մի, ռի վա նո լի լու
ծույթ նե րով ու հե տո ախ տա հա նիչ օ ծա նե լիք ներ քսել։ Ե թե պտկի մաշ կը շատ  
է ախ տա հար ված, պետք է կթել կա թե տե րի օգ նութ յամբ: Հա տուկ ու շադ րու
թյուն պետք է դարձ նել գո մի մաք րութ յա նը, ցամ քա րը հա ճա խա կի փո խե լուն:

17․1․3․4․6 ԿՐԾԻ ՇՃԱՅԻՆ ԱՅՏՈՒՑ
Կրծ քի կան գա յին (սիմպ տո մա տիկ) այ տուցն ա ռա ջա նում է հղիութ յան   

ու  ծննդա բե րութ յան կա պակ ցութ յամբ ար յան շրջա նա ռութ յան  ընդ հա նուր 
խախտ ման հո ղի վրա: 

 ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐՆ ՈՒ ԸՆԹԱՑՔԸ։ Կան գա յին այ տու ցը ա րագ 
կեր պով քաշ վում է ի րե նից հե տո ոչ մի հետք չթող նե լով։ Ա նու շադ րութ յան 
մատն ված դեպ քե րում այ տու ցա յին  հատ ված նե րը շա րակ ցա կան հյուս ված
քի աճ ման հետ ևան քով  ծա վա լով մե ծա ցած ու պնդա ցած են մնում; Այս փո
փո խութ յուն նե րը տա րած վում են միջբլ թա կա յին  շա րահ յուս ված քա յին միջ
նա խա վե րի վրա, ո րոնց հաս տա ցու մը ա ռա ջաց նում է գեղ ձա յին հյուս ված քի 
ատ րո ֆիա/1/, կաթ նատ վութ յան պա կա սում, կրծի, մա նա վանդ  հետ ևի մա սե
րի ընդ հա նուր մե ծա ցու մով (ին դու րա ցիա): Ծալ քե րը մաշ կի վրա հարթ վում 
են, հա ճախ այ տուց վա ծութ յու նը, շատ թե քիչ ցայ տուն դուրս ցցվող փոք րիկ  
չոր սու նե րի/2/ ձևով, ո րո վայ նի պա տով տա րած վում է դե պի ա ռաջ։ Շատ ան
գամ այ տուց վում է կրծի մեկ կե սը։  Ա ռան ձին կո վե րի մոտ նկատ վում է մերթ 
աջ, մերթ ձախ կե սի այ տու ցի հեր թա գա յում։  Կաթ նա գեղ ձի մաշ կը ա վե լի 
սառն է, քան հար ևան մա սե րի նը, նրա կոն սիս տեն ցիան խմո րա վուն է, մա
տով սեղ մե լիս մաշ կում գո յա նում են դան դա ղո րեն հարթ վող խո րա ցում ներ։ 
Կեն դա նու ընդ հա նուր վի ճա կը և մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը մնում են նոր մա յի 
սահ ման նե րում։ Կա թը չի փոխ վում, բայց ար յան մա տա կա րար ման խախտ
ման հետ ևան քով նրա քա նա կը կա րող է պա կա սած լի նել:  Դեպ քեր են լի նում, 
երբ կրծի այ տու ցա վոր կե սից ա վե լի շատ կաթ են կթում, քան նոր մա լից։  
1 ԱՏՐՈՖԻԱ՝ ապաճում, ծյուրանք․ որևէ օրգանի չափերի փոքրացում (մարդու և կենդանու մոտ), 
որը ուղեկցվում է այդ օրգանի ֆունկցիայի խանգարմամբ (մասնակի կամ լրիվ)։
2 ՉՈՐՍՈՒ՝ քառատաշ
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 ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Կան գա յին այ տու ցի դեպ քում ձգտում են կան խել այ տու
ցա վոր հյուս ված քի տրավ մա տիկ վնա սում նե րը: Կեն դա նուն չպետք է թող նել 
ընդ հա նուր հոտ մեջ,  բայց ա մեն օր եր կուե րեք ան գամ 1ա կան ժա մով զբո
սանքն անհ րա ժեշտ է: Թերապևտիկ մի ջամ տութ յու նը պետք է ուղղ ված լի
նի վե րա կանգ նե լու ար յան ու ավ շա յին շրջա նա ռութ յու նը և պա կա սեց նե լու 
ներհ յուս ված քա յին ճնշու մը, ո րին հաս նում են հա ճա խա կի կթե լով (օ րա կան 
մինչև 10 ան գամ) և դե պի կրծի հիմքն ար վող մաս սա ժով: Այ տու ցի ա մե նաա
րագ  քաշ վե լուն նպաս տում են խո տի ման րու քից պատ րաստ ված ջեր մա
թրջոց նե րը: Գրգ ռող օ ծա նե լիք նե րը և լի նի մենտ նե րը հա կա ցուց ված են: Տե
ղա կան բուժ ման հետ միա սին հանձ նա րար վում են լու ծո ղա կան մի ջին ա ղեր 
և  ու շագ րավ ներշ փում ներ կրծքի, վեր ջա վո րութ յուն նե րի և գա վա կի շրջա
նում, կեն դա նուն պա հել չոր կե րով և ջ րե լը սահ մա նա փա կել:

17․1․3․5 ՏԱՐԲԵՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՄԱՍՏԻՏՆԵՐ
17․1․3․5․1 ԶԱՄԲԻԿՆԵՐԻ ՄԱՍՏԻՏՆԵՐԸ
Զամ բիկ նե րի մոտ ա ռա վե լա պես նկատ վում է գեղ ձի կե սի և, հազ վա դեպ, 

ամ բող ջի կա տա րա յին կամ թա րա խակա տա րա յին մաս տիտ: Կր ծի ախ տա
հար ված մա սը այ տու ց վում է (խմո րա վու նութ յուն կամ պնդութ յուն), դառ
նում է տաք ու ցա վազ գաց: Զամ բի կը մտրու կին մոտ չի թող նում կրծքին: 

 ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ։ Հա ճախ ցու ցա բե րում է քայլ ված քի լար
վա ծութ յուն կամ կա ղութ յուն: Կ թե լիս ար տա զատ վում է ջրա լի, փա թիլ ներ 
պա րու նա կող կամ լոր ձաթա րա խա յին զանգ ված: Թա րա խա յին բոր բոք ման 
զար գա նա լու հետ ախ տա հար ված կե սում գո յա նում է եր բեմն կրծի ամ բողջ 
բա ժինն ընդգր կող մեկ  (կամ մի քա նի) պրո ցես, ո րը  բաղ կա ցած  է փխրու նա
ցած, մե ռած հյուս վածք նե րից և թա րա խով լցված մե ծա քա նակ խլվակ նե րից: 
Շատ ան գամ կրծքի բոր բո քումն ու ղեկց վում է ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցու
մով, ա խոր ժա կի բա ցա կա յութ յամբ ար տա հայտ վող ընդ հա նուր ռեակ ցիա յով: 

 ԲՈՒԺՈՒՄԸ:  Անհ րա ժեշտ է, ըստ հնա րա վո րութ յան, հա ճախ կթել: Մտ
րու կին հե ռաց նում են մո րից և  ար հես տա կան կեր պով կե րակ րում կրծքի 
ա ռողջ կե սից կամ ու րիշ զամ բի կից կթած կա թով: Նա յած բո րո բո քա յին պրո
ցե սի բնույ թին՝ պետք է կի րա ռել սա ռը ջեր մաթր ջոց ներ, կրծի մաշ կին քսել 
կամ ֆո րա յին յուղ, կամ ֆո րա յին սպիրտ, իխ տիո լի, կրեո լի նի և  այլ օ ծա նե լիք
ներ: Հա սած աբ սես նե րը ա ռանց հա պա ղե լու բա ցում են: Սկզբ նա կան ստա
դիա նե րում  պրո ցե սի լուծ մա նը նպաս տում են՝ զամ բի կին չոր կե րե րով կե
րակ րե լը, ջրի սահ մա նա փա կու մը, լու ծո ղա կան ա ղեր տա լը։

17․1․3․5․2 ՈՉԽԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍՏԻՏ
Ոչ խար նե րի և  այ ծե րի մաս

տի տը նույն ձևի է, ինչ պես կո
վե րի նը:  
Ն կար 8։ Ոչ խա րի մաս տիտ (են
թակ լի նի կա կան, սուր և ք րո նիկ)։
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Ն կար 9։ Այ ծի կրծի մաս տիտ։

Ն րա ըն թացքն ու բու ժու մը որ ևէ ա ռանձ նա
հատ կութ յամբ չի տար բեր վում, ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ 
ՈՉԽԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆԳՐԵՆՈԶԱՅԻՆ ՄԱՍՏԻՏԻ, ո րը 
ո րոշ  մաս նա հատ կութ յուն ու նի: Ոչ խար նե րի գան
գրե նո զա յին մաս տիտն ա ռա ջա նում է bact. Mastitidis 
ovis ի  կող մից: 

Ն կար 10։ Ոչ խա րի գանգ րե նո զա յին մաս տիտ։

Հի վան դութ յու նը հա ճախ ըն թա նում է հա մա ճա րա կի ձևով: Ոչ խար ներն 
ախ տա հար վում են ա ռա վե լա պես ծննդա բե րութ յու նից 46 շա բաթ հե տո: Վա
րա կը մտնում է գա լակ տո գեն ճա նա պար հով, բայց, գլխա վո րա պես, մաշ կի 
վնաս վածք նե րի մի ջով: 

 ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ։ Հի վան դա ցած ոչ խար նե րը չեն թող նում, 
որ գառ նե րը մո տե նան կրծքին, հրա ժար վում են կե րից։ Ն կատ վում է լար ված 
քայլ վածք  կամ խիստ ար տա հայտ ված կա ղութ յուն: Մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը 
բարձ րա ցած է: Ախ տա հար ված կե սը կամ ամ բողջ կուր ծը ծա վա լով մե ծա նում 
է, դառ նում պինդ, շատ ցա վազ գաց: Գեղ ձի մաշ կը հի պե րե մա ցած է։ Ն րա վրա 
տեղտեղ եր ևան են գա լիս կապ տա վուն  բծեր, ո րոնք պրո ցե սի ըն թաց քում 
կապ տամուգ կար միր գույն են ստա նում: Ախ տա հար ված մա սը հա ճախ սահ
մա նա փակ վում է դե մար կա ցիոն գծով:  Կա թի ար տա զա տու մը դա դա րում է 
կամ կա թը դառ նում է ջրա յին գորշկար միր գույ նի, վահ րա յին հո տով: Հի
վան դութ յու նը սուր ըն թացք ու նի: Եր կուե րեք ո րից հե տո բոր բո քա յին այ
տու ցը տա րած վում է ո րո վա յա պա տե րի ու վեր ջա վո րութ յուն նե րի վրա և մեծ 
մա սամբ կեն դա նին սատ կում է: Առողջանալու դեպքում պրոցեսն ընդունում 
է աբսցեսի ձև, իսկ դեմարկացիոն գծի գոյանալու դեպքում ախտահարված 
կեսը պոկվում է: Հետագայում խոցոտ մակերեսը սպիավորվում է: 

 ԿԱՆԽԱԳՈՒՇԱԿՈՒՄԸ ան բա րեն պաստ է։ Ոչ խար նե րը մեծ մա սամբ մա
հա նում են ա ռա ջին 45 օր վա ըն թաց քում: 

 ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Կուրծ քը տա քաց նում  են ջեր մաթր ջոց նե րով և հա ճախ 
կթում: Ներս ըն դու նե լու հա մար օ րա կան ե րեք ան գամ տա լիս են 12 թե
յի գդալ մե թի լեն կա պույ տի լու ծույթ 1:1000: Տե ղա կան օգ տա գոր ծում են 
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ախտահանիչ և խա րող պրե պա րատ ներ: Բա վա րար ընդ հա նուր վի ճա կի 
դեպ քում կրծքի ախ տա հար ված  կե սը  կա րե լի է ան դա մա հա տել: 

 ՊՐՈՖԻԼԱԿՏԻԿԱՅԻ նպա տա կով ոչ խար նե րը են թար կում են վակ ցի նաց ման:

17․1․3․5․3 ՄԵՐՈՒՆԻ ՄԱՍՏԻՏՆԵՐ
Խո զե րի մաս տի տը զար գա նում է, երբ վա րա կը մտնում է գլխա վո րա պես 

խոճ կոր նե րի ա տամ նե րով պատ ճա ռած վնաս ված քի մի ջով և  հազ վա դեպ՝ 
գա լակ տո գեն ու հե մա տո գեն ճա նա պար հով: 

 ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ: Հի վան դութ յու նը սահ մա նա փակ վում է գեղ
ձա յին հյուս ված քի մեկ փնջով, կրծքի կե սով կամ տա րած վում է եր կու կող մե
րում: Բոր բոք ված հատ վածն աչ քի է ընկ նում իր կարմ րութ յամբ, բարձ րա ցած 
տե ղա կան ջեր մաս տի ճա նով, ցա վագ նութ յամբ:  Մաշ կը լար ված է, փայ լուն, 
ծալ քե րը հարթ ված են: Պ տուկ նե րից մղվում է ջրա լի, փա թիլ նե րով, եր բեմն 
վար դա գույն ար տա զա տուկ: Ե թե թա րա խա յին բոր բո քում է ա ռա ջա նում, 
ախ տա հար ված բլթա կում ձևա վոր վում են մանր թա րա խա կույ տեր կամ 12 
խո շոր աբս ցես: Բլ թա կի գանգ րե նա յի դեպ քում, ա րագ կեր պով պրո ցե սի մեջ 

է ներգ րավ վում կրծքի ամ բողջ կե սը: 
Թա րա խա յին և գանգ րե նո զա յին մաս
տիտ նե րը, մա նա վանդ մի քա նի բլթակ
ներ ընդգր կող ներն ըն թա նում են ծանր 
ընդ հա նուր եր ևույթ նե րով՝ խո զը հրա
ժար վում է կե րից, պառ կում է ձգված 
դիր քով, ար տա քին գրգիռ նե րին չի հա
կազ դում: 
Նկար 11։ Մերունի գանգրենոզային մաս
տիտ։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Կա տա րա յին մաս տի տի դեպ քում անհ րա ժեշտ է հա ճախ կթել 
և գեղ ձը մաս սա ժել կամ ֆո րա յին պրե պա րատ նե րով,  իխ տիո լի օ ծա նե լի քով: 
Պ րո ցե սի լու ծումն ա րա գա նում է, երբ ներս ըն դու նե լու հա մար տա լիս են կա
լո մել/1/, ու րոտ րո պին/2/, սա լոլ (Phenyl salicylate): Թա րա խա կույ տե րը բա ցում 
են: Վեր քի վրա դնում են կոլ լո դիով, դոն դո ղով կամ ու րիշ սոսն ձով մաշ կին 
կպչող փա թա թան: Գանգ րե նո զա յին մաս տի տի դեպ քում ցուց ված է ան մի
ջա պես ան դա մա հա տել ախ տա հար ված գեղ ձը, ո րով հետև ա նու շադ րութ յան 
մատն ված հի վան դութ յու նը հա ճախ սեպ տի կո պիէ միա յով է վեր ջա նում:

17․1․3․5․4 ՇՆԵՐԻ, ԿԱՏՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ՃԱԳԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍՏԻՏՆԵՐ
Շները ու կատուները հազվադեպ են հիվանդանում մաստիտներով։ 

Հիվանդությունը զարգանում է առավելապես հեմատոգեն վարակի հողի 
վրա և թարախային բորբոքման ձևով է ընթանում: Մաշկի վնասվելու 
դեպքում վարակը տարածվում է ավշային ուղիներով: Տեղական հակազգումն 
արտահայտվում է ցավագնությամբ, այտուցով ու արտազատուկի փո փո
1 ԿԱԼՈՄԵԼ՝ սնդիկի քլորիդ, Hg2Cl2, քլորաջրածնական թթվի սնդիկային աղը։
2 ՈՒՐՈՏՐՈՊԻՆ կամ հեքսամեթիլենտետրամինը հականեխիչ դեղանյութ է։ Հակամանրէային 
ազդեցությունը պայմանավորված է թթվային միջավայրում հեքսամեթիլենտետրամինի քայքայմամբ 
առաջացած մրջնալդեհիդով։



‒ 292‒

խու թյամբ։ Որպես կանոն, մաստիստն ուղեկցվում է մարմնի ջերմաստիճանի 
բարձրացումով և ընդհանուր ընկճվածությամբ:

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ ՓԱՍՏ
Որպեսզի արտադրվի 1516 լ կաթ, կրծի միջով պետք է անցնի 9 տոննա 
արյուն։ Արյունը կազմում է կովի քաշի մոտ 6 տոկոսը։

17․1 ՍՏՈՒԳԻ՛Ր ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԴ
1. ի՞նչ կառուցվածք ունի կովի կուրծը։ 
2. որո՞նք են ըստ կրծի բորբոքման՝ էքսուդատի բնույթի մաստիտները։
3. որո՞նք են հպավարակային մաստիտների հիմնական հարուցիչները։
4. որո՞նք են շրջապատի միջավայրի մաստիտների հիմնական հա րու ցիչ ները։
5. որո՞նք են մաստիտների հիմնական ախտածինները:
6. մաստիտների դասակարգումը՝ ըստ փոխանցման եղանակի։
7. մաստիտների դասակարգումը՝ ըստ կլինիկական ախտանիշների։
8. որո՞նք են կլինիկական մաստիտները ըստ ընթացքի։
9. ինչպիսի՞ սպեցիֆիկ և թարախային մաստիտներ են հայտնի։

10. ինչպիսի՞ ոչ սպեցիֆիկ մաստիտների հարուցիչներ են հայտնի։
11. որո՞նք են կատարային մաստիտի ձևերը։             
12. որո՞նք են մաստիտի բարդացումները ըստ ելքերի։      
13. նկարագրել շճային մաստիտի կլինիկական նշանները։
14. նկարագրել կատարային մաստիտի կլինիկական նշանները։
15. նկարագրել ֆիբրինոզային մաստիտի կլինիկական նշանները։
16. նկարագրել թարախային մաստիտի կլինիկական նշանները։ 
17. նկարագրել հեմոռագիկ մաստիտի կլինիկական նշանները։ 
18. նկարագրել կրծի բորբոքման ախտաբանական նշանները սպեցիֆիկ 

մաս տիտների դեպքում։
19. նկարագրել կրծի բորբոքման ախտաբանական նշանները ոչ սպեցիֆիկ 

մաս տիտների դեպքում։
20. որո՞նք են կրծի դերմատիտները։
21. նկարագրել տարբեր կենդանիների մաստիտների կլինիկական նշան

ները:
       
17․1 ԹԵՍՏԵՐ
I Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը

 Կովի կրծի կառուցվածքը̀
1. Պտուկ
2. Սեղմամկան
3. Կաթնածորան
4. Նյարդեր
5. Կաթնային ցիստեռն
6. Ալվեոլներ
7. Շարակցական հյուսվածք
8. Զարկերակ
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9. Երակ
10. Ավշային հանգույց

II Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը
 Կրծի բորբոքման տեսակները̀

1. Շճային
2. Կատարային
3. Ֆիբրինոզային
4. Թարախային
5. Հեմոռագիկ
6. Սպեցիֆիկ
7. Ոչ սպեցիֆիկ

III Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը
 Ըստ հարուցչի հայտնաբերման սպեցիֆիկ մաստիտներ են՝

1. Դաբաղային
2. Ակտինոմիկոզային
3. Տուբերկուլ յոզային
4. Բրուցել յոզային
5. Ծաղիկ
6. Լեպտոսպիրոզային
7. Սիբիրախտային

IV Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը
 Մարդուց կաթին փոխանցվող հիվան դություններ են՝

1. դիֆթերիան, 
2. սկարլատինան (քութեշ),  
3. որովայնային տիֆը,
4. կարմրուկը:

17.2 ՄԱՍՏԻՏՆԵՐԻ ԲՈՒԺՈՒՄ ՈՒ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ
17.2.1 ԿՐԾԻ ԼՎԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՀԻԳԻԵՆԱՅԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ։
Կա նո նա վոր ժա մա նա կա ցույ ցով լվաց ման և  ախ տա հան ման աշ խա տանք

նե րի կազ մա կեր պու մը նպա տակ ու նի նվա զեց նե լու հնա րա վոր աղ տոտ վա
ծութ յան հնա րա վո րութ յու նը։ Լ վաց ման և  ախ տա հան ման աշ խա տանք նե րի 
ի րա կա նա ցումն ա պա հո վում է «ֆեր մա յից մինչև պա տա ռա քաղ» կամ «դաշ
տից միեչև սե ղան» սկզբուն քի կի րա ռու մը, և  ընդ հա նուր առ մամբ ու նի ե րեք 
նպա տակ, այդ թվում.

• կան խար գե լում է ար տադ րութ յու նից մինչև սպա ռու մը մար դու մի ջո
ցով կա թին փո խանց վող հի վան դութ յուն նե րի տա րա ծու մը/1/,

• կան խար գե լում է ար տադ րութ յու նից մինչև սպա ռու մը գյու ղատն տե
սա կան կեն դա նի նե րից ստաց ված կա թի մի ջո ցով մար դուն փո խանց
վող հի վան դութ յուն նե րի տա րա ծու մը,

1 Մարդուց կաթին փոխանցվող հիվան դություններ՝ դիֆթերիան, սկարլատինան (քութեշ),  որո վայ
նա յին տիֆը և այլն։
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• բա րե լա վում է կա թի ու կաթ նամ թեր քի պահ պան ման ժամ կետ նե րը և 
դ րանց ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րը։

Կթ վո րի անձ նա կան հի գիե նան և կ թից ա ռաջ ի րա կա նաց վող գոր ծո ղու
թ յուն ներն ուղ ղա կիո րեն ազ դում են կա թի ո րա կի վրա: Կթ վորն անձ նա կան 
հի գիե նան պահ պա նե լու հա մար պար տա վոր է̀

• ձեռ քե րը պա հել մա քուր, մաշ կը՝ ա ռողջ, ե ղունգ նե րը չեր կա րաց նել
• ձեռ քի մաշ կի վնաս վածք ներ ու նե նա լու դեպ քում կի րա ռել մա քուր 

բժշկա կան ձեռ նոց ներ
• պար բե րա բար են թարկ վել բժշկա կան ստուգ ման
• վա րա կիչ հի վան դութ յուն ու նե նա լու դեպ քում հե ռու մնալ կիթ կա տա

րե լուց
• յու րա քանչ յուր կո վին կթե լուց ա ռաջ լվա նալ ձեռ քե րը գոլ ջրով և  օ ճա

ռով, ա պա լավ չո րաց նել
• կի թը կա տա րել մշտա կան մա քուր ար տա հա գուս տով
• Քա նի որ կեն դա նի նե րի հետ աշ խա տե լուց ար տա հա գուս տի մաք րու

թյու նը պահ պա նե լը դժվար է, ուս տի ցան կա լի է օգ տա գոր ծել չթրջվող 
և տե ղում ջրի շի թով մաքր վող ար տա հա գուստ:

Նախքան կիթն սկսելը խիստ անհրաժեշտ է̀
• կթի հետ առնչ վող բո լոր պա րա գա ներն ու սար քե րը, ե թե կեղ տոտ են, 

ա պա կթից ա ռաջ պետք է մաք րել և լավ չո րաց նել
• նա խա պես կանգ նեց նել պառ կած կեն դա նի նե րին̀  ա պա հո վե լով նրանց 

ար տա թո րու մը
• մաք րել ա նաս նա շեն քը գո մաղ բից և մե զից
• դա դա րեց նել կե րակ րու մը̀  փո շի չբարձ րաց նե լու հա մար
• մաք րել կուր ծը և դ րան հա րող հատ ված նե րը̀  լվա նա լով գոլ ջրով և լավ 

չո րաց նե լով
• հարկ ե ղած դեպ քում ֆիք սել կեն դա նու պո չը
• կա տա րել կրծի մեր սում
• կա թի ա ռա ջին շի թե րը լցնել ա ռան ձին տա րա յի մեջ և հե ռաց նել
• Կ թի պա րա գա նե րի և սար քա վո րում նե րի մաքր ման հա մար կի րա ռել 

0.51 %ա նոց կաուս տիկ սո դա յի լու ծույթ, ո րից հե տո մաք րաջ րել գոլ 
ջրով և լավ չո րաց նել:

Լ վաց ման արդ յու նա վե տութ յան վրա ազ դում են մի շարք գոր ծոն ներ, այդ 
թվում ճիշտ լվա ցող մի ջո ցի ընտ րութ յու նը: Լ վաց ման գոր ծըն թա ցը բաղ կա
ցած է չորս հիմ նա կան փու լից, նե րառ յալ՝ 

• ՋՐՈՎ ՑԱՅՈՒՄ, ո րը ի րա կա նաց վում է սեն յա կա յին ջեր մաս տի ճա նի 
ջրով; 

• ԼՎԱՑՈՒՄ, ո րի դեպ քում կի րառ վում է լվա ցող նյու թը տար բեր ե ղա նակ
նե րով՝ ձեռ քով կամ ավ տո մատ՝ տվյալ ար տադ րա կան ձեռ նար կութ յան 
ըն թա ցա կար գե րին հա մա պա տաս խան; 

• ՈՂՈՂՈՒՄ, ո րի ըն թաց քում հե ռաց վում է լվա ցող նյու թի լու ծույ թը, և  
այ նու հետև ցայ վում են լվաց վող մա կեր ևույթ նե րը՝ դրա հետ քե րի հե
ռաց ման հա մար; 

• ԱԽՏԱՀԱՆՈՒՄ, ո րի ժա մա նակ կա րող են օգ տա գործ վել ախ տա հա նող 
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քի միա կան մի ջոց ներ՝ հիմ նա յին կամ թթվա յին լվա ցող մի ջոց ներ կամ 
չոր և թաց ախ տա հա նիչ ան ձե ռո ցիկ ներ։

Կեն դա նի նե րի պահ ման ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան նոր մե րի խան գա
րու մը կո վե րի մոտ մաս տիտ նե րի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րից մեկն է։ Կա թը 
հա մար վում է ստե րիլ (ման րէա զերծ), երբ ար տա զատ վել է ոչ ախ տա հար ված 
կրծի մեջ։ Աղ տո տու մը  կա րող է տե ղի ու նե նալ մինչև կթե լը կամ դրա նից հե
տո, դրա հա մար պետք է բա ցա ռել կլի նի կա կան մաս տիտ նե րի դեպ քե րը՝ հա ճա
խա կի օգ տա գոր ծե լով մաս տի տի հսկո ղութ յան ըն թա ցա կար գեր, նվա զեց նե լով 
վա րակ ված կո վի և կ լի նի կա կան մաս տի տի դեպ քե րի մաս նա բա ժի նը (ՊԳԿ/1/)։

Կ թի տեխ նո լո գիա նե րի խախ տու մը նույն պես ան մի ջա կա նո րեն ազ դում է 
մաս տիտ նե րի ա ռա ջաց ման հա ճա խա կա նութ յան վրա: Կ թի տեխ նո լո գիա նե
րի հիմ նա կան խախ տում նե րը, ո րոնք ա վե լի հա ճախ հան դի պում են տնտե
սութ յուն նե րում, հետև յալն են՝ 

• Կ թի սար քե րը ի րենց տեխ նի կա կան փաս տաթղ թե րի պա հանջ նե րին 
հա մա պա տաս խան չեն աշ խա տում (տար բեր հա վա քիչ նե րը, կթի բա
ժակ նե րը, պտու կա յին ռե զի նը, պուլ սա տո րը, բարձր վա կու մը):

• Հս տակ և հաս կա նա լի “Կ թի ար ձա նագ րութ յան” բա ցա կա յու մը բե
րում է ըն թա ցա կար գի տար բեր ըն կալ ման (կո վին սա ռը ջրով լվա ցու
մը, կթման սար քի ան մի ջա պես միա ցու մը, կթի հե տին բա ժակ նե րը 
միաց նում են ա ռաջ նա յին նե րին, կի թը ան ձե ռո ցի կի մեջ և միա ժա մա
նակ մաք րու մը, մեկ կտո րի օգ տա գոր ծու մը մի խումբ կո վե րի հա մար, 
կրծքի ա պաճ ված հատ վա ծով կո վե րի հա մար չեն կի րառ վում կթի բա
ժակ նե րի գլխիկ նե րը և  այլն):

• Կ թի/պտու կա յին ռե զի նի շա հա գործ ման ժամ կե տը գե րա զան ցում է 
տեխ նի կա կան ըն թա ցա կար գով սահ ման ված թույ լատ րե լի ժամ կե տը: 

• “ Չոր կիթ”ը կա րող է տևել 515 րո պե: Ա վե լի հա ճախ նկատ վում է կա
պով պահ վող կո վե րի մոտ: Կթ վո րը ան ջա տում է սար քը ըստ իր հա
յե ցո ղութ յան, կամ երբ ու նի ա զատ ժա մա նակ: Կո վե րի մաս տի տով 
հի վան դա նա լու հա ճա խա կա նութ յան վեր լու ծութ յու նը ցույց է տա լիս, 
որ գե րա կի թով տա ռա պում են ցածր ար տադ րո ղա կա նութ յան կո վե
րը: “ Չոր կթի” պատ ճառ նե րից մե կը կրծքի պտու կի ծայ րի հի պեր կե

րա տոզն է: Նաև հի պեր կե րա տո
զի ա ռա ջաց մա նը նպաս տում 
են վա կու մի բարձր աս տի ճա նը, 
զար կիչ նե րի ան սար քութ յու նը:
Ն կար 12։ Պ տու կի ծայ րը նոր մալ վի
ճա կում և պ տու կի հի պեր կե րա տոզ 
ա ռա ջա ցում։

Կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի կրծքի պտու կի վի ճա կի ո րո շու մը/2/: Քա նի որ 
կթման սար քի ան սար քութ յու նը, ինչ պես նշվեց, բե րում է հի պեր կե րա տո զի ա ռա
ջաց ման՝ կրծքի պտու կի վեր նա մա սի չա փից շատ կոշ տաց ման: Կրծ քի պտու կի 
հի պեր կե րա տո զը 23,5 ան գամ բարձ րաց նում է կո վե րի մաս տի տով հի վան դա
նա լու հնա րա վո րութ յու նը ման րէ նե րի պտու կա յին կա նալ անց ման հետ ևան քով: 
1 ՊԳԿ՝ Պարենի գյուղատնտեսության կազմակերպություն (FAO «Կաթի հիգիենա» ձեռնարկ)։
2 «Ժամանակակից տեխնոլոգիան Հայաստանում և ֆերմայի արդյունավետ կառավարումը», 2017
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17.2.2 ՇՃԱՅԻՆ, ԹԱՐԱԽԱՅԻՆ ԵՎ ՀԵՄՈՌԱԳԻԿ ՄԱՍՏԻՏՆԵՐԻ 
ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ ԲՈՒԺՈՒՄԸ
Կ լի նի կա կան մաս տի տի ախ տո րո շու մը բարդ չէ, քա նի որ եր ևում են կրծքի 

բոր բոք ման նշան նե րը, կարմ րութ յու նը, ցա վո տութ յու նը, կա թի մեջ ա ռա ջա
նում են մա կար դուկ ներ, փշրանք ներ, փոխ վում է նրա գույ նը կախ ված բոր
բո քա յին պրո ցե սի բնույ թից: 

Սուբկ լի նի կա կան (գաղտ նի) մաս տի տի ախ տո րո շու մը կա տար վում է հա
տուկ ռեա գենտ նե րի օգ նութ յամբ, ո րոնք չա փա բաժ նով խառ նում են կա թի 
հետ: Սուբկ լի նի կա կան մաս տի տի ախ տո րոշ ման ընդ հա նուր սկզբուն քը ներ
կա յաց վում է ստորև:

Կրծ քի կթին նա խա պատ րաս տե լուց և կա թի նա խակ թա յին բա ժա կի մեջ 
ա ռա ջին շի թե րի կթից հե տո վերց նում ենք 2 մլ. կաթ կրծքի յու րա քանչ յուր 
պտու կից կա թը ստու գող պլաստմասսայի մեջ 4 ա ռան ձին փո սիկ նե րով 
կրծքի յու րա քանչ յուր պտու կի հա մար: 

Կա թին ա վե լաց նում ենք 2 մլ. ռեա գենտ (կա րող է տար բեր վել, տես ռեա
գեն տի ինստ րուկ ցիան՝ հրահանգը), խառ նում ենք 1020 վայրկ յան, ո րից հե
տո անց կաց նում ենք ռեակ ցիա յի մեկ նա բա նում: 

Դան դաղ թե քում ենք պլան
շե տը և գ նա հա տում սո մա տիկ 
բջիջ նե րի պա րու նա կութ յու նը 
խառ նուր դի կարծ րութ յան հա մա
պա տաս խան: 

Ն կար 13։ Կա լի ֆոր նիա կան թեսթ 
մաս տի տի հայտ նա բեր ման հա մար։

Սուբկ լի նի կա կան մաս տի տի դեպ քում ա ռա ջա նում է ձգվող մա կար դուկ, 
ե թե մաս տիտ չկա` միա տարր զանգ ված: Սուբկ լի նի կա կան մաս տի տի ցու ցա
նի շը, ո րը բուժ ման կա րիք ու նի, միա տարր մա կար դուկն է։

 ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Սա ա վե լի բարդ և  աշ խա տա տար պրո ցես է, ո րը պա հան
ջում է ո րո շա կի ֆի նան սա կան ծախ սեր, ո րոնք ոչ միշտ են ար դա րաց նում 
սպա սում նե րը: Սա կայն այն անհ րա ժեշտ է կա տա րել ընդ հա նուր նա խի րի 
ա ռող ջութ յան հա մար: Բուժ ման հա ջո ղութ յու նը կախ ված է մի քա նի գոր
ծոն նե րից՝ հա րու ցի չի հա կա բիո տիկ նե րի դեմ զգա յու նութ յու նից, ախ տո րոշ
ման ժա մա նա կից և բուժ ման սկսու մից: Ոս կե գույն ստա ֆի լա կո կից (Staph. 
Aureus) ա ռա ջա ցած մաս տիտ նե րի բու ժու մը զգա լի կեր պով ա վե լի բարդ է 
հա կա բիո տիկ նե րի նկատ մամբ նրա հա րու ցի չի կա յու նութ յան պատ ճա ռով: 
Ոս կե գույն ստա ֆի լա կո կի զգա յու նութ յու նը հա կա բիո տիկ նե րի հան դեպ 
տար բեր է: Ոս կե գույն ստա ֆի լա կո կի տա րա տե սակ նե րի մե ծա մաս նութ յու
նը կա յու նութ յուն է ցու ցա բե րում պե նի ցի լլի նի (տա րա տե սակ նե րի 5070%) և 
ցե ֆա լոս պո րի նի հան դեպ: Մաս տի տի այս տե սա կի բուժ ման ա ռանձ նա հատ
կութ յու նը կա յա նում է հա կա բիո տիկ նե րի՝ պա րեն տե րալ և ներ ցիս տեր նալ նե
րար կում նե րի հա մադ րութ յան մեջ: Ըստ ո րում, թե րա պիա յի կուր սը պետք է 
կազ մի 5 օ րից ոչ պա կաս, անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում այն եր կա րաց նում են 
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մինչև 810 օր: Տն տե սութ յուն նե րում, որ տեղ ծնից 1,52 ա միս ա ռաջ ա ռաջ
նա ծին կո վե րի մե ծա մաս նութ յան մոտ ախ տո րոշ վում է մաս տիտ, խոր հուրդ է 
տրվում կա տա րել կրծքի կոն վեր սա ցիա եր կա րա ժամ կետ ազ դե ցութ յան հա
կա բիո տի կով: Այն կո վե րը, ո րոնք չեն են թարկ վում բուժ ման, խո տան վում են:

▻ ԿՈՆՏԱԳԻՈԶ ՄԱՍՏԻՏՆԵՐԻ ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ե թե հիմ նա կան հա րու ցի չը 
հան դի սա նում է Strep. Agalactiaeը, ա պա անհ րա ժեշտ է կի րա ռել “բլիցթե
րա պիա”՝ բե տալակ տամ նե րի խմբի պրե պա րատ նե րի ներ ցիս տեր նալ նե րար
կու մը ե րեք օր վա ըն թաց քում՝ ա ռա վե լա պես պե նի ցի լին, կլոկ սա ցի լին, ա մոք
սի ցիլ լին (+ կլա վու լի նա յին թթու) կամ ցե ֆա լոս պո րին՝ 12 ժամ ընդ մի ջու մով: 
Այն կո վե րի մոտ, ո րոնք բու ժու մից 23 շա բաթ անց սո մա տիկ բջիջ նե րի քա
նա կը չի պա կա սել կա թի մեջ (400700 կամ ա վել հազ./մլ), անց են կաց նում 
կա թի բակ տե րիո լո գիա կան հե տա զո տում: Կրկ նա կի նշա նա կում են բուժ ման 
կուր սը: Ն րա արդ յու նա վե տութ յու նը կազ մում է ա վե լի քան 7080%, և միայն 
կո վե րի շատ նվազ քա նակն է, որ չի են թարկ վում բուժ ման:

▻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՄԱՍՏԻՏԻ 
ԲՈՒ ԺՈՒՄԸ: Կո լի ֆոր մա յին մաս տի տի հա րու ցիչ նե րից (Escherichia coli, Kleb
siella sp. և Enterobacter sp.) ա մե նից հա ճախ կլի նի կա կան մաս տիտ ա ռա
ջաց նում է ա ղի քա յին ցու պի կը: Հի վան դութ յան ըն թաց քը կա րող է լի նել 
ինչ պես թեթև տե սա կի ինք նա բուժ ման ձևով, այն պես էլ ծանր, ո րը բե րում է 
հյուս վածք նե րի նեկ րո զի և նույ նիսկ կեն դա նու մահ վան: Կաթ նա գեղ ձի հյուս
վածք նե րի այ տու ցը դժվա րաց նում է բու ժու մը, այդ պատ ճա ռով անհ րա ժեշտ 
է կթել բոր բոք ված էք սու դա տը յու րա քանչ յուր 34 ժա մը մեկ, որ պես զի նվա
զեց նենք հա րու ցի չի տոքսինների ազ դե ցութ յու նը և հաս նենք լավ թե րապև
տիկ արդ յու նա վե տութ յան: Ո րից հե տո անց կաց նել ընդ հա նուր կամ տե ղա յին 
հա կա բիո տի կա թե րա պիա 35 օ րե րի ըն թաց քում, անհ րա ժեշ տութ յան դեպ
քում բու ժու մը եր կա րաց նում են ևս 3 օ րով: Այս ա մե նի հետ մեկ տեղ անհ
րա ժեշտ է կի րա ռել կալ ցիու մի պրե պա րատ ներ, ի մու նոխ թա նիչ ներ, ա նալ գե
տիկ ներ, ռու մի նա տոր մի ջոց ներ։

Բուժ ման մի ջոց ներն ընտ րե լիս հար կա վոր է հաշ վի առ նել կլի նի կա կան 
ախ տան շան նե րը /տես 17․1․2 են թա բա ժի նը/ և  ի րա կա նաց նել հա տուկ՝ սպե ցի
ֆիկ բու ժում, սիմպ տո մա տիկ և  ա ջակ ցող բու ժում ներ։

Շ ճա յին, թա րա խա յին և հե մո ռա գիկ մաս տիտ նե րի բու ժու մը ընդ հա նուր 
ե ղա նակ նե րով տես՝ հա մա պա տաս խա նա բար 17․1․2․1; 17․1․2․4; 17․1․2․5 են թա
բա ժին նե րում։

Կից ներ կա յաց վում են նաև մաս տիտ նե րի բուժ ման հա մար ա ռա ջարկ վող 
մի քա նի տար բեր ե ղա նակ ներ (Կազան, http://agro.tatarstan.ru/rus/file/pub/
pub_126211.pdf )։
1. АмпиклоксLC («Պֆայզեր» կամ Лактобай («Բայեր») կամ Мамифорт 

(«Սիվա լաբորատորիա Ս.Ա.»)։ Օգտագործման կարգը̀  մեկ ներարկիչ 
12 ժամը մեկ, 3 անգամ։

2. Гамарет («Biovetaa.s.», Չեխիա) կամ  Тетра Дельта («PfizerltdCorby», 
Անգլիա) կամ БайоклоксDC («Բայեր»)։ Օգտագործման կարգը̀  մեկ 
ներարկիչ 24 ժամը մեկ, 23 անգամ։

3. БайоклоксDC («Բայեր») կամ ОрбенинDC, Орбенин ЕDC («Пфайзер») 
կամ Мамифорт Секадо («Սիվա լաբորատորիա Ս.Ա.»)։ Օգտագործման կարգը̀  
մեկ ներարկիչ, մեկ անգամ։



‒ 298‒

Տես՝ հղումը այլ հակամաստիտային պրեպարատների՝ թարմացումը 26 
մարտ, 2019 դրությամբ։

http://agrotehvet.ru/catalog/protivomastitnyepreparaty/ 

ՀՀում ԱՌԿԱ ԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՄԱՍՏԻՏՆԵՐԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ։
 ԱՄՈՔՍԱՑԻԼԻՆ VEYXYL LA 20%

Լայնասպեկտոր հակաբիոտիկ է։ Նախատեսված է տավարի, ոչխարների, 
խոզերի այծերի, շների և կատուների համար։

Ցուցումներ̀  մաստիտներ, մետրիտներ 
Ներարկման դոզան̀ ԽԵԱ, խոզեր, ոչխարներ, շներ և կատուներ 
0.5մլ 10 կգ կենդանի քաշին, օրեկան 1 անգամ 3 օր 
Ներարկման ուղին̀  մկանային

 ՊԵՆԲԵՔՍ
Ցուցումներ՝ արթրիտներ, մաստիտներ

17.2.3 ՄԱՍՏԻՏՆԵՐԻ ԴԵՄ ՁԵՌՆԱՐԿՎՈՂ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ
 ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
Մաստիտների դեմ պայքարը պետք է ներառի երեք հիմնական ռազ մա վա

րու թյուն՝ 
 Կանխարգելում: 
 Բուժում /ՏԵՍ 17․2․2 ԵՆԹԱԲԱԺԻՆԸ/։
 Կովերի ճիշտ ժամանակին խոտանում։

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ՝ Սա մաս տի տի կա ռա վար ման լա վա գույն մի ջոցն է (այլ 
ոչ թե կո վե րի բու ժու մը կամ խո տա նու մը) և ն րա հիմ նա կան խնդիրն է թույլ 
չտալ հի վան դութ յան նոր դեպ քե րի ա ռա ջա ցում և տա րա ծում: Մաս տիտ նե րի 
բու ժու մը յու րա քանչ յուր ֆեր մե րի հա մար ա վե լի ծախ սա տար է, քան կան
խար գե լու մը: Մաս տիտ նե րի կան խար գել ման հա մար պետք է̀

• պահ պա նել գո մի և կ թի սրա հի սա նի տա րա հի գիե նիկ պայ ման նե րը;
• կա տա րել կեն դա նի նե րի ճիշտ ցա մա քե ցու մը;
• պահ պա նել կթից ա ռաջ և դ րա ըն թաց քում ձեռ քե րի, կթի ագ րե գա տի 

և կր ծի մաք րութ յու նը;
• կթից ա ռաջ կա տա րել կրծի մեր սում ներք ևից վերև ուղ ղութ յամբ;
• կա տա րել ճիշտ կիթ (բռնցքա կիթ), և կուր ծը դա տար կել մինչև վերջ;
• մաս տի տով հի վանդ կո վե րին պետք է խմբա վո րել մի տե ղում և կ թել 

վեր ջում, որ պես զի չվա րա կեն մյուս կո վե րին;
• կթից հե տո մշա կել կուր ծը ախ տա հա նիչ նե րով/1/;
• կթից հե տո հնա րա վո րութ յան սահ ման նե րում կեն դա նուն պա հել 

կանգ նած վի ճա կում 3040 րո պե;
• պար բե րա բար ստու գել կա թը մաս տի տի կալիֆորնիական թեստով 

կամ « Նաի րի» փոր ձան յու թով (դի մե լով ա նաս նա բույ ժին);
• ժա մա նա կին և ճիշտ բու ժել կրծի և պ տուկ նե րի հետ կապ ված հայտ նա

բեր ված ախ տա հա րում նե րը;
• կրծի մաք րութ յան պահ պան ման հա մար սափ րե լով հե ռաց նել կրծի մա զե րը;

1 ՍՈՎԵՐԵՆ՝ առաջարկվել է որպես համարժեք ախտահանիչ «Անասնապահության զարգացում 
Հայաստանի հարավում» ծրագրի շրջանակներում։
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• կթից 1520 րո պե ա ռաջ լվա նալ կուր ծը գոլ ջրով և չո րաց նել հա տուկ 
չոր և թաց ախ տա հա նիչ ան ձե ռո ցիկ նե րով;

• այն վայ րե րում, որ տեղ կան շատ ճան ճեր, ի րա կա նաց նել կրծի կոն սեր
վա ցիա, որ պես մաս տի տի կան խար գել ման կար ևոր տարր:

Կթ վող նա խի րը կաթ նա գեղ ձի բոր բո քում նե րից զերծ պա հե լու, է կո լո գիա
պես մա քուր կաթ և կաթ նամ թերք ստա նա լու նպա տա կով անհ րա ժեշտ է կո
վե րին գաղտ նի մաս տի տի նկատ մամբ ստու գել ա մի սը մեկ ան գամ, իսկ հի
վանդ նե րին ա ռանձ նաց նել ու են թար կել բուժ ման:

17․2․3․1 ՄԱՍՏԻՏԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ
Մաս տիտ նե րը տա րած ված են կաթ նա յին տնտե սութ յուն նե րում, ո րոնք 

պատ ճառ են դառ նում հսկա յա կան տնտե սա կան վնաս նե րի։ Մի շարք մաս
տիտ նե րի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րից ա ռա վել կար ևոր նշա նա կութ յու նը 
տրվում է միայն միկ րո բա յին ծագ ման ին ֆեկ ցիա նե րից ա ռա ջա ցած մաս տիտ
նե րին։ Թեև բակ տե րիա նե րը, սնկե րը, խմո րասն կե րը,  հնա րա վոր է նաև վի
րուս նե րը, կա րող են պատ ճառ հան դի սա նալ կրծի ին ֆեկ ցիա յի հա մար, բայց 
հիմ նա կան գոր ծոն նե րը՝ բակ տե րիա ներն են հա մար վում և  ա մե նա տա րած
ված ախ տա ծին նե րից են՝ Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, 
Str. dysgalactiae, Str. uberis և Escherichia coli, չնա յած այլ պա թո գեն ներ, եր
բեմն, նույն պես կա րող են ա ռա ջաց նել հո տի բռնկում նե րը։ 

 Մաս տիտ նե րը պատ ճա ռում են ու ղիղ տնտե սա կան վնաս ֆեր մե րին, երբ 
կեն դա նու կաթ նատ վութ յու նը նվա զում է; կա թը, որ հա մար վում է ոչ նոր մալ 
կամ վա րակ ված ան տի բիո տիկ նե րով, չի վա ճառ վում; ա ռա ջա նում են ա նաս
նա բու ժա կան դե ղա մի ջոց նե րի և  ան տի բիո տիկ նե րի ձեռք բեր ման ծախ սեր; 
ա ռա վել հա վա նա կան են կեն դա նու խո տան ման հա վա նա կա նութ յու նը և 
հան կար ծա կի անկ ման դեպ քե րը։

 Մաս տիտ նե րը չի կա րե լի հիմ նո վին վե րաց նել ոչ պատ վաս տում նե րի 
կամ օգ տա գոր ծե լով միայն ան տի բիո տիկ ներ, բայց այն կա րե լի է նվա զեց նել՝ 
ներդ նե լով խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի ֆեր մա յում կա ռա վար ման հա
մա կարգ և պ լա նա վոր ված օգ տա գոր ծել ան տի բիո տիկ նե րով բու ժում նե րը։

 Հաշ վի առ նե լով, որ մաս տիտ նե րը հան դի պում են ամ բողջ հո տում և հիմ
նա կա նում պատ ճառ են տնտե սա կան վնա սի, վե րահսկ ման ըն թա ցա կար գը 
պետք է կրի շա րու նա կա կան բնույթ, լի նի տնտե սա պես ձեռն տու և հա մա պա
տաս խա նի ա մե նօր յա կթի գոր ծըն թաց նե րին։

 Մաս տի տի վե րահս կու մը պետք է հիմն ված լի նի արդ յու նա վետ կա ռա
վար ման վրա՝ կան խար գե լե լով նոր ին ֆեկ ցիա նե րի ա ռա ջա ցու մը։ Այն ա ռա
ջին հեր թին պետք է նպա տա կաուղղ ված լի նի նվա զեց նե լու կրծի վտան գի են
թարկ վե լը մաս տիտ ա ռա ջաց նող ախ տա ծին նե րից։

 Ոչ բո լոր նոր ին ֆեկ ցիա նե րը կա րող են կանխ վել, և վե րահսկ ման գոր
ծըն թա ցը պետք է նե րա ռի մե թոդ ներ՝ վե րաց նե լու ին ֆեկ ցիա նե րը, ո րոնք 
հայտ նա բեր վում են կլի նի կա կան մաս տիտ նե րի դեպ քում կամ կեն դա նի նե րի 
լակ տա ցիա յի վեր ջում՝ ցա մա քի շրջա նում։

 Անհրաժեշտ է ներդնել մաստիտների կառավարման համակարգ և  ի րա կա
նաց նել շա րու նա կա կան վե րա պատ րա սում ներ, ա ռաջ նա յին ու շադ րութ յու նը 
դարձ նե լով, ներգ րա վել բո լոր կաթ նամ թերք ար տադ րող ֆեր մեր նե րին՝ հո տի 
ա ռող ջութ յան ծրագ րե րում։
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▻ Ստեղծել և պահպանել մաստիտի մոնիտորինգի համակարգերը
▻ Պարզել՝ ինչից է առաջանում մաստիտը ֆերմայում
▻ Նվազեցնել հոտում հպավարակային և շրջակա միջավայրից փոխանցվող 

մաստիտների ախտածինները 
▻ Ցամաքեցնել կովերին առանց անտիբիոտիկոթերապևտիկ միջոցների 

ներառման (Bradley, A. J., Green, M. J., & Huxley, J. N. (2002)։

ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԱ
● Սնն դամ թեր քի տե ղա կայ ման տա րած քում աշ խա տող բո լոր ան ձինք 

պետք է են թարկ վեն պար տա դիր նախ նա կան և պար բե րա կան բժշկա կան 
զննութ յուն նե րի և  ու նե նան սա նի տա րա կան գրքույկ։

● Սնն դամ թեր քի տե ղա կայ ման տա րած քում աշ խա տող յու րա քանչ յուր 
անձ պետք է պահ պա նի անձ նա կան հի գիե նա յի կանոնները և կ րի հա մա պա
տաս խան մա քուր, անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում՝ պաշտ պա նիչ հա գուստ։

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
● Բո լոր սար քա վո րում նե րը, գոր ծիք նե րը, պա րա գա նե րը և բեռ նարկ ղե

րը պատ րաստ ված պետք է լի նեն սննդամ թեր քի հետ շփման հա մար նա խա
տես ված նյու թե րից և  են թարկ վեն պատ շաճ մաքր ման և  ախ տա հան ման։

● Փա թե թա վոր ման հա մար օգ տա գործ վող նյու թե րը և տա րա նե րը չպետք 
է հան դի սա նան սննդամ թեր քի աղ տոտ ման աղբ յուր։

● Հա տուկ ջեր մա յին ռե ժի մի պահ պա նում պա հան ջող սննդամ թերք տե
ղա փո խող փո խադ րա մի ջոց նե րը պետք է ա պա հով ված լի նեն հա մա պա
տաս խան ջեր մաս տի ճա նը պահ պա նող և  այդ ջեր մաս տի ճա նի պահ պա նու
մը վե րահս կող սար քե րով։

● Փա թե թա վոր ման, սպա ռո ղա կան տա րա յի, պի տա կի, լրա ցու ցիչ պի
տա կի կամ ներդ րա կի վրա զե տեղ ված տե ղե կութ յուն նե րը պետք է լի նեն 
ըն թեռ նե լի, ամ բող ջա կան ու հա վաս տի։

17․2 ՍՏՈՒԳԻ՛Ր ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԴ
1. Ո՞րն է կրծի լվաց ման և հի գիե նա յի պահ պան ման նշա նա կութ յու նը
2. Ի՞նչ է անհ րա ժեշտ, որ պահ պա նի կթվորն անձ նա կան հի գիե նա յի հա

մար։
3. Ի՞նչ է անհ րա ժեշտ հաշ վի առ նել նախ քան կի թը սկսե լը
4. Ի՞նչ փու լե րից է բաղ կա ցած լվաց ման գոր ծըն թա ցը։
5. Ո րո՞նք են կթի տեխ նո լո գիա նե րի հիմ նա կան խախ տում նե րը տնտե

սու թյուններում։
6. Ներ կա յաց նել շճա յին, թա րա խա յին և հե մո ռա գիկ մաս տիտ նե րի դե ղո

րայ քա յին բուժ ման օ րի նակ ներ։
7. Ի՞նչ է անհ րա ժեշտ պահ պա նել մաս տիտ նե րի կան խար գել ման հա մար։
8. Ի՞նչ նշա նա կութ յուն ու նի մաս տիտ նե րի վե րահս կու մը։
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17․2 ԹԵՍՏԵՐ
I Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը

 Կրծի լվացման հիմնական փուլերն են՝
1. Ջրով ցայում
2. Լվացում
3. Ողողում
4. Ախտահանում
5. Գոլորշիով ախտահանում

II Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը 
 Կթվորն անձնական հիգիենան պահպանելու համար պարտավոր է̀

1. ձեռքերը պահել մաքուր, մաշկը՝ առողջ, եղունգները՝ ոչ երկար
2. կիրառել մաքուր բժշկական ձեռնոցներ
3. պարբերաբար ենթարկվել բժշկական ստուգման
4. վարակիչ հիվանդություն ունենալու դեպքում հեռու մնալ կիթ կա տա

րե լուց
5. յուրաքանչյուր կովի կթելուց առաջ լվանալ ձեռքերը գոլ ջրով և օճա

ռով, ապա լավ չորացնել
6. կիթը կատարել մշտական մաքուր արտահագուստով
7. կրել շնչադիմակ

III Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը 
 Մաստիտի կանխարգելման համար կթվորը պետք է̀

1. պահպանի գոմի և կթի սրահի սանիտարահիգիենիկ պայ ման նե րը;
2. պահպանի կթից առաջ և դրա ընթացքում ձեռքերի, կթի ագրեգատի և 

կրծի մաքրությունը;
3. կթից առաջ կատարի կրծի մերսում ներքևից վերև ուղղությամբ;
4. կատարի ճիշտ կիթ (բռնցքակիթ), և կուրծը դատարկի մինչև վերջ;
5. կթից հետո մշակի կուրծը ախտահանիչներով
6. պարբերաբար ստուգի կաթը մաստիտի կալիֆորնիական թեստով կամ 

«Նաիրի» փորձանյութով

IV Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը 
 Եթե նկատվել է, որ կովը ունի ջերմություն, ցավոտ կուրծ, անորեքսիա, 

ի՞նչ հավանական մաստիտի դրսևորման ձև կունենա կովը։ 
1. Ենթակլինիկական
2. Սուր
3. Քրոնիկ
4. Չունի մաստիտ
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿԸ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1․ Ստուդենցով Ա. Պ. «Անասնաբուժական ծննդագիտություն և գինե կո լո

գիա», /դասագիրք/, Երևան1951թ․, 751 էջ․։ 
▻ https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabujakan/Manasyan

gi ne kologia.pdf 

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1․ Մանասյան Ա․ Հ․ «Անասնաբույժի ուղեցույց» գինեկոլոգիական հիվան

դու թյուն ներ։ Երևան 1967, 216 էջ։
2․ Храмцов В .В, Григорьева, Никитин В. Я., Миролюбов М. Г., “Акушерство 

и гинекология сельскохозяйственных животных”. Учебники и учебная пособия/, 
М. КолосС, 2008, 197 ст.  https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasna
bu jakan/nikitinakusherstvot.pdf 

3․ Դիլանյան Զ․ Ք․ «Կաթի և կաթնամթերքների տեխնոլոգիան» Հայ պետ
գյուղ հրատ, Երևան, 1962թ․ 472 էջ։

ՀԱՄԱՑԱՆՑԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀՂՈՒՄՆԵՐ
1․ Կովերի վերարտադրողական համակարգի կազմաբանական կառուց ված

քը, էջ 120 «Կաթի արդյունաբերական արտադրության ժամանակակից տեխ
նոլոգիան Հայաստանում և ֆերմայի արդյունավետ կառավարումը», 2017թ․

2․ Anatomy of the Mammary Gland
▻ https://nydairyadmin.cce.cornell.edu/uploads/doc_113.pdf
3․ Mammary gland of the ewe
▻ https://vimeo.com/178326477/5356f3ff4e 
4․ Болезни коров. Гнойный мастит. Лечение.purulent mastitis
▻ https://www.youtube.com/watch?time_continue=94&v=5PnPFGl_MdU
5․ FAOMilking, milk production hygiene and udder health
▻ Milk Hygiene http://www.fao.org/3/T0218E/T0218E03.htm#ch3 
▻ Mastits Control http://www.fao.org/3/T0218E/T0218E04.htm
6․ FAOImpact of Mastitis in Small Scale Dairy Production Systems
▻ http://www.fao.org/3/ai3377e.pdf
7․ Mastitis Case Studies Resource Library
▻ http://ansci.illinois.edu/static/ansc438/Mastitis/mastitisresources.html
8․ Мастит у козы: виды, как лечить
▻ https://ferma.guru/razvedeniezhivotnyh/kozy/mastitukozyvidykaklechit.html 
9․ Mastitis Part 11  Summer Mastitis in Cattle
▻ https://www.nadis.org.uk/diseaseaz/cattle/mastitis/mastitispart11sum

mermastitisincattle/ 
10․ Mycoplasma bovis mastitis
▻ https://dpipwe.tas.gov.au/Documents/mycoplasma%20.pdf 
11․ Mycobacterium bovis infection and control in domestic livestock
▻ http://www.oie.int/doc/ged/d9347.pdf 
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12․ Treating Mastitis Without Antibiotics
▻ http://www.eap.mcgill.ca/publications/EAP69.htm 
13․Mastitis in dairy cattle causes and treatment
▻ https://www.slideshare.net/hamedattia1/mastitisindairycattlecauses

andtreatment 
14․ Bovine Mastitis
▻ https://www.slideshare.net/StacyJoseph3/bovinemastitis61554241?next_

slideshow=1
15․ FootandMouth Disease (FMD)
▻ http://www.afrivip.org/sites/default/files/foot__mouth_disease_complete.pdf 
16․ Mastitis in Cattle
▻ https://www.farmhealthonline.com/diseasemanagement/cattlediseases/

mastitis/ 
17․ California Mastitis Test (CMT)
▻ https://www.youtube.com/watch?time_continue=126&v=BkkQ9TmiM94 
18․ Острый мастит у коров. Опыт комплексной терапии․ Acute mastitis 

in cows.
▻ https://www.youtube.com/watch?v=BQ0HZ1qvG6g 
19․ Болезни коров. Гнойный мастит. Лечение.purulent mastitis
▻ https://www.youtube.com/watch?v=5PnPFGl_MdU 
20․ Мастит. Травма вымени у коров. Что делать.
▻ https://www.youtube.com/watch?v=bn8MzBdipcA 
21․ Мастит у собак – серьезное осложнение после родов питомицы
▻ https://voronezhvet.ru/mastitusobaksereznoeoslozhnenieposlerodov

pitomitsy/ 
22․ Նախակիթ, կթվորի հիգիենա
▻ https://www.animalmarket.am/hy/fermerview/anasnapahivoxecoyc/naxa

kit,ktvorihigiena
23․ Կթվորի հիգիենա, և նախակիթ
▻ https://www.animalmarket.am/img/fermer_categories/documents//Կա

թի% 20ար տա դրություն%20և%20նախնական%20մշակում//Նախա կիթ, %20
կթվորի%20հիգիենա.pdf  

24․ Маститы: Причины, профилактика, лечение
▻ http://agro.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_126211.pdf 
25․ Guidelines for the use of antibiotics in production animals
▻ http://www.svf.se/Documents/Sällskapet/Husdjurssektionen/SVS%20guide

lines%20ENG%20nov%202017%20webb.pdf 
26․ Mastits Control
▻ http://www.fao.org/3/T0218E/T0218E04.htm
27․ Կովերի կրծաբորբի (մաստիտի) կանխարգելումը
▻ http://syunik.agro.am/index.php?id=1415&no_cache=1&tx_ttnews[tt_

news]=3266 
28․ Mastitis
▻ http://www.pakdairyinfo.com/mastitis.htm
29. Quiz on the Resource pages of the Mastitis Cases Module
▻ http://ansci.illinois.edu/static/ansc438/Mastitis/practicequiz_mastitis.html
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30.Mastitis in Cattle
▻ https://www.msdvetmanual.com/reproductivesystem/mastitisinlarge

animals/mastitisincattle

ԽԱՉԲԱՌ17
Հորիզոնական
1. կրծքա գեղ ձի բոր բո քում, որն սո վո րա բար կապ ված է կրծքով կե րակր

ման հետ: Բ նո րոշ վում է կրծքի մեկ կամ մի քա նի քա ռոր դի վնաս մամբ և  ըն
թա նում է կլի նի կա կան կամ սուբկ լի նի կա կան տես քով:

2. օր գա նիզ մի պաշտ պա նա հար մար վո ղա կան տե ղա յին հա կազ դե ցութ յու
նը վնա սա կար է տար բեր ազ դակ նե րի նկատ մամբ։

3. բոր բո քա յին ար տա քիրտ։ Պղ տոր, թանձր հե ղուկ է, դեղ նա գոր շա վուն, եր
բեմն՝ կա նաչ գույ նի։ Պա րու նա կում է արյան սպի տակ մարմ նիկ ներ՝ լեյ կո ցիտ
ներ, սպիտակուցներ, հյուս վածք նե րի, ֆեր մենտ նե րի քայ քայ ման նյու թեր։

Ուղ ղա հա յաց 
1. մարմ նի ար տա քին ծած կույթ։
2. փտախտ, մե ռուկ, նեկ րոզ, հա ճախ հան դի պող հի վան դութ յուն է, որն 

ի րե նից ներ կա յաց նում է որ ևէ օր գա նի կամ նրա մա սի մե ռու կա ցու մը կեն դա
նի օր գա նիզ մում:

3.բոր բո քա յին ար տադ րութ յան թա փան ցում մանր ար յան ա նոթ նե րից 
հյուս վածք նե րի կամ մարմ նի շճա յին խո ռոչ նե րի մեջ։

4. մաշ կա բորբ, հայտ նի է նաև որ պես էկ զե մա, հի վան դութ յուն նե րի 
մեծ խումբ, ո րոնց բնո րոշ է մաշկի բորբոքումը։ Ա ռա ջա նում է մաշ կի քոր, 
կարմրածություն (էրիթեմա) և մաշկի ցանավորում։

5. ան լու ծե լի, բարձրամոլեկուլային սպի տա կուց։ Ա ռա ջա նում է ար յան մա
կարդ ման պրո ցե սում՝ պլազ մա յի ֆիբ րի նո գե նից։

6. լարվածություն, տևա կան, հոգ նա ծութ յամբ չու ղեկց վող, չա փա վոր 
դրդման վի ճակ։
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ՄՈԴՈՒԼ 18
ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՍԵՐՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

Ուսումնառության արդյունքները։
1. Սերմնահեղուկի կազմը, ստացման եղանակները։
2. Արհեստական սերմնավորում։

18․1 ՍԵՐՄՆԱՀԵՂՈՒԿԻ ԿԱԶՄԸ, ՍՏԱՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ
18․1․1 ՍԵՐՄՆԱՀԵՂՈՒԿԸ ԵՎ ՆՐԱ ԿԱԶՄԸ, ՍԵՐՄՆԱՀԵՂՈՒԿԻ phը
18․1․1․1 ՍԵՐՄՆԱՀԵՂՈՒԿ
Սերմ նա հե ղուկ կամ սեր մը (նաև̀  սպեր մա) օր գա նա կան հե ղուկ է, ո րը 

պա րու նա կում է սպեր մա տո զոիդ ներ։ Սերմ նաբշ տիկ նե րը և շա գա նա կա գեղ
ձը մշա կում են սերմ նա հե ղուկ, ո րը միա խառն վե լով սպեր մա տո զոիդ նե րին՝ 
ձևա վո րում է սպեր ման։  Ա մոր ձի նե րը կամ սերմ նա րան ներն ա րա կան սե
ռի այն հիմ նա կան զույգ օր գան ներն են̀  ա րա կան հո նադ նե րը, ո րոնց մեջ ըն
թա նում են ա րա կան սե ռա կան բջիջ նե րի̀  սպեր մա տո զոիդ նե րի զար գաց ման 
և հա սու նաց ման բո լոր փու լե րը: Ս պեր մո գե նե զի գոր ծըն թաց նե րում հա սու
նա ցում և ձ ևա վո րում են սպեր մա տո զոիդ ներ։

Ս պեր մա տո զոի դը կազմ ված է `
 գլխի կից,
 պա րա նո ցից,
 պո չից:

Ս պեր մա տո զոի դի գլխի կը, որն օ վա լաձև է, պա րու նա կում է կո րիզ̀  շրջա
պատ ված ցի տոպ լազ մա յի բա րակ շեր տով։ Գլ խիկն ու նի̀  

 կո րիզ (քրո մո սոմ նե րի հապ լոիդ կազ մով), 
 պատ յան, 
 ակ րո սոմ, 
 ցի տո լե մա յով շրջա պատ ված բջջապ լազ մա յի բա րակ թա ղանթ: 

Պա րա նո ցը պա րու նա կում է ցի տոպ լազ մա և ձ ևա վոր ված ցենտ րո սո մա, 
ո րը նպաս տում է բեղմ նա վոր ված ձվաբջ ջի բա ժան մա նը։ 

Պո չի կը կազմ ված է ցի տոպ լազ մա յից և կա տա րում է շար ժո ղա կան ֆունկ
ցիա։ Պո չը բա ժան վում է հետև յալ մա սե րի̀  

 կա պող, 
 մի ջանկ յալ, 
 գլխա վոր, 
 ծայ րա յին: 

Պո չի կի տա տա նո ղա կան շար ժում նե րի շնոր հիվ սպեր մա տո զոիդ ներն ըն
դու նակ են շարժ վե լու։ 

Սպերմատոզոիդները շարժման ունակություն ձեռք են բերում` ընկղմվելով 
սերմնաբշտերի և շագանակագեղձի արտազատուկի մեջ։ Այդ խառնուրդը 
կոչվում է սերմնահեղուկ կամ սպերմա։
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Նկար 1։ Կաթնասունների սպերմատոզոիդի 
կա ռուցվածքի գծապատկեր։
1գլխիկ, 2վզիկ, 3միջանկյալ մաս, 4պոչիկ, 
5առանցքային թելիկներ, 6աքրոսոմ, 7ծած
կա շապիկ, 8կորիզ, 9պրոքսիմալ և 10դիստալ 
ցենտրիոլներ, 11միտոքոնդրային պարույր։

Սա ռեց ված սերմ նա հե ղու կը շատ ա րագ 
փչա ցող գյու ղատն տե սութ յան ար տադ
րանք է: Սերմ նա հե ղու կի սա ռեց ման լա բո
րա տո րիա նե րում օգ տա գոր ծում են ժա մա
նա կա կից լա վա գույն տեխ նո լո գիա նե րը, 
սա կայն վերջ նա կան արդ յուն քը կախ ված 

է սաղմ նա վո րու մը կա տա րող մար դու ճիշտ վար վե ցո ղութ յու նից սերմ նա հե
ղու կի հետ: Ս խալ ա նե լու դեպ քում սերմ նա հե ղու կի բջիջ նե րը կա րե լի է վնա
սել կամ ոչն չաց նել: Այն սերմ նա հե ղու կը, ո րի հետ սխալ են վար վել, կա րող է 
ա ռա ջաց նել վատ սաղմ նա վո րում կամ սաղմ նա վոր ման բա ցա կա յութ յուն: Լա
վո րակ սերմ նա հե ղու կը, ո րով սաղմ նա վո րում են պտղա տու կո վին, կտա վատ 
հետ ևանք ներ, ե թե սերմ նա հե ղու կի հետ սխալ վար վեն: Անհ րա ժեշտ է լի նել ու
շա դիր և սերմ նա հե ղու կի հետ ճիշտ վար վե լով օգ տա գոր ծել այն: 

1960Cի դեպ քում սերմ նա հե ղու կի պահ պան ման ժամ կե տը գրե թե ան
սահ մա նա փակ է՝ այդ ջեր մաս տի ճա նի դեպ քում կա տար վում են քի միա կան 
ռեակ ցիա ներ: Սերմ նա հե ղու կի մեծ մա սը փա թե թա վոր վում և սա ռեց վում է 
0,25 կամ 0,5մլ ա նոց շյու ղե րի (ծղոտ նե րի) մեջ: Շ յու ղի ջեր մաս տի ճա նի բարձ
րաց ման և փո փո խութ յուն նե րի դեպ քում դրա պա րու նա կութ յու նը կա րե լի 
է վնա սել: Դա կա րող է պա տա հել ցան կա ցած ժա մա նակ՝ մի ռե զեր վո ւա րից 
մյու սը շյու ղե րի տե ղա փո խութ յան, ռե զեր վո ւա րից շյու ղե րից մե կի դուրս բեր
ման և դ րա հետ սխալ վար վե ցո ղութ յան դեպ քում: Վ նաս ված սերմ նա հե ղու
կը վե րա կանգն ման են թա կա չէ, նույ նիսկ ե թե վնա սե լուց հե տո պահ պան վեն 
անհ րա ժեշտ բո լոր պայ ման նե րը: Հե ղուկ ա զո տում սա ռեց ված սերմ նա հե ղու
կի ջեր մաս տի ճա նի փո փո խութ յու նը մեծ խնդիր է, ո րը միշտ հան գեց նում է 
սերմ նա հե ղու կի վնաս ման և բեղմ նա վոր ման մա կար դա կի ի ջեց ման:

Ընդ հա նուր առ մամբ սերմ նա հե ղուկն ու սում նա սիր վում է ինչ պես մակ
րոս կո պիկ (ու շադ րութ յուն է դարձ վում սեր մի ար տա քին տես քին, քա նա
կութ յա նը, գույ նին, մածուցիկությանը և  այլն), այն պես էլ միկ րոս կո պիկ 
(ման րա դի տա կի տակ հե տա զոտ վում է սպեր մա տո զոիդ նե րի քա նա կը, դրանց 
շար ժու նա կութ յու նը և  այլն):

Տար բե րում են սպեր մոգ րամ մա յի հիմ նա կան հետև յալ արդ յունք նե րը՝
 Աս պեր մա տիզմ (սպեր մա յի բա ցա կա յութ յուն)
 Աս պե րի միա (սպեր մա յում սպեր մա տո զոիդ նե րի բա ցա կա յութ յուն)
 Օ լի գո զոոս պեր միա (սպեր մա յի մեջ սպեր մա տո զոիդ նե րի քա նա կը քիչ է 

նոր մա յից)
 Նոր մոս պեր միա (սպեր մա յի բո լոր բնու թագ րե րը հա մա պա տաս խա նում 

են նոր մա նե րին)
 Նեկ րոս պե րի միա (մե ռած սերմ նաբ ջիջ ներ)
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 Տետ րա տոս պե րի միա (պա թո լո գիա կան սերմ նաբ ջիջ ներ)
 Ա զոոս պեր միա (սպեր մա տո զոիդ նե րի ընդ հա նուր քա նա կութ յու նը և 

դ րանց շար ժու նա կութ յու նը կամ հա մա պա տաս խա նում են նոր մա յին, կամ 
գե րա զան ցում են այն)

 Աս թե նո զոոս պեր միա (ակ տիվ և շար ժու նակ սպեր մա տո զոիդ նե րի քա
նա կութ յու նը պա կաս է նոր մա յից):

 և այլն
Աղյուսակ 1։ Գյուղատնտեսական կենդանիների սպերմայի հիմնական ցու ցա նիշ նե րը1

1  http://www.activestudy.info/sostavspermy/

Բ նա կան կամ ար հես տա կան սերմ նա վոր ման հա մար ար տադ րո ղին կա րե
լի է օգ տա գոր ծել այն դեպ քում միայն, ե թե նրա սպեր ման բա վա րա րում է վե
րը նշված նվա զա գույն պա հանջ նե րին։

Ե թե պարզ վում է, որ սպեր ման վա տո րակ է, հե տա զո տութ յու նը կրկնում 
են։ Չ պետք է մո ռա նալ, որ սե ռա կան գոր ծո ղութ յան եր կա րատև ընդ մի ջում
նե րից հե տո (գար նա նը) ա ռա ջին ծած կի ժա մա նակ ար տադ րո ղը միշտ ցածր 
ո րա կի սպեր մա է տա լիս։

Սերմ նա հե ղու կը իր ֆի զի կա կան, քի միա կան և կեն սա բա նա կան հատ կու
թ յուն նե րով հա մար վում է ան հա մա սեռ հե ղուկ, ո րը ձևա վոր վում է սե ռա կան 
գեղ ձե րի (շագանակագեղձ, կոճ ղե զա մի զու կա յին և  այլն1 և սերմ նա հե ղու կի 
խառ նուր դից։ Սերմ նա հե ղու կը կազմ ված է 2 հիմ նա կան մա սե րից՝ սպեր մա
տա զոի դից և պ լազ մա յից։
Աղ յու սակ 2։ Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի սպեր մա յի հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րը։

1  Սեռական հավել յալ գեղձերն են ներկայացնում փամփուշտաձև գեղձերը, շագանակագեղձը և 
կոճ ղե զային կամ կոճղեզամիզուկային (ՄերիԿուպերյան) գեղձերը:
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18․1․1․2 ՍԵՐՄՆԱՀԵՂՈՒԿԻ pHի ՈՐՈՇՈՒՄԸ
Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում, ջրած նի իոն նե րի կոն ցենտ րա ցիան `pHը, 

չափ վում է է լեկտ րո մետ րիկ մե թո դով կամ ու նի վեր սալ ցու ցա նիշ նե րով` գույ
նի փո փո խութ յան ին դի կատ րով:

Խո յե րի և ցու լե րի սպեր մա յի pHը հիմ նա յին կող մին է մոտ (pH 7.1), վատ 
ո րա կի դեպ քում pHը իջ նում է մինչև 6.5ը, կապ ված նրա նում կաթ նա թթվի 
կու տա կու մով: Վա րա զի և հո վա տա կի pH ի տա տա նու մը մինչև 6.97.0ը 
ցույց է տա լիս սպեր մա յի լավ ո րա կի մա սին, pH ի մին չեւ 7.88.0 մա կար դա
կը՝ սպեր մա յի ցածր կեն սու նա կութ յան ցու ցա նիշ է հա մար վում։

18․1․1․3 ՍԵՐՄՆԱՀԵՂՈՒԿԻ ԳՈՒՅՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
Սերմ նա հե ղու կի գույ նը կախ ված է կեն դա նի նե րի տե սա կա յին ա ռանձ նա

հատ կութ յուն նե րից, ինչ պես նաև սերմ նաբ ջիջ նե րով է յա կու լիա տի հա գեց
վա ծութ յու նից։ Խո յի, ցու լի, հո վա տա կի և վա րա զի նոր մալ սերմ նա հե ղու կը 
սպի տակ գույ նի է։ Խո յի նը (եր բեմն ցու լի նը) ու նե նում է դեղ նա վուն ե րան
գա վո րում, իսկ հո վա տա կի նը ու վա րա զի նը՝ մոխ րա գույն ե րան գա վո րում 
(սեր զա տած կա թի գույն)։ Սերմ նա հե ղու կի կար միր գու նա վո րու մը վկա յում 
է ար յան խառ նուր դի մա սին, ո րը սերմ նա հե ղու կի մեջ անց նում է սե ռա կան 
օր գան նե րի նոր ա ռա ջա ցած վնաս վածք նե րի և բոր բո քում նե րի պատ ճա ռով։ 
է յա կու լիա տում սպի տակ փա թիլ նե րի առ կա յութ յու նը սո վո րա բար վկա յում է 
փամփշ տաձև գեղ ձե րի բոր բոք ման, կա նաչ գույ նը՝ է յա կու լիա տում թա րա խի 
առ կա յութ յան, իսկ դե ղի նը՝ մեզ խառն վե լու մա սին։
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18․1․1․4 ՍԵՐՄՆԱՀԵՂՈՒԿԻ ՀՈՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
Կեն դա նի նե րի նոր մալ սերմ նա հե ղու կը սո վո րա բար հոտ չու նի։ Ար տա

դրող նե րի ոչ ճիշտ պահ ված քի և խ նամ քի դեպ քում այն ձեռք է բե րում ճար
պաքր տին քի կամ տվյալ տե սա կի կեն դա նուն յու րա հա տուկ հոտ։ Նե խա հո տի 
առ կա յութ յունն ար տադ րո ղի սե ռա կան օր գան նե րում բոր բո քա յին եր ևույթ
նե րի արդ յունք է։ Այդ պի սի սերմ նա հե ղու կը պի տա նի չէ սերմ նա վոր ման հա
մար։ Սերմ նա հե ղու կի հո տի ո րո շու մը կա տար վում է է յա կու լիա տի ստա ցու
մից ան մի ջա պես հե տո, քա նի դեռ սերմ նա հե ղու կը սեր մըն դու նի չի մեջ է։

18․1․1․5 ՍԵՐՄՆԱՀԵՂՈՒԿԻ ՄԻԱՏԱՐՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
Սերմ նա հե ղու կի միա տար րութ յու նը գլխա վո րա պես կախ ված է սերմ նա

բ ջիջ նե րով հա գեց վա ծութ յան աս տի ճա նից։ Խո յի նոր մալ սերմ նա հե ղուկն իր 
միա տար րութ յամբ նման է կաթ նա սե րի, իսկ ցու լի սերմ նա հե ղու կը՝ ան քաշ 
կա թի։ Հո վա տա կի սերմ նա հե ղու կից փամփշ տաձև գեղ ձե րի լորձ նա յին ար
տա զա տու կի և վա րա զի սերմ նա հե ղու կից կոճ ղե զա յին գեղ ձե րի ար տա զա
տու կի դոն դո դա սոսնձ վող հա տիկ նե րի ֆիլտր ման արդ յուն քում դրանց սերմ
նա հե ղուկ ներն ու նե նում են լորձ նաջ րիկ միա տար րութ յուն։ Սերմ նա հե ղու կի 
միա տար րութ յան ո րո շու մը նույն պես կա տար վում է է յա կու լիա տի ստա ցու
մից ան մի ջա պես հե տո։

Ար հես տա կան սերմ նա վոր ման մի ջո ցով հնա րա վոր է դառ նում տնտե սա
կան և կեն սա բա նա կան ա ռու մով արդ յու նա վետ դարձ նել կեն դա նի նե րի վե
րար տադ րութ յան գոր ծըն թա ցը, կա նո նա վո րել ծնի ժամ կետ նե րը, կեն դա
նի նե րի բազ մա ցու մը կա տա րել տնտե սա կան հա սու նաց ման տա րի քում, 
դրա նով իսկ ա պա հո վել ա պա գա մթե րատ վութ յան ե րաշ խիք նե րը: 

18․1․2 ՍԵՐՄՆԱՀԵՂՈՒԿԻ ՍՏԱՑՈՒՄԸ
Սերմնահեղուկ ստանալու համար կիրառվում են հետևյալ մեթոդները՝

 Ռեզինե սերմնահավաքի ձև
 Արհեստական հեշտոցի ձև
 Խրտվիլակային ձև
 Ապակյա սերմնահավաքման ձև
 Բնական հեշտոցի ձև
 Էլեկտրագրգռման ձև
 և այլն։

Հիմ նա կա նում սպեր մա հա վա քե լու ամ բողջ աշ խա տան քը ար հես տա կան 
հեշ տո ցի մե թոդ նե րով է կա տար վում։ 

Ս տաց ված սերմ նա հե ղուկ նե րը պահ պան ման հա մար խո րը սա ռեց նե լուց 
հե տո ՀՀում խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի ար հես տա կան սերմ նա վո րու
մը ներ կա յումս կա տար վում է 2 տե սա կի սերմ նա հե ղու կով՝ ձո ղիկ նե րի (շյու
ղե րը) տես քով պա հես տա վոր ված և գ րա նու լաց ված։

18․1․3 ՍԵՐՄՆԱՀԵՂՈՒԿԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ
Սերմ նա հե ղու կի ո րա կի գնա հատ ման հա մար ա ռա ջարկ ված են բազ մա

թիվ մե թոդ ներ, ինչ պի սիք են․
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 Խ տութ յան ո րո շու մը
 Ակ տի վութ յան ո րո շու մը
 Ախ տա բա նա կան սերմ նաբ ջիջ նե րի տո կո սի ո րո շու մը
 Կեն դա նի սերմ նաբ ջիջ նե րի տո կո սի ո րո շու մը
 Սերմ նաբ ջիջ նե րի շնչա ռութ յան ին տեն սի վութ յան ո րո շու մը
 և  այլն

18․1․3․1 ԽՏՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
Խ տութ յու նը և  ակ տի վութ յու նը կա րե լի է ո րո շել ման րա դի տա կի օգ նութ

յամբ՝ 80400 ան գամ խո շո րա ցու մով։ Խ տութ յան և  ակ տի վութ յան ո րոշ ման 
հա մար մա քուր ա ռար կա յա կան ա պա կու վրա կա թեց նում են մեկ կա թիլ սերմ
նա հե ղուկ ու ծած կում ծած կա պա կիով (սեղմ ված կա թի լի ե ղա նակ)։ Սերմ նա
հե ղու կի կա թի լով ա ռար կա յա կան ա պա կին դնում են տա քաց նող սե ղա նի կի 
(3840°C) վրա և դի տում ման րա դի տա կի օգ նութ յամբ՝ ոչ պայ ծառ լու սա վո
րութ յամբ։

Ըստ խտութ յան (սերմ նաբ ջիջ նե րի քա նա կութ յան)՝ սերմ նա հե ղու կը լի
նում է խիտ, մի ջին խտութ յան և նոսր։

 Խիտ է կոչ վում այն սերմ նա հե ղու կը, ո րի հե տա զո տութ յան ժա մա նակ 
ման րա դի տա կի ամ բողջ տե սա դաշ տը խիտ կեր պով ծածկ վում է սերմ նա
բջիջ նե րով, ու նե նում է անն շան ա րանք ներ և դ րա նում դժվար է տար բեր վում 
ա ռան ձին սերմ նաբ ջիջ նե րի շար ժու մը։ Խիտ սերմ նա հե ղու կը պայ մա նա կա
նո րեն նշա նա կում են «Խ» տա ռով։

 Մի ջին խտութ յան է կոչ վում այն սերմ նա հե ղու կը, ո րի հե տա զո տութ
յան ժա մա նակ ման րա դի տա կի տե սա դաշ տում ա ռան ձին սերմ նա բջիջ նե րի 
միջև նկատ վում են ա րանք ներ՝ մո տա վո րա պես հա վա սար մեկ սերմ նաբջ ջի 
եր կա րութ յա նը։  Այդ պի սի  սերմ նա հե ղու կի  մեջ լավ տար բեր վում է ա ռան ձին 
սերմ նաբ ջիջ նե րի շար ժու մը։ Մի ջին խտութ յան սերմ նա հե ղու կը պայ մա նա
կա նո րեն նշա նա կում են «Մ» տա ռով։

 Նոսր է կոչ վում այն սերմ նա հե ղու կը, ո րի հե տա զո տութ յան ժա մա նակ 
ման րա դի տա կի տե սա դաշ տում սերմ նաբ ջիջ նե րի միջև ա զատ տա րա ծու
թ յուն նե րը գե րա զան ցում են մեկ սերմ նաբջ ջի եր կա րութ յա նը՝ նպաս տե լով 
դրանց ա զատ տե ղա շար ժին։ Նոսր սերմ նա հե ղու կը պայ մա նա կա նո րեն նշա
նա կում են «Ն» տա ռով։

Եր բեմն պա տա հում է, որ սերմ նա հե ղու կի հե տա զո տութ յան ժա մա նակ 
ման րա դի տա կի տե սա դաշ տում բո լո րո վին չեն նկատ վում սերմ նաբ ջիջ ներ։ 
Այդ պի սի եր ևույ թը կոչ վում է աս պեր միա, ո րը պայ մա նա կա նո րեն նշա նա
կում են «Ա» տա ռով։ Իսկ ե թե սերմ նա հե ղու կի հե տա զո տութ յան ժա մա նակ 
ման րա դի տա կի տե սա դաշ տում եր ևում են մի քա նի սերմ նաբ ջիջ ներ, ա պա 
այդ պի սի եր ևույ թը կոչ վում է օ լի գո– սպեր միա, ո րը պայ մա նա կա նո րեն նշա
նա կում են «0» տա ռով։

Թարմ, չնոս րաց ված սերմ նա հե ղու կը, ըստ խտութ յան, թույ լա տրվում է օգ
տա գոր ծել հետև յալ կար գով՝ խո յի հա մար՝ միայն խիտ (Խ), ցու լի, վա րա զի և 
հո վա տա կի հա մար  խիտ ու մի ջին խտության (Խ և Մ)։ Տար բեր տե սա կի ար
տադ րող նե րի սերմ նա հե ղու կը բա վա կա նին տար բեր վում է ըստ խտութ յան։ 
Օ րի նակ՝ խո յը տա լիս է ա մե նա խիտ սերմ նա հե ղու կը։ Վա րա զի, հո վա տա կի 
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Խ տութ յու նը ո րո շում են օպ տի կա կան 
ստան դարտ մե թո դով ըստ Սերդ յուկ Ս․ Ի․ի, 
ֆո տոէ լեկտ րո կո լո րի մետ րի, Գոր յա ևի հաշ վիչ 
ցան ցի և  այլ ստան դարտ նե րի ու սար քա վո
րում նե րի մի ջո ցով, օ րի նակ, սպեր մա յի ո րա կի 
ա նա լի զա տոր նե րի մի ջո ցով։

Ն կար 2։ Ա նաս նա բու ժութ յան մեջ օգ տա
գործ վող սպեր մա յի ո րա կի ա նա լի զա տոր 
SQA/1/։

18․1․3․2 ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
Սերմ նաբ ջիջ նե րի ակ տի վութ յու նը գնա հատ վում է ակ նա դի տա կան մե թո

դով։ Արդ յուն քում գրանց վում է ակ տիվ, ուղ ղա գիծ, ա ռա ջըն թաց շարժ վող 
սերմ նաբ ջիջ նե րի տո կո սը։ Տար բե րում են սերմ նաբ ջիջ նե րի շարժ ման հետև
յալ տե սակ նե րը.

 ուղղագիծառաջընթաց (նորմալ), 
 շրջանաձև 
 և տատանողական։ 
 սակայն սերմնաբջիջները կարող են լինել նաև անշարժ։

Սերմ նա հե ղու կի ակ տի վութ յան գնա հա տու մը կա տա րում են տա սը բա լա
յին ե ղա նա կով։ Բա լե րը ցույց են տա լիս ուղ ղա գիծ շարժ վող սերմ նաբ ջիջ նե րի 
տո կո սը։ Ե թե ուղ ղա գիծ ֊ա ռա ջըն թաց շար ժու մով օժտ ված են սերմ նաբ ջիջ նե
րի 91100 %, ա պա սերմ նա հե ղու կի ակ տի վութ յու նը գնա հա տում են 10 բալ, 
1 http://www.meseurope.com/ru/animalsemenanalysis 

խիտ սերմ նա հե ղու կը մո տա վո րա պես տաս ան գամ նոսր է, քան խո յի նը։ Թեև 
սերմ նա հե ղու կի խտութ յան աս տի ճա նը տար բեր կեն դա նի նե րի հա մար տար
բեր է, այ նո ւա մե նայ նիվ, ակ նա դի տա կան մե թո դով գնա հատ ման ժա մա նակ 
այն բո լոր ար տադ րող նե րի հա մար ու նի նույն նշա նա կութ յու նը։
Աղյուսակ 3։ Տարբեր խտության սերմնաբջիջների պարունակությունը (մլրդ՝ 1 մլում)։
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ուղ ղա գիծ  ա ռա ջըն թաց շարժ վող 8190 % սերմ նաբ ջիջ նե րի դեպ քում՝ 9 բալ, 
7180 % դեպ քում՝ 8 բալ և  այլն։

18․1․3․3 ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՍԵՐՄՆԱԲՋԻՋՆԵՐԻ  ՏՈԿՈՍԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
Սերմ նա հե ղու կի ման րա դի տա կա յին հե տա զո տութ յան ժա մա նակ դրա մեջ 

եր բեմն հայտ նա բեր վում են ախ տա բա նա կան սերմ նա բջիջ ներ։ 

Այդ սերմ նաբ ջիջ նե րի տո կո սը յու րա քանչ յուր ար տադ րո ղի սերմ նա հե ղու
կում պետք է ո րո շել տա րին 34 ան գամ, ինչ պես նաև սերմ նա հե ղու կի ո րա կի 
կտրուկ և կա յուն վա տաց ման դեպ քում։ Ախ տա բա նա կան   սերմ նաբ ջիջ նե րի   
հաշ վու մը կա տար վում է սերմ նա հե ղու կի ներկ ված քսու քում։

18․1․3․4 ԿԵՆԴԱՆԻ ՍԵՐՄՆԱԲՋԻՋՆԵՐԻ ՏՈԿՈՍԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
Կեն դա նի սերմ նաբ ջիջ նե րի տո կո սի ո րոշ ման հա մար օգ տա գոր ծում են 

դի ֆե րեն ցիալ ներկ ման ե ղա նակ (Վ. Ա. Մո րո զո վի մե թոդ)։ Այս ե ղա նա կը 
հիմն ված է ո րոշ լա բո րա տոր ներ կե րով (օ րի նակ, էո զի նով) կեն դա նի սերմ
նաբ ջիջ նե րի չներկ վե լու հատ կութ յան վրա։ Մա հա ցած կամ թու լա ցած սերմ
նաբ ջիջ նե րի բջջա թա ղան թը բաց է թող նում այդ ներ կե րը, ին չի հետ ևան քով 
այդ սերմ նաբ ջիջ նե րի գլխիկ նե րը ներկ վում են։

18․1․3․5 ՍԵՐՄՆԱԲՋԻՋՆԵՐԻ ՇՆՉԱՌՈՒԹՅԱՆ ԻՆՏԵՆՍԻՎՈՒԹՅԱՆ
 ՈՐՈՇՈՒՄԸ
Սերմ նաբ ջիջ նե րի շնչա ռութ յան ին տեն սի վութ յան ո րոշ ման հիմ քում ըն

կած է որ պես դրան ցում օք սի դա վե րա կանգն ման պրո ցես նե րի չա փա նի շը։ 
Մե թո դի հիմ քում ըն կած է մե թի լեն կա պույ տի լու ծույ թը գու նա թա փե լու 
սերմ նաբ ջիջ նե րի ըն դու նա կութ յու նը (ի րենց շնչա ռութ յան հա մար մե թի լեն 
կա պույ տից թթված նի կլա նու մը)։ Ինչ քան սերմ նա հե ղու կում շատ է կեն դա նի 
սերմ նաբ ջիջ նե րի քա նա կը և  ինչ քան ու ժեղ է դրանց շնչա ռութ յու նը, այն քան 
ա րագ է տե ղի ու նե նում գու նա թա փու մը։ Կեն սա քի միա կան ռեակ ցիա նե րի 
արդ յուն քում մե թի լեն կա պույ տը միա նում է ջրած նի հետ, որն ան ջատ վում է 
սերմ նաբ ջիջ նե րի կող մից շնչա ռութ յան ըն թաց քում։ Միաց նե լով եր կու ա տոմ 
ջրա ծին մե թի լեն կա պույ տը վե րած վում է վե րա կանգն ված ձևի լեյ կո մե թի լե նի 
և գու նա թափ վում։ Սերմ նա հե ղու կով մա զա նո թը դնում են սպի տակ թղթի 
վրա և ժա մա ցույ ցով ո րո շում այն ժա մա նա կը, ո րի ըն թաց քում գու նա թափ
վում է մե թի լեն կա պույ տը։ Սո վո րա բար մե թի լեն կա պույ տը գու նա թափ վում 
է սյու նա կի մեջ տե ղում, իսկ մա զա նո թի ծայ րե րում մնում են կա պույտ շեր
տեր, քա նի որ մա զա նո թի եր կու ծայ րե րից խառ նուրդն ա նընդ հատ հա մա
լրվում է թթված նով։ 

Սերմ նա հե ղու կում ան նոր մալ ձևե րի սերմ նաբ ջիջ նե րի մեծ քա նա կու
թյան առ կա յութ յու նը կոչ վում է տե րա տոս պեր միա, ին չը կապ ված է 
ա մոր ձի նե րի և մա կա մոր ձի նե րի հի վան դութ յուն նե րի հետ ևան քով սպեր
միո գե նե զի խան գար ման հետ։ Ախ տա բա նա կան սերմ նաբ ջիջ նե րի բարձր 
տո կո սը կա րող է լի նել ար տադ րող նե րի սե ռա կան օր գան նե րի հի վան դու
թյուն նե րի հետ ևանք։
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Աղ յու սակ 4։ Շն չա ռութ յան ին տեն սի վութ յան ո րոշ ման հա մար, մե թի լեն կա պույտ լու
ծույ թի գու նա թափ ման ա րա գութ յու նը տար բեր ար տադ րող նե րի սերմ նա հե ղուկ նե րում։

Այս մե թո դը կի րա ռե լի չէ հո վա տակ նե րի և վա րազ նե րի հա մար, քա նի որ 
նրանց գու նա թա փու մը տևում է եր կար (մինչև 60 րո պե)։

18․1․4 ՍԵՐՄՆԱՀԵՂՈՒԿԻ ՆՈՍՐԱՑՈՒՄԸ
Ար հես տա կան սերմ նա վոր ման արդ յու նա վե տութ յան կար ևոր գոր ծոն նե

րից մե կը, բարձր ար ժեք ու նե ցող ար տադ րող նե րից ստաց ված մեկ սպեր մա յի 
(էա կու լա տի, սերմ նա հե ղու կի) մի ջո ցով մի քա նի է գե րի  ա ռա վե լա գույնս սերմ
նա վոր ման ի րա կա նա ցումն է։ Վեր ջի նիս ի րա կա նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ 
է նոս րաց նել սերմ նա հե ղու կը, ա վե լաց նե լով սերմ նա հե ղու կի ծա վա լը և  եր կար 
պահ պան ման ժա մա նակ ա պա հո վե լով բեղմ նա վոր ման հատ կութ յու նը։ 

Ս պեր ման նոս րաց նում են  հա տուկ մի ջա վայ րե րում՝ կեն սա բա նա կան և սին
թե տիկ ե ղա նակ նե րով։ Հիմ նա կան պա հան ջը սպեր մա յի մի ջա վայ րի ընտ րու
թյան գոր ծում  օր գա նիզ մից դուրս պայ ման ներ ա պա հո վելն է՝ սպեր մա տո զոիդ
նե րի եր կար գո յատև ման և բեղմ նա վոր ման հատ կութ յուն նե րի պահ պան ման 
հա մար։ Նոս րա ցու մը, որ պես կա նոն, բաղ կա ցած է մի քա նի բա ղադ րիչ նե րից, 
ո րոն ցից յու րա քանչ յու րը ծա ռա յում է կոնկ րետ կեն սա բա նա կան դեր։ 

Սին թե տիկ մի ջա վայ րի պատ րաստ ման հա մար, որ պես հիմք, օգ տա գոր
ծում են ոչ է լեկտ րո լի տա յին լու ծույթ ներ (գլ յու կո զա, լակ տո զա, սա խա րո զա, 
ռա ֆի նո զա), որ տեղ շա քա րը նետ րա լի զաց նում (թու լաց նում) է է լեկտ րո լիտ
նե րի վնա սա կար ազ դե ցութ յու նը, կան խում է ագլ յու տի նա ցիան (սոսն ձու մը) 
և միա ժա մա նակ հա մար վում է գլի կո լի զի (թթված նա քաղ ցի) և շն չա ռութ յան 
հա մար նյութ։ Ս պեր մա յի ջեր մա յին շո կի թու լաց ման կամ վե րաց ման հա մար 
խառ նուր դին ա վե լաց նում են նաև հա վի ձվի դեղ նուց, ո րը նաև բարձ րաց
նում է կա յու նութ յու նը սա ռեց ման նկատ մամբ։ Կար ևոր բա ղադ րա տարր է 
այդ մի ջա վայ րի հա մար լի մո նաթթ վա յին ա ղը՝ նատ րիու մի ցիտ րա տը այն 
կան խում է թթվա յին մի ջա վայ րի ա ռա ջա ցու մը, սպեր մա յի ինք նա թու նա վո
րու մը, ինչ պես նաև բու ֆե րա յին միջավայր է հա մար վում։ Որ պես լրա ցու
ցիչ բա ղադ րիչ այդ սին թե տիկ մի ջա վայ րի հա մար կա րող են լի նել նաև սուլ
ֆա նի լա մի դը (սպի տակ ստրեպ տո ցի դը) ու ան տի բիո տիկ նե րը (պե նի ցիլ լին, 
ստրեպտ մի ցին և  այլն), ո րոնք խառ նում են այդ մի ջա վայ րին միկ րոր գանզմ
նե րի ա ճի կան խար գել ման հա մար, ա վե լաց վում է գլի ցե րին, սպեր մա յի խո
րը սա ռեց ման ժա մա նակ մի ջա վայ րի հե ղուկ զանգ վա ծի կրիս տա լի զա ցա յից 
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(բյու րե ղա ցու մից) խու սա փե լու հա մար և կան խե լու սպեր մա յի վնաս վե լը։ 
Բա ցի վե րը նշված նե րից, մի ջա վայ րի պատ րաստ ման հա մար օգ տա գոր ծում 
են  նաև այլ խառ նուրդ ներ։

Կախված խտությունից և ակտիվությունից՝ սերմնահեղուկը նոսրացնում են․
▻ Ցու լե րից 2050 ան գամ խտութ յամբ և մեկ դո զա յում 10 մի լիո նից ոչ պա

կաս սպեր մա տա զոի տի պա րու նա կութ յամբ։ 
▻ Խո յե րից 2 (1:1)  4 (1:3) ան գամ խտութ յամբ և մեկ դո զա յում 80 մի լիո նից 

ոչ պա կաս սպեր մա տա զոի տի պա րու նա կութ յամբ։
▻ Մտ րուկ նե րից 4 (1:3) ան գամ խտութ յամբ և մեկ դո զա յում 3 մի լիար դից 

ոչ պա կաս սպեր մա տա զոի տի պա րու նա կութ յամբ։
▻ Վա րազ նե րից 2 (1:1) 10 (1:9) ան գամ խտութ յամբ, մեկ դո զա յում ոչ պա

կաս 3 մլրդ ս պեր մա տա զոի տի պա րու նա կութ յամբ։
Նոս րաց ված սպեր ման հե տա գա սա ռեց ման հա մար տե ղադ րում են ջրա յին 

բաղ նի քում 35 աս տի ճան ջեր մութ յան պայ ման նե րում և թող նում սեն յա կա յին 
ջեր մաս տի ճա նում։

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ ՓԱՍՏ
Հայ ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի մի խումբ մշա կել է կեն դա նի նե րի ար հես

տա կան սերմ նա վոր ման բիո տեխ նո լո գիա կան մե թոդ: Մե թո դի էութ յու նը այն 
է, որ ոչ մեծ չա փե րով սարքն ակ տի վաց նում է տար բեր կեն դա նի նե րից ստաց
ված նոս րաց ված սերմ նա հե ղու կը մե խա նի կա կան վիբ րա ցիա յի մի ջո ցով:  
Սար քի ա ռա վե լութ յունն այն է, որ կա րե լի է օգ տա գոր ծել ոչ միայն ֆեր մա յում 
(շեն քա յին պայ ման նե րում), այլև ցան կա ցած տեղ̀  սա րում, ա րո տում և  այլն: 
Սար քը փոր ձար կել է խո զե րի վրա և ս տա ցել մոտ 98% արդ յու նա վե տութ յուն, 
զգա լիո րեն ա վե լի բարձր, քան ժա մա նա կա կից մյուս մե թոդ նե րի կի րառ ման 
դեպ քում (է լեկտ րա մագ նի սա կան ճա ռա գայ թում, էմբ րիոն նե րի հե ղուկ ներ): 
Բա ցի այդ̀  մե խա նի կա կան վիբ րա ցիա յի ա ռա ջարկ վող մե թո դը ա վե լի հեշտ է 
կի րա ռել, այն հա տուկ մաս նա գետ չի պա հան ջում` բա վա րար է ա նաս նա բույ
ժը: Սար քի ար ժե քը, ըստ Ն. Բաղ դա սար յա նի, կլի նի 400 դո լար:  

Սառեցված սերմնահեղուկ
Սերմ նա հե ղու կի ա մե նավս տա հե լի ջեր մաս տի ճա նը՝ 1000C կամ ա վե
լի ցածր ջեր մաս տի ճանն է: Ջեր մաս տի ճա նի փո փո խութ յու նը 1960C ից 
մինչև 1000C կա տար վում է շատ ա րագ, այդ պատ ճա ռով սերմ նա հե ղու կի 
տե ղա փո խութ յունն անհ րա ժեշտ է կա տա րել ա ռանց ու շաց ման: Հար կա
վոր է ա րագ հա նել մի շյու ղը՝ ռե զեր վո ւա րի բկանց քում թույլ չտա լով մյուս 
շյու ղե րի եր կար ջեր մա յին շփում դրսի ա վե լի տաք օ դի հետ: Ռե զեր վո ւա
րից շյու ղը հար կա վոր է հա նել 35 վայրկ յա նից ոչ ուշ:
Սերմ նա հե ղու կը ռե զեր վո ւա րից հա նե լով՝ բա ժա կը չի կա րե լի բարձ րաց
նել ռե զեր վո ւա րի բկանց քի սա ռեց ման գծից բարձր (ռե զեր վո ւա րի անց
քից 10սմ ից ոչ ցածր): Ա ռան ձին բա ժակ ներ կարճ ժա մա նա կով կա րե լի է 
բարձ րաց նել ռե զեր վո ւա րի բկանցք՝ սա ռեց ման գծից ցածր, ա պա կրկին 
հար կա վոր է դնել նախ կին տե ղում: Նույ նիսկ ե թե բա ժակն ամ բող ջութ յամբ 
լցված է հե ղուկ ա զո տով, դա չի կա րող պահ պա նել շյու ղե րը ռե զեր վո ւա րի 
բկանց քում տա քա նա լուց: Ռե զեր վո ւա րի բկանց քից շյու ղե րը հար կա վոր է 
հա նել պին ցե տով:
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18․1 ՍՏՈՒԳԻ՛Ր ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԴ
1. Ի՞նչ է պարունակում սերմնահեղուկը
2. Ինչի՞ց է կազմված սեպերմատոզոիդը
3. Որո՞նք են սպերմոգրամմայի հիմնական արդյունքները
4. Որո՞նք են սպերմայի հիմնական ցուցանիշները գյուղատնտեսական 

կեն դանիների մոտ
5. Որո՞նք են սերմնահեղուկի pHը նորմայի ցուցանիշները գյու ղա տնտե

սա կան կենդանիների մոտ։
6. Ի՞նչ նշանակություն ունի սերմնահեղուկի գույնի, հոտի և միա տար

րու թյան գնահատումը։
7. Ի՞նչ մեթոդներ են կիրառվում սերմնահեղուկի ստացման համար։
8. Ի՞նչ մեթոդներ են առաջարկվում սերմնահեղուկի որակի գնահատման 

հա մար։

18․1․ ԹԵՍՏԵՐ
I Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը

 Սպերմոգենեզի գործընթացներում հասունացում և ձևավորում․
1. սպերմատոզոիդներ
2. ձվաբջիջներ
3. վերը նշված երկու տարբերակները

II Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը
 Սերմնահեղուկի pHը ո՞ր տարբերակում է համարվում նորմայում

1. Խոյինը pHը 7․1, Ցուլինը pHը 7․1
2. Խոյինը pHը 6․5, Ցուլինը pHը 6․6
3. Վարազ pHը 6․9, Հովատակ pHը 7․0
4. Վարազ pHը 7․8, Հովատակ pHը 8․0

III Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը
 Սերմնահեղուկի ստացման մեթոդները՝

1. Ռեզինե սերմնահավաքի ձևով
2. Արհեստական հեշտոցի ձևով
3. Խրտվիլակային ձևով
4. Ապակյա սերմնահավաքման ձևով
5. Բնական հեշտոցի ձևով
6. Էլեկտրագրգռման ձևով
7. Կուլտուրայի աճեցման ձևով
8. Արհեստական ձևով

IV Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը
 Սերմնահեղուկի որակի գնահատման մեթոդներ են․

1. Խտության որոշումը
2. Ակտիվության որոշումը
3. Ախտաբանական սերմնաբջիջների տոկոսի որոշումը
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4. Կենդանի սերմնաբջիջների տոկոսի որոշումը
5. Սերմնաբջիջների շնչառության ինտենսիվության որոշումը
6. Քրոմոսոմների քանակի որոշումը

V Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը
 Կախված խտությունից և ակտիվությունից՝ սերմնահեղուկը նոս րաց

նում են ըստ 1ին թե՞ 2րդ տարբերակով․
1.

 Ցու լե րից 2050 ան գամ խտութ յամբ և մեկ դո զա յում 10 միլիոնից ոչ պա
կաս սպեր մա տա զոի տի պա րու նա կութ յամբ։ 

 Խո յե րից 2 (1:1)  4 (1:3) ան գամ խտութ յամբ և մեկ դո զա յում 80 մի լիո
նից ոչ պա կաս սպեր մա տա զոի տի պա րու նա կութ յամբ։

 Մտ րուկ նե րից 4 (1:3) ան գամ խտութ յամբ և մեկ դո զա յում 3 մի լիար դից 
ոչ պա կաս սպեր մա տա զոի տի պա րու նա կութ յամբ։

 Վա րազ նե րից 2 (1:1) 10 (1:9) ան գամ խտութ յամբ, մեկ դո զա յում ոչ պա
կաս 3 մլրդ ս պեր մա տա զոի տի պա րու նա կութ յամբ։

2. 
 Ցու լե րից 510 ան գամ խտութ յամբ և մեկ դո զա յում 5 միլիոնից ոչ պա

կաս սպեր մա տա զոի տի պա րու նա կութ յամբ։ 
 Խո յե րից 2 (1:1) ան գամ խտութ յամբ և մեկ դո զա յում 40 մի լիո նից ոչ պա

կաս սպեր մա տա զոի տի պա րու նա կութ յամբ։
 Մտ րուկ նե րից 2 (1:1) ան գամ խտութ յամբ և մեկ դո զա յում 1 մի լիար դից 

ոչ պա կաս սպեր մա տա զոի տի պա րու նա կութ յամբ։
 Վա րազ նե րից 2 (1:1) ան գամ խտութ յամբ, մեկ դո զա յում ոչ պա կաս 1 

մլրդ ս պեր մա տա զոի տի պա րու նա կութ յամբ։

18.2 ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՍԵՐՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
18.2.1 ԿՈՎԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՍԵՐՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ ՏԱՐԲԵՐ 
ԵՂԱՆԱԿՆԵՐՈՎ
Տար բեր վում են բնա կան զու գա վո րում և  ար հես տա կան սերմ նա վո րում։ 

Ն րանց միջև ե ղած տար բե րութ յու նը այն է, որ բնա կան զու գա վոր ման ժա
մա նակ սերմ նա վո րու մը կա տար վում է սե ռա կան ակ տի ժա մա նակ, իսկ ար
հես տա կան սերմ նա վոր ման դեպ քում՝ հա տուկ գոր ծի քի օգ նութ յամբ ցու լից 
վերց ված սպեր ման նե րար կե լու մի ջո ցով։ Սա կայն ինչ պես բնա կան զու գա
վոր ման, այն պես և  ար հես տա կան սերմ նա վոր ման դեպ քում բեղմ նա վոր ման 
ամ բողջ պրո ցե սը կա տար վում է բնա կա նո րեն։

Տոհ մա սե լեկ ցիոն աշ խա տանք նե րին զու գա հեռ անհ րա ժեշտ է աս տի ճա
նա բար ի րա կա նաց նել այն պի սի մար տա վա րութ յուն, ո րը կնպաս տի ա նաս
նա բու ծութ յան մաս նա գի տաց մա նը, հան րա պե տութ յան ա ռան ձին տա րա ծա
շրջան նե րում կաթ նա տու, կաթ նամ սա տու կամ մսա տու տա վա րա բու ծութ յան 
ուղ ղութ յան զար գաց մա նը։

Հայ կա կան ոչ բո լոր տնտե սութ յուն նե րում/ֆեր մա նե րում են կի րա ռում ար
հես տա կան սերմ նա վո րու մը: Ցե ղա կան և  ոչ ցե ղա կան ցլե րից ստաց ված սերմ
նա հե ղուկ նե րի լայն ընտ րութ յու նը  հա մա րում են ար հես տա կան սերմ նա վոր
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ման ա ռա վե լութ յուն նե րից, և  օգ տա գործ ման արդ յուն քում տա նում են դե պի 
ա րագ գե նե տիկ պրոգ րե սի, տար վա ըն թաց քում հա վա սար ծննդա բե րութ յուն
նե րի վե րահսկ ման հնա րա վո րութ յան, ե րինջ նե րի ա ռա ջին սերմ նա վոր ման վե
րահսկ ման հնա րա վո րութ յան, ծնի և ցա մա քի ստույգ պլա նա վոր ման, կեն դա
նի նե րի տոհ մա յին ար ժե քի բարձ րաց ման, կաթ նատ վութ յան և մ սատ վութ յան 
բարձ րաց ման, վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի փո խանց ման բա ցառ ման (հատ
կա պես բրու ցել յոզ, վի բի րոզ և  այլն), անպտ ղութ յան նվազ ման, տնտե սա կան 
շա հա վե տութ յան (ար հես տա կան սերմ նա վոր ման ծախ սե րը ա վե լի քիչ են, 
քան ար տադ րող ցուլ պա հե լը), կո վե րի լակ տա ցիա յի (կաթ նատ վութ յան) շրջա
նի պլա նա վոր ման, մոտ ազ գակ ցա կան բուծ ման բա ցառ ման։ Հա յաս տա նում 
հիմ նա կա նում օգ տա գոր ծում են Հոլշ տեյն, Շ վից, Ջեր սե, Սի մեն թալ, Ան գուս, 
ո րոնք ներ մու ծում են ԱՄՆից ու Եվ րո պա յից և Կով կաս յան գորշ ցե ղա տե սակ
նե րի սերմ նա հե ղուկ ներ: Գե նե տիկ նյու թը ա ռաք վում է ֆեր մա ներ տե ղա կան 
ներ մու ծո ղի մի ջո ցով: Ար հես տա կան սերմ նա վո րու մը կա տա րում են ռեկ տալ
ցեր վի կալ (hե տանց քահեշ տո ցա յին) մե թո դով: Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում 
կի րա ռում են նաև օ վուլ յա ցիա յի հոր մո նալ խթա նում։ 

ՀՀում խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի ար հես տա կան սերմ նա վո րու մը 
ներ կա յումս կա տար վում է 2 տե սա կի սերմ նա հե ղու կով՝ ձո ղիկ նե րի տես քով 
պա հես տա վոր ված (ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ մամբ) և գ րա
նու լաց ված ( Խորհր դա յին Միութ յան ստան դարտ նե րով)։

Ն կար 3։ Սերմ նա հե ղու կի 
պահ պա նու մը ձո ղիկ նե րի և 
գ րա նուլ նե րի տես քով։

Եր կու տե սա կի դեպ քում էլ սերմ նա հե ղու կի կի րա ռու մը հնա րա վո րու
թ յուն է տա լիս բա րե լա վել տե ղա կան կեն դա նի նե րի գե նե տի կա կան ֆոն դը՝ 
բարձ րաց նե լով ստաց վող սերն դի մթե րատ վութ յու նը։

18․2․1․1 ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՍԵՐՄՆԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՆ
Կո վե րի ար հես տա կան սերմ նա վո րու մը ի րա կա նաց նե լու հա մար անհ րա

ժեշտ է՝
○ հետ ևել ար հես տա կան սերմ նա վոր ման կե տի, գոր ծիք նե րի և սար քա վո

րում նե րի սա նի տա րա հի գիե նիկ պայ ման նե րին,
○ ու նե նալ ար հես տա կան սերմ նա վոր ման հա մար անհ րա ժեշտ սար քա

վո րում ներ՝ սերմ նա հե ղու կի պահ պան ման դյո ւար, սերմ նա վոր ման նե րար
կիչ, կա թետր, թեր մոս, ձեռ նոց ներ, փափ կաց նող քսուկ (վա զե լին կամ ձեթ), 
մկրատ, գոլ ջուր, ջեր մա չափ և  ան ձե ռո ցիկ ներ (չոր և  ախ տա հա նիչ)։

○ հ նա րա վո րութ յան դեպ քում ան ձամբ մաս նակ ցել սե ռա ցան կութ յան մեջ 
գտնվող կո վե րի հայտ նա բեր մա նը,

○ մատ յա նի մեջ գրան ցել սերմ նա վոր ման օ րը, ա մի սը, տա րին, ցու լի տվյալ
նե րը,
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○ սերմ նա վոր ման օպ տի մալ ժա մա նա կը ո րո շել կեն դա նու վար քի, հոս քի 
նշան նե րի և  այլ նի հի ման վրա։

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ
Ցանկության հիմնական նշաններն են։

Նշան
Լորձային արտադրություն հեշտոցից Երկրորդային նշան
Հեշտոցի թեթև այտուց և կարմրություն /․․․/
Անհանգստություն /․․․/
Այլ կովի սեռական շուրթերից հոտոտել /․․․/
Դունչը ուրիշ կովի կոնքին դրած /․․․/
Ուրիշ կովը ցատկում է իր վրա բայց նա չի կանգնում /․․․/
Այլ կովերի վրա ցատկում  /․․․/
Ցատկում է կովի գլխի կողմից /․․․/
Ցատկում են իրեն վրա և նա կանգնում է /կտղուց/ Հիմնական նշան

ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՍԵՐՄՆԱՎՈՐՄԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
1. Նախ քան ար հես տա կան սերմ նա վոր ման սկսե լը անհ րա ժեշտ է կեն դա

նուն ֆիք սել։
2. Կ րել սերմ նա վոր ման հա մար նա խա տես ված նոր ձեռ նոց;
3. Ձեռ նո ցին քսել մա քուր, ոչ տոք սիկ քսան յութ (վա զե լին, ձեթ);
4. Կո վին մո տե նալ ձայ նով, կեն դա նուն ա նակն կա լի չբե րե լու հա մար;
5. Հե տանց քի հատ վա ծը մաք րե լուց հե տո, ձեռ քով շփել, մեր սել հեշ տո ցի 

հատ վա ծը;
6. Զ գու շութ յամբ ձեռ քը մտցնել կո վի հե տանցք, մատ նե րը կո նաձև պա հած;
7. Զ գու շութ յամբ և ման րակր կիտ մաք րել ու ղիղ ա ղի քը գո մաղ բից̀  պա

րու նա կութ յան դեպ քում (ու ղիղ ա ղի քում գտնվող գո մաղ բը հա ճախ 
խան գա րում է սերմ նա վո րող օ պե րա տո րին 
շո շա փել հեշ տո ցի վզի կը և շո շա փել նե րար
կի չի ծայ րը): 

Ն կար 4։ Գոմաղբի պարունակությունը ուղիղ 
աղիքում։

8. Հ նա րա վո րութ յան դեպ քում ստու գել 
բազ մաց ման օր գան նե րը ռեկ տալ հե տա զո
տութ յամբ;

9. Գո մաղ բի պա րու նա կութ յու նը ու ղիղ ա ղի քից դա տար կե լուց հե տո, կեղ
տոտ ված սե ռա կան շուր թե րը մաք րել ան ձե ռո ցի կով, այ նու հետև նա խա պատ
րաս տել ձախ ձեռ քով բռնե լու ար դեն լից քա վոր ված սերմ նա վոր ման նե րար կի չը;

10. Զ գու շութ յամբ և դան դաղ նե րար կի չի կա թետ րի ծայ րը մի քա նի սան
տի մետր մտցնել հեշ տո ցի մեջ՝ մինչև հեշ տո ցի պա տը, այ նու հետև նե րար կի
չը թե քե լով մտցնել 30 աս տի ճան անկ յան տակ դե պի վերև, որ պես զի չմտցվի 
հեշ տո ցի հա տա կում գտնվող մի զանց քը և մի զա պար կը։

11. Շա րու նա կել շարժ վել 1520 սմ դե պի հեշ տոց մտցրած կա թետ րը, այ
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12. Սերմ նա վո րող օ պե րա տո րը պետք է տի րա պե տի, թե որ տեղ է տե ղա
կայ ված կա թետ րի ծայ րը, ո րը հեշ տո րեն կա րե լի է շո շա փել ու ղիղ ա ղի քում 
գտնվող ձախ ձեռ քով: Ու ղիղ ա ղի քում գտնվող ձեռ քով սերմ նա վո րո ղը նաև 

կա րող է շո շա փել հաստ ա ղի քի նե ղա ցող 
հատ ված նե րը կամ, այս պես կոչ ված, «օ ղակ
նե րը», ո րոնք թու լաց նե լու հա մար պետք է 
եր կու մատ նե րը մտցնել օ ղա կի մի ջով և մեր
սել ա ռաջ ու հետ: Նե ղա ցող օ ղակ նե րը կթու
լա նան և կ թող նեն ձեռքն ա ռաջ տա նել՝ շա
րու նա կել շո շափ ման գոր ծըն թա ցը։ 
Ն կար 6։ Հաստ աղիքի նեղացման հետ փո խազ
դե ցությունը։

նու հետև բարձ րաց նել ստո րին հատ վա ծը մինչև հո րի զո նա կան դրու թուն ու 
սա հուն ձևով տա նել ա ռաջ կա թետ րը։

Ն կար 5։ Նե րար կի չի կա թետ րի ուղ ղութ յու նը՝ 30 աս տի ճան և  ու ղիղ դրութ յուն ներ։

13. Հա ջորդ խո չըն դո տը ծալ քե րի առ կա յութ յամբ հայտ նա բեր վում է հեշ
տո ցով տար վող կա թետ րը ա ռաջ տա նե լուց՝ ար գան դի վզի կին հաս նե լու ժա

մա նակ: Ե թե ար գան դի վզի կը ար դեն հայտ
նա բեր ված է, անհ րա ժեշտ է բռնել այն, և 
զ գու շո րեն ա ռաջ ձգել: Դա կհար թեց նի հեշ
տո ցը և թույլ կտա հաս նել մինչև ար գան դի 
վզի կի սկզբնա մա սը: Սերմ նա վո րող օ պե րա
տո րը կա թետ րը ա ռաջ շար ժե լով կզգա հաղ
թա հար վող մկա նա յին սֆինկ տեր նե րի (սեղ
մակ նե րի) խո չըն դոտ նե րը, երբ նե րար կի չը 
անց նի ար գան դի վզի կի մի ջով:
Նկար 7։ Արգանդի վզիկը առաջ տանելուց։

14. Այն բա նից հե տո, երբ կա թետ րը անց նում է ա ռա ջին խո չըն դո տը, այդ 
դեպ քում նշա նա կում է, որ ար դեն գտնվում է ար գան դի վզի կում։
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Նկար 8։ Արգանդի վզիկի անցքում գտնվելը։

15. Օգ տա գոր ծեք ձեռ քի ափն ու մատ նե
րը՝ նե րար կի չը բութ մա տի և ցու ցա մա տի 
մեջ տե ղում գտնվող ար գան դի վզի կի անցք 
ուղ ղոր դե լու հա մար և նր բո րեն, ու շա դիր 
շար ժում ներ կա տա րե լով՝ հաս նել երկ րորդ 
խո չըն դո տին (սեղ մա կին):
Նկար 9։ Արգանդի վզիկի անցքում  շարժվելը։

16. Կրկ նեք ուղ ղոր դե լու գոր ծո ղութ յու նը, քա նի դեռ բո լոր սեղ մակ նե րի մի
ջով չի ան ցել  նե րար կի չը: Երբ ար գան դի վզի կի բո լոր օ ղակ ներն ար դեն ի ջեց
ված են կա թետ րի վրա, հար կա վոր է մի փոքր էլ կա թետ րը ա ռաջ սա հեց նել։

17. Ձեռ նո ցով ձեռ քը պտտեք այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ այն չի հա սել 
ար գան դի վզի կի հե ռա վոր ծայ րը։ Նե րար կի չը կա թետ րի հետ միա սին հետ 
քա շեք այն քան, քա նի դեռ դրա ծայ րը ար գան դի վզի կում չի հա վա սար վել ցու
ցա մա տին: Բարձ րաց րեք ցու ցա մա տը և սա հուն կեր պով սեղ մե լով նե րար
կի չի սեղ մա կը, նե րար կեք սպեր ման կա մաց՝ մասմաս, 5 վայրկ յան տևո ղու
թյամբ՝ սպեր մա յի կա թիլ ներն ար գան դի մար մին ու ղիղ ընկ նե լու հա մար:

Նկար 10։ Ներարկիչի ծայրի գտնվելու վայրի որոշումը և ներարկումը։

Սերմ նա վոր ման ճիշտ տեխ նի կա յի և նե րար կի չի կա թետ րը ար գան դի վզի
կի վեր ջին օ ղա կից 11,5 սմ դուրս գա լու դեպ քում նե րարկ ված սպեր ման կհաս
նի ար գան դի մար մին, իսկ ար գան դի կրճա տում նե րի շնոր հիվ այն կտար վի 
փո ղեր և ձ վա տար ներ՝ եր կու կող մե րի վրա լավ տա րա ծե լով։
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ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Նե րար կիչն ար գան դի վզի կի վեր ջին օ ղա կից 2,5 սմ ից ա վել ա ռաջ տա

նե լու արդ յուն քում ամ բողջ սերմ նա հե ղու կը կներ թա փան ցի միայն մեկ 
փող։ Սա հա մար վում է սերմ նա հե ղու կի սխալ նե րար կում ար գան դա փո ղե
րից մե կի մեջ։
Նկար 11։ Սերմնահեղուկի սխալ ներարկումն արգանդի փողի մեջ։

18. Անհ րա ժեշտ է հա մոզ վել, որ մխո ցը հրել է ամ բողջ սպեր ման, սեղ մակն 
ա ռաջ տա նե լու ժա մա նակ նե րար կի չը կա թետ րի հետ ետ մի քա շեք, քա նի որ 
սպեր մա յի մեծ մա սը կա րող է ընկ նել ար գան դի վզիկ կամ հեշ տո ցի մեջ՝ ար
գան դի մար մին ընկ նե լու փո խա րեն: 

19. Ս պեր մա յի ճիշտ նե րար կե լուց հե տո դան դաղ հա նեք նե րար կի չը կա
թետ րի հետ միա սին վե րար տադ րա կան ու ղի նե րից: Ձեռ նոց հա գած ձեռ քը 
հա նեք ու ղիղ ա ղի քի մի ջից: Ս տու գեք նե րար կի չի ծայ րին ար յան, թա րա խա
յին էք սու դա տի կամ կա թետ րի տակ սպեր մա յի առ կա յութ յու նը: 

20. Հա նեք նե րար կի չի կա թետ րը և պա հեք նե րար կի չը ձեռ նոց հա գած ձեռ
քում: Կր կին ստու գեք, թե որ ցու լի սպեր ման է օգ տա գործ վել: Հա նեք ձեռ նո
ցը̀  շրջե լով այն̀  սկսե լով ձեռ քի վեր ևի հատ վա ծից և կա թետ րի հետ միա սին 
թող նե լով կեղ տոտ ձեռ նո ցի մեջ՝ նե տեք աղ բա մա նի մեջ:

21. Կատարեք անհրաժեշտ գրանցումներ:

Սերմնավորման համար ճիշտ ժամանակը որոշելուց հետո ղեկավարվում են 
«առավոտերեկո» հիմնական կանոնով:

Այդ կանոնն ասում է, որ այն կովերն ու երինջները, որոնց մոտ կտղուցի (որ սի) 
առաջին նշանները հայտնաբերել են առավոտյան, անհրաժեշտ է սերմ նավորել 
երեկոյան: Եվ ընդհակառակը̀  եթե որսի նշանները նկատվել են երեկոյան, 
ապա այդպիսի կովերին անհրաժեշտ է սերմնավորել հաջորդ առա վոտյան:

18․2․2 ՈՉԽԱՐՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՍԵՐՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ
Մա քի նե րին սերմ նա վո րում են ցեր վի կալ ե ղա նա կով, ինչ պես նոս րաց ված, 

այն պես էլ ոչ նոս րաց ված սեր մա նա հե ղու կով։ Սեր մնա  վոր ման հա մար օգ տա
գոր ծում են նե րար կիչ կա թետր, տար բեր տե սա կի  կի սաավ տո մատ նե րա րա
կիչ ներ, հեշ տո ցա յին հա յե լա յի նե րի օգ նութ յամբ։

Ս տե րիլ նե րար կիչ կա թետ րը մինչև օգ տա գոր ծե լը ցո ղար կում են մի քա նի 
ան գամ 1 տո կո սա նոց ստե րիլ նատ րիու մի քլո րի դի լու ծույ թով։ Նա խա պատ
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Այլ ոչ խար նե րին մինչև սերմ նա վո րու մը սկսե լը, կա թետր նե րար կի չը ան
հ րա ժեշտ է նա խա պես մշա կել 96 տո կո սա նոց սպիր տով թրջված խծու ծով 
(ախ տա հան ված շղարշ), այն պես, որ սպիր տը չանց նի նե րար կի չի խո ղո վա
կի մեջ, և  ե թե ար դեն նե րար կի չում, ար հես տա կան սերմնավորման հա մար 
նա խա տես ված, ամ բողջ սերմ նա հե ղու կի քա նա կութ յու նը օգ տա գործ վել է, 
նե րար կի չը ցո ղար կում են 1 տո կո սա նոց ստե րիլ նատ րիու մի քլո րի դի լու
ծույ թով, այ նու հետև 70 տո կո սա նոց սպիր տով, նա խա պատ րաս տե լով հե
տա գա պահ պան ման և  օգ տա գործ ման հա մար։

րաս տած նե րար կի չում տե ղադ րում են չա փա
վոր ման սար քը այն պես, որ պես զի մտցնե լով 
ար գան դի վզի կի մեջ նե րարկ վի 0,05 մլ չ նոս
րաց ված սերմ նա հե ղուկ կամ 0,10,15 մլ նոս
րաց ված սերմ նա հե ղուկ, 80 մլն  ակ տիվ սպեր
մա յի պա րու նա կութ յամբ։ 

Ն կար 12։ Ոչ խա րի ար հես տա կան սերմ նա վո րու
մը՝ նե րար կիչ կա թետ րի և հեշ տո ցա յին հա յե լու 
օգ տա գործ մամբ։

Ոչ խար նե րին սերմ նա վո րում են  հա տուկ հար մա րան քի օգ տա գործ մամբ 
(տես ոչ խար նե րի ֆիք սու մը) նա խա պես ար տա քին սե ռա կան օր գան նե րը 
մաք րե լուց հե տո։ Նախ քան սերմնավորելը հեշ տո ցա յին հա յե լու մի ջո ցով 
զննում են կեն դա նուն, բա ցա ռե լով սե ռա կան օր գան նե րի հի վան դութ յուն նե
րը՝ բոր բո քա յին, ար յան, թա րա խի նշան նե րի առ կա յութ յու նը։ Ե թե կեն դա նին 
ա ռողջ է, զգույշ շար ժու մով հեշ տո ցա յին հա յե լու մի ջո ցով գտնե լով ար գան դի 
վզի կը, նե րար կի չը կա թետ րի հետ մտցնում են ար գան դի վզի կի խո ղո վա կի 
մեջ 12 սմ խո րութ յամբ և սեղմում մխո ցը եր կար մա տի օգ նութ յամբ։ 

18․2․3 ԽՈԶԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՍԵՐՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ
Մե րու նի ար հես տա կան սերմնավորման հա մար սերմնահեղուկի նե րար

կում են ար գան դի մեջ։ Սերմ նա վոր ման հա մար կի րա ռում են տար բեր ե ղա
նակ ներ՝ ֆրակ ցիոն և  ոչ ֆրակ ցիոն: Սերմ նա վոր ման հա մար օգ տա գոր ծում 
են պո լիէ թի լե նա յին տի պի հա վա քա ծու ներ (օ րի նակ՝ ПОС5, УЗК5, Ռի չարդ
սո նի տան ձիկ և  այլն), ո րը կազմ ված է 150250 մլ տա րո ղութ յամբ շշից (սրվակ, 
ֆլա կոն), կա փա րի չից, կա թետ րին միաց ված գլխիկ։ Այս պի սի հա վա քա ծու
նե րի կի րառ ման ժա մա նակ մե րու նին սերմնավորում են նոս րաց ված սերմ
նա հե ղու կով, նա խա պես սերմ նա հե ղու կը տա քաց նե լով տաք ջրում (3035 
աս տի ճան) և տե ղա փո խում թեր մոս պահ պան ման ու հե տա գա օգ տա գործ
ման հա մար։ Սերմ նա վո րու մից ա ռաջ, օգ տա գործ ման հա մար հա նում են կա
փա րի չը և մտց նում կա թետ րը հագց ված գլխի կով։ Խո զե րին սերմ նա վո րում 
են վան դակ նե րում  ա ռանց ֆիք սե լու։ Սերմ նա վո րող տեխ նի կի օգ նութ յամբ 
կա թետ րը մտցնում են հեշ տոց մինչև ար գան դի վզի կի դի մադ րութ յան հաս
նե լը (2530 սմ)։ Սր վա կը բարձ րաց նում են խո զի մեջ քից բարձր, որ պես զի  
սրվա կից սպեր ման շատ դան դաղ ներ մուծ վի։ Նոս րաց ված սպեր մա յի դո զան՝ 
1 մլ/1կգ կեն դա նի քա շի հաշ վար կով չպետք է գե րա զան ցի 150 մլ ը, որ տեղ 
պետք է պա րու նա կի 3 մլրդ  ակ տիվ սպեր մա տո զոիդ ներ։
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18․2․4 ԶԱՄԲԻԿՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՍԵՐՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ։
Զամ բիկ նե րին, ինչ պես նաև խո զե րին սերմ նա վո րում են ար գան դի մեջ։ 

Ֆիքս ման հա մար օգտ վում են հա տուկ հար մա րանք նե րից (տես ձիե րի ֆիք սու
մը)։ Պո չը կա պում են մա զե րը հեշ տոց չներ թա փան ցե լու հա մար։ Սերմ նա վո
րու մը սկսե լուց ա ռաջ սպեր ման տա քաց նում են 3035 աս տի ճան տաք ջրում։ 

Առ կա են սպեր մա յի նե րարկ ման մի քա նի ե ղա նակ ներ։ 
▻ Հիմ նա կա նում օգ տա գոր ծում են Ի վա նով Ի․ Ի ի  ռե զի նե կա թետ րը, ո րը 

միաց ված է 2030 մլ տա րո ղութ յամբ ա պակ յա նե րար կի չին։ Կա թետ րը  զգու շու
թյամբ տա նում և հասց նում են ար գան դի վզի կի մոտ 1012 սմ խո րու թյամբ, այ նու
հետև դան դա ղո րեն նե րար կի չի սեղ մա կի օգ նութ յամբ նե րար կում են սպեր ման։ 

▻ Սերմ նա վոր ման ամ պու լա յին (սրվա կա յին) ե ղա նա կի ժա մա նակ 30 մլ 
տա րո ղութ յամբ սպեր մա յով սրվա կի եր կու ծայ րե րի  գլխիկ նե րը բա ցում են, 
միաց նում ռե զի նե կամ է բո նի տե կա թետ րը, մի կող մից թեթև բարձ րաց նե լով, 
ռե զի նե  տան ձի կի օգ նութ յամբ նե րար կում ար գան դի վզի կի մեջ։ 

Եր կու ե ղա նակ նե րի դեպ քում էլ սերմ նա վո րու մը, ինչ պես նոս րաց ված, 
այն պես էլ չնոս րաց ված, սպեր մա հե ղու կը պետք է կազ մի 2040 մլ։

Նկար 13։ Խոզերի արհեստական սերմնավորումը տարբեր հավաքածուների օգտա
գործ մամբ ПОС5, УЗК5 և այլն ։

Նկար 14։ Կաթետրի օգտագործման սխեման։
1. կաթետր; 2 կաթետրի գլխիկ; 3 արգանդի 

վզիկ; 4արգանդի եղջյուր։

Ն կար 15։ Զամ բի կի ֆիք սու մը և  ար հես տա կան սերմ նա վո րու մը նե րար կի չի և ռե զի նե 
տան ձի կի օգ նութ յամբ։
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18․2․5 ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿԻ ԷԳ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՍԵՌԱԿԱՆ 
ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
18․2․5․1 ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ ԻԳԱԿԱՆ ՍԵՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԸ
Կո վե րի, մա քի նե րի և նո խազ նե րի վուլ վան զամ բի կի վուլ վա յից տար բեր

վում է մանր մա զիկ նե րով ծածկ ված ա վե լի կնճռոտ մաշ կով, շուր թե րի մսո
տութ յամբ և ն րա նով, որ սե ռա կան ճեղ քի դոր զալ անկ յու նը կլո րա ցած է, իսկ 
վենտ րա լը̀  սուր է և մի փոքր կախ ված նստա յին թմբե րի շրջա նում: Ար տա քին 

սե ռա կան օր գան ներն են՝ սե ռա
կան շուր թե րը, ծլի կը, հեշ տո
ցա մուտ քը: Սե ռա կան շուր թե րը 
ձևա վո րում են վուլ վան և շր ջա
պա տում են սե ռա կան անց քը։ 
Ծ լի կը գո յա ցած է եր կու հա մե
մա տա բար եր կար փա պա րա յին 
մար մին նե րից (կո վե րի ծլի կի եր
կա րութ յու նը մինչև 12սմ), ո րոնք 
վեր ջա նում են սուր գլխի կով: 
Ն կար 16։ Կո վե րի սե ռա կան հա մա
կար գը։

Ո րո ճող կեն դա նի նե րի շե քը թույլ է ար տա հայտ
ված, ո րով ըստ եր ևույ թին, ո րոշ չա փով պետք  է 
բա ցատ րել նրանց հեշ տո ցի ա վե լի հա ճա խա կի ար
տանկ ման և հետ շրջվե լու դեպ քե րը: 
Ն կար 17։ Ոչ խա րի և  այ ծե րի ի գա կան սե ռա կան օր գան նե րը։
1ձվա րան, 2ձվա փող, 3ար գան դի եղջ յուր կա րուն կուլ
նե րով, 4ար գան դի մար մի նը, 5ար գան դի վզի կը, 6հեշ
տո ցը, 7հեշ տո ցի նա խա դուռ, 8վուլ վա, 9ծլիկ, 10ու
ղիղ ա ղիք, 11մի զա պարկ, 12մի զա զատ ման խո ղո վակ, 
13մի զա զատ ման խո ղո վա կի ար տափք վածք (դի վեր դի
կուլ), 14շեք։

Ո րո ճող նե րի ներ քին սե ռա կան օր գան ներն են՝ հեշ տո ցը, ար գան դը, ձվա
տար նե րը և ձ վա րան նե րը:

Ն կար 18։ Կո վի ար գան դի վզի կը։

Հեշ տո ցը մկա նա յին ա ռաձ գա կան խո
ղո վակ է, ո րը մաս նակ ցում է զու գա վոր
ման և բեղմ նա վոր ման գոր ծըն թա ցին, 
իսկ ծնի ժա մա նակ կազ մում է ծննդա
բե րութ յան անց քի մի մա սը: Հեշ տո ցի 
լոր ձա թա ղան թը ծածկ ված է լայ նա կի և  
եր կայ նա կան բազ մա թիվ ծալ քե րով: Ար
գան դը սնա մեջ օր գան է, որն ա պա հո
վում է սաղ մի աճն ու հա սու նա ցու մը 
հղիութ յան ըն թաց քում, ծնի ժա մա նակ 
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սաղ մի դուրս բե րու մը և  էստ րու սի 
շրջա նում ցիկ լա յին փո փո խութ
յուն նե րը: Եղ ջե րա վոր ա նա սուն
նե րի ար գան դը եր կեղջ յու րա յին
նե րի տի պին է պատ կա նում։ Ն րա 
մար մի նը անն շան մե ծութ յուն 
ու նի (կո վե րի նը 26 սմ  եր կա րու
թյամբ), որ պես պտղա տեղ չի ծա
ռա յում, ո րը ա ռիթ տվեց մի շարք 
հե ղի նակ նե րի այդ պի սի ար գան դը 
դա սել երկ բա ժին նե րի հա տուկ տի
պի շար քը: 

Ն կար 19: Ար գան դի մար մինն ու փո ղե րը։

Կո վե րի մինչև 12սմ  եր կա րութ յուն ու նե ցող ար գան դի վզիկն աչ քի է ընկ
նում զո րեղ օ ղա կա վոր և հա մե մա տա բար թույլ ար տա հայտ ված եր կայ նա կի 
մկա նա յին շեր տե րով, ո րոնց միջև տե ղա վոր ված է լավ զար գա ցած ա նո թա յին 
շեր տը: Ար գան դի լոր ձա թա ղանթն ու նի հա տուկ գո յա ցութ յուն ներար գան
դա յին գորտ նուկ ներ, կա րուն կուլ ներ: Ն րանք դա սա վոր ված են եղջ յուր նե րի 
եր կա րութ յամբ 4 շարք, յու րա քանչ յուր շար քում 1014ա կան: Կո վե րի ար
գան դում հաշ վում են 80ից մինչև 120 կա րուն կուլ, ոչ խար նե րի և  այ ծե րի ար
գան դում` 8896: Կա րուն կուլ նե րը հան դի սա նում են մայ րա կան պլա ցեն տա յի 
սկզբնա վո րում նե րը: Հ ղիութ յան շրջա նում կա րուն կուլ նե րը տասն յակ ան
գա մով մե ծա նում են: Ո րո ճող նե րի թույլ գա լար ված ձվա փո ղերն ու նեն կարճ 
ընդ լայն ված մաս և թույլ զար գա ցած ծո պեր: 

Ձ վա տար խո ղո վակ նե րի գոր
ծա ռույթ ներն են․ 

1. ձվաբջ ջի տե ղա փո խութ
յու նը սրվակ՝ պտղա վոր ման հա
մար, ինչ պես նաև սաղ մի տե ղա
փո խութ յու նը

2. ար գանդ՝ ծնի շա րու նա
կութ յան հա մար, սերմ նա հե ղու
կի տե ղա փո խու թ յունն ար գան
դից դե պի պտղա վոր ման վայր:

Ձ վա րա նը է գի զույգ սե ռա կան 
գեղձն է, ո րի մեջ գո յա նում և հա
սու նա նում են ձվաբ ջիջ նե րը։

Ն կար 20: Ձ վա տար խո ղո վա կը և ձ վա րա նը։

Կո վի ձվա փո ղի եր կա րութ յունն է մոտ 2530սմ, ոչ խար նե րի նը և  այ ծե րի
նը̀ 1516 սմ: Կո վի ձվա րա նը ձվաձև է, մանր ո րո ճող նե րինն ա վե լի կլո րա ցած: 
Կո վի ձվա րա նի եր կա րութ յունն է 25 սմ, լայ նութ յու նը 12 սմ, ոչ խար նե րի և  
այ ծե րի մոտ նրա եր կա րութ յունն է 0,51 սմ և լայ նութ յու նը 0,30,5 սմ:

Ձ վա րա նը կա տա րում է եր կու գոր ծա ռույթ․
1. ներ զա տիչ (էստ րո գեն նե րի և պ րո գես տե րո նի ար տադ րութ յուն);
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2. բազ մաց ման (ա ռողջ ձվաբ ջիջ նե րի կա նո նա վոր ա ռա ջա ցում այն դեպ
քում, երբ կա դրանց պտղա վոր ման ա ռա վե լա գույն հնա րա վո րութ յուն):

Ձ վա րան նե րը կեն սա բա նա կան ժա մա ցույց ներ են: Հենց դրանք են ո րո շում 
ցիկ լի տևո ղութ յու նը: Դ րանք են պա տաս խա նա տու ձվա րան նե րի ար տա
դրու թյան հա մար: Ձ վա րա նում հա սու նա ցող ցան կա ցած ձվաբ ջիջ ի սկզբա նե 
գտնվում է հե ղու կով լցված պար կի կի՝ ֆո լի կու լի մեջ: Ոչ հղի կո վի սե ռա կան 
օր գան նե րի տե ղագ րութ յու նը փո փոխ վում է՝ կախ ված տա րի քից, ծնե րի քա նա
կից, է գի մե ծութ յու նից: Ոչ հղի կո վի սե ռա կան օր գան նե րի տե ղագ րու թյու նը 
փո փոխ վում է՝ կախ ված տա րի քից, ծնե րի քա նա կից, է գի մե ծութ յու նից: 24 ծնից 
հե տո կո վե րի ար գան դա փո ղե րը, որ պես կա նոն, իջ նում են ո րո վայ նա յին խո ռոչ: 

Ծեր կո վե րի մոտ ար գան դի վզի կը 
գտնվում է ո րո վայ նա յին և կոն քա
յին խո ռոչ նե րի միջ նագ ծում, իսկ 
ար գանդն ամ բող ջու թյամբ՝ ո րո
վայ նա յին խո ռո չում: Ար գանդն 
ա ռաձ գա կան է, ու նի հարթ պա
տեր, պիրկ, գա գա թի հատ վա ծում 
հա վա սա րա չափ նրբա ցող փո
ղեր, ո րոնց ներ սում ար գան դա
յին գորտ նուկ ներ չեն շո շափ վում: 
Ձ վա րան նե րը գտնվում են կոն քի 
մուտ քի մոտ՝ ա ռա ջին սրբոսկ րի 
մա կար դա կի վրա:

Ն կար 21: Ձ վա րա նը։

Հոր թե րի հեշ տոցն ու նի 2025սմ  եր կա րութ յուն, կո վե րի նը՝ մինչև 40սմ, 
ար գան դի վզի կը՝ 45ից մինչև 12սմ  եր կա րութ յուն և 26սմ տ րա մա գիծ, ար
գան դի մար մինն ու նի մինչև 4սմ  եր կա րութ յուն և 28սմ տ րա մա գիծ: Միջ
փո ղա յին ա կոս նե րի եր կա րութ յու նը կախ ված է ար գան դա փո ղե րից և կա րող 
է ու նե նալ 715սմ  եր կա րութ յուն: Ար գան դա փո ղե րի տրա մա գի ծը 1,54սմ  է, 
եր կա րու թյու նը՝ 1520սմ ից մինչև 35սմ: Ձ վա տար խո ղո վա կի եր կա րութ յու
նը կազ մում է 1525սմ: Կո վի ձվա րա նի մե ծութ յու նը կազ մում է 2,5x1,5x1,5սմ:

18․2․5․2 ԶԱՄԲԻԿԻ ՍԵՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԸ
Զամ բի կի ար տա քին սե ռա կան օր գան նե րին են պատ կա նում սե ռա կան 

շուր թե րը, հեշ տո ցի նա խա դու ռը և ծ լի կը: Ներ քին սե ռա կան օր գան նե րին  են 
պատ կա նում հեշ տո ցը, ար գան դը, ձվա փո ղե րը, ձվա րան նե րը: 

ՀԵՇՏՈՑԸ ծա ռա յում է որ պես զու գա վոր ման օր գան և  ար գան դի ար տա
բեր խո ղո վակ: 

ԱՐԳԱՆԴԸ բաղ կա ցած է մարմ նից, վզի կից և  եղջ յուր նե րից: Ար գան դի 
մար մի նը լրիվ մկա նա յին օր գան է ներ կա յաց նում, կրա նիալ նա վեր է ած վում 
եղջ յուր նե րի, իսկ կաու դալ̀  ար գան դի վզի կի: Եղջ յուր նե րի միջև տե ղա վոր
ված մարմ նի մա սը կոչ վում է ար գան դի հա տակ: Ար գան դի մարմ նի եր կա
րութ յու նը տա րած վում է 8ից միչև 15սմ, լայ նութ յու նը 7ից մինչև 12սմ: Եղջ
յուր նե րի եր կա րութ յու նը 1430սմ, լայ նութ յու նը 37 սմ: 
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ԱՐԳԱՆԴԻ ԵՂՋՅՈՒՐՆԵՐԸ հան դի սա նում են նրա մարմ նի շա րու նա կու
թ յու նը: Յու րա քանչ յուր եղջ յու րի նե ղա ցող բութ ծայ րի մեջ բաց վում է ձվա
փո ղը: Եղջ յուրն ու նի մեծ ու փոքր կո րութ յուն: Փոքր կո րութ յան շրջա նում 
շճա յին թա ղանթն անց նում է ար գան դա յին մի ջըն դեր քի վրա: 

ԱՐԳԱՆԴԻ ՎԶԻԿԸ ներ կա յաց նում է հաս տա պատ մկա նա յին խո ղո վակ, 
որն ար գան դի խո ռո չը միաց նում  է հեշ տո ցի հետ: Վ զի կի պա տը գո յա ցած է 
շճա յին, մկա նա յին և լոր ձա յին թա ղանթ նե րից, ո րոնք ծա ռա յում են որ պես ար
գան դի հա մա պա տաս խան շեր տե րի շա րու նա կութ յու նը։ Վ զի կի եր կա րութ
յու նը 48 սմ  է, տրա մա գի ծը 3,5 սմ։ Վ զիկն ու նի եր կու անցք, ար տա քին, ո րը 
բաց վում է ար գան դի խո ռո չը: 

ՁՎԱՓՈՂԵՐԸ (ձվա տար խո ղո վակ նե րը, ֆալ լոպ յան խո ղո վակ նե րը) ու նեն 
խիստ գա լար վող սնա մեջ լա րի տեսք, ո րոնք միաց նում են ար գան դի և  ո րո
վայ նի խո ռոչ նե րը, նրանք գրկված են ո րո վայ նա մի զի ծալ քի մեջ և  ու նեն 14
30 սմ  եր կա րութ յուն: Փո ղի խո ղո վակն սկսվում է ար գան դի հա մա պա տաս
խան եղջ յու րի գա գա թից, ծծա կի նման փո ղի անց քի մեջ ներս ընկ նող նեղ 
բաց ված քով: Խո ղո վա կի պա տը բաղ կա ցած է ե րեք թա ղան թից.

1. շճա յին թա ղան թը հան դի սա նում է ո րո վայ նա յին խո ռո չի և  ըն դե րա յին 
օր գան նե րի ընդ հա նուր ծած կույ թի մի մա սը.

2. մկա նա յին թա ղան թը գո յա նում է ար տա քին, եր կայ նա կի, շե ղո րեն գնա ցող 
թե լե րի խառ նուր դով, և ներ քին՝ օ ղա կա վոր, հարթ մկա նա կար գի շեր տե րից.

3. լոր ձա թա ղան թը պա տած է թար թի չա վոր է պի թե լով, նրա թար թիչ նե րը 
տա տան վում են ար գան դի ուղ ղութ յամբ: Լոր ձա թա ղանթն ու նի մեծ քա նա կու
թ յամբ խո շոր ու մանր եր կայ նա կի ծալ քեր, ո րի հետ ևան քով լայ նա կի կտրված

քի վրա ձվա փո ղի խո ղո վակն աստ ղաձև ճյու
ղա վոր վող ձև  է դրսևո րում:

Ձ վա րան նե րը, ո րոնք կլոր են, բակ լա յան
ման  կամ ան կա նոն ձվաձև, տե ղա վոր ված են 
ո րո վայ նա յին խո ռո չում, նրան ցից ա ջը կախ
ված է գոտ կա յին 34 ո ղի տակ, իսկ ձա խը̀  45
ի տակ: Ձ վա րան նե րը, փո ղե րը, եղջ յուր նե րը, 
ար գան դի մար մի նը, վզի կը և հեշ տո ցի մի 
մա սը ո րո վայ նի խո ռո չում կախ ված են ո րո
վայ նա մի զի զույգ ծալ քի վրա, ո րը պա րու նա
կում է հարթ մկա նա կար գի թե լե րը և հայտ նի 
է ԼԱՅՆ ԱՐԳԱՆԴԱՅԻՆ ԿԱՊԱՆ ա նու նով։

Նկար 22։ Զամբիկի սեռական օրգանները։

18․2․5․3 ՄԵՐՈՒՆԻ ՍԵՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԸ
Մե րու նի վուլ վան ու նի վենտ րալ անկ յուն: Ծ լի կը եր կար է, բա րակ վեր ջա

նում է մի փոքր բթա ցած գլխի կով: 510 սմ  եր կա րութ յամբ հեշ տո ցի նա խա
դու ռը /նա յած կեն դա նու մե ծութ յա նը/ գո յաց նում է պարզ ար տա հայտ ված 
եր կայ նա կի ու լայ նա կի ծալ քեր, ո րոնց խոր քում եր կայ նա կի շար քե րով ըն
կած են մանր վեստ տի բուլ  յար գեղ ձեր: Լոր ձա թա ղան թի տակ վենտ րալ մա
սում գտնվում են կող քի փա պա րա յին հյու սակ ներ: Ար գան դի մար մի նը թույլ 
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է ար տա հայտ ված, այն ներ կա յաց նում է 35 սմ  եր կա րութ
յամբ ոչ մեծ մի խո ռոչ, ո րը կրա նիալ բա ժան վում է եր կու 
եղջ յու րի: Եր կու եղջ յուր ներն էլ սկզբում միա սին են գնում 
և 1015 սմ տա րա ծութ յան վրա պա տե րով միակց ված են: 
Բա ժան վե լիս եղջ յուր նե րը գո յաց նում են մի ջըն դեր քի վրա 
կախ ված բազ մա քա նակ օ ղակ ներ: 

Նկար 23։ Մերունի արգանդի վզիկը (1) և եղջյուրը (2)։

Չա փա հաս մե րու նի ար գան դի եղջ յուր նե րի եր կա րութ յու նը հաս նում 
է 100200 սմ, կրա նիալ նրանք աս տի ճա նա բար նե ղա նում են ու վե րած վում 
ձվա փո ղե րի: Տա րի քից կախ ված ար գան դի քա շը տա տան վում է 0,12ից մինչև 
1,1 կգ: Մե րու նի ձվա րան նե րը թաքն ված են խիստ զար գա ցած ձվա րա նա
յին պար կում և ծո պի կում: Ն րանց չա փերն ան կա յուն են (1ից մինչև 10սմ 
տ րա մագ ծով), մա կե րե սը թմբա վոր է, ձևը թեթ ևա կի տա փա կած կամ ձգված 
թեր թի կի նման: Մե րու նի ձվա րան նե րի թմբո տութ յու նը պայ մա նա վոր ված է 
նրանց մեջ ֆո լի կուլ նե րի կամ դե ղին մար մին նե րի ձևա վո րու մով, ո րոնք ար
տացց ված են օր գա նի մա կե րե սի վրա:

18․2․5․Ա) ԻԳԱԿԱՆ ՍԵՌԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱՆ
Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի ի գա կան սե ռա կան ա պա րա տի ֆի զիո

լա գիա կան դե րը կա յա նում է սե րունդ վե րար տադ րե լու մեջ, որն ի րա գործ
վում է՝ ձվաբ ջիջ ար տա զա տե լով, ա րա կան սե ռա կան բջի ջի (սպեր մա տո զոիդ) 
ըն դու նե լով, բեղմ նա վոր ման և սաղ մի զար գաց ման հա մար պայ ման ներ 
ստեղ ծե լով և պ տուղ ծնե լով: Այս բո լոր ֆունկ ցիա նե րի կա տա րու մը հնա
րա վոր է դառ նում միայն ար բուն քի սկսու մով, այ սինքն̀  ի գա կան սե ռա կան 
ա պա րա տի մոր ֆո լո գիա կան ձևա վո րու մով, ու ղեկց ված ֆի զիո լո գիա կան 
պրո ցես նե րի կոմպ լեք սով, ո րոնք ի հայտ են բեր վում կեն դա նի նե րի կլի նի կա
կան քննու թյան կամ նրանց սե ռա կան օր գան նե րի  ա նա տո մահիս տո լո գիա
կան հե տա զո տութ յան ժա մա նակ: Գործ նա կա նո րեն մենք սե ռա հա սուն ենք 
ան վա նում ա մեն մի ան հա տի, որն ըն դու նակ է բեղմ նա վո րել (ա րա կան ան
հատ ներ) կամ հղիա նալ (ի գա կան ան հատ ներ):

Ըն տա նի կեն դա նի նե րի սե ռա կան հա սու նութ յու նը (ար բուն քը) սկսվում է 
նրանց ար տար գան դա յին կյան քի ա ռա ջին տա րի նե րին, իսկ եր բեմն ա միս նե րին:
Աղյուսակ 5 ։ Ընտանի կենդանիների սեռական հասունությունը (արբունքը)

հ/հ Կենդանատեսակներ Արբունքը
1. Զամբիկը 18 ամսականում
2. Էշը 1215 ամսականում
3. Կովը 812 ամսականում
4. Ուղտը 25 տարեկանում
5. Մաքին և այծը 78 ամսականում
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6. Խոզը 58 ամսականում
7. Շունը 68 ամսականում
8. Ճագարը և կատուն 45 ամսականում
9. Սպիտակ առնետը 2035 օրականում
10. Սպիտակ մուկը 2025 օրականում

Պ րակ տիկ ա նաս նա բույ ժի հա մար չա փա զանց կար ևոր է հաշ վի առ նել, որ 
վե րար տադ րութ յան հա մար պետք է օգ տա գոր ծել միայն մարմ նի հա սու նու
թյան հա սած կեն դա նի նե րին, ո րը կա տար վում է, օ րի նակ, զամ բի կը 2 տա րե
կան հա սա կում, կո վը՝ 1824 ամ սա կան, ոչ խարն ու այ ծը՝ 12 ամ սա կան, մե րու
նը՝ 9 ամ սա կան հա սակ նե րում։

Կեն դա նի նե րի սե ռա հա սուն ի գա կան օր գա նիզ մին յու րա հա տուկ է ե րեք 
մաս նա հա տուկ գոր ծո ղութ յուն, ո րոնք խո շոր ֆի զիո լո գիա կան նշա նա կու
թյուն ու նեն․

1. ՁՎԱԶԱՏՈՒՄ՝ օվուլացիա, ձվաբջիջի ազատվելը ձվարանի ֆոլիկուլից; 
2. ՀՈՍՔ՝ լորձի արտազատումը սեռական օրգաններից; 
3. ԿՏՂՈՒՑ` սեռական ցանկություն, սեռական բնազդ երևան բերելը, 

այսինքն՝ սեռական ակտն իրագործելու ձգտումը: 
Սո վո րա բար կեն դա նի նե րի ձվա զա տու մը, հոսքն ու կտղու ցը ըստ ժա

մա նա կի զու գա դի պում են, և, խո սե լով կտղու ցի կամ հոս քի մա սին, ո րոնք 
ա մե նից ա վե լի հեշտ հայ տա բեր վում են կլի նի կա կան զննութ յան ժա մա նակ, 
պրակ տիկ նե րը կեն դա նի նե րի մոտ են թադ րում են բո լոր ե րեք եր ևույթ նե
րի առ կա յութ յու նը: Սա կայն այդ պի սի միա վոր ման հա մար բա վա կա նա չափ 
հիմ քեր չկան, քա նի որ նրան ցից մե կի (կամ եր կու սի) գո յութ յու նը կա րող է 
չու ղեկց վել մյուս նե րով: Զ վա զա տու մից հե տո շու տով դա դա րում են հոս քը, 
կտղու ցը և թու լա նում է սե ռա կան ա պա րա տի հի պե րե միան, իջ նում է գեղ
ձե րի ար տա զա տիչ գոր ծու նեութ յու նը, փակ վում է ար գան դի վզի կի անց քը: 
Սկս վում է ա վե լի կամ պա կաս տևա կան հանգս տի շրջա նը: Սո վո րա բար կո
վի կամ ե րին ջի սե ռա կան ցիկ լը կազ մում է 21 օր: Ցիկ լի այդ տևո ղութ յու նը 
կա րող է փոխ վել, սա կայն, որ պես կա նոն, 1727 օր վա սահ մա նը չի անց նում: 
Ե րին ջի սե ռա կան ցիկլն ա վե լի կարճ է, քան կո վի նը: Ծ նից հե տո կո վե րի սե
ռա կան ցիկ լը սո վո րա բար վե րա կանգն վում է 2030 օր անց: Բարձր մթե րատ
վութ յամբ կո վե րի մոտ եր բեմն բա ցա կա յում է կամ անց նում է ա ռանց կլի նի
կա կան նշան նե րի: Յու րա քանչ յուր սե ռա կան ցիկլ կազմ վում է չորս փու լե րից, 
ո րոնք ընդգր կում են է գի սե ռա կան ա պա րա տում հետ ևո ղա կա նո րեն զար գա
ցող մոր ֆո լո գիա կան և ֆունկ ցիո նալ փո փո խութ յուն նե րի մի շղթա, փո փո
խութ յուն ներ, ո րոնք ըն թա նում են ո րո շա կի ժա մա նա կա մի ջո ցով․ 

 ՀԱՆԳՍՏԻ ՓՈՒԼ՝ ֆի զիո լո գիա կան հա վա սա րակշ ռութ յան շրջան ի գա
կան օր գա նիզ մում: 

 ՆԱԽԱՀՈՍՔԻ ՓՈՒԼ՝ պրո լի ֆե րա տիվ պրո ցես նե րի շրջան (ֆո լի կու լի 
հա սու նա ցում, ի գա կան սե ռա կան ա պա րա տի հի պե րե միա, նրա լոր ձա թա
ղանթ նե րի ուռ չում, ար գան դա յին գեղ ձե րի մե ծա ցում և ն րանց գոր ծե լու նա
խա պատ րաս տում, թույլ ար տա հայտ ված կտղուց կամ նրա սկիզ բը:

 ՀՈՍՔԻ ՓՈՒԼ՝ ի գա կան սե ռա կան ա պա րա տի ակ տիվ գոր ծու նեութ յան 
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վի ճա կի շրջան (ձվա զա տում, ու ժե ղա ցած ար տա թո րանք և լոր ձի ար տա զա
տում ար տա քին սե ռա կան օր գան նե րից, վառ ար տա հայտ ված կտղուց):

 ՀԵՏՀՈՍՔԱՅԻՆ ՓՈՒԼ՝ վե րա կանգն ման շրջան (պատռ ված խո ռո չի փո
խա րի նում դե ղին մարմ նով, սեկ րե ցիա յի, հի պե րե միա յի ու կտղու ցի դա դա
րում, ար գան դա յին գեղ ձե րի հետ զար գա ցում):

Ար բուն քի առ կա յութ յու նը բնո րո շող ա ռա ջին սե ռա կան ցիկ լից հե տո, այս 
բո լոր փու լե րը կրկնվում են ի գա կան օր գա նիզ մի հե տա գա ամ բողջ սե ռա կան 
կյան քի ըն թաց քում, այ սինքն՝ շա րու նակ վում է մինչև այն տա րի քը, երբ դա դա
րում են հոս քը, ձվա զա տու մը և կտ ղու ցը: Այս շրջա նը կոչ վում է կլի մակ տե րիկ:

18.2․5 Բ) ՍԵՌԱԿԱՆ ՑԻԿԼԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ 
Սե ռա կան ցիկ լը ներ կա յաց նում է օր գա նիզ մի բո լոր բա ղադ րա տար րերն 

ընդգր կող կեն սա բա նա կան պրո ցես նե րի ա մե նա բարդ միաս նութ յու նը կազ
մող ամ բող ջու թուն: Բո լոր օր գանհա մա կար գե րը, հյուս վածք ներն ու բջիջ նե
րը մաս նակ ցում են սե ռա կան ցիկ լին և, ան պայ մա նո րեն, դրա հետ միա սին 
են թարկ վում են մի շարք փո փո խութ յուն նե րի, ո րոնք եր բեմն քի միա կան և 
բիո լո գիա կան ա մե նա նուրբ միկ րոս կո պիկ հե տա զո տութ յուն նե րի օգ նու
թյամբ ան գամ ա նոր սա լի են: Ի գա կան սե ռա կան սֆե րա յում սե ռա կան ցիկ
լե րի ա ռան ձին փու լե րի փո փո խութ յուն նե րի տար բե րա կա նութ յու նը կա րող է 
բա ցատր վել չորս հոր մոն նե րի փո խազ դե ցութ յամբ. 

1. ՖՈԼԻԿՈՒԼԱՅԻՆ՝ ի գա կան սե ռա կան հոր մո նի;  
2. ԴԵՂԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ՀՈՐՄՈՆԻ՝ հղիութ յան հոր մո նի;  
3. ՀՈՆԱԴՈՏՐՈՊ ՀՈՐՄՈՆԻ՝ պրո լան նե րի;  
4.ՁՎԻ ՈՒ ՊԼԱՑԵՆՏԱՅԻ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐԻ: Այս հու մո րալ համակարգը 

սկզբնական իմ պուլս ներ ստա նում է հի պո ֆի զից, ո րը սե ռա կան ցիկ լի ժա մա
նակ պրո լան նե րի օգ նութ յամբ կար գա վոր վում է պրո ցես նե րի ըն թաց քը ի գա
կան սե ռա կան սֆե րա յում:

Շա րադր վա ծը թույլ է տա լիս սե ռա կան ցիկ լի դի նա մի կան ընդ հան րաց նել 
պրո ցես նե րի հետև յալ սխե մա յով:

1. ՀԻՊՈՖԻԶԻ ՀՈՐՄՈՆԸ/1/՝ պրո լանն ա ռա ջաց նում է ֆո լի կու լի հա սու
նա ցում, ֆո լի կու լի նի և ձ վա զատ ման գո յա ցում:

2. ՖՈԼԻԿՈՒԼԻՆԸ պայ մա նա վո րում է հոս քի և կտ ղու ցի եր ևան գա լը:
3. ՊՐՈԼԱՆՆ/2/ նպաս տում է հոս քի դե ղին մարմ նի զար գաց մա նը, ե թե 

սաղ մը պատ րաստ վել է:
4. ԴԵՂԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆ օ ժան դա կում է հոս քի ժա մա նակ ար գան դում ծա գած 

պրո լի ֆե րա տիվ պրո ցես նե րին և հ ղիութ յան դեպ քում խթա նում է նրանց հե
տա գա զար գաց մա նը:

Կեն դա նի նե րի ար հես տա կան կամ բնա կան սերմ նա վո րու մը է ֆեկտ է տա լիս 
այն ժա մա նակ միայն, երբ նա ըստ ժա մա նա կի զու գա դի պում է ձվա զատ մանն 
ու հոս քին: Սա կայն կտղուցն ու հոս քը միշտ էլ վստա հե լի հատ կա նիշ չեն ծա ռա
յում ձվա զատ ման սկսվե լու կամ մո տե նա լու հա մար։ Ուս տի կեն դա նի նե րի սերմ
նա վոր ման ռա ցիո նալ կազ մա կեր պու մը, ըստ հնա րա վո րութ յան, պետք է հիմն
վի բո լոր ե րեք գոր ծոն նե րի՝ հոս քի, կտղու ցի և ձ վա զատ ման հաշ վառ ման վրա:
1 ԳՈՆԱԴՈՏՐՈՊ, հորմոններ, գոնադոտրոպիններ հիպոֆիզի առջևի բլթից արտադրվող նյութեր, 
որոնք կարգավորում են սեռական գեղձերի ներզատական ֆունկցիան
2 ՊՐՈԼԱՆ Բ, միջանկյալ բջիջները խթանող հորմոն։
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Նկար 24։ Հոսքի զուգադիպումը սերմնավորումից 
առաջ/1/։

Ո րոշ կո վե րի մոտ դի տարկ վում են չար տա հայտ ված սե ռա կան ցիկ լեր: Սե
ռա ցան կութ յան խան գա րում նե րի և կեն դա նի նե րի սե ռա կան ցիկ լի վե րա
կանգն ման հա մար կի րա ռում են սինխ րո նի զա ցիա յի բազ մա թիվ սխե մա ներ, 
ո րոն ցից յու րա քանչ յու րը տար բեր պայ ման նե րում լայն տա րա ծում ու նի, օ րի
նակ, ՀՀում կի րա ռում են տար բեր սե խե մա ներ տար բեր հոր մոն նե րի՝ Gonavet 
Veyx, PGF Veyx® forte և այլնի կիրառումը։

18․2․5 Գ) ԲԵՂՄՆԱՎՈՐՄԱՆՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ
Սե ռա կան ակ տով ա վարտ վում է սերմ նա վոր ման պրո ցե սը, բայց ձվաբջ ջի 

բեղմ նա վո րու մը կա րող է տե ղի ու նե նալ միայն սերմ նաբջ ջի հետ նրա հան
դի պե լու դեպ քում: Դ րա հա մար օր գա նիզմն ու նի հա մա պա տաս խան հար մա
րանք ներ, նրան ցից ա մե նից ա վե լի էա կա նը հան դի սա նում է ի գա կան սե ռա կան 
սֆե րա յում սերմ նաբ ջիջ նե րի ակ տիվ տե ղա փոխ վե լու ըն դու նա կութ յու նը:

Սերմ նաբ ջիջ նե րի մուտ քը ի գա կան սե ռա կան սֆե րա (մի ջա վայր) ինք նին 
պա տաս խան ռեակ ցիա է ա ռա ջաց նում օր գա նիզ մի կող մից, որն ար տա
հայտ վում է սե ռա կան օր գան նե րի հի պե րե միա յով, սպեր միո լի զին նե րի, աս
պեր մո տոք սին նե րի, սպեր մոագլ յու տին նե րի գո յա ցու մով: Սերմ նա վոր ման 
է ֆեկ տի վութ յու նը կախ ված է ոչ միայն սերմ նաբջ ջից, այլև ձվաբջ ջի վի ճա
կից, ֆո լի կու լից նրա ար տա զատ վե լուց հե տո: Սե ռա կան ակ տից (սերմ նա
վո րու մից) հե տո սերմ նաբ ջիջ նե րը սկսվում են ի գա կան սե ռա կան սֆե րա յով 
ա ռաջ շարժ վել դե պի ձվա րա նի կող մը: Սերմ նա վո րու մը ձվա զատ ման հետ 
հա մընկ նե լիս ար տա զատ ված ձվաբ ջի ջը ձվա փո ղի մի ջով տե ղա փոխ վում է 
դե պի սերմ նաբ ջիջ տա նող ուղ ղութ յամբ: Ինչ պես են թադ րում են, ձվա փո ղի 
ընդ լայ նած մա սում հան դի պում են նրանք և սերմ նաբ ջի ջը բեղմ նա վոր վում է 
ձվաբջ ջին:

Սերմ նաբ ջիջ նե րի կող մից ի գա կան սե ռա կան ու ղի ներն անց նե լու ժամ կե
տը կախ ված է սե ռա կան ակ տի դի նա մի կա յից և սերմ նաբ ջիջ նե րի ա ռա ջըն
թաց շարժ ման ակ տի վութ յու նից։

● Ոչ խար նե րի մոտ, ո րոնց զու գա վոր ման ժա մա նակ է յա կու լա տը ար գան դի  
խո ռոչ չի ընկ նում, սերմ նաբ ջիջ նե րը մեկ րո պեում մինչև 12մմ  ա րա գութ յամբ 
ին տեն սիվ շարժ վե լու ի րենց ըն դու նա կութ յան շնոր հիվ ձվա փո ղե րի մեջ են 
թա փան ցում սերմ նա վո րե լուց հե տո ար դեն ½1 ժամ անց:

● Ցու լի սերմ նաբ ջիջ նե րը ձվա փո ղե րում են լի նում սե ռա կան ակ տից հե տո 
1014 ժամ անց: 
1 ©Մ․Զադայան
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● Զամ բի կի մոտ սերմ նաբ ջիջ նե րը ձվա փո ղին են հաս նում սերմ նա վո րե լուց 
հե տո 3060 րո պե անց:

Տար բեր վում եմ սերմ նա վոր ման հետև յալ ե ղա նակ նե րը՝
ԱՐԳԱՆԴԱՅԻՆ ՍԵՐՄՆԱՎՈՐՈՒՄՈՎ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ` զամ բիկ ներ, է շեր, 

մե րուն ներ, շներ և  ուղ տեր։
ՀԵՇՏՈՑԱՅԻՆ ՍԵՐՄՆԱՎՈՐՈՒՄՈՎ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ`կո վեր, մա քի ներ, այ

ծեր, եզ նայ ծեր և ճա գար ներ:

Ար գան դա յին սերմ նա վո րու մով կեն դա նի նե րի զու գա վոր ման ժա մա նակ 
սպեր ման ան մի ջա կա նո րեն թափ վում է ար գան դի մեջ, իսկ հեշ տո ցա յին 
սերմ նա վո րու մով կեն դա նի նե րի մոտ սպեր ման թափ վում է հեշ տո ցի մեջ:

Աղ յու սակ 6։ Սե ռա կան ակ տե րի տե սա կա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը։

Կենդանատեսակներ Սեռական ակտի տևողությունը
Ձի 13 րոպե
Էշ 13 րոպե

Խոզ 1015 րոպե
Մսակեր 45 րոպե
Ճագար >3 վայրկյան

Ուխտ 1314 րոպե
Որոճողներ 25 վայրկյան

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ ՓԱՍՏԵՐ
 Սեռական ցիկլը պետք է դիտել որպես բիոլոգիական երևույթների հա

մա լիր, որոնք հանգում են ընդհանրապես իգական օրգանիզմը և, մաս
նա վորապես, նրա սեռական սֆերան հարմարեցնելուն, ձվաբջջի բեղմ
նա վորման և սաղմի զարգացման համար բարեհաջող պայմաններ 
ստեղ ծելուն։ Պրակտիկ աշխատողի համար այստեղից հետևում է կա րևոր 
եզ րակացություն՝ բնական կամ արհեստական սերմնավորումը բա ցա ռա
պես հոսքի շրջանում անցկացնելու անհրաժեշտություն մասին, որով հետև 
բեղմնավորման համար ուրիշ ժամանակի վրա հույս դնելը ոչ մի հիմք չունի։

 Կաթնասունների սերմնաբջիջների համար նորմալ է համարվում միայն 
ուղղաձիգ, առաջընթաց շարժումը։ Սերմնաբջջի շարժումը շատ ին տեն սիվ 
է՝ մեկ րոպեում կարող է անցնել իր երկարության 600700 անգամ գե րա
զան ցող տարածություն։ 

Արհեստական սերմնավորումը Հայաստանում
Հանրահայտ է, որ տոհմասելեկցիոն գործընթացի կարևորագույն բա

ղա դրիչներից է գյուղատնտեսական կենդանիների արհեստական սերմ նա
վո րումը։ Նախկինում (1980ական թթ.) հանրապետությունում տարեկան 
սերմնավորվում էին 200220 հազար կովեր (կովերի 6065%), սակայն 
1990ական թվականներից այդ աշխատանքները գրեթե դադարեցվեցին։ 
Այնուամենայնիվ, վերջին 67 տարիների ընթացքում Հայաստանի Հան րա պե
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տության կառավարության աջակցության շնորհիվ հաջողվեց վերսկսել այդ 
գործընթացը և աստիճանաբար ավելացնել արհեստական սերմնավորման 
ծավալները՝ դրանցում ընդգրկելով տարեկան 1415 հազար կովեր (ներ կա
յումս բուծվող կովերի միայն 5%ը)։ Քանի որ հանրապետությունում կո
վերի տնտեսական օգտագործման միջին տևողությունը կազմում է 7 լակ
տա ցիա, ապա կովերի համալրումը տարեկան պետք է կազմի 1415%: 
Այս տեղից հետևում է, որ նախրի վերարտադրությունը կազմակերպելու հա
մար սերմնավորման գործընթացում տարեկան պետք է ներգրավել կովերի 
առնվազն 30%ը (շուրջ 90 հազար գլուխ), այլապես անհնար է բարձր 
մթերատու կովերով նախիրների համալրումը։ Երինջներին առաջին անգամ 
սերմնավորում են 1820 ամսեկան հասակում՝ 350 կգ. քաշով: Օգտագործելով 
խորը սառեցված սպերման, արհեստական սերմնավորման 100 կովից ստա
նում են 95, նույնիսկ 100 հորթ:

Անասնաբուծության արդյունավետությունը բարձրացնելու և նրա 
շարունակական գործընթացն ապահովելու համար, տավարի վե րար տա
դրու թյան արդյունավետության կարևորագույն օղակներից է, կովերի և 
էգ մատղաշի արհեստական սերմնավորման լավագույն ժամանակի ընտ
րու թյունը: Ամենից առաջ պետք է ճիշտ ընտրել կովերի և երինջների ծնի 
սեզոնը, բնակլիմայական առանձնահատկությունները և կենդանիների 
արո տամսուրային պահվածքի եղանակը: Տնտեսական առումով, մաս նա վո
րա պես նախալեռնային և լեռնային գոտու տնտեսություններում կովերի և 
հատ կապես երինջների ծնի ամենաարդյունավետ ժամկետը ուշ աշնանային 
և ձմեռային ծինն է, որի ժամանակ ոչ միայն ստացվում է առողջ հորթ, այլև 
ապա հովում է համեմատաբար բարձր մթերատվություն ու մայրական կազմի 
ստեր ջության նվազեցում: 

ՀՀում խոշոր եղջերավոր կենդանիների արհեստական սերմնավորման 
համար առաջարկվող ցեղատեսակների սերմնահեղուկները․

 ՀՈԼՇՏԵՅՆ՝ կաթնատու ցեղ, տարեկան միջին կաթնատվությունը 
կազմում է 70009000լ, իսկ ռեկորդայիներինը՝ 1700019000։ Կաթի յու ղայ նու
թյու նը կազմում է 3,63,7 տոկոս, սպիտակուցը՝ 3,13,2 տոկոս։

 ՇՎԻՑ՝ կաթնատու ցեղ, տարեկան միջին կաթնատվությունը կազմում 
է 65008000լ, իսկ ռեկորդայիներինը՝ 1000015000։ Կաթի յուղայնությունը 
կազմում է 3,53,8 տոկոս, սպիտակուցը՝ 3,23,3 տոկոս։

 ՋԵՐՍԵ՝ կաթնատու ցեղ, տարեկան միջին կաթնատվությունը կազմում 
է 60007000լ, կաթի յուղայնությունը կազմում է 5,07,0 տոկոս։

 ՍԻՄԵՆԹԱԼ՝ մսակաթնատու ցեղ, տարեկան միջին կաթնատվությունը 
կազմում է 50006000լ, կաթի յուղայնությունը կազմում է 3,74,0 տոկոս։

 ԱՆԳՈՒՍ՝ մսատու ցեղ, ցլերի քաշը կազմում է մինչև 1000 կգ, կովինը 
800 կգ։ Մսային ելքը կազմում է 60 տոկոս։

 ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԳՈՐՇ՝ տարբերվում են կաթնատու, կաթնամսատու, և 
մսատու, հիմնականում՝ կաթնամսատու։ Տարեկան միջին կաթնատվությունը 
կազմում է 35004500լ։ Կաթի յուղայնությունը կազմում է 3,73,9 տոկոս, 
սպիտակուցը՝ 3,353,4 տոկոս։ 
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18․2 ՍՏՈՒԳԻ՛Ր ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԴ
1. Ո՞ր դեպքում է կիրառվում արհեստական սերմնավորում
2. Որո՞նք են կովերի մոտ ցանկության նշանները
3. Նկարագրե՛ք կովի արհեստական սերմնավորման անցկացման կարգը
4. Նկարագրե՛ք մաքիի արհեստական սերմնավորման ընթացքը
5. Նկարագրե՛ք մերունի արհեստական սերմնավորման ընթացքը
6. Նկարագրե՛ք զամբիկի արհեստական սերմնավորման ընթացքը
7. Նկարագրե՛ք կովի սեռական օրգանների կառուցվածքը։
8. Նկարագրե՛ք զամբիկի սեռական օրգանները կառուցվածքը։
9. Նկարագրե՛ք մերունի սեռական օրգանները կառուցվածքը։

10. Նկարագրե՛ք իգական սեռական ապարատի ֆիզիոլոգիան։
11. Որո՞նք են սեռական ցիկլը պայմանավորող գործոնները։
12. Նկարագրե՛ք բեղմնավորմանն օժանդակող գործոնները։
13. Որո՞նք են սեռական ակտերի տեսակային առանձնահատկությունները։ 

18․2 ԹԵՍՏԵՐ
I Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը

 Արհեստական սերմնավորման համար անհրաժեշտ գործիքները և պա
րա գաներն են․
1. սերմնահեղուկի պահպանման դյուար, 
2. սերմնավորման ներարկիչ, կաթետր, թերմոս, ջերմաչափ,
3. ձեռնոցներ, 
4. մկրատ, 
5. անձեռոցիկներ
6. գոլ ջուր,
7. եռման ջուր։
8. վերը նշված բոլորը պատասխանները

II Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը
 Կովի մոտ ցանկության հիմնական նշաններն են․

1. Լորձային արտադրություն հեշտոցից,
2. Հեշտոցի այտուցվածություն և կարմրություն,
3. Անհանգստություն,
4. Ուրիշ կովը ցատկում է իր վրա և նա կանգնում է,
5. Ուրիշ կովը ցատկում է իր վրա, բայց նա չի կանգնում։

III Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը
 Մաքիների արհեստական սերմնավորման համար անհրաժեշտ է օգտա

գործել․
1. 0,05 մլ չնոսրացված սերմնահեղուկ, 80 մլն ակտիվ սպերմայի պա րու

նա կությամբ,
2. 0,10,15 մլ նոսրացված սերմնահեղուկ, 80 մլն ակտիվ սպերմայի պարու

նա կությամբ,
3. 0,02 մլ չնոսրացված սերմնահեղուկ, 80 մլն ակտիվ սպերմայի պարու

նա կությամբ։
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IV Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը
 Արգանդային սերմնավորումով կենդանիներից են․

1. Զամբիկները, 
2. Մերունները, 
3. Կովերը, 
4. Մաքիները։

V Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը
 Գյուղատնտեսական կենդանիների սեռական հասունությունը՝ ար բուն

քը (ամսական)
1. Զամբիկ՝ 12, կովեր՝ 18 
2. Մերուն՝ 3, մաքի՝ 4 
3. Զամբիկ՝ 18, կովեր՝ 812 
4. Մերուն՝ 58, մաքի՝ 78 

VI Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը
 Գյուղատնտեսական կենդանիների սեռական ակտի տևողությունը.

1․ Մտրուկ՝ 1015 րոպե, Էշ՝ 910 րոպե
Վարազ՝ 35 րոպե, որոճողներ՝ 25 րոպե

2․ Մտրուկ՝ 13 րոպե, Էշ՝ 13 րոպե
Վարազ՝ 1015 րոպե, որոճողներ՝ 25 վայրկյան

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿԸ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1․ Ստուդենցով Ա. Պ. «Անասնաբուժական ծննդագիտություն և գինե կո

լոգիա», /դասագիրք/, Երևան1951թ․, 751 էջ․։ 
▻ https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabujakan/Manasyan

ginekologia.pdf 
2․Սերոբյան, Գ. Բ․ «Գյուղատնտեսական կենդանիների սերմնահեղուկի 

որա կի գնահատումը, մեթոդական ցուցում» Երևան 2005, 19 էջ․
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3. Студенцов А. П. и др. «Ветеринарное акушерства гинекологи и био
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7. Шипилов В. С. и др. “Практикум по aкушерству, гинекологии и ис
кусст венному осеменени  сельскохозяйственных животных”, М. 
Агропромиздат, 1988, 335 ст.

8. Մանասյան Ա․ Հ․ «Կովերի և մաքիների արհեստական սերմնավորումը», 
Երևան, 1960, էջ 114։
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գոր ծումը» Երևան 1950, 26 էջ։

ՀԱՄԱՑԱՆՑԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀՂՈՒՄՆԵՐ
1․ «ՀՀ տավարաբուծության զարգացման ծրագիր»
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=33246 
2․ «Խոշոր եղջերավոր կենդանիների արհեստական սերմնավորման ծա

ռա յություն»
3․ ՀՀ Օրենքը տոհմային անասնաբուծության մասին
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=33123 
4․ Սիվով Յու․ և ուրիշներ «Կովերի վերարտադրողական համակարգի 

կազ մաբանական կառուցվածքը», էջ 120 «Կաթի արդյունաբերական ար տա
դրության ժամանակակից տեխնոլոգիան հայաստանում և ֆերմայի ար դյու
նավետ կառավարումը», 2017թ․ 288 էջ․

5․ Состав спермы
http://www.activestudy.info/sostavspermy/
6․ Определение pH спермы
http://www.activestudy.info/opredeleniephspermy/
7․ Искусственное осеменение коровы
https://www.youtube.com/watch?v=kEctAwa4tOg
8․ Синхронизация охоты у коров
https://www.youtube.com/watch?v=PxANeny_biw
9․ Обследование половых органов коровы
https://www.youtube.com/watch?v=EMRQ1nsL6Us
10․ FAOBiotechnologies for the Management of Genetic Resources
http://www.fao.org/3/mb387e/mb387e.pdf
11․ Արհեստական սերմնավորում» 
http://www.sgp.am/res/Publications/LD/Artificial%20insemination.pdf 
12․ Bovine Breeder artificial insemination simulator
https://www.realityworks.com/blog/6greatfeaturesofthebovinebreeder/ 
13․ Осеменение свиней в домашних условиях
http://animalfarming.ru/svinovodstvo/1513osemeneniesvinejvdomash

nikhusloviyakh
14․ Процедура санации матки  Искуственное осеменение  Ультразвуковая 
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диагностика стельности  Профилактика смещения сычуга  Диагностика 
субклинического кетоза

https://www.youtube.com/watch?v=JZuR21YYg78 
15․ Искусственное осеменение крупного рогатого скота
https://agrovesti.net/lib/tech/cattletech/iskusstvennoeosemeneniekrup no

gorogatogoskota.html 
16․ Технология искусственного осеменения коров и телок
https://agrovesti.net/lib/tech/cattletech/tekhnologiyaiskusstvennogoose me

neniyakorovitelok.html 
17․ Artificial Insemination
http://infovets.com/styles/?page=home%2Ehtm 
18․ Heat Detection and Timing of Insemination for Cattle
https://extension.psu.edu/downloadable/download/sample/sample_id/151/ 
https://extension.psu.edu/heatdetectionandtimingofinseminationfor

cattle 
19․ Գյուղատնտեսական կենդանիների բազմացման կենսաբանական զար

գացման ժամանակակից տենդենցները http://biology.asjoa.am/8104/1/3.pdf 

ԽԱՉԲԱՌ18
 Հորիզոնական

1. Սպերմայի բացակայություն
2. Սերմնահեղուկում աննորմալ ձևերի սերմնաբջիջների մեծ քա նա կու

թյան առկայությունը կոչվում է 
3. Սպերմայի բոլոր բնութագրերը համապատասխանում են նորմաներին
4. Սերմը, սպերմա կամ ․․․․ օրգանական հեղուկ է, որը պարունակում է 

սպերմատոզոիդներ։
5. Մեռած սերմնաբջիջներ
6. Սպերմայում սպերմատոզոիդների բացակայություն
7. Արու խոզ
8. Արու ձի
9. Պաթոլոգիական սերմնաբջիջներ

10. Կտ ղուց՝ սե ռա կան ցան կութ յուն, սե ռա կան բնազդ եր ևան բե րե լը, այ
սինքն՝ սե ռա կան ակտն ի րա գոր ծե լու ձգտու մը:

11. Մաքի՝ էջ ոչխար
12. 

 Ուղղահայաց 
1. Կեն դա նի նե րի սե ռա կան բջիջ նե րի՝ սպերմատոզոիդների և ձվաբջիջների 

հանդիպման պրոցես, նախորդում է բեղմնավորմանը
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ՄՈԴՈՒԼ 19
ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԱՅՐՎԱԾՔՆԵՐԻ, 
ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ  ԵՎ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲՈՒԺՈՒՄ

Ուսումնառության արդյունքներ
1. Տարբեր տեսակի կենդանիների այրվածքները և նրանց դասակարգումը,
2. Տարբեր տեսակի կենդանիների մեխանիկական վնասվածքները,
3. Տարբեր տեսակի կենդանիների կոտրվածքները:

19.1 ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԱՅՐՎԱԾՔՆԵՐԸ ԵՎ 
ՆՐԱՆՑ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
19.1.1 ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՋԵՐՄԱՅԻՆ 
ԱՅՐՎԱԾՔՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
Ըստ առաջացնող գործոնների, վնասվածքները բաժանում են․

 Մեխանիկական /ՏԵՍ 19․2 ԵՆԹԱԲԱԺԻՆԸ/,
 Ֆիզիկական

▻ ջերմային (այրվածք, ցրտահարություն), 
▻ քիմիական
▻ ջերմաքիմիական
▻ էլեկտրական
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▻ ճառագայթային
 Քիմիական,
 Կենսաբանական,
 Ստրեսային

/Այս մո դու լը ու սում նա սի րե լուց ա ռաջ անհ րա ժեշտ է ու սում նա սի րել 
ԿԱԲԺ517001 « Կեն դա նի նե րի մաշ կի և դ րա ա ծանց յալ նե րի կա ռուց ված քը 
և ֆի զիո լո գիան»/։

Ֆի զի կա կան գոր ծոն նե րով պայ մա նա վոր
ված ջեր մա յին վնաս վածք ներ՝ այր ված ներն/1/ 
ա ռա ջա նում են խիստ բարձր կամ ցածր ջեր
մութ յան ազ դե ցութ յան հետ ևան քով, ո րոնք 
ա ռա ջաց նում են զա նա զան աս տի ճա նի այր
վածք ներ և ցր տա հա րութ յուն: Կեն դա նի
նե րը ջեր մա յին վնաս վածք ներ են ստա նում 
ա նաս նա շեն քե րի հրդեհ վե լու, նրանց վրա 
ե ռա ցած ջուր թա փե լու դեպ քում կամ երբ 
նրանք են թարկ վում են տաք օ դի, բո ցի և 
խիստ տաք գո լոր շու ազ դե ցութ յան և  այլն: 

Ն կար 1։ Ջեր մա յին այր վածք շան մոտ։

Կեն դա նի նե րի ցրտա հար ման դեպ քե րը սա կավ են: Ցր տա հար վում են կեն
դա նու օր գա նիզ մի ծայ րա մա սե րը̀  ա կանջ նե րը, թլի փը, կճղակ նե րը, թռչուն
նե րի կա տա րը, լո ղա թա թե րը և  այլն:

Ջեր մա յին այր վածքն ա ռա ջաց նում է հյուս վածք նե րի չոր, իսկ քի միա կա նը՝ 
չոր կամ խո նավ մե ռու կա ցում։ Բա ցի տե ղա յին վնաս վածք նե րից, այր վածք նե
րը ա ռա ջաց նում են օր գա նիզ մի ընդ հա նուր խան գա րում ներ (այր ված քա յին 
հի վան դութ յուն)։ Որ քան բարձր է ջեր մաս տի ճա նը և  եր կա րատև նրա ազ դե
ցութ յու նը, այն քան ծանր է ըն թա նում այր ված քը, այն քան նա խորն է։ 

19.1.2 ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԵՎ 
ՋԵՐՄԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱՅՐՎԱԾՔՆԵՐ

 Քի միա կան վնաս վածք նե րը հետ ևանք են այս կամ այլ նյու թի ազ դե ցու
թ յան: Քի միա կան նյու թե րը̀  թթու նե րը (ծծմբա կան թթու, ա զո տա կան թթու 
և  այլն), հիմ քե րը, չհան գած կի րը, ֆոս ֆո րը, բրո մը և  իպ րի տի պի թու նա վոր 
նյու թե րը, ա ռա ջաց նում են տար բեր աս տի ճա նի այր վածք ներ: Քի միա կան 
վնաս վածք ներ են ստա նում մեծ մա սամբ քի միա կան արդ յու նա բե րութ յան 
մեջ բա նող  դու մա կա յին կեն դա նի նե րը: Ա նաս նա բու ժութ յան մեջ զանգ վա
ծա յին ձևով քի միա կան վնաս վածք նե րի են են թարկ վում ոչ խար նե րը, երբ 
նրանց լո ղաց նում են կրեո լի նի խիտ լու ծույ թում։ Կեն դա նի նե րի մոտ հան
դի պում են մաշ կի, բե րա նի, կե րակ րա փո ղի և ս տա մոք սի լոր ձա թա ղանթ նե րի 
քի միա կան այր վածք ներ, ո րոնց ա ռա ջաց մա նը նպաս տում են քի միա կան և 
պա րար տան յու թե րի անխ նա պա հե լը և  օգ տա գոր ծե լը: Կա րող են լի նել քի
միա կան այր վածք նե րի նաև պա տա հա կան դեպ քեր, երբ բու ժա կան նպա
տա կով օգ տա գոր ծում են խա րիչ օ ծա նե լիք ներ կամ լու ծույթ ներ: Քի միա կան 
1 Այրվածքը̀  ծածկույթների և խորանիստ մկանների վնասվածքն է, որն առաջանում է բարձր ջեր
մաս տիճանների և քիմիական նյութերի ազդեցության տակ։
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այր ված քի ծան րութ յու նը կախ ված է քի միա կան նյու թե րի ակ տի վութ յու նից և 
հ յուս վածք նե րի խո րը թա փան ցե լու հատ կութ յու նից։

 ՋԵՐՄԱՔԻՄԻԱԿԱՆ այր վածք ներն ա ռա ջա նում են բո ցա վառ ված կամ 
հալ վող նյու թե րով (ֆոս ֆոր, կալ ցիու մի կար բիտ, հալ ված բի տում և  այլն): 
Վ նաս ված քի խո րութ յու նը կախ ված է նյու թի ջեր մաս տի ճա նից և քի միա կան 
կազ մութ յու նից: Ջեր մա քի միա կան այր վածք ներն ա վե լի ծանր են ըն թա նում, 
քան քի միա կան նե րը: 

19.1.2 ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԵՎ 
ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱՅՐՎԱԾՔՆԵՐ
19.1.2.1 ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԱՅՐՎԱԾՔՆԵՐ
Է լեկտ րա կան վնաս վածք ներ ա ռա ջա նում են, երբ կեն դա նին են թարկ վում 

է բարձր լար ման է լեկտ րա կան հո սան քի ազ դե ցութ յա նը կամ կայ ծակ նա հար 
է լի նում: Կեն դա նի նե րը կայ ծակ նա հար վում են գլխա վո րա պես ա րո տա վայ րե
րում` գար նան և  ամ ռան ա միս նե րին:  Է լեկտ րա կան վնաս վածք ներն ա ռա ջաց
նում են տար բեր աս տի ճա նի այր վածք ներ, և կեն դա նին հա ճախ ան մի ջա պես 
սատ կում է: Է լեկտ րա կան վնաս վածք ներ կեն դա նի նե րը մեծ մա սամբ ստա նում 
են, երբ ոտ քե րը դնում են պոկ ված է լեկտ րա լա րի չմե կու սաց ված, մեր կա ցած 
հատ վա ծի վրա: Է լեկտ րա ֆի կաց ված մե քե նա նե րի և մե խա նիզմ նե րի տեխ նի
կա կան խախ տում նե րը, է լեկտ րա ցան ցի խան գա րում ներն օ ժան դա կում են 
կեն դա նի նե րի մոտ է լեկտ րա կան վնաս վածք ներ ա ռա ջա նա լուն: Փո փո խա կան 
հո սան քի հա ճա խա կա նութ յու նից, նրա ու ժից և լար վա ծութ յու նից է կախ
ված հո սան քի ազ դե ցութ յու նը: Հա մար վում է, որ 0,1 A (100 մԱ) ու ժի հո սան քը 
վտան գա վոր է կյան քի հա մար, մա հա ցու դեպ քեր կա րող են նկատ վել 46 B և 
բարձր, ա վե լի վտան գա վոր է կյան քի հա մար 120 B և  ա վե լի լար վա ծութ յան 
փո փո խա կան հո սան քը: Կեն դա նու օր գա նիզ մի վրա է լեկտ րա կան հո սան քի 
ազ դե ցութ յան ու ժը կախ ված է նրա ազ դե ցութ յան տևո ղութ յու նից, հո սան
քի ու ժից, լար վա ծութ յու նից, մաշ կի, գետ նի խո նա վութ յու նից, նյու թից, ո րից 
պատ րաստ ված է ա նաս նա շեն քի հա տա կը և, վեր ջա պես, կեն դա նու մարմ նի 
հո սանք հա ղոր դող սար քե րի մա սե րի, մե քե նա նե րի և մե խա նիզմ նե րի կամ 
է լեկտ րա լա րե րի հետ ու նե ցած հպման խտութ յու նից: Է լեկտ րա հո սան քի նկատ
մամբ հատ կա պես զգա յու նակ է ձին (մա հա ցու է 120150 B –ից): Կեն դա նի նե րը 
հո սան քից վնաս վում են, երբ նրանք ոտ քը դնում են է լեկտ րա ցան ցի մեր կա ցած 
լա րե րի վրա, կամ երբ շփվում են մե քե նա նե րի հո սան քա տար մա սե րի, բու ժիչ 
և  ախ տո րո շիչ նպա տակ նե րով (է լեկտ րա բու ժիչ, ռենտ գեն յան սար քեր և  այլն) 
դրած մե խա նիզմ նե րի և սար քա վո րում նե րի հետ, ո րոնք չու նեն հո ղակց ման 
հար մա րանք ներ: Լի նում են կեն դա նի նե րի կայ ծակ նա հա րութ յան դեպ քեր, մեծ 
մա սամբ գար նա նը և  ամ ռա նը և  ա րո տա յին շրջա նում, կամ երբ կայ ծա կը վնա
սում է ա նաս նա պա հա կան շեն քե րը և  այն տեղ գտնված կեն դա նի նե րին: Օր գա
նիզ մում է լեկտ րա հո սան քից ա ռա ջա ցած խան գա րում նե րը լի նում են 2 կար գի. 

 վնաս վածք ներ, ո րոնք է լեկտ րա կան հո սան քի ան մի ջա կան օր գա նիզ մով 
անց նե լու հետ ևանք են, 

 և վ նաս վածք ներ, ո րոնք կապ ված են է լեկտ րա կա նութ յու նը ջեր մա յին 
է ներ գիա յի, լույ սի և ձայ նի վե րած վե լու հետ:
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19.1.2.2 ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱՅՐՎԱԾՔՆԵՐ
Ճա ռա գայ թա յին վնաս վածք նե րը հետ ևանք են ար ևի, ռենտ գեն յան ռա դիու

մի և ֆի զիո թե րա պիա յի նպա տա կով օգ տա գոր ծող զա նա զան լապ տեր նե րի 
ճա ռա գայթ նե րի մեծ դո զա նե րի ազ դե ցութ յան: Ճա ռա գայթ նե րը նույն պես 
ա ռա ջաց նում են զա նա զան աս տի ճա նի և բ նույ թի այլ վնաս վածք ներ: Կեն դա
նի նե րը ճա ռա գայ թա յին վնաս վածք ներ են ստա նում, երբ եր կար ժա մա նակ 
են թարկ վում են ա մա ռա յին ար ևի ուղ ղա հա յաց, կի զիչ ճա ռա գայթ նե րի ազ
դե ցութ յա նը, կամ երբ բուժ ման նպա տա կով սխալ մամբ օգ տա գոր ծում է այս 
կամ այն լամ պի ճա ռա գայթ նե րի բարձր դո զա և, վեր ջա պես, երբ օր գա նիզ մի 
հի վանդ հատ ված քը ճա ռա գայ թա վո րում են ա վե լի եր կա րատև, քան պետք է:
Ճա ռա գայ թա յին վնաս վածք է կոչ վում կեն դա նու օր գա նիզ մի վրա իո նաց
վող ռա դիա ցիա յի ազ դե ցութ յու նը, ո րի հետ ևան քով ա ռա ջա նում է ճա ռա
գայ թա յին հի վան դութ յուն կամ ճա ռա գայ թա յին այր վածք ներ:

Հ յուս վածք նե րի մեջ թույլ թա փան ցած ալ ֆա և բե տա մաս նիկ նե րի ար տա
քին ճա ռա գայ թա հա րու մը գլխա վո րա պես ա ռա ջաց նում է մաշ կի վնաս վածք, 
այն դեպ քում, երբ ռենտ գեն յան գամ մա ճա ռա գայ թա հա րու մով կամ նեյտ րոն
նե րով, ո րոնք ու նեն խո շոր ներ թա փան ցող հատ կութ յուն, ճա ռա գայ թա հա
րում նե րը հա ճախ ա ռա ջաց նում են օր գա նիզ մի ընդ հա նուր ախ տա հա րու
թյուն, ո րը կոչ վում է ճա ռա գայ թա յին հի վան դութ յուն:

Ռա դիոակ տիվ նյու թե րի /ՌՆ/ օր գա նիզմ ընկ նե լու դեպ քում, կեն դա նի 
հյուս վածք նե րի վրա ա վե լի մեծ ազ դե ցութ յուն ու նեն ալ ֆա և բե տա մաս նիկ
նե րը՝ շնոր հիվ իո նաց նող հատ կութ յան: 

Հա մակց ված ճա ռա գայ թա յին վնաս վածք նե րը բնո րոշ վում են կեն դա նի նե
րի օր գա նիզ մի  վրա իո նաց նող ճա ռա գայթ նե րի ազ դե ցութ յամբ, զու գորդ
ված մե խա նի կա կան, ջեր մա յին և քի միա կան վնաս վածք նե րով, ո րոնք, սո վո
րա բար, խիստ ծանր ըն թացք ու նեն, ո րի հետ ևան քով մա հա ցութ յու նը  1,53 
ան գամ ա վե լի է, քան միայն ճա ռա գայ թա հար ման դեպ քում:

Ըստ վնաս ված քի ծան րութ յան, տար բեր վում են 4 աս տի ճան ճա ռա գայ թա
յին վնաս վածք՝ թեթև (մինչև  500 ռադ․),  մի ջակ (մինչև  5001000 ռադ․),  ծանր 
(մինչև  10003000 ռադ․) և խիստ ծանր (3000 ռադ․ից բարձր)։

19.1.3 ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՄՈՏ ՋԵՐՄԱՅԻՆ 
ԱՅՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ՕՐԳԱՆԻԶՄՈՒՄ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑՈՂ 
ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։
Ըստ վնաս ված քի խո րութ յան, Կ րեյ րի խը տար բե րում է 5 աս տի ճա նի, իսկ 

Բ. Մ. Օ լիվ կո վը՝ 4 աս տի ճա նի այր վածք։
 1ին աս տի ճա նի այր ված քը բնո րոշ վում է ցա վով, մաշ կի վե րին շեր տի 

վնաս ված քով կարմ րութ յամբ և չա փա վոր այ տու ցով։ Բո ցով այր վե լիս մա
զա ծած կույ թի ած խա նում է, մաշ կի ջեր մա հա ղոր դա կա նութ յու նը իջ նում է։ 
lին այր վածք ներն ու ղեկց վում են շճա յին և շ ճա ֆիբ րի նա յին ար տա զա տու կի 
ա ռա ջա ցու մով և վեր ջա նում են վեր նա մաշ կա պա տու մով: Կեն դա նի նե րի մոտ 
ու ժեղ թու նա վո րում ներ ա ռա ջա նում են նույ նիսկ 1ին աս տի ճա նի այր ված քի 
դեպ քում, ե թե այր ված քի մա կե րե սը 10% և  ա վե լի է: 
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 2րդ  աս տի ճա նի այր վածք ներն, ինչ պես և 1ին աս տի ճա նի դեպ քում, 
ուղեկց վում են շճա յին և շ ճա ֆիբ րի նա յին ար տա զա տու կի ա ռա ջա ցու մով և վեր
ջա նում են վեր նա մաշ կա պա տու մով և կեն դա նի նե րի մոտ նույն պես կա րող են 
ու ժեղ թու նա վո րում ներ ա ռա ջա նալ, ե թե այր ված քի մա կե րե սը 10% և  ա վե լի է: 
2րդ  աս տի ճա նի այր ված քի ժա մա նակ ցա վը ա վե լի ու ժեղ է, վնաս վում է մաշ կի 
վե րին և մա սամբ էլ պտկի կա յին շեր տը։ Գո լոր շով, ջրով և  այլ հե ղուկ նե րով ա ռա
ջա ցած այր վածք նե րը մսա կեր նե րի մոտ ա ռա ջաց նում են տար բեր մե ծութ յան 
բշտիկ ներ, լցված կրե մի գույ նի շճա յին ար տա զա տու կով, իսկ բո ցով այր վածք
նե րի բշտիկ նե րը՝ շի կա ցած գա զով։ Մա զա ծած կը և վեր նա մաշ կը ած խա նում են։ 
Ձիե րի, տա վա րի և խո զի մոտ բշտիկ ներ հա մար յա եր բեք չեն գո յա նում։ Պ րոֆ. 
Մ. Մ. Լեո նո վը ել նե լով իր փոր ձե րից հաս տա տում է, որ կեն դա նի նե րի մոտ 2րդ  
աս տի ճա նի այր ված քը չի ու ղեկց վում բշտիկ նե րի ա ռա ջա ցու մով, դրա փո խա
րեն ա ռա ջա նում են են թա մաշ կա յին փուխր բջջան քի աչ քի ընկ նող այ տուց ներ։ 
Բո ցով և  այր վող գա զով այր վե լու դեպ քում վեր նա մաշ կը վե րած վում է կե ղի, ո րը 
աս տի ճա նա բար վեր նա մաշ կա պատ ման զու գա հեռ, ան ջատ վում է։ Կեն դա նի նե
րի գլխի հատ ված քի այր վածք նե րը մո տա վո րա պես կազ մում են նրանց մարմ նի 
ամ բողջ մա կե րե սի 6%ը, պա րա նո ցի վե րին մա սը, մնդա վը և մեջ քը մինչև գա
վակ̀  17%ը, պա րա նո ցի ստո րին մա սը, կուրծ քը և  ո րո վայ նը̀  20%ը, սե ռա կան 
օր գան նե րի գո տին̀  4%ը: Այր վածք նե րի հի վան դութ յու նը դրսևոր վում է շո կի, 
թու նա վոր ման և սեպ սի սի ձևե րով: Այր վե լու պա հին գերգրգռ վում է մաշ կի և  
այլ հյուս վածք նե րի ռե ցեպ տո րա յին դաշ տը, ո րի հետ ևան քով ու ժե ղա նում է ցա
վը և  ի վեր ջո ա ռա ջա նում է շոկ: Շո կը 2րդ  աս տի ճա նի այր ված քի ժա մա նակ 
ա ռա ջա նում է կեն դա նու մար մի նի մա կե րե սի  45 %ի  այր ված քի   դեպ քում: 
Շոկն ար տա հայտ վում է կար ճատև̀  մի քա նի վայրկ յա նից մի քա նի րո պե տևող 
բուռն գրգռվա ծութ յամբ (շո կի գրգռման փուլ), ո րից ան մի ջա պես հե տո, եր
բեմն նկատ վում է ընկճ վա ծութ յուն (շո կի ընկճ ման փուլ):

 3րդ  աս տի ճա նի այր ված քը բնո րոշ վում է վեր նա մաշ կի բո լոր շեր տե րի 
և պտ կի կա յին շեր տի վնաս ված քով և չոր մե ռու կաց ման հե տա գա ա ռա ջա
ցու մով։ Բո ցով այր ված քի դեպ քում ած խա նում են վեր նա մաշ կի բո լոր շեր տե
րը, մա սամբ մե ռու կա ցում է պտկի կա յին շեր տը և մա զա պար կի է պի թե լա յին 
ծած կույ թը։ Այր վե լուց հե տո մաշ կը ա րագ դառ նում է կաու չու կան ման, ա ռա
ջա նում են թա մաշ կա յին բջջան քի աչ քի ընկ նող այ տուց։ Հե տա գա յում մե ռու
կա ցած մաշ կը ան ջատ վում է և  իր տե ղում թող նում ոչ խոր խո ցեր, ո րոնք բա
րեն պաստ ըն թաց քի դեպ քում վեր նա մաշ կա պատ վում են, մա զա ծած կույ թը 
վե րա կանգն վում է, քա նի որ մա զե րի կոճ ղեզ նե րի մեծ մա սը պահ պան վում է։ 
Այր ված քի հատ վա ծում ա ռա ջա ցած ոչ մեծ սպի նե րը աս տի ճա նա բար փխրու
նա նում և վե րա նում են։

 4րդ  աս տի ճա նի այր ված քի ժա մա նակ տե ղի է ու նե նում մա զա ծած կի 
լրիվ ա պա ցու ցում, մաշ կի բո լոր շեր տե րի։ Են թա մաշ կա յին բջջան քի, թա կոց
նե րի և նույ նիսկ մկան նե րի վե րին շեր տե րի մե ռու կա ցում։ Այր վե լուն պես 
մաշ կը ներ բա նի, իսկ մի քա նի օր հե տո՝ զրա հի պես կարծ րաց նում է։ Այս 
պրո ցես ներն ու ղեկց վում են են թա մաշ կա յին և խո րա դաս փուխր բջջան քի 
լայն այ տուց նե րի ա ռա ջա ցու մով, բոր բո քումն ըն դու նում է թա րա խա սահ մա
նա զա տիչ բնույթ: Վե րա կանգ նո ղա կան պրո ցես նե րը ձգձգվում են, շնոր հիվ 
սնման խան գա րում նե րի, օր գա նիզ մի թու նա վո րում նե րի և հա ճախ ծա վալ
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վող տե ղա յին ին ֆեկ ցիա յի: Այդ իսկ պատ ճա ռով, մա նա վանդ մեծ խո ցե րի 
հատ վա ծում ձևա վոր վում է խո շոր սպի, ո րը դժվա րաց նում է այր ված քա յին 
դե ֆեկ տի վեր նա մաշ կա պա տու մը: Վե րա կանգ նու մը տե ղի է ու նե նում այր
ված քի ծայ րա մա սե րից դե պի կենտ րոն: Ջեր մա յին այր վածք նե րի ըն թաց քի 
ծան րութ յու նը կախ ված է շի կա ցած օ դով, գա զով, գո լոր շով և զար գա ցող թու
նա վո րութ յամբ մաշ կի և շն չա ռա կան օր գան նե րի այր ված քա յին վնաս վածք նե
րի աս տի ճա նից և մե ծութ յու նից: Երբ վնաս վում է կեն դա նու մարմ նի 5%ը, 
որ պես կա նոն, ու ղեկց վում են է րեկ տիլ և տոր պի դա յին շո կով: Հե տա գա յում, 
չոր  մե ռու կաց ման ար գա սիք նե րի ներծծ ման հետ ևան քով զար գա նում է այր
ված քա յին հի վան դութ յան թու նա վոր փու լը: Դ րա հետ ևան քով շնե րի, ձիե րի  
և խո զե րի մոտ ա ռա ջա նում է ու շա ցած տոր պի դա յին շո կը, ո րը հա ճախ հան
գեց նում է կեն դա նու անկ ման: Այր ված կեն դա նու օր գա նիզ մում հիմ նա կա
նում տե ղի են ու նե նում հետև յալ փո փո խութ յուն նե րը: Լայն այր ված քի դեպ
քում ա ռա ջին ժա մե րին ա ռա ջա նում է ար յան շրջա նա ռութ յան խան գա րում 
պա րեն խի մա յին օր գան նե րում, լ յար դում, թո քե րում, մա կե րի կա մա յին գեղ
ձե րում: Լայ նա նում են ծայ րա մա սա յին ա նոթ նե րը, մե ծա նում է նրանց թա
փան ցե լիութ յու նը, ա ռա ջա նում են այ տուց ներ, շրջա նա ռութ յան մեջ գտնվող 
ար յու նը խտա նում էր ծա վա լով փոք րա նում: Հե տա գա յում, ար տա հայտ ված 
թու նա վոր ման դեպ քում սրտի մկան նե րում և  այլ ներ քին օր գան նե րում ա ռա
ջա նում են ծանր, դիստ րո ֆիկ պրո ցես ներ (միկ րոին ֆակ տի տի պի մե ռու կա
ցում ներ), պա կա սում են է րիթ րո ցիտ նե րը, ար յու նա գո յա ցու մը, ա ռա ջա նում 
է թթված նա յին քաղց, նյու թա փո խա նակ ման խան գա րում, պա կա սում է կալ
ցիու մը, ա վե լա նում` կա լիու մը, իջ նում է սպի տա կուց նե րի քա նա կը ար յան 
մեջ, վա տա նում է լ յար դի պաշտ պա նիչ գոր ծու նեութ յու նը և թո քե րի օ դա
փո խիչ հնա րա վո րութ յուն նե րը, խան գար վում են մար սո ղութ յու նը և  ար տա
դրող օր գան նե րի գոր ծու նեութ յու նը, եր ևան են գա լիս սա կա վա մի զութ յան և  
ան մի զութ յան եր ևույթ ներ: Ար յան  մեջ  և հ յուս վածք նե րում կու տակ վում են 
մարմ նի այր ված հատ ված նե րի չոր, մե ռու կաց ման օ ջախ նե րից մուտք գոր
ծած թու նա վոր ար գա սիք ներ և ս պի տա կու ցա յին ֆրակ ցիա ներ: Թու լա նում` 
մաշ կի ար տա թո րող գոր ծու նեութ յու նը և թու նա վոր նյու թե րի չե զո քա ցումն 
օր գա նիզ մում, ո րոնք օ ժան դա կում են հյուս ված քա լուծ և ձ ևա փո խա կան 
թու նար յու նութ յան: Դ րա հետ ևան քով ա վե լի վա տա նում է կենտ րո նա կան 
նյար դա յին հա մա կար գի և  օր գա նիզ մի յու րա քանչ յուր բջջի գոր ծու նեութ յու
նը: Գ նա լով թու լա նում է օր գա նիզ մի դի մադ րո ղա կա նութ յու նը և ն պաս տում 
վա րա կի տա րած ման: 56րդ  օ րը, ե թե ա ռա ջա ցել է այր վածք նե րի մեծ մա կե
րես նե րի վա րա կում, կա րող է վրա հաս նել այր ված քա յին հի վան դութ յան ակ
տիվ փուլ, ո րը հա մար յա միշտ հան գեց նում է կեն դա նու անկ ման, նույ նիսկ 
ե թե նա են թարկ վում է ու շա դիր բուժ ման: 

 5րդ  աս տի ճա նի այր վածքն ու ղեկց վում է բո լոր փա փուկ հյուս վածք նե րի 
և նույ նիսկ ոս կոր նե րի ած խա ցու մով։ Ե թե կեն դա նին ար ժե քա վոր է և  այր
ված քը սահ մա նա փակ, միտք ու նի նրան բու ժե լը, հա կա ռակ դեպ քում պետք 
է են թար կել խո տան ման և հար կա դիր սպան դի։
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Նկար 2։ Այրվածները՝ 
ըստ IVրդ աստիճան 
խորության։

19.1.3.1 ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԱՅՐՎԱԾՔԻ ԿԱՆԽՈՐՈՇՈՒՄԸ
1ին աս տի ճա նի այր ված քի կան խո րո շու մը բա րեն պաստ է: 2րդ, 3րդ և 

բարձր աս տի ճա նի այր վածք նե րը, ե թե այր վել է կեն դա նու մարմ նի մա կե րե սի 
50%ը, կա րող են վեր ջա նալ կեն դա նու մա հով: Ուս տի շատ կար ևոր է ո րո
շել այր ված քի աս տի ճա նը և վ նաս ված քի մա կե րե սի մե ծութ յու նը: Կեն դա նու 
մա հով է վեր ջա նում նաև նրա մարմ նի մա կե րե սի 1/20 մա սի այր ված քի դեպ
քում, երբ տաք օ դով վնաս վում են շնչա ռա կան ու ղի նե րի լոր ձա թա ղանթ նե
րը: Այր ված քա յին վնաս ված քի նկատ մամբ տա վա րը ա վե լի կա յուն է, քան ձին: 
Այս պես, օ րի նակ, հա մա պա տաս խան բուժ ման դեպ քում տա վա րը 2րդ, 3րդ 
և նույ նիսկ 4րդ  աս տի ճա նի այր վածք նե րի դեպ քում, մաշ կի մա կե րե սի 50%ի 
ներգ րա վու մով, ա ռող ջա նում է: Պ. Գ. Սիմ բիրց ևը հայտ նում է, որ ի րեն հա
ջող վել է բու ժել ցու լիկ նե րին և կո վե րին 70%ով այր ված մաշ կով, ընդ ո րում, 
մաշ կի մեծ մա սը ու նե ցել է 2րդ և 3րդ  աս տի ճա նի այր վածք ներ: Բուժ վե լուց 
հե տո բո լոր ցու լե րը լիար ժեք օգ տա գործ վել են որ պես ար տադ րող ներ: Ինչ 
վե րա բե րում է ձիե րին, ա պա նրանք մարմ նի մա կե րե սի 50%ի , նույն աս տի
ճա նի այր վածք նե րի և նույն բուժ ման դեպ քում, որ պես կա նոն, ոչն չա նում են 
թու նար յու նութ յու նից կամ սեպ սի սից: Խո զե րը շատ վատ են տա նում մեծ 
այր վածք նե րը, նրանց մոտ հա ճախ ա ռա ջա նում է տոր պի դա յին շոկ, ո րը հա
ճախ վեր ջա նում է նրանց մա հով:

19.1.3.2 ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԱՅՐՎԱԾՔԻ ԲՈՒԺՈՒՄԸ
Ջեր մա յին այր վածք նե րի ժա մա նակ մեծ տա րածք ներ գրա վող այր վածք

նե րի բու ժու մը պետք է լի նի հա մա լիր (տե ղա յին ու ընդ հա նուր) և ն պա տակ 
ու նե նա վե րաց նել ցա վա յին գրգիռ նե րը, կա նո նա վո րել նյար դա յին հա մա կար
գի գոր ծու նեութ յու նը, ա պա, որ պես շոկ կան խող մի ջո ցա ռում ներ, նվա զեց
նել կամ վե րաց նել ինք նա թու նա վո րու մը, կան խել վա րա կու մը, ա րա գաց նել 
մե ռու կա ցած մաշ կի և հ յուս վածք նե րի ան ջա տու մը, ստեղ ծել բա րեն պաստ 
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պայ ման ներ մաշ կի վե րա կանգն ման և պատ վաստ ման հա մար, ա պա հով վել 
հի վանդ կեն դա նի նե րի վի տա մի նաց ված, հիմ նայ նաց նող, դյու րա մարս կե րե
րով զոո հի գիե նիկ լավ պայ ման նե րով։ Ա ռա ջին խնդիրն ի րա կա նաց վում է բու
ժիչ մի ջո ցա ռում նե րով՝ ուղղ ված շո կի դեմ, մյուս նե րը՝ տե ղա յին և  ընդ հա նուր 
բուժ ման կի րա ռու մով։ Ջեր մա յին այր վածք նե րի ընդ հա նուր բուժ ման ժա
մա նակ ցա վե րը վե րաց նե լու հա մար, այր վե լուց ան մի ջա պես հե տո նե րե րա
կա յին նե րար կել նատ րիում բրո մի դի 10 տո կո սա նոց լու ծույթ կո ֆեի նով կամ 
նո վո կաի նի 0,5 տո կո սա նոց լու ծույ թով։ Թույ նե րը հե ռաց նե լու նպա տա կով 
հի վան դից ար յուն թող նել, իսկ հե տո նե րար կել հա մա տե ղե լի ար յուն 0,250,5 
տո կո սա նոց նո վո կաի նով և պե նի ցի լլի նով կամ նե րե րա կա յին նե րար կել հեք
սա մե թի լեն տետ րա մի նի 40 տո կո սա նոց լու ծույթ կո ֆեի նի հետ։

Մ․ Վ․ Նա սո վի տվյալ նե րով, է պիպլև րալ նո վո կաի նա յին բլո կը, ըստ Վ․ Վ․ 
Մո սի նի կամ հա րեր կա մա յին բլո կը, ըստ Ի․ Ցա․ Տի խո նի նի, ո րը կա տա րում 
են 34 օ րը մեկ ան գամ, լա վաց նում են կեն դա նու ընդ հա նուր վի ճա կը և  
ա րա գաց նում մե ռու կաց ված հյուս վածք նե րի ան ջա տու մը։ 

 19.1.3.4  ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԵՎ ՋԵՐՄԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱՅՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ 
ՕՐԳԱՆԻԶՄՈՒՄ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑՈՂ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Թ թու նե րը և ծանր մե տաղ նե րի ա ղե րը ա ռա ջաց նում են մաշ կի, լոր ձա

թա ղանթ նե րի և խո րա դաս հյուս վածք նե րի չոր մե ռու կա ցում, ա ռա ջա նում 
է հյուս ված քա յին չոր կեղև, ո րը խան գա րում է այդ նյու թե րի հյուս վածք նե րի 
խորք թա փան ցե լուն: Հիմ քե րը և ն րանց մո տիկ քի միա կան միա ցութ յուն նե րը 
լու ծե լով սպի տա կուց նե րը և քայ քա յե լով ճար պե րը, հյուս վածք նե րում ա ռա
ջաց նում են խո նավ մե ռու կա ցում, սպի տակ կե ղով: 

Հիմ քերն ա ռա ջաց նում են խոր այր վածք ներ, ո րոնք լա վա նա լով ա ռա ջաց
նում են խո շոր, խոր սպի ներ: Քի միա կան այր վածք ներն ըն թա նում են թույլ ու 
ա ռանց վառ ար տա հայտ ված բոր բո քա յին եր ևույթ նե րի, մե ռու կա ցած հյուս
վածք նե րի ան ջա տումն ա վե լի դան դաղ է ըն թա նում ջեր մա յին այր վածք նե րի 
հա մե մա տութ յամբ, օր գա նիզ մի ընդ հա նուր վի ճա կում փո փո խութ յուն նե րը 
թույլ են ար տա հայտ ված կամ բա ցա կա յում են: 

Ֆոս ֆո րա յին տա րած ված այր վածք նե րից կա րող է շոկ ա ռա ջա նալ և թու
նա վո րում, ո րոնք ու ղեկց վում են թթվա գա րութ յամբ/1/, լ յար դի այ լա սե րու մով 
և մե ծա ցու մով, լեյ կո ցի տո զով, բի լի ռու բի նե միա յով և մե զում է րիթ րո ցիտ նե
րի առ կա յութ յամբ:

19.1.3.4.1 ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԵՎ ՋԵՐՄԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱՅՐՎԱԾՔՆԵՐԻ 
ԲՈՒԺՈՒՄԸ
Բու ժու մը: Ա ռա ջին օգ նութ յան խնդիրն է լվա նալ, հանգց նել և չե զո քաց նել 

քի միա կան նյու թե րը: 
 Այր ված քը չի կա րե լի լվա նալ ալ յու մի նաօր գա նա կան միա ցութ յուն նե

րով, քա նի որ այդ նյու թե րը շփվե լով ջրի հետ բո ցա վառ վում են: 
 Թ թու նե րը չե զո քաց նում են սո դա յով, ա նու շադ րի սպիր տով և կա թով: 

1 Թթվագարություն՝ հիվանդագին վիճակ, երբ հյուսվածքների մեջ ավելի մեծ քանակությամբ 
թթուներ են կուտակվում, քան դա լինում է առողջ ժամանակ:
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 Հիմ քեր՝ 2%ա նոց քա ցա խակիտ րո նա և բո րաթթ վով: 
 Կ րով այր վածք նե րի դեպ քում դնում են թրջոց ներ շա քա րի 20%ա նոց 

լու ծույ թով, ո րը կալ ցիու մի հիդ րա տը վե րա ծում է չե զոք միա ցութ յան: 
 Կար բո լաթ թուն չե զո քաց նում են գլի ցե րի նե վի րա կա պե րով և կ րա կա թով։
 Խ րո մաթ թուն չե զո քաց նում են վնաս ված հատ վա ծին ցա նե լով ած խա թթվա

յին նատ րիու մի և բո րաթթ վի հա վա սար խառ նուր դից պատ րաս տած փո շի:
 Ֆոս ֆո րա յին այր ված քի դեպ քում նախ պետք է հանգց նել այր վող ֆոս ֆո

րը, ցա նե լով քլո րակ րի փո շի կամ այր ված քը ծած կե լով քլո րակ րի կի սա հե ղուկ 
զանգ վա ծով կամ լվա նա լով պղնձար ջաս պի 5%ա նոց լու ծույ թով, կամ այր ված
քը ծած կել այդ լու ծույ թով ա ռա տո րեն թրջած ան ձե ռո ցի կով, սա վա նով և  այլն, 
հա կա ռակ դեպ քում կա րե լի է գոր ծա ծել մանր ա վազ: Դ րան զու գա հեռ ֆոս ֆո
րը հե ռաց նում են մաշ կի մա կե րե սից, ո րի հա մար մաշ կը ա զա տում են եր կար 
բրդից կամ մա զե րից և բա հա կով կամ փայ տի ձո ղի կով քե րում ֆոս ֆո րը: 

Թ թու նե րը և հիմ քե րը չե զո քա նա լուց, բո ցը հանգց նե լուց և ֆոս ֆո րը հե
ռաց նե լուց հե տո հա տում են մե ռու կա ցած հյուս վածք նե րը, հե ռաց նում և կա
րեր դնում: Հե տա գա բու ժու մը նույնն է, ինչ որ ջեր մա յին այր վածք նե րի ժա
մա նակ, միայն ֆոս ֆո րով այր վածք նե րը բու ժե լիս չի թույ լատր վում գոր ծա ծել 
քսուք ներ, ո րոնք նպաս տում են հյուս վածք նե րի մեջ ֆոս ֆո րի ներծծ վե լուն:

19.1.3.5 ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԱՅՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ՕՐԳԱՆԻԶՄՈՒՄ 
ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑՈՂ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Է լեկտ րա կան հո սան քի օր գա նիզ մում ա ռա ջա նում են տե ղա յին և  ընդ

հա նուր փո փո խութ յուն ներ: Տե ղա յին փո փո խութ յուն ներ ա ռա ջաց նում են 
է լեկտ րա կան հո սան քը, ջեր մա յին է ներ գիան և ն րա նով տա քա ցած ա ռար կա
նե րը, ո րոնք շփվում են կեն դա նու մարմ նի հետ: Է լեկտ րա հո սան քով և տաք 
ա ռար կա նե րով ա ռա ջա ցած այր վածք նե րը հա մար յա չեն տար բեր վում ջեր մա
յին այր վածք նե րից: Վ նաս վածք նե րը հայտ նա բեր վում են հո սան քի մուտ քի և 
սա կավ` ել քի տե ղե րում: Ջեր մա յին այր ված քի դեպ քում, երբ բա ցա կա յում են 
կլի նի կա կան նշան նե րը, վնաս վածք նե րը ան ցա վազ գաց են և չ բոր բոք ված:

Է լեկտ րա կան հո սան քի ազ դե ցութ յան եր կար տևե լու և ջեր մա յին ազ դե
ցութ յան հետ զու գակ ցե լու դեպ քում մաշ կը ած խա նում է, լրիվ այր վում, մկան
նե րը, ո րոնք հո սան քի լավ հա ղոր դիչ ներ են, մեր կա նում են, ոս կոր նե րը ու ժեղ 
հո սան քից կա րող են հալ վել և ն ման վել գո հա րան ման գո յա ցութ յուն նե րի:

Ն յար դա յին հա մա կար գը է լեկտ րա կան վնաս ված քին պա տաս խա նում է 
գրգռու մով և  ար գե լա կու մով: Չա փից ա վե լի գրգռվա ծութ յան դեպ քում կեն
դա նին մա հա նում է: Խո շոր ու ժի է լեկտ րա կան վնաս վածքն ա ռա ջաց նում է 
շոկ, խան գար վում են շնչա ռութ յու նը, ար յան մա տա կա րա րու մը, նյու թե րի 
փո խա նա կու մը: Այս փո փո խութ յուն նե րը չու նեն յու րա հա տուկ բնույթ:

19.1.3.5.1 ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԱՅՐՎԱԾՔԻ ԿԱՆԽՈՐՈՇՈՒՄԸ
Կան խո րո շու մը և  ըն թաց քը: է լեկտ րա կան հո սան քի ազ դե ցութ յան ուժ

գնութ յու նը և կայ ծա կի ու ղիղ հար ված նե րը մա հա ցու են: Է լեկտ րա հո սան
քի լուրջ վնաս ված քից ա ռա ջա նում է սրտի, շնչա ռութ յան, գան գու ղե ղի պա
րա լիզ և մահ: Թեթև դեպ քե րում այր վածք նե րը լա վա նում են՝ ա ռա ջաց նե լով 



‒ 347‒

շար ժուն սպի ներ, դա կախ ված է է լեկտ րա կան այր ված քի աս տի ճա նից և խո
րութ յու նից:

19.1.3.5.2 ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԱՅՐՎԱԾՔԻ ԲՈՒԺՈՒՄԸ
Ա ռա ջին օգ նութ յու նը: Հո սան քի տակ ընկ նե լու դեպ քում ան ջա տել է լեկտ

րա ցան ցը, սար քե րը, մե քե նա նե րը, մե խա նիզմ նե րը, կտրել է լեկտ րա լա րը վնաս
ված կեն դա նու հե ռու ըն կած մա սում, պահ պա նե լով սե փա կան անվ տան գութ
յան կա նոն նե րը: Հո սան քի տակ գտնվող կեն դա նուն մերկ ձեռ քե րով ձեռք տա լը 
նույն քան վտան գա վոր է, որ քան մեր կա ցած է լեկտ րա լա րի ծայ րը բռնե լը:

 Հո սան քից ա զատ ված կեն դա նուն տալ հան գիստ, նե րե րա կա յին նե րար
կել կո ֆեին, շնչա ռութ յու նը գրգռող մի ջոց ներ (շնչեց նել ա նու շադ րի սպիրտ, 
նե րե րակ՝ լո բե լին): Թթ վա գա րութ յան ար տա հայտ ված եր ևույթ նե րի դեպ քում 
ար յուն վերց նել (խո շոր կեն դա նի նե րից մինչև 2,53լ), ո րից հե տո նե րե րակ 
նե րար կել ա ղի ֆի զիո լո գիա կան լու ծույթ 2լ, ո րին ա վե լաց նել 100200 գ գլ
յու կո զա: Մահ վան մեջ կաս կա ծե լու դեպ քում ձեռք առ նել տրավ մա տիկ շո կի 
ժա մա նակ կի րառ վող մի ջոց ներ, ինչ պես նաև կա տա րել ար հես տա կան շնչա
ռութ յուն, հա մա տե ղե լի ար յան փոխ նե րար կում, պահ պա նե լով ան նե խութ յան 
և հա կա նե խութ յան կա նոն նե րը:

19.1.3.5.3 ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԱՅՐՎԱԾՔԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ
Է լեկտ րա կան վնաս վածք նե րի կան խար գե լու մը: Պահ պա նել անվ տան գու

թ յան տեխ նի կա յի կա նոն նե րը, ա նաս նա պա հա կան ֆեր մա նե րում գոր ծա ծել 
միայն է լեկտ րա կան ան թե րի սար քեր, կեն դա նի նե րին չա րա ծաց նել այն վայ րե
րում, որ տե ղից անց նում են գեր լար վա ծութ յան և բարձ րա վոլտ լա րեր:

Ա նաս նա պա հա կան ֆեր մա նե րը և հա մա լիր նե րը պետք է ու նե նան արդ յու
նա վետ տեխ նի կա կան մի ջոց ներ՝ է լեկտ րաանվ տան գութ յու նը ա պա հո վե լու 
հա մար:

19.1.3.6 ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱՅՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ 
ՕՐԳԱՆԻԶՄՈՒՄ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑՈՂ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Ճա ռա գայ թա հար ման ազ դե ցութ յան տակ տե ղի են ու նե նում խոր փո

փո խութ յուն ներ ար յու նաս տեղծ օր գան նե րում, լ յար դում, սիրտա նո թա յին 
և մար սո ղա կան հա մա կար գե րում: Ար յու նա տար օր գան նե րում (ոսկ րու ղեղ, 
ավ շա յին հան գույց ներ, փայ ծաղ) տե ղի է ու նե նում հե մո պոե զի կտրուկ ար
գե լա կում, պա կա սում են լիմ ֆո ցիտ նե րը, լեյ կո ցիտ նե րը, վեր ջա պես է րիթ րո
ցիտ նե րը: Ընկճ վում են ի մու նո լո գիա կան ռեակ ցիա նե րը, կեն դա նի ներն ար
տա քին և ներ քին պատ ճառ նե րից ա ռա ջա ցած ին ֆեկ ցիա յի նկատ մամբ ա վե լի 
զգա յուն են դառ նում: Մա զա նոթ նե րի պա տե րի թա փան ցե լիութ յան բարձ
րաց ման և  ար յան մա կար դու նա կութ յան ի ջեց ման հետ ևան քով օր գան նե րում 
և հ յուս վածք նե րում տե ղի են ու նե նում ար յու նա զե ղում ներ: Մար սո ղա կան 
ա պա րա տում վնաս վում է է պի թե լը, ա ռա ջա նում են օ ջա խա յին մե ռուկ ներ 
և խո ցեր: Լ յար դում խախտ վում է գլի կո գե նա գո յա ցու մը, ա ռա ջա նում են 
լ յար դի բջիջ նե րի սպի տա կու ցա յին և ճար պա յին դիստ րո ֆիա, մանր ար յու
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նա զե ղում նե րի և  օ ջա խա յին մե ռուկ ներ: Այս պի սով, իո նաց նող ռա դիա ցիա յի 
ազ դե ցութ յան տակ զար գա նում են օր գա նիզ մի կեն սա կա նո րեն կար ևոր օր
գան նե րի և հա մա կար գե րի ծանր մոր ֆո լո գիա կան ու ֆունկ ցիո նալ խան գա
րում ներ և կտրուկ ընկճ վում են վե րա կանգ նո ղա կան պրո ցես նե րը:

Կեն դա նա կան օր գա նիզ մի վրա իո նաց վող ռա դիա ցիա յի ազ դե ցութ յան մե
խա նիզ մի հիմ քում ըն կած է նրա բո լոր հյուս վածք նե րում և մի ջա վայ րում ջրի 
իո նաց ման պրո ցե սը, որն ու ղեկց վում է թու նա վոր, ակ տիվ ռա դի կալ նե րի (հիդ
րոք սիլ, ա տո մար ջրա ծին, հիդ րո պե րոք սիդ, ջրած նի պե րոք սիդ) ա ռա ջա ցու մով:

Ճա ռա գայ թա յին հի վան դութ յան սկզբնա կան և գաղտ նի շրջա նում վի րա յին 
պրո ցե սի դի նա մի կան քիչ է տար բեր վում սո վո րա կան վեր քե րից: Ճա ռա գայ
թա յին թեթև և մի ջակ վնաս ված քի դեպ քում վեր քը կա րող է լա վա նալ մինչև 
ճա ռա գայ թա յին հի վան դութ յան կլի նի կա կան նշան նե րի եր ևան գա լը: Ծանր 
դեպ քե րում վեր քի լվա ցու մը ձգձգվում է, դան դա ղում է մե ռու կա ցած հյուս
վածք նե րի ան ջա տու մը: Վեր քե րում ա ռա ջա նում են ար յու նա յին ու ռուցք ներ, 
դժվար կանգ նեց նող ար յու նա հո սութ յուն ներ: Այս բո լո րը հետ ևանք են օր գա
նիզ մի դի մադ րո ղա կա նութ յան ու ժեղ ար տա հայտ ված ի ջեց ման:

Կեն դա նի նե րի մաշ կի ճա ռա գայ թա յին (ռա դիա ցիոն) այր վածք նե րը հա վա սար 
պայ ման նե րում ա վե լի մեծ են լի նում այն կեն դա նի նե րի մոտ, ո րոնց մա զա ծած
կը կարճ է և նոսր (խո զեր): Ոչ խար նե րի մոտ բրդի եր կա րութ յան շնոր հիվ, ռա
դիոակ տիվ նյու թե րը չեն հաս նում մաշ կին և  ա ռա ջաց նում են թույլ փո փո խու
թյուն ներ, ո րոնք ար տա հայտ վում են մաշ կի վե րին շեր տե րի վնաս վածք նե րով:

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ (ԲԵՏԱ) ԱՅՐՎԱԾՔՆԵՐԻ կլի նի կա կան ըն թաց քում 
տար բե րում են 4 շրջան՝ ա ռա ջին ռեակ ցիա յի, այ նու հետև գաղտ նի, սուր բոր
բո քա յին ռեակ ցիա յի և վե րա կանգն ման շրջան: Ըստ վնաս ված քի ծան րութ
յան, տար բեր վում են 4 աս տի ճան՝ թեթև, մի ջակ, ծանր և խիստ ծանր (ՏԵՍ՝ 
19․1․2․2)։ Ա ռա ջին ռեակ ցիա յի շրջա նը դրսևոր վում է բե տա ճա ռա գայ թա հար
ման դո զա յի հա մե մատ, ճա ռա գայ թու մից մի քա նի ժամ մի քա նի օր հե տո, և 
տ ևում է 23 օր: Ա վե լի լավ է ար տա հայտ ված թույլ մա զա ծածկ և պիգ մեն տա
զուրկ մաշկ ու նե ցող կեն դա նի նե րի մոտ: Բ նո րոշ վում է վնաս ված հատ ված
նե րի կարմ րութ յամբ, այ տու ցով, ցա վով և քո րով: Կեն դա նի նե րը քոր վում են, 
կծո տում քոր վող մա սե րը: Բե տաայր ված քի խիստ ծանր այր ված քի դեպ քում 
ա վե լի ու ժեղ են սուր բոր բոք ման նշան նե րը և  օր գա նիզ մի ընդ հա նուր ռեակ
ցիան: Ա ռա ջա նում են խոր, թա րա խա յին պրո ցես ներ, մե ռուկ ներ, խո ցեր, 
ո րոնք պատ ճառ են հան դի սա նում օր գա նիզ մի եր կա րատև թու նա վոր ման և 
սեպ տիկ վի ճա կի:

19.1.4.4.1 ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱՅՐՎԱԾՔԻ ԿԱՆԽՈՐՈՇՈՒՄԸ
Ճա ռա գայթ նե րի հի վան դութ յան սկզբնա կան և գաղտ նի շրջա նում վի րա յին 

պրո ցե սի դի նա մի կան քիչ է տար բեր վում սո վո րա կան վեր քե րից: Ճա ռա գայ
թա յին թեթև և մի ջակ վնաս ված քի դեպ քում վեր քը կա րող է լա վա նալ մինչև 
ճա ռա գայ թա յին հի վան դութ յան կլի նի կա կան նշան նե րի եր ևան գա լը: Ծանր 
դեպ քե րում վեր քի լա վա ցու մը ձգձգվում է, դան դա ղում է մե ռու կա ցած հյուս
վածք նե րի ան ջա տու մը: Վեր քե րում ա ռա ջա նում են ար յու նա յին ու ռուցք ներ, 
դժվար կանգ նեց նող ար յու նա հո սութ յուն ներ: Այս բո լո րը հետ ևանք են օր գա
նիզ մի դի մադ րո ղա կա նութ յան ու ժեղ ար տա հայտ ված ի ջեց ման:
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ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ (ԲԵՏԱ) ԱՅՐՎԱԾՔՆԵՐԻ մի ջին աս տի ճա նի դեպ քե րում 
բե տաայր ված քի սուր բոր բո քու մը տևում է 34 շա բաթ, ո րը աչ քի է ընկ նում 
մաշ կի ցա վազ գա ցութ յամբ, կարմ րութ յամբ, այ տու ցով և մա կե րե սա յին խո
ցե րի ա ռա ջա ցու մով: Բարձ րա նում է ընդ հա նուր ջեր մաս տի ճա նը:

19.1.4.4.2 ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱՅՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲՈՒԺՈՒՄԸ
Հա մակց ված ճա ռա գայ թա յին վնաս վածք նե րի բու ժու մը պետք է ուղղ ված 

լի նի ոչ միայն վեր քե րի, այլև ճա ռա գայ թա յին հի վան դութ յան բուժ մա նը: Բո
լոր վի րա բու ժա կան անհ րա ժեշտ մի ջո ցա ռում նե րը և վեր քե րի վի րա բու ժա
կան մշա կու մը պետք է ա վարտ վեն մինչև ճա ռա գայ թա յին հի վան դութ յան 
բուռն շրջա նը: Վի րա յին ին ֆեկ ցիա յի կան խար գել ման նպա տա կով պետք է 
ընդ հա նուր  ձևով գոր ծա ծել հա կա բիո տիկ ներ և ն րան ցով հա գեց նել օր գա
նիզ մը: Սուլ ֆա նի լա մի դա յին պատ րաս տուկ նե րի գոր ծա ծութ յու նը ճա ռա
գայ թա յին վնաս վածք նե րի ժա մա նակ նպա տա կա հար մար չէ, քա նի որ նրանք 
նպաս տում են ար յան մեջ լեյ կո ցիտ նե րի քա նա կի ի ջեց ման:

Ճա ռա գայ թա յին հի վան դութ յան բուռն զար գաց ման շրջա նում վի րա հա
տում ներ թույ լատր վում են միայն բա ցա ռիկ դեպ քե րում (երկ րոր դա յին ար
յու նա հո սութ յուն ներ, տա րած ված մե ռուկ ներ ,թա րա խա յին ներծ ծում ներ, 
ֆլեգ մոն ներ և  այլն): Այդ դեպ քե րում նար կո զը հա կա ցուց ված է: Օր գա նիզ մի 
ճա ռա գայ թա յին վնաս վածք նե րի ժա մա նակ, սկզբնա կան ռեակ ցիա յի շրջա նում 
նե րե րակ տա լիս են հեք սա մե թի լեն տետ րա մի նի 40%ա նոց լու ծույթ, օ րա կան 
2 ան գամ (տա վա րի̀ 510 գ չոր նյութ, ոչ խա րին և խո զին̀  25գ, շա նը̀  0,51գ): 
Օր գա նիզ մի պաշտ պա նա կան ֆունկ ցիան բարձ րա նա լու և  ար յան հո սու նու
թ յու նը սահ մա նա փա կե լու նպա տա կով փոքր դո զա նե րով ար յուն և կալ ցիում 
քլո րիդ են նե րար կում: Հե մո պոե զը խթա նե լու նպա տա կով խոր հուրդ է տրվում 
գոր ծա ծել կամ պո լոն, լեյ կո գեն, ան տիա նե մին: Ճա ռա գայ թա յին հի վան դութ յան 
բուժ ման հա մար ա վե լի լավ մի ջոց է ոսկ րա ծու ծի փոխ պատ վաս տու մը, ո րը 
պետք է կա տա րել ճա ռա գայ թա հա րու մից հե տո, որ քան կա րե լի է շուտ:

 Ռեակ տիվ նյու թե րով կեղ տոտ ված վեր քե րը սկզբում ոչն չով չեն տար բեր
վում սո վո րա կան վեր քե րից: Ռա դիոակ տիվ նյու թե րը վեր քից լվաց վում են ար
յու նով և  ա վի շով, մնա ցած խիստ  փոքր մա սը ներծծ վում է: Ու ժեղ կեղ տոտ վա
ծութ յան դեպ քե րում ռա դիոակ տիվ նյու թե րը ա ռա ջաց նում են մե ռու կա ցում, 
վեր քի ինք նա մաքր ման և վե րա կանգն ման պրո ցես նե րի դան դա ղե ցում:

Վեր քից ներծծ ված մեծ քա նա կութ յամբ ռա դիոակ տիվ նյու թե րը միայն կա
րող են ընդ հա նուր ազ դե ցութ յուն թող նել օր գա նիզ մի վրա: Տվ յալ նե րը ցույց 
են տա լիս, որ օր գա նիզ մի ներծծ ված ռա դիոակ տիվ նյու թե րը 80% դուրս են 
գա լիս ա ռա ջին 23 օր վա ըն թաց քում մե զի և կ ղան քի հետ, ո րոշ մա սը քայ
քայ վում է օր գա նիզ մում, կու տակ վում է միայն նրանց անն շան քա նա կը:

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱՅՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ա ռա ջին հեր թին պետք է 
դա դա րեց նել ռա դիոակ տիվ նյու թե րի մուտ քը վեր քի մեջ, ո րի հա մար պետք 
է կեն դա նի նե րին դուրս բե րել վա րակ ված գո տուց, դնել պաշտ պա նիչ փա թա
թան ներ, անց կաց նել ա նաս նա բու ժա կան մշա կում մաշ կի մա կե րե սից այդ 
նյու թե րը հե ռաց նե լու հա մար:

Վե րը նշված մի ջո ցա ռում նե րից հե տո միայն կա տա րում են վեր քե րի վի
րա բու ժա կան մշա կում, պահ պա նե լով ան նե խութ յան, հա կա նե խութ յան և  
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անձ նա կան թու նա վոր ման նկատ մամբ կան խար գե լիչ կա նոն նե րը: Հե տա գա 
բու ժու մը կա տա րում են վի րա բու ժա կան կա նոն նե րով, նկա տի ու նե նա լով 
պրո ցե սի ծան րութ յու նը և բ նույ թը՝ աշ խա տե լով թույլ չտալ, որ պես զի զար
գա նա վի րա յին ին ֆեկ ցիան:

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱՅՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ԼԱՎԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆ ՁՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒ
ԹՅՈՒՆ ՆԵՐԸ: Շատ հե ղի նակ նե րի տվյալ նե րի հա մա ձայն, հա մակց ված վնաս
նե րի մի ջին և ծանր աս տի ճա նի ճա ռա գայ թա յին հի վան դութ յան սկզբնա կան 
և գաղտ նի շրջա նում այր վածք ներն ըստ ի րենց ըն թաց քի քիչ են տար բեր վում 
սո վո րա կան նե րից: Գաղտ նի շրջա նի վեր ջում և ճա ռա գայ թա յին հի վան դու
թյան բուռն ըն թաց քի ժա մա նակ նրանք ըն թա նում են բոր բո քա յին ռեակ ցիա
յի աչ քի ընկ նող նվա զե ցու մով, կե ղի ան ջատ ման ու շա ցու մով (1015 օ րով), 
ար յու նա հոս կա նութ յան, հա տի կա յին հյուս ված քի քայ քայ ման և վեր նա մաշ
կա պատ ման դան դա ղեց ման կամ բա ցա կա յութ յան առ կա յութ յամբ: Ճա ռա
գայ թա յին զար գաց նող հի վան դութ յան դեպ քում հա տի կա վո րում նե րը լուծ
ման են են թարկ վում, այր ված քի մա կե րե սը վա րակ վում է ման րէ նե րով:

Այր ված քի և ճա ռա գայ թա յին հի վան դութ յան զու գորդ ման դեպ քե րում բու
ժու մը պետք է լի նի հա մա լի րա յին: Վի րա բու ժա կան մի ջո ցա ռում նե րը պետք է 
անց կաց նել ճա ռա գայ թա յին հի վան դութ յան սկզբնա կան և գաղտ նի շրջա նում: 
Ընդ հա նուր բու ժու մը կա տար վում է այն պես, ինչ պես սո վո րա կան այր վածք
նե րի բու ժու մը: Հա տուկ ու շադ րութ յուն է դարձ վում հա կա շո կա յին մի ջո ցա
ռում նե րի, վաղ վի րա բու ժա կան մշակ ման, ար յու նա հո սութ յու նը վե րաց նե լու, 
վա րա կը կան խե լու և վե րա կանգ նո ղա կան պրո ցես նե րի խթան ման վրա:

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ (ԲԵՏԱ) ԱՅՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Կա տա րել ռեակ
տիվ նյու թե րի կեղ տոտ ված կեն դա նի նե րի ա նաս նա բու ժա կան մշա կում: Ցա
վե րի և սն ման խան գա րում նե րի դեմ կա տա րում են նո վա կաի նա յին բլո կա
դա ներ, գոր ծա ծում են ա մի նա զինդի միեդ րոլ: Վե րա կանգն ման պրո ցես նե րը 
խթա նե լու նպա տա կով կա տա րում են ար յան փոխ նե րար կում, հյուս ված քա
բու ժում: Տե ղա յին ձևով ճա ռա գայ թա յին այր վածք նե րը բու ժում են ջեր մա յին 
այր վածք նե րի բուժ ման սկզբունք նե րով:

19․1․4 ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ
Կեն սա բա նա կան վնաս վածք ներ են ա ռա ջաց նում զա նա զան ախ տա ծին 

ման րէ նե րը, պա րա զիտ նե րը, սնկե րը և թույ նե րը: Ման րէ ներն ա ռա ջաց նում են 
թա րա խա կույտ, ֆլեգ մոն, հյուս վածք նե րի  մե ռու կա ցում, գա զա յին գանգ րե նա, 
սեպ սիս: Այս հի վան դութ յուն նե րը ժա մա նա կին չկան խե լու և չ բու ժե լու դեպ
քում կեն դա նին սատ կում է կամ նրան ենթար կում են հար կադ րա կան սպան դի:

○ Պա րա զիտ նե րը ոչ խար նե րի օր գա նիզ մում ա ռա ջաց նում են պտտախտ 
ձիե րի օր գա նիզ մում` ծոծ րա կի և մ նա վի օն խո ցեր կոզ, տա վա րի օր գա նիզ
մում` մաշ կի վնաս վածք (մաշ կա յին բոր) և  այլն: 

○ Սն կե րը կեն դա նի նե րի օր գա նիզ մում ա ռա ջաց նում են այն պի սի հի վան
դութ յուն ներ, ինչ պի սին են ակ տի նո մի կո զը և բոտ րիո մի կո զը:

19․1․6 ՍՏՐԵՍԱՅԻՆ/1/ ԿԱՄ ՀՈԳԵԿԱՆ ՎՆԱՍՎԱԾՆԵՐ
Ա ռա ջա նում է ստրե սա յին գոր ծոն նե րի ազ դե ցութ յան հետ ևան քով: Այդ 

1 Ստրեսռեակցիա՝ օրգանիզմին ոչ յուրահատուկ գրգռումները և նրանում առաջացող ռեակ
ցիաներ։
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գոր ծոն նե րը որ պես գրգռիչ նե րի հո սանք գլխա վո րա պես տե սո ղա կան և լ սո
ղա կան ա նա լի զա տոր նե րի մի ջով ազ դում են նյար դա յին կենտ րոն նե րի վրա 
և ն րանց մի ջո ցով` ներ զա տիչ հա մա կար գի վրա: Ստ րե սա յին գոր ծոն նե րով 
կա րող են ա ռա ջա նալ․

▻ հա մակց ված վնաս վածք ներ (նույն պես կա րող են հան դի պել̀  մե խա նի կա
կան տրավ մա և  այր վածք)

▻ ծննդա բե րա կան վնաս ված ներ։

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ ՓԱՍՏԵՐ
Վեր ջերս նկատ վում են տա վա րի է լեկտ րավ նաս վածք ներ, երբ նրանք մե
տաղ յա շղթա նե րով կապ ված վի ճա կում է լեկտ րա կան հո սան քը շղթա յով 
անց նում է կեն դա նու պա րա նո ցից և հաս նում մինչև վեր ջա վո րութ յան 
ծայ րա մա սը: Անհ րա ժեշտ է փո խել մե տաղ յա կա պե րը, փո խա րի նե լով պա
րա նով կամ է լեկտ րա կան հո սանք չհա ղոր դող այլ նյու թե րով: Անհ րա ժեշտ է 
կեն դա նի նե րի է լեկտ րավ նաս վածք նե րի բո լոր դեպ քե րը պար զել և վե րաց նել 
ա ռա ջաց նող պատ ճառ նե րը:

19․1 ՍՏՈՒԳԻ՛Ր ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԴ
1. Ն կա րագ րե՛ք տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի ջեր մա յին այր վածք նե րը։
2. Ինչ պի սի՞ նյու թե րի ազ դե ցութ յամբ են ա ռա ջա նում քի միա կան վնաս

վածք ներ։
3. Ո՞ր դեպ քե րում են ա ռա ջա նում է լեկտ րա կան, ճա ռա գայ թա յին վնաս

ված ներ։
4. Ի՞նչ ֆունկ ցիո նալ փո փո խութ յուն ներ են տե ղի ու նե նում օր գա նիզ

մում ջեր մա յին, քի միա կան, ջեր մա քի միա կան, է լեկտ րա կան և ճա ռա
գայ թա յին այր վածք նե րի ժա մա նակ։

5. Ի՞նչ է ա ռա ջարկ վում ջեր մա յին, քի միա կան, ջեր մա քիմիա կան, է լեկտ
րա կան և ճա ռա գայ թա յին այր վածք նե րի բուժ ման ժա մա նակ։

6. Ն կա րագ րե՛ք կեն սա բա նա կան վնաս վածք ներ ա ռա ջաց նող գոր ծոն նե րը։
7. Ո՞ր օր գան հա մա կար գե րի վրա են ազ դում ստրե սա յին վնաս վածք նե րը։ 

19․1 ԹԵՍՏԵՐ
I Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը

 Ըստ գործոնների վնասվածքները լինում են՝ 
1. Կլինիկական
2. Մեխանիկական
3. Ֆիզիկական
4. Քիմիական,
5. Կենսաբանական,
6. Ստրեսային

II Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը
 Կենդանիները ջերմային այրվածքներ ստանում են նրանց վրա․

1. խիստ բարձր ջերմության ազդեցությունից
2. խիստ ցածր ջերմության ազդեցությունից
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3. 196 աստիճան ազոտի ազդեցությունից
4. շատ շոգ եղանակին արևի ոչ ուղիղ ճառագայթներից

III Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը
 Էլեկտրահոսանքի 120150 B մահացու է հատկապես՝ 

1. Կովին
2. Ձիուն
3. Խոզին
4. Խոյին

IV Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը
 Ճառագայթային վնասվածքներից ծանր ընթացք ունեն․

1. Իոնացնող ճառագայթների մինչև 200 ռ․ ռադիացիայի դեպքում
2. Ճառագայթահարման դեպքում 
3. Համակցված ճառագայթային վնասվածքները

V Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը
 Ըստ վնասվածքի խորության տարբերվում է այրվածքների

1. 12 աստիճան
2. 9 աստիճան
3. 4 աստիճան
4. 5 աստիճան

VI Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը
 Քիմիական այրվածքի առաջացման պահին բուժման համար խորհուրդ 

է տրվում վերքը լավանալ
1. ալյումինաօրգանական միացություններով
2. սոդայով, 
3. անուշադրի սպիրտով
4. կաթով
5. 2%անոց քացախակիտրոնա և բորաթթվով
6. գլիցերինե վիրակապերով և կրակաթով
7. թրջոցներ շաքարի 20%անոց լուծույթով
8. ածխաթթվային նատրիումի և բորաթթվի հավասար խառնուրդից 

պատ րաստած փոշիով
9. լվանալով պղնձարջասպի 5%անոց լուծույթով։
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19․2 ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ 
ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԸ
19.2.1 ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ 
ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
Վ նաս վածք/1/ է կոչ վում ար տա քին ազ դա կի միա ժա մա նակ յա, ա նակն կալ 

ազ դե ցութ յու նը օր գա նիզ մի վրա, ո րը կեն դա նու օր գան նե րում և հ յուս վածք
նե րում ա ռա ջաց նում է ա նա տո միա կան ու ֆի զիո լո գիա կան խան գա րում ներ 
և  ըստ վնաս վածք ա ռա ջաց նող գոր ծո նի ազ դե ցութ յան տևո ղութ յան լի նում 
է սուր և ք րո նի կա կան։

Ընդ հա նուր վնաս վածք նե րի մաս կազ մող մե խա նի կա կան վնաս ված նե րը 
ա մե նից հա ճախ ա ռա ջաց նում են կեն դա նուն որ ևէ բութ կամ սուր գոր ծի քով 
(քա րով, փայ տով, սմբա կով, բա հով, եղջ յու րով, դա նա կով) հար վա ծե լու, կեն
դա նու վայր ընկ նե լու և  այլ մե խա նի կա կան պատ ճառ նե րի հետ ևան քով, օ րի
նակ, ըստ ի րադ րութ յան, ո րի պայ ման նե րում ա ռա ջա ցել է մե խա նի կա կան 
վնաս վածք՝ կեն ցա ղա յին, ար տադ րա կան, մար զա կան, մար տա կան վնաս վածք
ներ։  Մե խա նի կա կան վնաս վածք նե րի հետ ևան քով կեն դա նու մարմ նում ա ռա
ջա նում են վեր քեր, սալ ջար դեր, ձգում ներ, պատ ռում ներ, հո դա խախ տեր, 
ոսկ րի կոտր վածք ներ, ո րոնք հա ճախ ու ղեկց վում են ար յու նա հո սութ յամբ և 
կեն դա նի նե րի հար կադ րա կան սպան դի ու անկ ման պատ ճառ են դառ նում։

Կեն դա նի նե րի մոտ հյուս վածք նե րի մե խա նի կա կան վնաս վածք նե րը լի նում 
են բաց և փակ։

 ԲԱՑ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ են փա փուկ հյուս վածք նե րի այն մե խա նի կա կան 
վնաս նե րը, ո րոնք ու ղեկց վում են մաշ կի կամ լոր ձա թա ղանթ նե րի (մարմ նի 
ար տա քին ծած կույթ նե րի) ա նա տո միա կան ամ բող ջա կա նութ յան խախ տու
մով, ա ռա ջաց նե լով վեր քեր։

Բաց վնաս վածք ներ կա րող են լի նել մեկ կամ մի քա նի հատ, ուղ ղա կի և  
ա նուղ ղա կի։

▻ Ուղ ղա կի վնաս վածքն ա ռա ջա նում է վնա սող մե խա նի կա կան գոր ծո նի 
ազ դե ցութ յամբ տե ղում։

▻ Ա նուղ ղա կի վնաս ված քը մե խա նի կա կան ու ժի վնաս ված քի տե ղից հե
տո, օ րի նակ, դա նա կով հար վա ծե լիս ա ռա ջա նում է ուղ ղա կի, բայց վնաս վածք 
դա նա կի հար վա ծի տե ղում, իսկ ա մոր ձատ ման ժա մա նակ̀  ֆիքս ված տե ղից 
հե ռու գտնվող որ ևէ հո դի խախ տում: Դա կլի նի փակ ա նուղ ղա կի վնաս վածք:

 ՓԱԿ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ են կոչ վում այն վնաս վածք նե րը, ո րոնց ժա մա նակ 
մաշ կի և լոր ձա թա ղանթ նե րի ամ բող ջա կա նութ յու նը չի խախտ վում։

Վ նաս վածք նե րի այդ պի սի եր կու մեծ խմբի բա ժա նելն ու նի գործ նա կան 
խո շոր նշա նա կութ յուն, քա նի որ փակ վնաս վածք նե րը մեծ մա սամբ չեն ախ
տա հար վում, նրանց ըն թաց քը բաց վնաս վածք նե րի հա մե մա տութ յամբ ա վե լի 
բա րեն պաստ է և կարճ ժա մա նա կում են լա վա նում։ Գոր ծոն նե րի նույն ու ժի 
և տ ևո ղութ յան ազ դե ցութ յամբ ա ռա ջա ցած վնաս վածք նե րի ել քը կախ ված 
է վնաս ված հյուս վածք նե րի և  օր գան նե րի ֆի զիո լո գիա կան յու րա հատ կու
թյուն նե րից, նրան ցում նա խօ րոք առ կա ախ տա բա նա կան փո փո խութ յուն նե
րից, վնաս վե լու կեն դա նու տե սա կա յին ռեակ տի վութ յու նից: 
1 Վնասվածքը (տրավման) մորֆոլոգիական և ֆունկցիոնալ խանգարումների համալիր է, որն 
առաջանում է հյուսվածքներում ուժեղ, կարճատև ազդող վնասող գործոնների ազդեցության 
հետևանքով:
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19.2.2 ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԲԱՑ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՎՆԱՍ 
ՎԱԾՔՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՄԱՍԵՐԸ, ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ
Վեր քը՝ մաշ կի, լոր ձա թա ղան թի, ստո րա դաս հյուս վածք նե րի և  օր գան նե րի 

բաց մե խա նի կա կան վնաս վածք է, ո րի ժա մա նակ խախտ վում է նրանց կազ
մա խո սա կան ամ բող ջա կա նութ յու նը: Չ նա յած վեր քե րի բազ մա զա նութ յա նը 
(տես՝ 19․2․3 են թա բա ժի նը) ըստ ա ռա ջաց նող գոր ծո նի ու վնաս ման հատ վա
ծի, այ նո ւա մե նայ նիվ, նրանք ու նեն ընդ հա նուր նշան ներ, ո րոնք հա տուկ են 
բո լոր տե սա կի վեր քե րին: Այդ նշան ներն են բաց ված քը, ցա վը, ար յու նա հո
սութ յու նը, ֆունկ ցիա յի խան գա րու մը:

ԲԱՑՎԱԾՔ: Բաց ված քը հետ ևանք է վեր քի եզ րե րի միմ յան ցից հե ռաց ման, 
որ քան վեր քի եզ րերն ի րա րից շատ հե ռա նան, այն քան բաց ված քը կլի նի մեծ, 
և հա կա ռա կը: Վեր քի եզ րե րի լայ նա բա ցում՝ բաց ված քը, պայ մա նա վոր ված է 
վեր քե րի մե ծութ յամբ, խո րութ յամբ ու տե ղադ րութ յամբ։ Բաց ված քի մե ծու
թյու նը կախ ված է վեր քի տե սա կից ուղ ղութ յու նից, խո րութ յու նից, հյուս
ված քի տե սա կից, նրա կծկվե լու ըն դու նա կութ յու նից ու լար վա ծութ յու նից: 
Օ րի նակ, ե թե  վեր քը ա ռա ջա ցել է մկա նա թե լե րին զու գա հեռ և հատ վա ծի լար
վա ծութ յու նը մի ջա ձիգ է մկան նե րի խրձե րին, հատ վա ծի լար վա ծութ յունն ու 
կծկվե լու ըն դու նա կութ յու նը մեծ են, վեր քի բաց ված քը նույն պես մեծ կլի նի: 

ՑԱՎԸ: Ցա վը նյար դա յին հա մա կար գութ յան գոր ծու նեութ յան հետ ևանք է: 
Վեր քի հատ վա ծում ցա վը հետ ևանք է զգա ցող նյար դե րի վնաս ման՝ նա յած 
որ հատ վածն է, որ քան է հա րուստ զգա ցող նյար դե րով, ինչ պի սի գոր ծի քով է 
ա ռա ջա ցել վեր քը, ինչ ա րա գութ յամբ, ըստ այդմ էլ սկզբնա կան ցա վը կա րող է 
լի նել տար բեր ու ժի և տ ևո ղութ յան: Սուր գոր ծի քով մեծ ա րա գութ յամբ ա ռա
ջաց րած վեր քը հա մար յա ցա վազ գաց չէ, օ րի նակ, ա ծե լիով կտրված քը: Բութ 
գոր ծի քով դան դա ղութ յամբ ա ռա ջաց րած վեր քը լի նում է խիստ ցա վազ գաց: 
Օ րի նակ, սալ ջարդ ված վեր քը: Սկզբ նա կան ցա վից հե տո ա ռա ջի կա մեկեր
կու օ րը վեր քի ցա վը քչա նում է, ո րը հետ ևանք է օր գա նիզ մի ըն տե լաց ման: 
Վեր քի ա ռա ջաց ման 2րդ և 3րդ  օ րը ցա վը ու ժե ղա նում է, ո րը գրե թե միշտ 
ցույց է տա լիս վեր քում վա րա կի զար գա ցում: Այլ կերպ ա սած, դա հետ ևանք 
է նյար դե րի վրա միկ րո բա յին թույ նե րի, ինչ պես նաև բոր բո քա յին այ տու ցի ու 
ներսփ ռանք նե րի, հյուս վածք նե րի քայ քա յու մից ա ռա ջա ցած զա նա զան թու
նա վոր նյու թե րի ներ գոր ծութ յան: Շատ դեպ քե րում վեր քե րի ա ռա ջաց ման 
ժա մա նակ ցա վը կա րող է այն քան ու ժեղ լի նել, որ տե ղի ու նե նա ծայ րա մա
սա յին կամ կենտ րո նա կան նյար դա յին հա մա կար գութ յան ար գե լակ ման հասց
նող գեր լա րում (տե ղա կան հյուս ված քա յին կամ վի րա յին ու ընդ հա նուր շո կի): 
Կեն դա նի նե րի մարմ նի ո րոշ մա սեր օժտ ված են ա վե լի  ու ժեղ զգա յու նու
թյամբ, օ րի նակ, սմբակ նե րի պսա կա յին հատ վա ծը, ա նու սի շուր ջը, շրթունք
նե րը, մնդա վը և թիա կի հե տին անկ յան հատ վա ծը: Կեն դա նի նե րի մաշ կը 
ա վե լի ցա վազ գաց է, քան լոր ձա թա ղանթ նե րը, ո րով հետև մաշ կում զգա ցող 
նյար դա յին վեր ջույթ ներն ա վե լի շատ են, քան լոր ձա թա ղանթ նե րում: Մաշ կի 
հետ հա մե մա տած զգա ցող նյար դե րից աղ քատ են նաև մկան նե րը, ջլերն ու 
կա պան նե րը: Ու ղե ղի գորշ և ս պի տակ նյու թե րը ցա վի նկատ մամբ զգա յուն 
չեն, սա կայն ու ղե ղի թա ղանթ նե րը խիստ զգա յուն են: Ոսկ րա յին հյուս ված քը 
նույն պես ցա վի նկատ մամբ զգա յուն չէ, բայց ոսկ րա ծու ծը և հատ կա պես վեր
նոսկ րը չա փա զանց զգա յուն են: Այս տե ղից հետ ևում է, որ վեր քե րի դեպ քում 
մարմ նի բո լոր հյուս վածք նե րում և հատ ված նե րում ցա վը միա տե սակ չէ:
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ԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍՈՒԹՅՈՒՆ: Ար յու նա հո սութ յու նը վեր քի հա մար յա մշտա
կան կլի նի կա կան նշանն է: Ար յու նա հո սութ յուն նկատ վում է բո լոր հյուս վածք
նե րի ամ բող ջա կա նութ յան խախտ ման դեպ քում, բա ցի եղ ջե րա թա ղան թի և  
ա ճառ նե րի վի րա վո րում նե րից: Ար յու նա հո սութ յան ա ռա տութ յու նը կախ ված 
է վնաս ված ա նո թի տե սա կից, չա փից, հյուս ված քում ար յան ա նոթ նե րի ցան
ցա վո րութ յու նից և  ա մե նա հիմ նա կա նը̀  վեր քի տե սա կից: Այս պես, օ րի նակ, 
կտրված և հա տած վեր քե րի դեպ քում ար յու նա հո սութ յու նը լի նում է ա վե լի 
ու ժեղ, քան մյուս նե րի դեպ քում: Զար կե րակ նե րի վի րա վո րում նե րի ժա մա նակ 
ար յու նա հո սութ յու նը լի նում է ա վե լի ու ժեղ, քան ե րակ նե րի վի րա վո րում նե
րի դեպ քում: Փոքր տրա մա չա փի ա նոթ նե րից ար յու նա հո սութ յու նը  լի նում է 
քիչ, մեծ տրա մա չա փի ա նոթ նե րից̀   շատ: Այն հյուս վածք նե րը, ո րոն ցում ար
յան ա նոթ նե րի ցան ցը լավ է զար գա ցած (պա րեն խի մա յին օր գան ներ), ար յու
նա հո սութ յու նը լի նում է ա ռատ:

ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ: Մա կե րե սա յին վեր քե րի ժա մա նակ ֆունկ
ցիան խան գար վում է անն շան չա փով, իսկ խոր վնաս վածք նե րի ժա մա նակ̀  
խո շոր չա փով, ո րը կախ ված է մկան նե րը նյար դա վոր վող խա ռը նյար դե րի 
ամ բող ջա կա նութ յան խախ տու մից: Զ գա ցող նյար դե րի լրիվ վնաս վե լու դեպ
քում իջ նում կամ վե րա նում է վնաս ված քից ցած գտնվող հատ ված նե րի զգա
յու թյու նը: Ներ քին օր գան նե րի վի րա վո րում նե րի դեպ քում խո շոր չա փով 
խան գար վում է նրանց գոր ծու նեութ յու նը:

19.2.3 ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՎԵՐՔԵՐԸ
Ըստ ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րի վեր քե րը լի նում են․
▻ վի րա հա տա կան, 
▻ պա տա հա կան,
▻ հրա զե նա յին: 
Վեր ջին եր կու սը միշտ ախ տա հար ված են լի նում: Պա տա հում են ախ տա ծին 

ման րէ ներ և մեծ մա սամբ պա րու նա կում են աչ քի ընկ նող չա փով մե ռած հյուս
վածք ներ: Վի րա հա տա կան վեր քե րը, որ պես կա նոն, ան նե խա կան են: Ն րանք 
լա վա նում են ա ռանց վա րակ ման նշան նե րի, ա րագ, ա ռաջ նա յին ձգու մով, 
ա ռանց թա րա խա կալ ման և պա րու նա կում են նվա զա գույն քա նա կութ յամբ 
մե ռու կա ցած հյուս վածք ներ: Այն դեպ քում, երբ վի րա հա տա կան միջ նոր դու
թու նը կապ ված է որ ևէ ախ տա հար ված օ ջա խի բաց ման հետ (թա րա խա կույտ, 
ֆլեգ մոն), վի րա հա տա կան վեր քե րը ախ տա հար ված են և պա րու նա կում են 
քիչ թե շատ քա նա կով մե ռու կա ցած հյուս վածք ներ: Ն ման վեր քե րը լա վա նում 
են այն պես, ինչ պես պա տա հա կան և հ րա զե նա յին վեր քե րը, դան դաղ, երկ րոր
դա յին ձգու մով, շատ կամ քիչ ար տա հայտ ված թա րա խա կա լու մով: Պա տա հա
կան և հ րա զե նա յին վեր քե րը, նա յած վի րա վո րող ա ռար կա յին և վ նաս ված քի 
մե խա նիզ մին, լի նում են ծա կած, կտրած, հա տած, սալ ջարդ ված, պատռ ված, 
ջնջխված, թու նա վոր ված, կծած, հա մակց ված, ծա կածպատռ ված, ախ տա վոր
ված, ան նե խա կան, մա կե րե սա յին, խոր (կույր), թա փան ցող, մի ջան ցիկ և  այլն:

 Վեր քերն ու նեն եզ րեր, պա տեր, հա տակ, խո ռոչ: 
▻ ԵԶՐԵՐ՝ վեր քի վնաս ված մաշ կի և  են թա մաշ կա յին շեր տի հաս տութ յու նը։
▻ ՊԱՏԵՐ` եզ րե րի և հա տա կի միջև խո րութ յամբ ըն կած հաս տութ յու նը։
▻ ՀԱՏԱԿ̀  վեր քի ա մե նա խոր ըն կած և տար բեր հյուս վածք նե րից կազմ ված մա սը:
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▻ ԽՈՌՈՉ՝ վեր քի պա տե րի, եզ րե րի և հա տա կի միջև ըն կած տար բե րութ յու նը:
 Ըստ հյուս վածք նե րի վնաս ման բնույ թի.

▻ ծա կած, կտրած, հա տած, սալ ջարդ վերք, ծա կածպատ ռած (լա թա վոր) 
վերք, ջնջխված վերք, թու նա վոր վերք, կծած վերք, հա մակց ված վերք (ծա
կածկտրած և պատ ռածսալ ջարդ), զու գակց ված (կոն քի ոսկ րե րի կոտր վածք 
+ մի զա պար կի պատռ վածք), հրա զե նա յին, ախ տա վոր ված, ան նե խա կան, մա
կե րե սա յին, խո րը (կույր) թա փան ցող, մի ջան ցիկ, մե կու սաց ված (ազդ րոսկ րի 
լայ նա կի կոտր վածք), բազ մա կի (կո ղե րի բազ մա կի կոտր վածք)  և  այլն։

ԾԱԿԱԾ ՎԵՐՔԵՐ: Ծա կած են կոչ վում այն վեր քե րը, ո րոնց խո րութ յու նը մի 
քա նի ան գամ գե րա զան ցում է նրանց բաց ված քին: Ն րանք ու նե նում են վնա
սող գոր ծի քի պա րագ ծին հա մա պա տաս խա նող վի րա յին անցք: Այդ պի սի վեր
քերն ա ռա ջաց նում են բի զը, մե խը, ա սե ղը, ե ղա նը և  այլ ծա կող գոր ծիք ներ:  
Ծակ վե լու հետ ևան քով ա ռա ջա ցած վեր քե րի դեպ քում ցա վը թույլ է: Չախ տա
հար ված վեր քե րը լա վա նում են շուտ և  ա ռանց մի ջամ տութ յան իսկ ախ տա
հար ման դեպ քում շատ հա ճախ զար գա նում է ա նաե րոբ ին ֆեկ ցիա, ո րով հետև 
այդ պի սի վեր քի անց քը փակ վում է, և խան գար վում է օ դի թթված նի մուտ քը:

ԿՏՐՎԱԾ ՎԵՐՔԵՐ: Ա ռա ջա նում են հյուս վածք նե րի սուր կտրվող գոր ծիք
նե րով (դա նակ, ման գաղ, գե րան դի, ա ծե լի) վնաս վե լուց: Այս դեպ քում վեր քի 
եզ րե րը և պա տե րը լի նում են հարթ: Վեր քե րի այս տե սա կին բնո րոշ է նրանց 
գծա յին լի նե լը, սո վո րա կան եր կա րութ յու նը ա վե լի մեծ է, քան խո րութ յու նը: 
Կտր ված վեր քե րի դեպ քում ցավ չի լի նում, սա կայն բաց ված քը կա րող է բա
վա կա նին մեծ լի նել: Այս վեր քե րին հա տուկ է մեծ չա փե րի հաս նող ար յու նա
հո սութ յու նը:

ՀԱՏԱԾ ՎԵՐՔԵՐ: Ա ռա ջա նում են սուր կտրողհա տող գոր ծիք նե րով, ո րոնց 
կտրող մա սը բա րակ է, իսկ հիմ քը հաստ, այ սինքն̀  ու նեն սե պի տեսք: Դ րան
ցից են թու րը, կա ցի նը, դու րը և  այլն: Հար վա ծե լիս այդ գոր ծիք նե րը ոչ միայն 
ճեղ քում, այլև սալ ջար դում են հյուս վածք նե րը: Այս դեպ քում վնաս ված քի գո
տին չի սահ մա նա փակ վում միայն այն տե ղով, որ տեղ դի պել է կտրող գոր ծի քը 
(ինչ պես կտրած վեր քի ժա մա նակ), այլ ջար դում է հար ևան հյուս վածք նե րը: 
Հա տած վեր քե րի դեպ քում ցա վը լի նում է ու ժեղ և  եր կա րատև, բաց ված քը̀  
մեծ, ար յու նա հո սութ յու նը̀  ա վե լի քիչ, քան կտրած վեր քե րի ժա մա նակ:

ՍԱԼՋԱՐԴՎԱԾ ՎԵՐՔԵՐ: Ա ռա ջաց նում են բութ գոր ծիք նե րը, օ րի նակ̀   
քա րը, փայ տը, ձիու սմբա կը, ա նի վը, չոր գետ նի կամ սա ռույ ցի վրա ընկ նե լը: 
Այս պի սի վեր քե րին հա տուկ է եզ րե րի ան հար մա րութ յու նը, նրանց կտրտված, 
շրջա պա տը մա զա թափ ված, քեր ված, ար յու նա զեղ ված լի նե լը: Այլ դեպ քե րում 
վեր քի եզ րե րը կա րող են լի նել հաս տա ցած, ու ռած և դուրս շրջված: Վեր քում 
կա րող են նկատ վել լա թեր, ճեղ քեր, գրպա նիկ ներ: Այս պի սի վեր քե րը հա
ճախ կեղ տոտ ված են լի նում մա զե րով, հո ղե րով, փո շով, ծղո տով և  այլ օ տար 
մար մին նե րով: Սալ ջարդ ված վեր քե րից ար յու նա հո սութ յու նը լի նում է անն
շան կամ բո լո րո վին չի լի նում, ո րով հետև այս դեպ քում ար յան ա նոթ նե րը 
պատռ վում և ճզմ վում են գոր ծադր վող ճնշու մից, ո րի հետ ևան քով ա նոթ նե
րը խցան վում են: Ցա վը լի նում է թույլ կամ բո լո րո վին չի լի նում, ո րով հետև 
այս դեպ քում կա րող է ա ռա ջա նալ նյար դա յին վեր ջույթ նե րի ժա մա նա կա վոր 
ար գե լա կում, ո րի պատ ճա ռով էլ նրանք գրգիռ ներ չեն հա ղոր դի: Հե տա գա
յում ար գե լա կումն անց նե լուց հե տո ցա վը ու ժե ղա նում է: Սալ ջարդ ված վեր
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քե րում կեն սու նա կութ յու նը կորց րած հյուս վածք նե րի, դրանց մեջ ար յան մա
կար դուկ նե րի, գրպա նիկ նե րի ու ճեղ քե րի առ կա յութ յու նը լավ պայ ման ներ 
են ին ֆեկ ցիա յի զար գաց ման հա մար: Այդ պատ ճա ռով սալ ջարդ ված վեր քե րը 
ան հա մե մատ ա վե լի դժվար են լա վա նում, քան նա խորդ վեր քե րը:

 ՊԱՏՌՎԱԾ ՎԵՐՔԵՐ: Ա ռա ջաց նում են կեն դա նի նե րի ճան կե րը, կե ռիկ նե
րը, ծա ռե րի ցցված ճյու ղե րը, մե խե րը և  այլ սուր ու ցցված ի րեր: Պատռ ված 
վեր քի եզ րե րը լի նում են ան հարթ, ա տամ նա վոր, բա րա կած և  ա նար յուն: 
Հ յուս վածք նե րի տար բեր դի մադ րութ յուն նե րի պատ ճա ռով դրանք պոկ վում 
են տար բեր տե ղե րում և տար բեր բարձ րութ յան  վրա, ո րի հետ ևան քով էլ 
շատ հա ճախ այդ պի սի վեր քում լի նում են կտրված, մե ռու կա ցած հյուս ված քի 
կտոր ներ, գրպա նիկ ներ ու ճեղ քեր: Շատ հա ճախ պատռ ված վեր քը ա ռա ջա
նա լու ժա մա նակ մաշկն ան ջատ վում է նրա տակ գտնվող հյուս վածք նե րից և 
կախ ընկ նում լա թի նման: Այդ պի սի վեր քը կոչ վում է լա թա վոր: 

ՋՆՋԽՎԱԾ ՎԵՐՔ: Այս պի սի վերք ա ռա ջա նում է այն դեպ քում, երբ ազ
դող ու ժը չա փա զանց մեծ է, երբ այն, բա ցի վեր քի ա ռա ջա ցու մից, ջնջխում է 
նաև հար ևան հյուս վածք նե րը: Ջնջխ ված վեր քեր ա ռա ջա նում են գնացք նե րի, 
ավ տո մե քե նա նե րի ա նիվ նե րի տակ ընկ նե լուց: Այդ պի սի վերք կա րող է ա ռա
ջա նալ լեռ նա յին պայ ման նե րում գլոր վող քա րե րի հար ված նե րից, չոր գետ նի 
ծանր քաշ ու նե ցող կեն դա նի նե րին սխալ ձևով տա պա լե լուց և  այլ դեպ քե րում: 
Ջնջխ ված վեր քը շատ նման է սալ ջարդ ված վեր քին, միայն տվյալ դեպ քե րում 
հյուս վածք նե րի խան գա րում նե րը լի նում են ա վե լի խոր: Վեր քի եզ րե րը լի
նում են ան հարթ, ու ռած, մուգ կարմ րա վուն: Վեր քում լի նում են ջնջխված 
ար յու նով ներծծ ված հյուս վածք ներ, կոտրտ ված ոսկ րե րի կտոր ներ, ջլեր, փա
կեղ նե րի ծվեն ներ, խցան ված ար յան ա նոթ ներ: Ցա վեր չեն լի նում տե ղա կան 
հյուս ված քա յին շո կի պատ ճա ռով: Ար յու նա հո սութ յուն նույ նիսկ  չի լի նում` 
ա նոթ նե րի խցան վե լու հետ ևան քով: Այս պի սի վեր քի ա ռա ջաց ման ժա մա նակ, 
բա ցի տե ղա կան հյուս ված քա յին շո կից, կա րող է տե ղի ու նե նալ նաև ընդ հա
նուր տրավ մա տիկ շոկ: Բազ մա պի սի հյուս վածք նե րի ա նա տո միա կան խան
գա րու մը  բա րեն պաստ մի ջա վայր է ման րէ նե րի զար գաց ման հա մար, ո րից և 
վեր քը ա վե լի է բար դա նում: Այս պի սի վեր քե րի բու ժու մը չա փա զանց դժվար 
է, ուս տի անհ րա ժեշտ է շու տա փույթ վի րա բու ժա կան մի ջամ տութ յուն:

ԹՈՒՆԱՎՈՐՎԱԾ ՎԵՐՔԵՐ: Ա ռա ջա նում են զա նա զան թու նա վոր մի ջատ
նե րի, օ ձե րի, կա տա ղած շնե րի կծե լուց, ինչ պես նաև վեր քի մեջ թու նա վոր 
քի միա կան նյու թեր թա փան ցե լուց: Թու նա վոր մի ջատ նե րի, օ ձե րի կծա ծի 
դեպ քում վեր քի բաց վածք և  ար յու նա հո սութ յուն չի լի նում, սա կայն ցա վը ու
ժեղ է լի նում, ո րով հետև այդ թույ նե րը շատ  ու ժեղ գրգռում են զգա ցող նյար
դե րի վեր ջույթ նե րը: Կա տա ղած շան կծե լու հետ ևան քով ա ռա ջա ցած վեր քը 
ոչն չով չի տար բեր վում մնա ցած շնե րի կծե լուց ա ռա ջա ցած վեր քե րից, միայն 
այս դեպ քում կծե լու ժա մա նակ թքի հետ միա սին վեր քի մեջ են անց նում կա
տա ղութ յան վի րու սը և թույ նը: Վ նաս վածք նե րի ժա մա նակ օր գա նիզմ ըն կած 
թույ նե րը կենտ րո նա կան նյար դա յին հա մա կար գութ յուն կա րող են հաս նել 
ար յան կամ նյար դե րի մի ջո ցով: Շ նե րի և գայ լե րի կծե լու ժա մա նակ ա ռա ջա
նում է կծածպատռ ված վերք̀  բազ մա թիվ լա թե րի, ճեղ քե րի, գրպա նիկ նե րի 
ու կտրտված հյուս ված քի կտոր նե րի առ կա յութ յամբ: Դա բա ցատր վում է նրա
նով, որ հիշ յալ կեն դա նի նե րի ա տամ նե րը, հատ կա պես ժա նիք նե րը, սուր են, 
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ծնոտ նե րի ա մուր սեղ մու մով բռնում են հյուս ված քից, իսկ գլխի շար ժու մով 
աշ խա տում պո կել, ո րից և  ա ռա ջա նում է հիշ յալ վեր քը: 

ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ՎԵՐՔԵՐԸ խա ռը տի պի են, լի նում են ծա մածկտրած, ո րոնք 
ա ռա ջա նում են ծա կողկտրող գոր ծիք նե րի (դա շույն, դա նակ, սու սեր և  այլն), 
և պատռ ված սալ ջարդ ված, ո րոնք ա ռա ջա նում են այն պի սի գոր ծիք նե րից, 
ո րոնք սուր են, ու նեն խիստ լայն բութ հիմք, երբ կեն դա նի ներն ընկ նում են 
սուր քա րե րի վրա, կամ ու ժեղ բութ հար ված է հասց վում ոսկ րա յին ցցվածք
նե րի հատ վա ծում:

ԾԱԿԱԾՊԱՏՌՎԱԾ ՎԵՐՔԵՐ: Ա ռա ջա նում են կեն դա նի նե րի եղջ յուր նե րի 
և վա րազ նե րի ժա նիք նե րի հար ված նե րից: Կա րող են լի նել նաև այլ տե սա կի 
զու գորդ ված վեր քեր:

ՀՐԱԶԵՆԱՅԻՆ ՎԵՐՔԵՐ: Այն բո լոր վեր քե րը, ո րոնք ա ռա ջա նում են գնդակ նե
րից ար կե րի, ա կան նե րի, նռնակ նե րի, ռում բե րի բե կոր նե րից, կոչ վում են հրա զե
նա յին: Հ րա զե նա յին վեր քե րը խիստ բազ մա զան են, ինչ պես ի րենց ա ռա ջա ցած 
պատ ճառ նե րով, հյուս վածք նե րի վնաս ման աս տի ճա նով, ար տա քին տես քով, 
նույն պես և լա վաց ման հա կու մով: Հ րա զե նա յին վի րա վո րում նե րի դեպ քում 
վնաս վում են ոչ միայն այն հյուս վածք նե րը, ո րոնք ընկ նում են վնաս վող գնդա
կի կամ բե կո րի տակ, այլև հար ևան հյուս վածք նե րը, ո րը կախ ված է կողմ նա յին 
հար վա ծից: Ըստ Բորս տի, հրա զե նա յին վեր քում տար բեր վում են 3 գո տի (վեր
քի կենտ րո նից դե պի կող մե րը), որն ախ տած նութ յու նը հաս կա նա լու և բուժ ման 
ե ղա նակ նե րի մշակ ման հա մար ու նի կար ևոր, գործ նա կան նշա նա կութ յուն: 

▻ ԱՌԱՋԻՆ ԳՈՏԻՆ վի րա յին խո ղո վա կի է, ջնջխված հյուս վածք նե րով, 
օ տար մար մին նե րով, ման րէ նե րով, ար յան մա կար դուկ նե րով:

▻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԳՈՏԻՆ ան մի ջա պես շրջա պա տում է վի րա յին խո ղո վա կը և 
բ նո րոշ վում է հյուս վածք նե րի վնաս ված քա յին մե ռու կա ցու մով, ո րի տա րած
վա ծութ յու նը կախ ված է հար վա ծի ու ժից։ Որ քան ու ժեղ է հար վա ծը, այն քան 
լայն է մե ռու կաց ման գո տին:

▻ ԵՐՐՈՐԴ ԳՈՏԻՆ մո լե կուլ  յար ցնցման կամ մե ռու կաց ման պա հես տի գո
տի է, հան դի սա նում է երկ րորդ գո տու շա րու նա կութ յու նը, սա կայն նրանց 
միջև կտրուկ սահ ման ներ չկան: 

ԱՆՆԵԽԱԿԱՆ ՎԵՐՔԵՐ: Ս րանք այն վեր քերն են, ո րոնց մեջ չի թա փանց
վել վա րա կը, այլ կերպ ա սած, այդ վեր քե րը ստե րիլ են և գլ խա վո րա պես ա ռա
ջա նում են վի րա բույժ նե րի՝ ան նե խութ յան պայ ման նե րում վի րա հա տե լիս:

ԱԽՏԱՎՈՐՎԱԾ ՎԵՐՔԵՐ: Բո լոր պա տա հա կան վեր քե րը հա մար վում են 
ախ տա հար ված, ո րով հետև  նրանց ա ռա ջաց նող գոր ծիքն իր  հետ տա նում է 
բա վա կա նա չափ ման րէ ներ  ևս  ընկ նում են վեր քի մեջ և  ախ տա վո րում այն: 
Ըստ վնաս ված քի խո րութ յան՝ վեր քե րը լի նում են.

▻ ՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆ ՎԵՐՔԵՐ, երբ վերքն իր խո րութ յամբ չի անց նում են թա
մաշ կա յին կամ են թա լոր ձա յին շեր տից:

▻ ԽՈՐ ՎԵՐՔԵՐ, ո րոնց խո րութ յու նը հաս նում է ծած կույթ նե րի տակ 
ե ղած հյուս վածք նե րի կամ օր գան նե րի խոր քը և վեր ջա նում են կույր կեր պով, 
այ սինքն̀  չեն թա փան ցում որ ևէ խո ռոչ:

▻ ԹԱՓԱՆՑՈՂ ՎԵՐՔԵՐ, դրանք այն վեր քերն են, ո րոնք ի րենց խո րու
թյամբ հաս նում են ա նա տո միա կան այս կամ այն խո ռո չին (հո դի կրծքի, գան
գի, ո րո վայ նի և  այլն):



‒ 359‒

▻ ՄԻՋԱՆՑԻԿ  ՎԵՐՔԵՐ,  ո րոնք վնա սե լով օր գան նե րը և հ յուս վածք նե րը, 
օր գա նիզ մի այս կամ այն հատ վա ծի մի ե րե սից անց նում են հա կա ռակ ե րե սը:

 Վեր քերն ըստ ու ղեկց ման բար դութ յան լի նում են․ 
▻ ար յու նա հո սութ յուն, այ տուց, բոր բո քա յին ռեակ ցիա նե րով, մե ռու կա

ցու մով։ 
 Ըստ օր գա նիզ մի վրա ընդ հա նուր ազ դե ցութ յան (ծանր տրավ ման, տա

րա ծուն տրավ ման) 
▻ ու շա թա փութ յուն (Syncope), կո լապս (Collapsus), շոկ (Shock) և  այլն։

 Ըստ վա րա կի առկայության
▻ ա սեպ տիկ, վա րակ ված

 Ըստ մարմ նի խո ռոչ նե րը (թո քամ զի, ո րո վայ նի, գան գի, հո դե րի) թա
փան ցե լու ու նա կութ յան

▻ թա փան ցող, 
▻ չթա փան ցող։

19.2.3.1 ՎԻՐԱՅԻՆ ՊՐՈՑԵՍԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
Բո լոր վեր քերն ի րենց լա վա նա լու ըն թաց քում անց նում են հետև յալ փու լե րով.

 Ա ռա ջին փուլ կամ ինք նա մաքր ման (հիդ րա տա ցիա յի), 
 Հա տի կա վոր հյուս ված քի ա ռա ջաց ման (դե հիդ րա տա ցիա յի), 
 Վեր նա մաշ կա պատ ման և ս պիա վոր ման:

ԱՌԱՋԻՆ ՓՈՒԼ: Հիդ րա տա ցիա յի կամ ինք նա մաքր ման փու լը սկսվում է վեր
քի ա ռա ջա ցու մից և ն րա նում ար յու նա հո սութ յան դա դա րու մից ան մի ջա պես 
հե տո: Բ նո րոշ վում է բիո քի միա կան փո փո խութ յուն նե րով, ո րոնք ար տա հայտ
վում են սպի տա կու ցա յին, ջրաա ղա յին և գա զա յին փո խա նա կութ յան փո փո խու
թյուն նե րով: Այդ փո փո խութ յուն նե րի հետ ևան քով ա վե լա նում են K և H իոն նե
րը: H իոն ներն ա վե լա նում են պաս սիվ կան գի հետ ևան քով վի րա յին հատ վա ծում 
կու տակ վող ած խաթ թու գա զի և ճար պե րի ու սպի տա կուց նե րի քայ քա յու մից 
ա ռա ջա ցած օր գա նա կան թթու նե րից: Ջ րած նի իոն նե րի ա վե լա ցու մից բարձ րա
նում է ար յան ա նոթ նե րի թա փան ցե լիութ յու նը, ո րից ու ժե ղա նում է էք սու դա
ցիան: Հ յուս վածք նե րի կո լոիդ նյու թե րի հա վա սա րակշ ռութ յան խախ տում:

ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԱՄ ԴԵՀԻԴՐԱՏԱՑԻԱՅԻ ՓՈՒԼԸ բնո րոշ վում է ու րույն մոր
ֆո լո գիա կան և բիո քի միա կան փո փո խութ յուն նե րով, այս փու լում մա րում 
են ա ռա ջին փու լում նկատ վող բո րո բո քա յին պրո ցես նե րը: Կեն սա բա նա կան 
պրո ցես նե րի հաս տա տուն նե րը, ինչ պես են ի զոօս միան, ի զոիո նիան և  ի զո թե
միան, աս տի ճա նա բար մո տե նում են նոր մա յին:

ԵՐՐՈՐԴ ՓՈՒԼ: Վեր քի խո ռո չը հա տի կա վոր հյուս ված քով լցվե լուն զու գա
հեռ այն սպիա նում և պատ վում է է պի թե լա յին հյուս ված քով: Այլ կերպ ա սած, 
հա տի կա վոր վեր քը վերջ նա կա նա պես լա վա նում է սպիա նա լով և վեր նա մաշ
կա պա տու մով / է պի դեր մի զա ցու մով/:

19.2.3.2 ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՎԻՐԱՅԻՆ ՊՐՈՑԵՍԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՏԵՍԱԿԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։
Վի րա յին պրո ցե սի կեն սա բա նութ յան տե սա կա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն

ներն ուղ ղա կի կա խում ու նեն  նրանց տե ղա կայ ման պայ ման նե րից և հան դի
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սա նում են վնաս ված քի նկատ մամբ ֆի լո գե նե տի կո րեն մշակ ված տե սա կա յին 
հար մար վա ծութ յան հետ ևանք: Դ րա նից ելնելով` վեր քի մե ռու կա ցած հյուս
վածք նե րից և կեղ տից մաքր վե լու պրո ցե սը տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի 
մոտ ըն թա նում է 3 հիմ նա կան տի պե րով։

 թա րա խա ֆեր մեն տա տիվ,
 թա րա խա սեկ վեստ րա յին, 
 սեկ վեստ րա յին:

ՎԵՐՔԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԹԱՐԱԽԱՖԵՐՄԵՆՏԱՏԻՎ տի պը նկատ վում է մսա
կեր նե րի և ձիե րի մոտ և բ նո րոշ վում է թա րա խաար տա զա տու կա յին եր ևույթ
նե րով, որն ըն թա նում է հիդ րա տա ցիա յով, ան մի ջա պես վի րա վոր վե լուց հե
տո, սկզբում տրավ մա տիկ, հե տա գա յում բոր բո քա յին այ տու ցի ձևով: Այդ 
ֆո նի վրա զար գա նում է թա րա խա ֆեր մեն տա տիվ պրո ցես։

ՎԵՐՔԻ ԹԱՐԱԽԱՍԵԿՎԵՍՏՐԱՅԻՆ ՄԱՔՐՈՒՄԸ մեծ գո տու վնաս ված քի 
ժա մա նակ հիմ նա կանն է տա վա րի և խո զե րի հա մար: Ա ռա ջին ժա մե րի ըն
թաց քում վեր քում կու տակ վում է մեծ քա նա կութ յամբ ֆիբ րի նա յին ար տա զա
տուկ, ո րը մե ռու կա ցած հյուս վածք նե րի հետ ձևա վոր վում է որ պես ֆիբ րի նա
հ յուս ված քա յին զանգ ված, ո րը հե ղու կա յին մա սե րի ան ջատ ման հետ ևան քով 
ջրազրկ վում է և դառ նում կաու չու կան ման: Կա տա րե լով կեն սա բա նա կան  
խցա նի դեր, այն պաշտ պա նում է վեր քը միկ րո բա յին կեղ տո տութ յու նից, իսկ 
վեր քի մեջ ըն կած կեղ տե րը ֆիքս վում են ֆիբ րի նով, ո րով հնա րա վոր չի լի նում 
ման րէ նե րի ներ թա փան ցու մը հյուս վածք ներ: Վեր քի մաքր ման թա րա խա սեկ
վեստ րա յին տի պի ժա մա նակ լա վա ցումն ըն թա նում է ա վե լի դան դաղ, քան 
թա րա խա ֆեր մեն տա տի վի ժա մա նակ:

ՎԵՐՔԵՐԻ ՍԵԿՎԵՍԱՐԱՑԻՈՆ ՄԱՔՐՈՒՄԸ նկատ վում է նրանց երկ րոր
դա յին ձգտու մով լա վա նա լու ժա մա նակ, գլխա վո րա պես կրծող նե րի և թռ չուն
նե րի մոտ: Տա վա րի և խո զե րի մոտ  հան դի պում է ոչ խոր, իսկ ձիե րի և շ նե րի 
մոտ̀  մաշ կա յին վեր քե րի ժա մա նակ: Այս տի պի մաքր ման էութ յու նը հետև յա
լում է՝ թռչուն նե րի և կր ծող նե րի վի րա վոր ման ժա մա նակ ա ռա ջա ցած ար յու
նա հո սութ յու նը ա րագ դա դա րում է շնոր հիվ ֆիբ րի նա յին պինդ մա կար դու կի 
ա ռա ջաց ման:

19.2.3.3 ՎԵՐՔԵՐԻ ԼԱՎԱՑՈՒՄԸ 
Կեն դա նի օր գա նիզ մի տար բեր վնա սում նե րի ժա մա նակ տե ղի է ու նե նում 

կորց րած հյուս ված քի վե րա կանգ նում` մայ րա կան կամ մի ջանկ յալ շա րակ ցա
կան հյուս ված քի հաշ վին: Զար գաց ման ցածր աս տի ճա նի վրա գտնվող կեն
դա նի նե րի օր գա նիզ մում ի հա շիվ մայ րա կան հյուս ված քի վե րա կանգն վում են 
ոչ միայն ա ռան ձին հյուս վածք ներ, այլև ամ բող ջա կան օր գան ներ (մո ղես ներ 
և  այլն): Չ նա յած վեր քե րի լա վաց ման բազ մա զա նութ յա նը, նրանց կա րե լի է 
բա ժա նել ե րեք հիմ նա կան խմբի:

1. Վեր քե րի լա վա ցումն ա ռաջ նա յին ձգու մով:
2. Վեր քե րի լա վա ցու մը երկ րոր դա յին ձգու մով:
3. Վեր քե րի լա վա ցու մը կե ղի տակ:
ՎԵՐՔԵՐԻ ԼԱՎԱՑՈՒՄԸ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՁԳՈՒՄՈՎ: Վեր քե րի ա ռաջ նա յին 

ձգու մով լա վա ցում է կոչ վում, երբ լա վա ցու մից հե տո հա սա րակ աչ քով տե սա
նե լի սպի չի մնում: Այլ կերպ ա սած, երբ վեր քի եզ րե րը ի րար են միա նում ան
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մի ջա կա նո րեն կամ անն շան ա ռաձ գա կան, հա զիվ նկա տե լի վեր քի եզ րե րին 
հա մըն թաց, բա րակ սպիով: Վեր քե րի այս պի սի լա վա ցու մը տե ղի է ու նե նում 
միան գա մայն ան նե խութ յան պայ ման նե րում, երբ պահ պան վում են հետև յալ 
կա նոն նե րը.

1. Երբ վեր քից ար յու նա հո սութ յուն չկա
2. Երբ վեր քի եզ րե րը հարթ են, կեն սու նակ և  ընդ հուպ միաց ված,
3. Երբ վեր քը ան նե խա կան է (ա սեպ տիկ),
4. Երբ վեր քը չի պա րու նա կում ար յան մա կար դուկ ներ և  այլ օ տար մար

մին ներ,
5. Երբ վե րաց վում է վեր քի միկ րոս կո պիկ խո ռո չը:
Այս կա նոն նե րից որ ևէ մե կը  խախ տե լիս վեր քը լա վա նում է ոչ թե ա ռաջ

նա յին, այլ երկ րոր դա յին ձգու մով: 
ՎԵՐՔԵՐԻ ԼԱՎԱՑՈՒՄԸ ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ ՁԳՈՒՄՈՎ: Վեր քե րի երկ րոր դա

յին ձգու մով լա վա նում են հա տի կա վոր հյուս ված քի ա ճի շնոր հիվ, ո րով լցվում 
է այն բա ցը, որ ա ռա ջա ցել էր վի րա վոր վե լու հետ ևան քով: Այս դեպ քում վեր քը 
լա վա նում է մեծ, սո վո րա կան աչ քով տե սա նե լի սպիա ցու մով: Վեր քե րը երկ
րոր դա յին ձգու մով լա վա նում են այն դեպ քե րում`

1. երբ չեն պահ պան վում ա ռաջ նա յին ձգու մով լա վաց ման հա մար անհ րա
ժեշտ կա նոն նե րը,

2. երբ օր գա նիզ մի հյուս վածք նե րը կորց րել են ա ռաջ նա յին ձգու մով վե րա
կանգն վե լու ըն դու նա կութ յու նը (վի րա յին հյուծ վա ծութ յուն, նյու թա փո խա
նա կութ յան խան գա րում, ա վի տա մի նոզ և  այլն),

3. երբ գո յութ յուն ու նի հյուս վածք նե րի մեծ կո րուստ, ո րը հնա րա վոր չէ 
կա րե րով ծած կել:

ՎԵՐՔԵՐԻ ԼԱՎԱՑՈՒՄԸ ԿԵՂԻ ՏԱԿ: Կե ղի տակ լա վա նում են կրծող նե րի և 
թռ չուն նե րի վեր քե րը: Տա վա րի, ձիու, շան և  այլ կեն դա նի նե րի մոտ կե ղի տակ 
լա վա նում են միայն մա կե րե սա յին վեր քե րը, քերծ վաքծ նե րը և չանգռ վածք նե
րը: Կե ղը ձևա վոր վում է ի հա շիվ ար յան, ֆիբ րի նա յին ար տա զա տու կի և մե
ռու կա ցած հյուս վածք նե րի: 

19.2.3.4 ՎԻՐԱՎՈՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
Վեր քե րի հե տա զո տութ յու նը սկսվում է վի րա վոր կեն դա նու հե տա զո

տութ յամբ, ո րի հա մար խնա մո ղից հա վա քում են ա նամ նե զա յին, անհ րա
ժեշտ տվյալ ներ: Այս դեպ քում հարց նում են̀  ե՞րբ և  ի՞նչ պայ ման նե րում է 
ա ռա ջա ցել վեր քը, ինչ պի սի՞ գոր ծի քով, ե՞րբ և  ո՞վ է ցույց տվել անհ րա ժեշտ 
բու ժօգ նութ յու նը: Այ նու հետև կա տա րում են կեն դա նու ընդ հա նուր հե տա
զո տութ յուն: Չա փում են ջեր մութ յու նը, հաշ վում պուլ սը, շնչա ռութ յու նը, 
հե տա զո տում տե սա նե լի լոր ձա թա ղանթ նե րը, մա կե րե սա յին ավ շա յին հան
գույց նե րը, ու շադ րութ յուն դարձ նում ա խոր ժա կի և շար ժո ղա կան ա պա րա
տի փո փո խութ յուն նե րին: Ա ռանձ նա պես հաշ վի պետք է առ նել վի րա վոր ված 
օր գա նի գոր ծու նեութ յան փո փո խութ յուն նե րը:

ՎԻՐԱՎՈՐ ԱՐՏԱԶԱՏՈՒԿԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ: Վի րա յին ար տա զա տու կի pHը 
ո րո շե լու հա մար օգ տա գոր ծում են լակ մու սի թուղ թը, ո րը ընկղ մում են վեր քի 
ար տա զա տու կի մեջ: pHի ցու ցա նիշ նե րի հա մա ձայն՝ կա տա րում են հա մա
պա տաս խան դե ղո րայ քա յին բու ժում:
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19.2.3.5 ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ 
Վի րա վոր կեն դա նուն ա ռա ջին օգ նութ յուն կա րող է ցույց տալ խնա մո ղը 

կամ ա նաս նա բու ժա կան կրտսեր անձ նա կազ մը ա նաս նա բույ ժի ցու ցու մով՝ 
հետև յալ կերպ․

 անհ րա ժեշտ է, ա մե նից ա ռաջ, կանգ նեց նել ար յու նա հո սութ յու նը̀  վի րա
վոր օր գա նի վրա լա րան դնե լով կամ խծուծ նե րով:

 հե ռաց նել տե սա նե լի օ տար մար մին նե րը, ցե խի, հո ղի, փայ տի կտոր նե րը 
և  այլն:

 վեր քը ծած կել ա սեպ տիկ փա թա թա նով կամ շո րի մա քուր կտո րով:
 կեն դա նուն ան մի ջա պես տե ղա փո խել մո տա կա ա նաս նա բու ժա րան, որ

տեղ պի տի կա տար վի հիմ նա կան բու ժու մը:
ՎԵՐՔԻ ՀԱՐԴԱՐՈՒՄԸ (ՏՈՒԱԼԵՏԸ): Վեր քի հար դա րու մը նրա և շր ջա կա 

պա տի վի րա բու ժա կան մշա կումն է, ո րը բաղ կա ցած է հետև յալ տար րե րից:
 Վեր քը մե կու սաց նել: Այս դեպ քում վեր քը ծած կում են բամ բա կա մառլ յա

յին խծու ծով, որ պես զի շրջա պա տի մշակ ման ժա մա նակ նրա մեջ կեղտ և մազ 
չթափ վի:

 Հե ռաց նել շրջա պա տի մա զե րը̀  մկրա տով կամ ա ծե լիով (լավ մկրա տով 
մա քուր խու զել):

 Մաշ կը ճար պազր կել̀  քսե լով յոդբեն զին 1:1000 կամ սպիրտ ե թե րի հա
վա սար խառ նուրդ:

 Մաշ կը եր կու ան գամ մշա կել յո դի լու ծույ թով:
 Հե ռաց նել վեր քի մե կու սի չը:
 Մաք րել վեր քը ար յան մա կար դուկ նե րից և  օ տար մար մին նե րից չոր բամ

բա կա մառլ յա յին խծուծ նե րով կամ ջրած նի պե րօք սի դի  3%ա նոց լու ծույ թով: 
 Դ նել չոր ար տած ծող փա թա թան:

 Հա կա նե խիչ դե ղո րայ քից հա ճախ փո շի վի ճա կում օգ տա գործ վում են սուլ
ֆա նի լա մի դա յին դե ղան յու թեր, 1:9 լո գա ֆորմ, բո րաթ թու և  այլն:

19.2.4 ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՓԱԿ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ 
ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԸ ԵՎ ԲՈՒԺՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
Փակ վնաս վածք նե րի դեպ քում մաշ կի և լոր ձա թա ղանթ նե րի ամ բող ջա

կա նութ յու նը չի խախտ վում։ Ե թե վնաս վածք նե րը խո ռոչ նե րի շրջա նում են, 
ա պա դրանք կա րող են լի նել թա փան ցող և չ թա փան ցող։

Հ յուս վածք նե րի և  օր գան նե րի մե խա նի կա կան փակ վնաս վածք նե րը շատ 
են և բազ մա տե սակ: Ն րանք հա ճախ են հան դի պում գյու ղատն տե սա կան բո
լոր տե սա կի կեն դա նի նե րի մոտ, մա նա վանդ, երբ նրանք շատ խիտ են տե
ղա կայ ված, պահ վում են ա ռանց կա պի ու ա րա ծաց նե լու և ն րանց տե ղա փո
խում նե րի պայ ման ներն ան բա րեն պաստ են: Ան կախ փակ վնաս ված քի տե ղից 
և ծան րութ յու նից, վնաս ված քի հատ վա ծում մաշ կի կազ մա խո սա կան ամ բող
ջա կա նութ յու նը չի խախտ վում նրա ա ռաձ գա կա նութ յան շնոր հիվ: Օր գան
նե րի և հ յուս վածք նե րի փակ վնաս վածք ներ կա րող են լի նել ոչ միայն դրսից, 
մե խա նի կա կան գոր ծո նի ան մի ջա կան ազ դե ցութ յան օ ջա խում (հար ված նե
րը, վայր ընկ նե լը և  այլն), այլև այդ տե ղից հե ռու, ո րը տա րած վե լուց, որ տեղ 
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տե ղի է ու նե նում ա ռան ձին կազ մա խո սա կան գո յա ցութ յուն նե րի գեր լար վա
ծութ յուն և  ո րոնց մեջ ա ռա ջա նում են վնա սող ու ժին հա մա պա տաս խան քայ
քա յում ներ:

Փակ վնասվածքների հիմնական ձևերն են̀  սալջարդերը, ճզմումները, 
ցնցումները, ձգումները, պատռումները, խախտումները, կոտրվածքները /
ՏԵՍ 19․3 ԲԱԺՆՈՒՄ/: 
Փակ վնաս վածք նե րից շա տե րը և ն րանց հետ ևան քով ա ռա ջա ցած ծանր 
բար դութ յուն նե րը (շոկ, թա րա խա մե ռու կա յին պրո ցես ներ, սեպ սիս) պատ
ճառ են հան դի սա նում հի վանդ կեն դա նու անկ ման կամ հար կա դիր սպան
դի, ո րով պատ ճա ռում են տնտե սա կան աչ քի ընկ նող վնաս:

19․2․4․1 ՍԱԼՋԱՐԴ
Սալ ջարդ (contusio) են կոչ վում փա փուկ հյուս վածք նե րի մե խա նի կա կան այն 

փակ վնաս վածք նե րը, ո րոնք ա ռա ջա նում են բութ գոր ծի քի կար ճատև ներ գոր
ծութ յու նից: Պատ ճառ ներն են սմբա կով, եղջ յու րով, փայ տով, բա հով հար ված
նե րը, վայր ընկ նե լը, ծան րութ յան տակ ընկ նե լը, չհար մա րեց ված լծա սար քը̀  
ա նու րը, թամ քը և  այլն: Բո լոր դեպ քե րում սալ ջարդ է ա ռա ջա նում, երբ հյուս
վածք նե րը ճզմվում են պինդ ա ռար կա յի և  ոսկ րի միջև: Սալ ջար դող ա ռար կա յի 
ներ գոր ծութ յու նը հյուս ված քի վրա կա րող է լի նել կար ճատև կամ եր կա րատև, 
ու ժեղ կամ թույլ, ո րի հետ ևան քով ա ռա ջա նում են տար բեր ծան րութ յան վնաս
վածք ներ: Բա ցի դրա նից, սալ ջար դի բար դութ յու նը կախ ված է նաև վնաս ված 
հյուս ված քի յու րա հատ կութ յու նից, օ րի նակ, նրա ա ռաձ գա կա նութ յու նից։ 

Որ քան ա ռաձ գա կան է հյուս ված քը, այն քան թույլ է սալ ջար դի աս տի ճա նը: 
Ել նե լով վե րո հիշ յալ նե րից, սալ ջար դը կա րող է լի նել 4 աս տի ճա նի։

 1ԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՍԱԼՋԱՐԴ: Սալ ջար դի ա մե նա թույլ ձևը, որ բնո րոշ վում 
է գլխա վո րա պես ար յան մա զա նոթ նե րի ամ բող ջա կա նութ յան խախ տում նե
րով և դ րա հետ ևան քով ա ռա ջա ցած ար յու նա զե ղում նե րով: Ար յու նը լցվե լով 
միջբջ ջա յին և միջհ յուս ված քա յին տա րա ծութ յուն նե րը, մա կարդ վում է: Շ ճա յին 
մա սե րը ներծծ վում են, ֆիբ րի նը մա սամբ ներծծ վում է̀  են թարկ վե լով պրո տեո
լի տիկ ֆեր մենտ նե րի և լեյ կո ցիտ նե րի ազ դե ցութ յան, մա սամբ կլան վում մակ
րո ֆա գե րի կող մից: Կ լան վում է նաև է րիթ րո ցիտ նե րի մի մա սը, իսկ մյուս մա սը 
ներծծ վում է և  ա ռա ջին աս տի ճա նի սալ ջար դից ոչ մի հետք չի մնում:

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ: 1ին աս տի ճա նի սալ ջար դի ժա մա նակ նկատ
վում են թեթև այ տուց, տար բեր ձևի և մե ծութ յան են թա մաշ կա յին ար յու նա զե
ղում ներ: Ցավն անն շան է կամ չի լի նում, ֆունկ ցիա յի խան գա րում նույն պես 
չի նկատ վում: Կեն դա նի նե րի օր գա նիզ մում մա զա ծածկ և մաշ կի պիգ մեն տի 
շնոր հիվ 1ին աս տի ճա նի սալ ջար դը հա ճախ չի նկատ վում: 

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Թեթև մա սաժ և տաք փա թա թան ներ̀  ա ռա ջա ցած էք սու դա
տը ներծ ծեց նե լու նպա տա կով:

 2ՐԴ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՍԱԼՋԱՐԴ: Վ նաս վում են ա վե լի խո շոր ե րակ ներ, 
զար կե րակ ներ և  ա ռա ջաց նում ար յու նա յին ու ռուցք (հե մա տո մա), իսկ եր
բեմն վնաս վում են ավ շա յին ա նոթ նե րը, ո րի հետ ևան քով հյուս վածք նե րում և 
մաշ կի տակ կու տակ վում է ա վիշ (լի մի ֆաէքստ րա վա զատ): 

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ: Հա մա պա տաս խա նում են ար յու նա յին ու ռուց
քի լի մի ֆաէքստ րա վա զա տի կլի նի կա կան նշան նե րին։ Այ տու ցը այս դեպ քում 
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ա վե լի մեծ է, ցա վը ու ժեղ, նկատ վում է վնաս ված հատ ված քի կամ օր գա նի 
գոր ծու նեութ յան խան գա րում, եր բեմն եր կուե րեք օ րով մարմ նի ընդ հա նուր 
ջեր մու թյու նը բարձ րա նում է: Ե թե սալ ջարդ ված հյուս վածք նե րը, ար յու նա յին 
ու ռուց քը և լի մի ֆաէքստ րա վա զատ նե րը փոքր են և  ան նե խա կան, ըն թաց քը 
կար ճատև, կեն դա նին շու տով ա ռող ջա նում է, իսկ պրո ցե սի թա րա խա յին ին
ֆեկ ցիա յով բար դա նա լու դեպ քում վե րո հիշ յալ բոր բո քա յին նշան նե րը ա վե լի ու
ժեղ և վառ են ար տա հայտ վում, կեն դա նին ընկճ վում է և  կե րը վատ ըն դու նում: 

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Նախ պետք է դա դա րեց նել ար յու նա հո սութ յու նը, ե թե այն դեռ 
շա րու նակ վում է, ո րի հա մար գոր ծա ծում են սառ նութ յուն սեղ մող վի րա կա
պեր։ Դ րա նից հե տո միայն ա ռա ջա ցած ար յու նա յին ու ռուց քի և լի մի ֆաէքստ
րա վա զա տի նկատ մա մաբ ձեռք են առ նում հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ:

 3ՐԴ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՍԱԼՋԱՐԴ։ Բ նո րոշ վում է վնաս ված հյուս վածք նե րի 
մե ռու կա ցու մով։ Մե ռու կի ա ռա ջաց ման պատ ճառ այս դեպ քում գլխա վո
րա պես են թա մաշ կա յին ա ռա վել խոր դա սա վոր ված փա փուկ հյուս վածք նե
րի ամ բող ջա կա նութ յան խախ տումն է և, հետ ևա բար, նրանց թերս նումն ու 
բջիջ նե րի քայ քա յու մը: 3րդ  աս տի ճա նի սալ ջար դը մեծ մա սամբ բար դա նում 
է թա րա խա յին ին ֆեկ ցիա յով, շնոր հիվ այն բա նի, որ քայ քայ ված, մե ռու կա ցած 
հյուս վածք ներ ու նե ցող բոր բո քա յին օ ջա խը հիա նա լի մի ջա վայր է մա նա վանդ 
ա նաէ րոբ ման րէ նե րի զար գաց ման հա մար: 

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ: Մեծ այ տուց, օ ջա խում մեծ մա սամբ թա
րա խա յին էք սու դա տի առ կա յութ յուն, ու ժեղ ցավ, տե ղա կան և  ընդ հա նուր 
բարձր ջեր մութ յուն, կեն դա նին ընկճ ված է, ա խոր ժա կը նվա զած, պուլ սը և շն
չա ռութ յու նը ա րագ են և մա կե րե սա յին, եր ևան են գա լիս նա խա սեպ սի սա յին 
նշան ներ, և կեն դա նին ժա մա նա կին ու ո րակ յալ բու ժօգ նութ յուն չստա նա լու 
դեպ քում կա րող է սատ կել  սեպ սի սից: Այդ իսկ տե սա կե տից 3րդ  աս տի ճա նի 
սալ ջար դի կան խո րո շումն ան բա րեն պաստ կամ կաս կա ծե լի է: 

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ե թե պրո ցեսն ան նե խա կան է և  ոչ այն քան մեծ հատ ված է 
սալ ջարդ ված, կա րե լի է սկզբում դնել սեղ մող վի րա կապ և տա քաց նող կոմպ
րես̀  25%ա նոց սպիր տով: Լավ են ազ դում նաև ուլտ րա կար ճա լիք բու ժու մը, 
սոլ  յուք սի լամ պը, պա րա ֆի նե վի րա կա պը: Քա նի որ, ինչ պես վեր ևում է աս
ված, 3րդ  աս տի ճա նի սալ ջար դը մեծ մա սամբ բար դա նում է ին ֆեկ ցիա յով, 
ուս տի բուժ ման նպա տա կով, որ քան կա րե լի է շուտ, վի րա հա տում են , ո րի 
ըն թաց քում ա ռողջ հյուս վածք նե րի սահ մա նից հե ռաց նում են բո լոր մե ռու
կա ցած, քայ քայ ված հյուս վածք ներն այն պես, որ վի րա հա տու մից հե տո մնում 
է բա վա կա նին մեծ  և խոր վի րա հա տա կան վերք, ո րը պետք է լի նի ան նե խա
կան և բուժ վի նման վեր քե րի հա մար նա խա տես ված ձևով ու մի ջոց նե րով:

 4ՐԴ  ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՍԱԼՋԱՐԴ: Բ նո րոշ վում է հյուս վածք նե րի ջնջխու
մով և  անձև զանգ վա ծի վե րած վե լով, ո րը տե ղի է ու նե նում այն դեպ քում, երբ 
կեն դա նին ընկ նում է խո շոր ծան րութ յուն նե րի, ավ տո մե քե նա յի, շո գե քար շի 
տակ, հա ճախ վնաս վում են ոչ միայն փա փուկ հյուս վածք նե րը, այլև ոսկ րե րը, 
հո դե րը, պա րեն խի մա յին ներ քին օր գան նե րը և  այլն: 

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ: Ե թե կեն դա նին սալ ջար դից ան մի ջա պես հե
տո տրավ մա տիկ շոկ  չի ստա նում և չի սատ կում, ա պա ջնջխված հյուս վածք
ներն ա րա գո րեն ախ տա հար վում են թա րա խա ծին ին ֆեկ ցիա յով, և կեն դա նին 
մի քա նի օ րից սատ կում է սեպ սի սից: 
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ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ե թե սալ ջարդ ված հատ վա ծը մեծ չէ և չի ընդգր կում որ ևէ 
կար ևոր օր գան, կա րե լի է վի րա հա տել, հե ռաց նել ջնջխված հյուս վածք նե րը և 
վ նաս ված քը բու ժել որ պես վի րա հա տա կան ան նե խա կան վերք, իսկ ոսկ րե րի, 
հո դե րի և ներ քին օր գան նե րի վտան գա վոր վնաս վածք նե րի դեպ քում սո վո րա
բար խոր հուրդ է տրվում կեն դա նուն խո տա նել և ս պան դի են թար կել:

Փա փուկ հյուս վածք նե րի փակ մե խա նի կա կան վնաս վածք նե րից ա ռա ջա
ցած սալ ջար դի բար դութ յուն ներն են՝ ար յու նա յին ու ռուց քը/1/, լիմ ֆաէքստ
րա վա զա տը/2/, ձգում նե րը և պատ ռում նե րը։ 

19․2․4․1․1 ԱՐՅՈՒՆԱՅԻՆ ՈՒՌՈՒՑՔ 
Ար յու նա յին ու ռուցք է կոչ վում այն հա տուկ ձևի ար յու նա զե ղու մը, ո րի ժա

մա նակ ար յու նը, վնաս ված ա նոթ նե րից դուրս հո սե լով, ճնշում է շրջա պա տի 
հյուս վածք նե րը և  ա ռա ջաց նում ար յու նով լցված խո ռոչ: 

Ար յու նա յին ու ռուցք նե րի դա սա կար գու մը: Ար յու նա յին ու ռուցք նե րը լի
նում են․

 ե րա կա յին, 
 զար կե րա կա յին, 
 ե րա կա զար կե րա կա յին, 
 են թա մաշ կա յին, 
 են թա փա կե ղա յին, 
 միջմ կա նա յին, 
 են թաոսկ րա պատ կա յին: 

Ար յու նա յին ու ռուցք նե րը ի րենց հեր թին կա րող են լի նել․
 սահ մա նա փակ և տա րած ված, 
 հա սա րակ, 
 պար կու ճա վոր ված և պուլ սաց նող: 

Ար յու նա յին ու ռուց քը հա ճախ կոչ վում է այն տե ղի ա նու նով, որ տեղ ա ռա
ջա ցել է. Օ րի նակ՝ ակ նախն ձո րի ար յու նա յին ու ռուցք, ա կան ջի խե ցու ար յու
նա յին ու ռուցք և  այլն: 

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ: Հար վա ծից ան մի ջա պես հե տո տվյալ հատ վա
ծում ա րա գո րեն ա ռա ջա նում է ծփա ցող ու ռուցք̀  ա ռանց որ ևէ բոր բո քա յին այլ 
նշա նի առ կա յութ յան: 45րդ  օ րը ծայ րա մա սում ու ռուց քը դառ նում է կարծր, 
իսկ կենտ րո նում ծփա ցող: Բոր բո քա յին նշան նե րից առ կա է տե ղա կան բարձր 
ջեր մութ յու նը: Եր բեմն, ար յու նա յին ու ռուց քի օ ջա խից հյուս վածք նե րի քայ
քայ ման ար գա սիք նե րի ներծծ ման հետ ևան քով նկատ վում է նաև քայ քայ ման 
1 Արյունից կազմված ուռուցք՝ հեմատոման, որն առաջանում է արյան անոթների վնասման 
պատճառով։
2 Լիմֆաէքստրավազատ –դա փակ հյուսվածքային վնասվածք է, որը ուղեկցվում է լիմֆատիկ 
անոթների պատռվածքով և նոր ձևավորված խոռոչի ավշման կուտակումով։

Ար յու նա յին ու ռուց քը մեծ մա սամբ ա ռա ջա նում է սալ ջար դի հետ ևան
քով, սա կայն այն կա րող է ա ռա ջա նալ նաև ծած կած, սալ ջարդ ված և  այլ 
վեր քե րի գո յաց ման ժա մա նակ: Ար յու նա յին ու ռուց քի ա ռա ջաց մա նը նպաս
տում են ար յան ա նոթ նե րի դյու րա բե կութ յու նը, տրոմ բա գո յաց ման խան
գա րում նե րը, ա ռատ փոքր բջջան քի առ կա յութ յու նը և, որ գլխա վորն է, մեծ 
ու ժի տրավ ման:
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ար գա սիք նե րի ներծծ ման հետ ևան քով նկատ վում է նաև  մարմ նի ընդ հա նուր 
ջեր մութ յան բարձ րա ցում (ա սեպ տիկ տենդ), ո րը կար ճատև է: Տա րած ված 
ար յու նա յին ու ռուցք ներ ժա մա նակ կա րող են ա ռա ջա նալ սուր ար յու նա պա
կա սութ յուն և հե մոգ լո բի նա մի զութ յուն: Վ նաս ված հատ ված քի ավ շա յին հան
գույց նե րը կա րող են լի նել ծա վա լով փոքրինչ մե ծա ցած և ցա վոտ, ար յու նա յին 
ու ռուց քի կենտ րո նը ծա կե լիս ար յուն է ար տա հո սում: Ար յու նա յին ու ռուց քը 
հա ճախ ախ տա վոր վում է թա րա խա յին ին ֆեկ ցիա յով, ո րի հետ ևան քով այն 
դառ նում է խիստ տաք, ծփա ցող, ու ռուց քը գնա լով մե ծա նում է, կեն դա նու 
ընդ հա նուր ջեր մութ յու նը բարձ րա նում, նա ընկճ ված է: Ավ շա յին հան գույց նե
րը մե ծա ցած են, զգա յուն: Պունկ տա տը ար յու նա խառն թա րախ է: 

ԱՐՅՈՒՆԱՅԻՆ ՈՒՌՈՒՑՔԻ ԵԼՔԸ: 
 Ար յու նա հո սութ յան ինք նա բե րա բար դա դա րու մը: Հ յուս վածք նե րի մեջ 

լցվող ար յու նը ճնշվում է շրջա պա տի հյուս վածք նե րի կող մից և  ինքն էլ իր 
հեր թին ճնշում է այդ հյուս վածք նե րը, և  երբ այդ եր կու ճնշում նե րը հա վա սար
վում են, ար յու նա հո սութ յու նը դա դա րում է:

 Ար յու նա յին ու ռուց քի ներծծ վե լը: Ար յու նա յին ու ռուց քը կա րող է ներծծ
վել, երբ այն ծա վա լով փոքր է և  ան նե խա կան: Ներծծ վում է դան դաղ և հետև յալ 
հա ջոր դա կա նութ յամբ: Ար յու նա յին ու ռուց քի ար յու նը ար յու նա հո սութ յու նը 
դա դա րեց նե լուց հե տո էլ դեռևս ո րոշ ժա մա նակ չի մա կարդ վում: Մա կար դու
մը սկսվում է խո ռո չի պա տե րի մոտ, աս տի ճա նա բար տա րած վում ամ բողջ 
գունդ, ո րը շրջա պա տի հյուս վածք նե րի հա մար դառ նա լով որ պես գրգռիչ 
օ տար մար մին, պատ ճառ է դառ նում ան նե խա կան բոր բոք ման̀  իր բնո րոշ 
նշան նե րով: Ա ռա ջա ցած մա կար դուկ նե րը գնա լով ծա վա լով փոք րա նում են, 
կարծ րա նում, ար յան շի ճը ներծծ վում է ավ շա յին ու ղի նե րով: Լեյ կո ցիտ նե րը 
քայ քայ վե լով ան ջա տում են պրո տեո լի տիկ ֆեր մենտ ներ, ո րոնց ազ դե ցութ
յան շնոր հիվ փափ կում, հե ղու կա նում են ար յան ֆիբ րի նը և  է րիթ րո ցիտ նե րը, 
վեր են ած վում մանր հա տիկ նե րի, ո րոնք կլան վում  են ռե տի կու լոէն դո թե լա
յին ար յու նա յին ու ռուց քի, խո ռոչն աս տի ճա նա բար լցվում է շա րակ ցա կան 
հյուս ված քով, ո րը ի վեր ջո վեր է ած վում սպիի, վեր ջինս իր հեր թին ժա մա նա
կի ըն թաց քում ներծծ վում է, և կեն դա նին լրիվ լա վա նում է:

19․2․4․1․1․1 ԱՐՅՈՒՆԱՅԻՆ ՈՒՌՈՒՑՔԻ ՊԱՐԿՈՒՃԱՎՈՐՈՒՄԸ 
Երբ ար յու նա յին ու ռուց քի ծա վա լը մեծ է, հա ճախ չի ներծծ վում: Ն րա շճա

յին մա սե րը ներծծ վում են, իսկ ար յան մա կար դուկ նե րը, գրգռե լով շրջա պա
տի հյուս վածք նե րը,  ա ռա ջաց նում են ան նե խա կան ռեակ տիվ բոր բո քում, ո րի 
պատ ճա ռով ար յու նա յին ու ռուց քը հա ճախ մե խա նի կո րեն խան գա րում է այդ 
հատ վա ծի մկան նե րի և  օր գան նե րի գոր ծու նեութ յա նը:

19․2․4․1․1․2 ԱՐՅՈՒՆԱՅԻՆ ՈՒՌՈՒՑՔԻ ՊԱՏՅԱՆԻ ԿՐԱԿԱԼՈՒՄԸ 
Սո վո րա բար, պայ մա նա վոր ված ար յու նա յին ու ռուց քի ըն թաց քը քրո նի կա

կան է, ո րի հետ ևան քով ժա մա նա կի ըն թաց քում հնա րա վոր է, որ պատ յա նի 
հյուս վածք նե րի մեջ աս տի ճա նա բար, կրա յին ա ղե րի կու տակ ման հետ ևան քով 
կրա կալ վի ար յու նա յին ու ռուց քի պատ յա նը (պետ րի ֆի կա ցիա):
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19․2․4․1․1․3 ԱՐՅՈՒՆԱՅԻՆ ՈՒՌՈՒՑՔԻ ՈՍԿՐԱՑՈՒՄ 
Են թա վեր նոսկ րա յին ար յու նա յին ու ռուցք նե րը, ե թե նրանք ծա վա լով փոքր 

են և չեն ախ տա վոր վել որ ևէ թա րա խա ծին ին ֆեկ ցիա յով, գրգռե լով վեր նոսկ
րը և  ակ տի վաց նե լով վեր նոսկ րի ստո րին շեր տե րում գտնվող ոսկ րա ծին (օս
տեոբ լաստ) բջիջ նե րի խմբե րը, կա րող են ա ռա ջաց նել ոսկ րաց նող քրո նի
կա կան վեր նոսկ րա բորբ  (պե րիօս տիտ), ո րի հետ ևան քով ոսկ րա նում է նաև 
ար յու նա յին ու ռուց քը:

19․2․4․1․1․4 ԱՐՅՈՒՆԱՅԻՆ ՈՒՌՈՒՑՔԻ ԲԱՐԴԱՑՈՒՄԸ ԻՆՖԵԿՑԻԱՅՈՎ 
Ար յու նա յին ու ռուց քի ծանր ելքն է, երբ այն դրսից կամ ար յան ու ավ շա յին 

ու ղի նե րով ախ տա հար վում է որ ևէ աէ րոբ կամ ա նաէ րոբ ին ֆեկ ցիա յով: Այս 
դեպ քում ա մե նա լավ ելքն է հա մար վում, երբ վե րած վում է հա սա րակ թա րա
խա կույ տի, բայց սո վո րա բար ին ֆեկ ցիան տա րած վում է և  ի վեր ջո ա ռա ջաց
նում կեն դա նու օր գա նիզ մի ընդ հա նուր թա րա խա յին վա րա կում  (սեպ սիս): 

19․2․4․1․2 ԱՐՅՈՒՆԱՅԻՆ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐԻ ԲՈՒԺՈՒՄԸ  
Ար յու նա յին ու ռուց քի բուժ ման խնդիր ներն են՝

 Դա դա րեց նել ար յու նա հո սութ յու նը,
 Հե ռաց նել հյուս վածք նե րում կու տակ ված ար յու նը,
 Ն պաս տել շրջա պա տի հյուս վածք նե րի վե րա կանգն մա նը,
 Կան խել ար յու նա յին ու ռուց քի ախ տա հա րու մը թա րա խա յին ին ֆեկ ցիա յով:

Ար յու նա հո սութ յու նը դա դա րեց նե լու նպա տա կով խոր հուրդ է տրվում 
ա ռա ջին օ րը գոր ծա ծել սա ռը, ա վե լի լավ է չոր ձևով (ձյուն, սա ռույց), և դ նել 
սեղ մող վի րա կապ։ Մաշ կի թեթև քերծ վաքծ նե րը մշա կել յո դի 5 տո կո սա նոց 
լու ծույ թով։ Տա րած ված զար կե րա կա յին ար յու նա յին ու ռուցք նե րի դեպ քում 
պետք է հայտ նա բե րել վնաս ված զար կե րա կը և ն րա ար յու նա յին ու ռուց քից 
բարձր մա սում դնել ժա մա նա կա վոր կապ կամ պին ցետ, ա պա բա նալ ար յու
նա յին ու ռուց քի խո ռո չը, զար կե րա կի վրա դնել հիմ նա կան կապ, մաք րել խո
ռոչն ար յու նից և մաշ կը կա րել հան գու ցա կա րով, ո րից հե տո հե ռաց նել զար
կե րա կի վրա դրված ժա մա նա կա վոր կա պը կամ պին ցե տը և վեր քի վրա դնել 
թեթև սեղ մող վի րա կապ։ Ե թե ար յու նա յին ու ռուց քը մեծ է, ներծծ ման հույս 
չկա և սկ սել է՝ պայ մա նա վոր վել, կա րե լի է նրա գո յաց ման  56րդ  օ րը պա րու
նա կութ յու նը հե ռաց նել կտրե լով: Դ րա նից հե տո, ե թե այն ան նե խա կան է, վեր
քի վրա դնում են կա րեր, իսկ ե թե ախ տա վոր ված է, բու ժում են բաց ե ղա նա
կով, որ պես ախ տա վոր ված վերք՝ օգ տա գոր ծե լով ռի վա նոլ, յո դո ֆորմ, ե թեր, 
սուլ ֆա նի լա միդ ներ և  այլն:

 
14․2․4․2 ՃԶՄՈՒՄ
Ճզ մու մը հյուս վածք նե րի և  օր գան նե րի կամ ողջ օր գա նիզ մի մե խա նի կա կան 

սեղ մումն է, ո րի ժա մա նակ վնաս ված քին զու գա հեռ խան գար վում են ա ռան ձին 
հա մա կար գե րի ֆունկ ցիան և փո խա նակ ման պրո ցե սը: Այն կա րող է լի նել 

 ընդ հա նուր և տե ղա յին, 
 կար ճատև և  եր կա րատև: 
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Ընդ հա նուր ճզմվածք ներ տե ղի են ու նե նում ձյան հյու սի նի, վա խից կեն
դա նի նե րի կու տակ ման, նո րա ծին նե րի մոր տակ ընկ նե լը և  այլ պատ ճառ նե րի 
հետ ևան քով: Մաս նա վոր ճզմում ներն ա ռա ջա նում են եր կու սյու նե րի միջև 
վռվե լու/1/, պինդ հա տա կին հար կադ րա բար եր կար պառ կե լու, լծա սար քի եր
կար սեղ մե լու և  այլ պատ ճառ նե րով: Ճզ մե լու եր կա րատ ևութ յու նից և  ու ժից 
կա րող են ա ռա ջա նալ կեն դա նու շնչա հեղ ձութ յուն և շոկ: Ճզ մե լու ֆո նի վրա 
ա ռա ջա նում են հյուս վածք նե րի այ լա սե րում, ա պա ճում կամ մե ռու կա ցում: 
Մե ռու կա ցած հյուս վածք նե րը քայ քայ վում են, ո րի հետ ևան քով ա ռա ջա նում է 
օր գա նիզ մի թու նա վո րում: 

ԲՈՒԺՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ նպա տակ ու նեն հայտ նա բե րել և վե
րաց նել ճզման պատ ճա ռը և  ա ռա ջա ցած բար դութ յուն նե րը:

19․2․5 ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՎՄԱՏԻԶՄԻ ՄԱՍԻՆ ԵՎ ՆՐԱ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
Գո յութ յան կամ պահ ման և շա հա գործ ման միան ման պայ ման նե րում 

գտնվող կեն դա նի նե րին վնաս վածք ներ պատ ճա ռող գոր ծոն նե րի հան րա գու
մա րը կոչ վում է տրավ մա տիզմ/2/ (վնաս վածք նե րի հա մա կարգ)։ Տ րավ մա տիզ
մը ու սում նա սի րում է վնաս ված քի պատ ճառ նե րը, այն մի ջա վայրն ու հան
գա մանք նե րը, ո րոնց պայ ման նե րում տե ղի են ու նե նում վնաս վածք նե րը, իսկ 
տրավ մա ա ռա ջաց նող պատ ճառ նե րի և պայ ման նե րի ու սում նա սի րութ յու նը, 
հա մա պա տաս խան կան խար գե լիչ մի ջոց նե րի ձեռ նար կու մը վի րա բու ժա կան 
գի տութ յան  հա տուկ բա ժին են, որ կոչ վում է ուս մունք տրավ մա տիզ մի մա սին։

Տարբերվում են կենդանիների տրավմատիզմի հետևյալ տեսակները՝ 
 գյուղատնտեսական, 
 կերային, 
 շահագործական, 
 սպորտային, 
 փոխադրական, 
 պատահական, 
 ռազմական,
 ծննդագիտագինեկոլոգիական
 վիրահատական:

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏՐԱՎՄԱՏԻԶՄԸ։ Ա ռա ջա նում է ա նաս նա պա հա
1 Վռվել՝ խրվել, խցանվել։
2 Տրավմատիզմ՝ տրավմայով հարուցված ախտաբանական վիճակ, որոշակի ժամանակամիջոցում 
կեն դանիների որոշակի խմբերի ստացած վնասվածքների համակարգ։

Ընդ հա նուր վի րա բու ժա կան ա ռար կան ու սում նա սի րում է կեն դա նի նե րի  
վնաս վածք նե րի (տրավ մա տիզ մի) բո լոր տե սակ նե րը, նրանց ա ռա ջաց մա նը 
նպաս տող պատ ճառ նե րը, տե սա կա յին ռեակտ վիութ յու նը, օր գա նիզ մի պա
տաս խան  ռեակ ցիա նե րը վնա սող գոր ծոն նե րի և  ին ֆեկ ցիա յի նկատ մամբ կլի
նի կա կան օ րի նա չա փութ յուն նե րը, ա ռող ջաց ման պրո ցես ներն ա րա գաց նող 
ար տա քին և ներ քին պայ ման նե րը, հի վան դութ յան հնա րա վոր ել քը /պրոգ նո
զը/, վնաս վածք նե րով, վա րա կով և ն յու թա փո խա նակ ման խան գա րում նե րով 
ա ռա ջա ցող հի վան դութ յուն նե րի կան խար գել ման ընդ հա նուր մե թոդ նե րը, 
արդ յու նա բե րա կան ա նաս նա պա հութ յան պայ ման նե րում վի րա բու ժա կան 
աշ խա տան քի կազ մա կեր պա կանտեխ նո լո գիա կան սկզբունք նե րը:
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կան շեն քե րի ա նո րակ կա ռուց ված քի և ն րանց սար քա վոր ման, վատ մե քե նա
յաց ման և  ավ տո մա տաց ման, անվ տան գութ յան տեխ նի կա յի պահ պան ման և 
շա հա գործ ման / զոո հի գե նիկ/ պայ ման նե րի խան գար ման, ա նո րակ և չ հա վա
սա րակշռ ված կե րակր ման և տեխ նո լո գիա կան պրո ցես նե րի թե րութ յուն նե րի 
պատ ճա ռով: Տ րավ մա տիզ մի ա ռա ջաց մա նը նպաս տում են ճեղ քա վոր և  այլ 
ցած րո րակ հա տակ ու նե ցող ա նաս նա շեն քե րում փոքր տա րա ծութ յան վրա 
մեծ քա նա կութ յամբ կեն դա նի ներ պա հե լը կոշտ հա տա կով, ա ռանց ցամ քա
րի կարճ բոք սե րը խո շոր խմբե րով բտման պայ ման նե րում չա մոր ձատ ված և  
եղջ յու րա զուրկ չար ված ցու լիկ նե րին պա հե լը, կքե լու սար քե րի թե րութ յուն
նե րը, զբո սահ րա պա րակ նե րի քար քա րոտ և  ան հարթ լի նե լը, կեն դա նի նե րի 
շարժ ման բա ցա կա յութ յու նը կամ ան բա վա րար լի նե լը, գո մաղ բով կեղ տոտ
վա ծութ յու նը, գո մաղ բաջ րի խոր առ վակ նե րը, գե րա ճած կճղակ նե րի խնամ քի 
բա ցա կա յութ յու նը և  այլ թե րութ յուն ներ:

ԿԵՐԱՅԻՆ ՏՐԱՎՄԱՏԻԶՄ։ Սերտ կապ ու նի կե րար տադ րութ յան, կե րի 
պատ րաստ ման և  ո րա կի, կե րի ըն դուն ման, ա րո տա վայ րե րի վի ճա կի (մե
տաղ յա և  այլ ի րե րով ու թու նա վոր խո տե րով կեղ տոտ վա ծութ յու նը) հետ: Կե
րա յին տրավ մա տիզ մը հա ճախ ա ռա ջա նում է խո շոր, հատ կա պես սա ռած ար
մա տապ տուղ ներ, ոսկ րեր, մե տաղ յա և  այլ ի րեր, բույ սե րի կոշտ ցո ղուն ներ 
կուլ տա լու և թու նա վոր խո տեր ու տե լու հետ ևան քով:

ՇԱՀԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՏՐԱՎՄԱՏԻԶՄ։ Հետ ևանք է կեն դա նի նե րի ան կա նոն շա
հա գործ ման, օ րի նակ̀  ծան րութ յուն նե րի փո խադր ման, մե քե նա յա կան կթի, 
սերմ վերց նե լու, ոչ խար նե րի խու զի կա նոն նե րի խախտ ման դեպ քե րում:

ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՏՐԱՎՄԱՏԻԶՄ։ Հան դի սա նում է շա հա գոր ծա կան տրավ մա տիզ
մի տար բե րա կը և ն կատ վում է գլխա վո րա պես սպոր տա յին ձիե րի մոտ, երբ նրանք 
մաս նակ ցում են սպոր տա յին մրցում նե րի կամ երբ  նրանց սխալ են մար զում:

ՓՈԽԱԴՐԱԿԱՆ ՏՐԱՎՄԱՏԻԶՄ։ Ա ռա ջա նում է կեն դա նի նե րին եր կա թու
ղով, ավ տո մե քե նա յով, ջրա յին և  օ դա յին փո խադ րա մի ջոց նե րով տե ղա փո
խե լիս: Այս տե սա կի տրավ մա տիզ մին բնո րոշ են կեն դա նի նե րի շար ժո ղա կան 
ա պա րա տի վնաս վածք նե րի զանգ վա ծայ նութ յու նը և յու րա հատ կութ յու նը /
ջլա կա պա նա յին ա պա րա տի ձգտում ներ, մկան նե րի, հո դե րի բոր բո քում ներ, 
կոտր վածք ներ, սմբակ նե րի մաշ կա հիմ քի բոր բո քում ներ և  այլն/:

ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ՏՐԱՎՄԱՏԻԶՄ։ Մեծ մա սամբ կախ ված է օ դեր ևու թա բա նա
կան և տա րե րա յին ա ղետ նե րից, ուս տի այն նա խա տե սե լը և կան խար գե լիչ 
մի ջո ցա ռում ներ ձեռ նար կե լը դժվար է:

ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՏՐԱՎՄԱՏԻԶՄ։ Ի րե նից ներ կա յաց նում է ռազ մա կան գոր ծո ղու
թյուն նե րի ժա մա նակ կեն դա նի նե րին պատ ճա ռած բազ մա թիվ պատ ճառ նե րը։

ԾՆՆԴԱԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՏՐԱՎՄԱՏԻԶՄ։ Ա ռա ջա նում է հիմ նա կա նում 
ծննդօգ նութ յան ժա մա նակ վի րա հա տա կան ծննդա գի տա կան կա նոն նե րը 
խախ տե լու պատ ճա ռով, ո րի ժա մա նակ կա րող են տե ղի ու նե նալ սե ռա կան 
օր գան նե րի (հեշ տո ցի, ար գան դի) բազ մա պի սի թեթև և ծանր մե խա նի կա կան 
վնաս վածք ներ ու բոր բո քում ներ։

ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ՏՐԱՎՄԱՏԻԶՄ։ Ա նաս նա բու ժա կան մաս նա գետ նե րի վի
րա բու ժա կան գոր ծու նեութ յան արդ յունք է։  Այս դեպ քում կեն դա նուն մե խա
նի կա կան վնաս վածք է հասց վում կան խամ տած ված և պ լա նա վոր ված ձևով, 
ան նե խութ յան կա նոն նե րի լրիվ կի րա ռու մով, օ րի նակ, օ տար մար մի նը հե
ռաց նե լու նպա տա կով լայ նաց նում է վեր քը՝ վնա սե լով նոր հյուս վածք ներ։
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Տ րավ մա տիզ մը կան խե լու նպա տա կով ին ժե նե րա կան ուղ ղութ յան մաս նա
գետ նե րի հետ անհ րա ժեշտ է ա նաս նա պա հա կան շեն քե րի, ա ռա վել հար մար 
ճեղ քա վոր հա տակ նե րի, ներ բոք սա յին հա տա կի ծած կույ թի, մսուր նե րին կեն
դա նի նե րին ան շար ժաց նե լու մի ջոց նե րի, գո մաղ բի հա վաք ման և  այլ սար քա
վո րում նե րի, հա կավ նաս ված քա յին կա ռուց վածք նե րի մշա կու մը, կա տա րել 
դիս պան սե րի զա ցիա, տրավ մա տիզ մի դեմ պայ քա րի մի ջո ցա ռում նե րի պլա
նա վո րում և  այլն։

19․2 ՍՏՈՒԳԻ՛Ր ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԴ
1. Դա սա կար գե՛ք մե խա նի կա կան վնաս ված նե րը։
2. Ն կա րագ րե՛ք վեր քե րի ընդ հա նուր նշան նե րը։
3. Ինչ պի սի՞ վեր քեր գի տեք ըստ ա ռա ջաց ման պատ ճա ռի։
4. Ինչ պի սի՞ փու լե րով են անց նում բո լոր վեր քերն ի րենց լա վա նա լու ըն

թաց քում:
5.  Ն կա րագ րե՛ք կեն դա նի նե րի վի րա յին պրո ցե սի կեն սա բա նութ յան տե

սա կա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը։
6. Ո րո՞նք են վեր քե րի լա վաց ման հիմ նա կան խմբե րը ըստ ձգման։
7. Ինչ պի սի՞ տվյալ ներ է անհ րա ժեշտ հա վա քել վի րա վոր կեն դա նու հե

տա զո տութ յան։ ժա մա նակ։
8. Ն կա րագ րե՛ք վնաս վածք նե րի դեպ քում ա ռա ջին օգ նութ յու նը։
9. Ն կա րագ րել տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի փակ մե խա նի կա կան 

վնաս վածք նե րը և բուժ ման կազ մա կեր պու մը։
10. Ի՞նչ է սալ ջար դը։
11. Ո րո՞նք են փա փուկ հյուս վածք նե րի փակ մե խա նի կա կան վնաս վածք

նե րից ա ռա ջա ցած սալ ջար դի բար դութ յուն նե րը։
12. Ինչ պե՞ս է ա ռա ջա նում հյուս վածք նե րի կամ օր գան նե րի ճզմու մը: 
13. Ի՞նչ է տրավ մա տիզ մը և  ո րո՞նք են տրավ մա տիզ մի տե սակ նե րը:

19․2 ԹԵՍՏԵՐ
I Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը

 Վերքերի ընդհանուր նշաններն են՝ 
1. Սալջարդը,
2. բացվածքը, 
3. ցավը, 
4. արյունահոսությունը,
5. ֆունկցիայի խանգարումը:

II Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը
 Վերքերն ըստ առաջացման պատճառի լինում են՝ 

1. վիրահատական, 
2. պատահական,
3. հրազենային, 
4. զանգվածային:
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III Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը
 Վերքերն ունեն՝ 

1. եզրեր, 
2. պատեր, 
3. հատակ, 
4. խոռոչ,
5. կրեպիտացիա:

IV Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը
 Վերքերի լավացումը տեղի է ունենում առաջնային ձգումով և 

աննեխության պայմաններում՝ 
1. Երբ վերքից արյունահոսություն կա,
2. Երբ վերքը սեպտիկ է,
3. Երբ վերքի եզրերը հարթ են, կենսունակ և ընդհուպ միացված,
4. Երբ վերքը չի պարունակում այլ օտար մարմիններ:

V Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը
 Փակ վնասվածքների հիմնական ձևերն են՝ 

1. Վերքերը,
2. սալջարդերը, 
3. ճզմումները, 
4. ցնցումները, 
5. ձգումները, 
6. պատռումները, 
7. խախտումները, 
8. կոտրվածքները:

VI Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը
 Տարբերվում են կենդանիների տրավմատիզմի հետևյալ տեսակները ՝ 

1. գյուղատնտեսական, 
2. կերային, 
3. շահագործական, 
4. սպորտային, 
5. փոխադրական, 
6. պատահական, 
7. ռազմական,
8.  ծննդագիտագինեկոլոգիական,
9. վիրահատական,

10. մեխանիկական:
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19.3 ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐԸ
19․3․1 ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐՆ ԸՍՏ ԲՆՈՒՅԹԻ
ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
Կոտրվածքները լինում են․
● բնածին,
● ձեռքբերովի։ 
Վեր ջի նը՝ ձեռք բե րո վի կոտր ված քը, լի նում է վնաս ված քա յին և  ախ տա բա

նա կան։ Բ նա ծին են կոչ վում այն կոտր վածք նե րը, ո րոնք տե ղի են ու նե նում 
պտղի նե րար գան դա յին կյան քում, ճնշման ազ դե ցութ յամբ։ Ծն վե լուց հե տո 
մնա ցած բո լոր դեպ քե րում ա ռա ջա ցած կոտր վածք նե րը հա մար վում են ձեռք
բե րո վի։ Կոտր վածք նե րի մի մասն ա ռա ջա նում է տրավ մա նե րի, մյուս մա սը՝ 
ախ տա բա նա կան պրո ցես նե րի հետ ևան քով։ 

Կոտր վածք նե րը, ան կախ վնաս ված քի պատ ճա ռից, բա ժան վում են եր կու խմբի՝ 
● ՓԱԿ կամ ԵՆԹԱՄԱՇԿԱՅԻՆ, ո րի դեպ քում մաշ կի ամ բող ջա կա նութ յու նը 

չի խախտ վում, 
● ԲԱՑ, երբ ոսկ րի կոտր վե լու հետ միա ժա մա նակ խախտ վում է մաշ կի ամ

բող ջա կա նութ յու նը։
Այն կոտր վածք նե րը, ո րոնք բար դա նում են ին ֆեկ ցիա յով, մեծ տրա մագ ծի 

ար յան ա նոթ նե րի, ներ վա թե լե րի, ինչ պես նաև հո դե րի կամ ներ քին օր գան նե
րի վնա սու մով (օ րի նակ՝ լ յար դի և թո քե րի վնա սու մը կո ղե րի կոտր ված քի ժա
մա նակ), կոչ վում են ԲԱՐԴԱՑԱԾ։ Մի քա նի ոսկ րե րի միա ժա մա նակ յա կոտր
վածք նե րը կոչ վում են ԲԱԶՄԱԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ։

Կոտր վածք նե րը կա րող են տե ղադր վել ոսկ րե րի տար բեր մա սե րում կամ 
անց նել հո դա յին մա կե րես նե րով, այդ պի սի դեպ քե րում կոտր վածք ներն ըն
դու նում են հա մա պա տաս խան ա նուն, օ րի նակ, դի ֆու զա յին, է պի ֆի զա յին, 
ներ հո դա յին և  այլն։

Ըստ վնաս ված քի տե սա կի (գծի) տար բե րում են․
▻ մի ջա ձիգ, 
▻ թեք, 
▻ եր կայ նա կի, 
▻ պտու տա կաձև, 
▻ խո շոր բե կո րա յին, 
▻ ման րա բե կո րա յին, 
▻ եր կա կի (բե կոր նե րի տե ղա շար ժով և  ա ռանց տե ղա շար ժի) կոտր վածք ներ։
Ա ռա ջա նում են ոսկ րի ճնշվե լուց, ծռվե լուց, ո լոր վե լուց կամ մի մա սի պոկ

վե լուց։ Կոտր ված քի ժա մա նակ հա ճախ վնաս ված ոսկ րի բե կոր նե րը տե ղա
շարժ վում են։ Եր բեմն լի նում են նաև քրո նի կա կան կոտր վածք ներ, ո րոնք 
հետ ևանք են ոսկ րի ոչ մեծ, բայց եր կա րատև ծան րա բեռն վա ծութ յան։ 

Ոսկ րե րի բաց կոտր վածք նե րը հա ճախ խո շոր կամ մանր բե կո րա յին են, բե

Կոտր վածք է կոչ վում ոսկ րի ա նա տո միա կան ամ բող ջա կա նութ յան խախ
տու մը, ո րի ժա մա նակ, որ պես կա նոն, վնաս վում են շրջա կա փա փուկ հյուս
վածք նե րը։ Կոտրվածքի ժա մա նակ եր բեմն վնաս վում են խո շոր ա նոթ նե րը, 
ա ռա ջա նում է ար յու նա հո սութ յուն և զար գա նում սուր սա կա վար յու նութ յուն։ 
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կոր նե րի նշա նա կա լի տե ղա շար ժով: Այս կոտր վածք նե րի կլի նի կոա նա տո միա
կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը պայ մա նա վոր ված են վնաս ված քի ժա մա
նակ հյուս վածք նե րի ճնշման առ կա յութ յամբ։

Ըստ ոսկ րե րի վնաս վածք նե րի բնույ թի, լի նում են ԼՐԻՎ և ՈՉ ԼՐԻՎ (կամ 
մաս նա կի) կոտր վածք ներ։

Ոսկ րե րի ոչ լրիվ կամ մաս նա կի կոտր վածք ներ են՝ 
 ՃԵՂՔՎԱԾ (fissura), ո րի ժա մա նակ կոտր ված քի գի ծը անց նում է ոսկ րի 

միայն մի մա սի վրա յով և չի թա փանց վում նրա հաս տութ յան մեջ: 
▻ Ճեղք վածք նե րը կա րող են լի նել ԵԶԱԿԻ և ԲԱԶՄԱԿԻ: 
▻ Ճեղք ված քը մի դեպ քում կա րող է լա վա նալ ՈՍԿՐԱԿՈՇՏՈՒԿ ա ռա ջաց

նե լով, իսկ այլ դեպ քում՝ բար դա նալ, դառ նա լով լրիվ կոտր վածք:
 ԵՆԹԱՎԵՐՆՈՍԿՐԱՅԻՆ (fracture subperiostales) կոտր վածք։ Այս դեպ

քում ոսկ րի մարմ նինն ամ բողջ հաս տութ յամբ կոտր վում է, սա կայն վե րնոսկ
րը մնում է անվ նաս: Այդ պի սի կոտր ված քի ժա մա նակ ոսկ րի կոտր ված քի 
ծայ րե րը չեն հե ռա նում և, ի րար քսվե լով, ա ռա ջաց նում են ճար ճատ յուն  (կրե
պի տա ցիա):

 ԹԵՐԿՈՏՐՎԱԾՔ (infractiones), երբ կոտր վածքն ընդգր կում է և վեր
նոսկ րը, ոսկ րի մարմնը, սա կայն չի անց նում ոսկ րի հաս տութ յան կե սից: Այս 
տի պի կոտր ված քը նման է դա լար ճյու ղի ջարդ վե լուն, երբ մի կող մից սեղ մում 
են, հա կա ռակ կող մից ջարդ վում է: Այս պի սի կոտր վածք շատ հա ճախ տե ղի է 
ու նե նում ե րի տա սարդ կեն դա նի նե րի տա փակ ոսկ րե րում:

Ոսկ րե րի լրիվ կոտր վածք է կոչ վում այն պի սի կոտր ված քը, ո րի դեպ քում 
կոտր վում են  ոսկ րի բո լոր շեր տե րը։  Նա յած ոսկ րի կոտր ված քի ուղ ղութ յան, 
դիր քի, տար բեր վում են.

 ՄԻՋԱՁԻԳ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ (Fracturae transversa), երբ կոտր ված քի գի ծը 
փոքրինչ շատ ուղ ղա հա յաց է կոտր ված ոսկ րի եր կա րութ յան ա ռանց քին: Այդ պի
սի կոտր վածք ներ լի նում են ե րի տա սարդ կեն դա նի նե րի խո ղո վա կա վոր ոսկ րե րի 
դիա ֆիզ նե րի, իսկ հա սա կա վոր կեն դա նի նե րի մոտ՝ է պի ֆիզ նե րի վրա:

 ՇԵՂԱԿԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ (Fracturae obliqua), երբ բեկ ման մա կեր ևույ թը 
գտնվում է ոսկ րի եր կա րութ յան ա ռանց քի նկատ մամբ ո րոշ անկ յան տակ: Այդ
պի սի կոտր վածք շատ է հան դի պում խո ղո վա կաձև ոսկ րե րի դիա ֆիզ նե րում։

 ԵՐԿԱՅՆԱԿԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ (Fracturae longitudinalis), երբ կոտր
ված քի գի ծը հա մընկ նում է ոսկ րի եր կար ա ռանց քի ուղ ղութ յա նը: Այդ պի
սի կոտրվածք ներ պա տա հում են շատ  հազ վա դեպ, ո րով հետև  նրանք շատ 
ա րագ բար դա նում են մի ջա ձիգ կամ շե ղա կի կոտր վածք նե րով:

 ՊՏՈՒՏԱԿԱՁԵՎ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ (Fracturae spiralis), երբ կոտր ված քի 
գի ծը պտու տա կաձև պտտվում է ոսկ րի եր կար ա ռանց քի շուր ջը: Կոտր ված քի 
այս ձևը հա ճախ է հան դի պում եր կար ոսկ րի և  հատ կա պես բազ կոսկ րի վրա:

 ԲԵԿՈՐԱՎՈՐ ԿԱՄ ՓՇՐՎԱԾ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ (Fracturae comminutiva), 
երբ ոսկ րը ու ժի ազ դե ցութ յան տակ բա ժան վում է մի քա նի կտոր նե րի: Այդ
պի սի կոտր վածք ներ պա տա հում են կեն դա նի նե րի սա րից գլոր վե լիս կամ 
ավ տո մե քե նա յի ու գնաց քի վթար նե րի ժա մա նակ հար ված ստա նա լիս: Այդ 
տե սա կին են պատ կա նում նաև հրա զեն նե րից ա ռա ջա ցած կոտր վածք նե րը, 
ո րոնց ժա մա նակ ոսկ րե րը մեծ մա սամբ փշրվում են: Փշր ված կոտր վածք ներ 
ա ռա ջաց նե լու  հա մար պա հանջ վում է մեծ ուժ, ո րի ներ գոր ծութ յու նից վնաս
վում են մաշ կը և ն րա տա կի հյուս վածք նե րը՝ ոսկ րի հետ միա սին:
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Ն կար 3։ Կոտր վածք նե րի տե սակ նե րը։
ամի ջա ձիգ, բ շե ղա կի, եր կայ նա կի, 
դպ տու տա կաձև, եբե կո րա վոր։

ՈՍԿՐԻ ԿՈՏՐՎԱԾ ԾԱՅՐԵՐԻ ՏԵՂԱՇԱՐԺ
Ոսկ րե րի լրիվ կոտր վածք նե րը շատ հա ճախ ու ղեկց վում են ծայ րե րի տե ղա

շար ժով, ո րի հի ման վրա ա ռա ջա նում է օր գա նի ձևա փո խութ յուն: Կոտր ված  
ծայ րե րի տե ղա շար ժե րը մեծ մա սամբ կախ ված են ազ դող ու ժի չա փից, ուղ
ղութ յու նից և մ կան նե րի կծկվե լու ու նա կութ յու նից:

Լի նում են կոտր ված ծայ րե րի տե ղա շարժ ման հետև յալ ձևե րը․
 ՏԵՂԱՇԱՐԺ ԱՆԿՅԱՆ ՏԱԿ, երբ ոսկ րի կտոր նե րը կոտր ված քի տե ղում 

ա ռա ջաց նում են անկ յուն: Այս պի սի տե ղա շար ժը շատ սա կավ է հան դի պում։
 ՏԵՂԱՇԱՐԺ ԴԵՊԻ ԿՈՂՄ: Այս պի սի տե ղա շար ժի դեպ քում կոտր ված 

ծայ րե րը ի րա րից հե ռա նում են այն պես, որ թվում է, թե մե կը տե ղա շարժ վել է 
դե պի աջ, իսկ մյու սը՝ ձախ։

 ԾԱՅՐԱՄԱՍԱՅԻՆ ՈԼՈՐՎԱԾ ՏԵՂԱՇԱՐԺ, երբ կոտր ված ոսկ րի դե պի 
ծայ րա մասն ըն կած կտո րը պտտվում է իր ա ռանց քի շուր ջը:

 ՏԵՂԱՇԱՐԺ ԸՍՏ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐՃԱՑՈՒՄՈՎ: Երբ կոտր ված ծայ
րե րը մե կը մյու սի վրա են շարժ վում և շփ վում են ի րենց ար տա քին մա կե րես
նե րով: Այս տե սա կի կոտր վածք նե րը ա մե նից հա ճախ են պա տա հում և հա
տուկ են այն ոսկ րե րին, ո րոնք ծածկ ված են ու ժեղ մկան նե րով։

 ՏԵՂԱՇԱՐԺ ԸՍՏ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՑՈՒՄՈՎ:  Այս պի սի կոտր վածք
ներ լի նում են միայն պոկ վե լու դեպ քում (քնջու թան ման, սմբա կոսկ րի պսա

կան ման ե լու նի, ծնկոսկ րի մի ջա
ձիգ կոտր վածք նե րի ժա մա նակ), 
երբ կոտր ված քի ծայ րերն ի րա րից 
հե ռա նում են, և վեր ջա վո րութ յու
նը եր կա րում է:
Ն կար 4։ Կոտր ված ծայ րե րի տե ղա
շար ժե րը:

աանկյան տակ, բդեպի կողմ, գ 
ըստ երկարության կարճացումով, 
դ ըստ երկարության հեռացումով:

19․3․2 ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐԻ 
ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ
Ոսկ րե րի կոտր վածք նե րի կլի նի կա կան նշան նե րը ար տա հայտ վում է ան հա

մե մատ ա վե լի ցայ տուն, քան մյուս հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում։ 
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Կոտր վածք նե րի կլի նի կա կան  նշան նե րը հետև յալ ներն են՝ 
 Ֆունկ ցիա յի խան գա րում
 Շար ժու նութ յուն բնա կա նից ան շարժ տե ղում
 Ճար ճատ յուն
 Ու ռուցք
 Ցավ
 Ձ ևա փո խութ յուն

Այս նշան նե րը ոչ բո լոր դեպ քե րում են ակն հայտ եր ևում։ Ա ռան ձին դեպ
քե րում նշան նե րից միայն  մի մա սը կա րող է հայտ նա բեր վել, իսկ մյուս մա սը 
կա րող է բա ցա կա յել։

ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ (ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ) ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ։ Կեն դա նի նե րի ոսկ րե
րի կոտր վածք նե րի ժա մա նակ ան մի ջա պես հան դես է գա լիս գոր ծու նեու թյան 
խան գա րում, որն ար տա հայտ վում է հան կար ծա կի ա ռա ջա ցող կա ղու թյամբ։ 
Քայ լե լիս կեն դա նին ցատ կում է ե րեք ոտ քով։ Հ նա րա վոր է, որ կոտր վե լու 
ա ռա ջին րո պե նե րին կամ ժամ վա ըն թաց քում չնկատ վի տվյալ օր գա նի գոր
ծու նեութ յան խան գա րում՝ կոտր վածք նե րի ժա մա նակ տե ղի ու նե նե ցող տե
ղա կան հյուս ված քա յին շո կի հետ ևան քով։

ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԲՆԱԿԱՆԻՑ ԱՆՇԱՐԺ ՏԵՂՈՒՄ։ Այս նշա նը ոսկ րե րի 
կոտր վածք նե րի ժա մա նակ ա մե նա հիմ նա կանն է։ Երբ շո շա փե լով կամ պաս
սիվ շար ժու մով հայտ նա բե րում են այն պի սի շար ժում, ո րը բնա կա նում չպի տի 
լի ներ։ Դա ցույց է տա լիս, որ տվյալ ոսկ րը կոտր ված է։

ՃԱՐՃԱՏՅՈՒՆ (կրե պի տա ցիա)։ Ոսկ րե րի ճար ճատ յու նը հետ ևանք է ոսկ
րի կոտր ված ծայ րե րի ի րար քսե լու։ Այս նշա նը կա րող է հայտ նա բեր վել չտե
ղա շարժ ված, բե կո րա վոր և  են թա վեր նոսկ րա յին կոտր վածք նե րի ժա մա նակ։ 
Մա նա ցած դեպ քե րում, երբ ոսկ րի ծայ րե րը ի րա րից հե ռա նում են, այլևս ճար
ճատ յուն չի ա ռա ջա նում։

ՈՒՌՈՒՑՔ: Կոտր վածք նե րի ժա մա նակ վնաս վում են  ոսկ րը սնող, ինչ պես 
նաև շրջա պա տի հյուս վածք նե րի ար յան ա նոթ նե րը̀  սալ ջար դի հետ ևան քով, 
ո րից ա ռա ջա նում է հե մա տո միա (ար յու նա յին ու ռուցք): Հե տա գա յում սկզբնա
կան ու ռուց քին միա նում է նաև հյուս վածք նե րի սալ ջար դի հետ ևան քով զար
գա ցող բոր բո քա յին այ տու ցը, ո րի պատ ճա ռով նա ա վե լի է մե ծա նում: Ե թե 
պրո ցե սը գնա լով լա վա նում է, կոտր ված քի 45րդ  օր վա նից ու ռուց քը սկսվում 
է աս տի ճա նա բար ներծծ վել, իսկ ե թե բար դա նում է թա րա խա յին ին ֆեկ ցիա յով 
և  ոսկ րա ծու ծը բոր բոք վում է կամ ա ռա ջա նում է փա փուկ հյուս վածք նե րի ֆլեգ
մո նա, ա պա ու ռուցքն  ա վե լի է մե ծա նում և  էլ ա վե լի ցա վազ գաց դառ նում:

ՑԱՎԸ: Հա մար յա միշտ ու ղեկ ցում է կոտր վածք նե րին, սա կայն կոտր ված քի 
դեպ քում այդ հատ վա ծը ներ վա վո րող ներ վե րի վնաս ման և  ող նա շա րի կոտր
վածք նե րի ժա մա նակ  (երբ վնաս վում է ող նու ղե ղը): Ինչ պես նաև տե ղա կան 
շո կի առկայության պայ ման նե րում ցավ է զգում: Ոսկ րի կոտր վե լուց ան մի
ջա պես հե տո ու ժե ղա նում է, ո րոշ ժա մա նակ կեն դա նուն հան գիստ տա լուց 
հե տո մեղ մա նում է, բայց մկան նե րի կծկման հետ ևան քով ա ռա ջա ցող ոսկ
րե րի ծայ րե րի տե ղա շար ժը միշտ ու ղեկց վում է ցա վով: Ոսկ րե րի կոտր վածք
նե րի ժա մա նակ ցա վը հետ ևանք է վեր նոսկ րի վնաս ման, որ տեղ ներ վա յին 
վեր ջույթ նե րի քա նա կը ան հա մե մատ ա վե լի շատ է, քան ոսկ րը շրջա պա տող 
փա փուկ հյուս վածք նե րում է: Դա է պատ ճա ռը, որ ցա վը լի նում է ու ժեղ: Ոսկ
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րե րի ճեղք վածք նե րի ժա մա նակ ցա վը ան հա մե մատ պա կա սում է, բա ցի այդ 
ու նե նում է  գծա յին բնույթ, այ սինքն̀  կեն դա նին ցավ է զգում միայն այն դեպ
քում, երբ սեղ մում կամ ընդ բա խում են ճեղք ված քի ըն թաց քով:

ՁԵՎԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ (ԴԵՖՈՐՄԱՑԻԱ): Ոսկ րե րի կոտր վածք նե րի ժա մա
նակ ձևա փո խութ յուն է կոչ վում տվյալ օր գա նի ձևի փո փո խութ յու նը, որ 
ա ռա ջա նում է կոտր ված ծայ րե րի տե ղա շար ժե րից, կոտր ված տե ղի ու ռուց
քից (հե մա տո մա յի, բոր բո քա յին  այ տու ցի, ֆլեգ մո նա յին, օս տեո միե լի տի 
հետ ևան քով) : Տար բեր տե սա կի ոսկ րե րի կոտր վածք նե րը  կա րող են ա ռա
ջաց նել ա մե նա տար բեր տե սա կի ձևա փո խութ յուն ներ: Այս պես, օ րի նակ, պա
րա նո ցի ող նե րի կոտր վածք նե րի ժա մա նակ ծռվում է պա րա նո ցը, ազդ րոսկ րի 
կոտրված քի դեպ քում` կոն քը դե պի կոտր ված ոտ քի և  ոտ քը կար ճա նում է, 
քթի ոսկ րե րի կոտր ված քի  ժա մա նակ  նրանք ընկ նում են ներս̀  դե պի  քթի խո
ռոչ: Չ նա յած նշան նե րի  այդ քան ցայ տուն լի նե լուն, անհ րա ժեշտ է կոտրվածք
նե րի ժա մա նակ կեն դա նի նե րին մո տե նալ ա մե նայն զգու շութ յամբ և հե տա
զո տել ա մե նայն ման րա մաս նութ յամբ, որ պես զի տե ղի չու նե նան այն պի սի 
սխալ ներ, ո րոնք կա րող  են տա նել դե պի բար դա ցում նե րի: Այս պես , օ րի նակ, 
անզ գույշ լի նե լուց կա րող է ճեղք ված քը բար դա նալ կոտր ված քով կամ հա սա
րակ կոտրված քը դառ նալ բարդ, փակ կոտր ված քը՝ բաց։

Յու րա քանչ յուր բաց կոտր վածք պետք է հա մա րել բակ տե րիալաղ տոտ
ված: Վեր քի միկ րո բա յին ին վա զիա յի (ներ թա փանց ման) դեպ քում կա րող են 
զար գա նալ վեր քա յին ին ֆեկ ցիոն բար դութ յուն ներ (թա րա խա յին, նե խա յին, 
ա նաէ րոբ, փայ տա ցում): Ին ֆեկ ցիոն բար դութ յուն նե րի զար գաց մա նը նպաս
տող գոր ծոն նե րին են պատ կա նում՝ վնաս ված քի տա րած վա ծութ յու նը, ան
կեն սու նակ հյուս վածք նե րի առ կա յութ յու նը, ար յան շրջա նա ռութ յան, սնուց
ման խան գա րու մը, ի մու նի տե տի թու լա ցու մը: 

19․3․3 ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐԻ 
ՆՊԱՏԱԿԱՀԱՐՄԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԲՈՒԺՈՒՄԸ
ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Կոտր վածք նե րի հա մար անհ րա ժեշտ 

է հա վա քել ա նամ նեզ, ո րը կտա ո րոշ տե ղե կութ յուն ներ այն պայ ման նե րի մա
սին, ո րոն ցում տե ղի է ու նե ցել կոտր ված քը։

 Հե տա զո տութ յու նը սկսում են ԶՆՆՈՒԹՅԱՄԲ։ Զն նե լով ո րո շում են 
վնաս ված օր գա նի ձևա փոխ ված լի նե լը կամ չլի նե լը։ Այդ նպա տա կով անհ րա
ժեշտ է վնաս ված հատ վա ծը հա մե մա տել ա ռողջ հատ վա ծի հետ։

 ՇՈՇԱՓՈՒՄԸ կոտր վածք նե րի ժա մա նակ շատ պա տաս խա նա տու գոր ծո
ղութ յուն է, դրա հա մար անհ րա ժեշտ է ա նել շատ նուրբ և զ գույշ, ցավ և մեծ 
վնաս չհասց նե լու հա մար։

 ՌԵՆՏԳԵՆՅԱՆ նկա րա հան մամբ կա րե լի է հայտ նա բե րել ա մե նաչն չին 
կոտր վածք նե րը, ո րոնք կա րող էին վրի պել վի րա բույ ժի աչ քից։ Չ նա յած ռենտ
գեն յան նկա րա հան ման այդ պի սի դրա կան հատ կա նիշ նե րին, այ նո ւա մե նայ
նիվ, նա չի կա րող ծա ռա յել որ պես ախ տո րոշ ման միակ մի ջոց, այլ պետք է 
հան դես գա մյուս հե տա զո տութ յուն նե րի հա մա լի րում, որ պես զի ռենտ գեն յան 
ա պա րատ չու նե նա լու դեպ քում ա նաս նա բույ ժը չընկ նի ան հար մար դրութ յան 
մեջ և ձեռ քով պետք է ճիշտ ախ տո րո շի կոտր ված քը։

 ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ԼԱՎԱՑՈՒՄԸ։ Ոսկ րե րի կոտր վածք նե րը լա վա նում են 



‒ 377‒

ոսկ րա կոշ տու կի ա ռա ջաց մամբ։ Անբ նա կան շար ժու նութ յու նը, ո րը նկատ վում 
է կոտր ված քի ա ռա ջա ցու մից ան մի ջա պես հե տո, գնա լով սահ մա նա փակ վում 
է, դրա փո խա րեն ոսկ րե րի ծայ րե րին սկսում է ա ճել ա ճա ռա կազմ հյուս վածք, 
դա ա ռաջ նա յին ոսկ րա կոշ տուկն է, որ քա նի գնում կարծ րա նում, դառ նում 
է ոսկ րա կերպ և կոչ վում է ոսկ րա կոշ տու կի կոն սո լի դա ցիա (կոշ տու կի ոսկ
րա ցում՝ միա ցում)։ Ոսկ րի վե րա կանգ նու մը ըն թա նում է բոր բոք ման նման։ 
Այս տեղ ևս տե ղի է ու նե նում գե րար յու նութ յուն, էք սու դա ցիա, լեյ կո ցիտ նե րի 
է միգ րա ցիա և հ յուս ված քա յին բջիջ նե րի բազ մա ցում։ Ոսկ րա կոշ տու կի ա ռա
ջաց ման ըն թաց քում միա ժա մա նակ տե ղի է ու նե նում եր կու եր ևույթ՝ 

 ոսկ րի վե րա կանգ նում՝ ոսկ րաս տեղծ բջիջ նե րի գոր ծու նեութ յան շնոր հիվ, 
 և հա վել  յալ ա ճած ոսկ րա կոշ տու կի ներծ ծում ոսկ րա քայ քա յիչ բջիջ նե րի 

կող մից։
Ըստ ոսկ րա կոշ տու կի ա ռա ջաց ման տե ղի տար բե րում են՝ 

 վեր նոսկ րա յին (ար տա քին)
 ոսկ րա ծու ծա յին (ներ քին)
 և մի ջին ոսկ րա կոշ տուկ ներ։

Վեր նոսկ րի ոսկ րա կոշ տու կի գո յաց ման ժա մա նակ վե րա կանգն ման ա ռա
ջին նշան նե րը նկատ վում են կոտր ված քի երկ րորդ օ րից, հե տա գա օ րե րին 
սկսում են բազ մա նալ ոսկ րաս տեղծ բջիջ նե րը և  ոսկ րա յին մատ ղաշ հյուս ված
քը, ո րը դեռ զուրկ է կրա յին և ֆոս ֆո րա յին ա ղե րից, դրա հա մար էլ կոչ վում 
է ոսկ րան ման։ Այս պի սով, սկզբնա կան ա ճած հյուս ված քը լի նում է ա ճա ռան
ման, ո րը հետզ հե տե ամ րա նա լով և կ րա յին ա ղե րով հարս տա նա լով՝ վե րած
վում է ոսկ րա յին հյուս ված քի։ Այս ձևով զար գա նում է ար տա քին կամ վեր
նոսկ րա յին ոսկ րա կոշ տու կը, ո րը միաց նում է ոսկ րի կոտր ված մա սե րը։

Ար տա քին կոշ տու կի՝ վեր նոսկ րա յին հյուս ված քի գո յաց ման հետ միա ժա
մա նակ գո յա նում է ներ քին կամ ոսկ րա ծու ծա յին կոշ տուկ, ո րը զար գա նում է 
ոսկ րա ծու ծի բջիջ նե րից։

Մի ջին ոսկ րա կոշ տու կը զար գա նում է հա վերս յան խո ղո վակ նե րը պա տող 
շա րակ ցա կան հյուս ված քից, ո րի մեջ գտնվում են ոսկ րաս տեղծ բջիջ ներ։ Այս 
բջիջ նե րի ա ճի, ինչ պես նաև վեր նոսկ րա յին  ու ոսկ րա ծու ծա յին կոշ տուկ նե
րից այս տեղ հա սած ոսկ րա յին ա ճի շնոր հիվ վե րա կանգն վում է կոտր ված ոսկ
րի ամ բող ջա կա նութ յու նը։

ՈՍԿՐԱԿՈՇՏՈՒԿԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆԸ ԽԱՆԳԱՐՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ։ Ոսկ րե րի 
կոտր վածք նե րի դեպ քում, ե թե ոսկ րա կոշ տու կի ա ռա ջաց ման պրո ցե սը նոր
մալ է ըն թա նում, ոսկ րե րը լա վա նում են եր կու սից (կո ղեր) մինչև ութ (ազդ րի, 
բազ կի) շա բաթ վա ըն թաց քում։ Սա կայն շատ դեպ քե րում նոր մալ լա վաց ման 
պրո ցե սից կա րող են լի նել շե ղում ներ, ո րի հետ ևան քով ոսկ րա կոշ տու կը դան
դաղ է ա ռա ջա նում կամ բո լո րո վին չի ա ռա ջա նում։ 

Բուժ ման ժա մա նակ առանձնակի ու շադ րութ յուն պետք է դարձ նել կոտր
ված ոսկ րի ծայ րե րի միակց ման և  ան շար ժաց ման վրա, պետք է աշ խա տել որ
քան հնա րա վոր է ոսկ րի կոտր ված ծայ րե րը ի րար մո տեց նել, որ պես զի նրանց 
միջև տա րա ծութ յուն չմնա։ Ու շադ րութ յուն դարձ նել կե րակր մա նը և խ նամ
քին, տալ վի տա մին նե րով և կ րա յին ու ֆոս ֆո րա յին ա ղե րով հա րուստ կե րեր, 
ամ ռա նը՝ կա նաչ խոտ և  ոսկ րի այ լուր, ձմռա նը՝ ծլեց րած գա րի, շվա քում չո
րաց րած խոտ, վի տա մի նաց ված ձկան յուղ, ձվի ա ղա ցած կճեպ, լա վո րակ սի
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լոս և  այլն։ Ոսկ րա կոշ տու կի ա ռա ջա ցու մը ա րա գաց նե լու հա մար ա ռա ջարկ
վում է բու ժել իր ար յու նով, պա րա ֆի նով, տաք՝ լոգ նոց նե րով, մա սաժ նե րով և  
այլ մի ջոց նե րով, ո րոնք կա րող են կոտր ված քի հատ վա ծում ա ռա ջաց նել ակ
տիվ գե րար յու նութ յուն և գրգ ռել ոսկ րաս տեղծ բջիջ նե րը։

Ոսկ րե րի կոտր վածք նե րի բու ժում՝ կոտր ված ոսկ րին տալ նոր մալ ա նա
տո միա կան դիրք և ն րան այդ դիր քում պա հել մինչև ոսկ րի ամ բող ջա կա
նութ յան վե րա կանգ նու մը։

ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲՈՒԺՈՒՄԸ ՊԱՀՊԱՆՈՂԱԿԱՆ (ԿՈՆՍԵՐՎԱՏԻՎ) ԵՂԱ
ՆԱ ԿՈՎ։ Կոտր վածք նե րը պետք է ուղ ղել որ քան հնա րա վոր է շուտ, ո րով հետև 
ու շաց ման դեպ քում կոտր ված ոսկ րի ծայ րե րի միջև կա րող է ա ճել շա րակ
ցա կան հյուս վածք կամ նախ նա կան ոսկ րա կոշ տուկ և  այլևս ոսկ րի ծայ րե րի 
ընդ հուպ մո տե ցում թույլ չտա։

 ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂՈՒՄԸ պետք է կա տա րել զգույշ, ա ռանց շտա
պե լու և  ան տե ղի ցավ պատ ճա ռե լու, նար կո զով, տե ղա կան հա ղոր դակ ցա կան 
կամ ող նու ղե ղա յին անզ գա յա ցու մով (ա նես թե զիա), որ պես զի ուղ ղե լիս կեն
դա նին ցավ չզգա և մ կա նա յին կծկում նե րով ծայ րե րի տե ղա շարժ չա ռա ջաց նի։ 
Կոտր ված ոսկ րե րի ծայ րե րը ուղ ղե լուց հե տո դնում են ան շար ժա ցող փա թա
թան։ Այդ պի սի փա թա թան նե րը դնում են ստո րին ծայ րի ոսկ րե րի վրա, իսկ 
վե րին ծայ րի ոսկ րե րի վրա փա թա թան ներ դնե լը հնա րա վոր չէ, ուս տի այդ 
ոսկ րե րի կոտր վածք նե րը բու ժում են ա ռանց փա թա թա նի՝ արհեստականորեն 
ան վա րակ բոր բո քում ա ռա ջաց նե լով (յո դի լու ծույթ կամ սպիր տի ներմ կա նա
յին նե րար կում նե րը կոտր ված քի հատ ված նե րում և  այլն)։

 ԳԻՊՍԵ ՓԱԹԱԹԱՆ ԴՆԵԼԸ։ Կոտր վածք նե րի ան շար ժաց ման հա մար 
ա մե նա լա վը գիպ սե փա թա թանն է։ Այդ փա թա թա նը պետք է դնել այն պես, 
որ ան շար ժաց նի առն վազն եր կու հոդ, մե կը՝ կոտր ված քից վերև, իսկ մյու սը՝ 
ներքև։ Գիպ սե փա թա թա նը հե ռաց նում են տվյալ ոսկ րի լա վաց ման հա մար 
պա հանջ վող ժա մա նա կը անց նե լուց հե տո, երբ ռենտ գե նա յին նկա րա հա նու
մով հա մոզ վում են, որ ար դեն վեր ջա ցել է ոսկ րա կոշ տու կի ոսկ րա ցու մը։ Այդ 
ժամ կե տը խո ղո վա կա վոր ոսկ րե րի հա մար մո տա վո րա պես 46 շա բաթ է։

ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐԸ ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐՈՎ բու ժում են այն դեպ
քում, երբ այլ կերպ հնա րա վոր չէ կոտր ված քի ծայ րե րը մո տեց նել և  ան շար
ժաց նել, ինչ պես նաև՝ բաց կոտր վածք նե րի, կեղծ հո դե րի և կոտր ված քի ծայ
րե րի ոչ ճիշտ սեր տա ճի ժա մա նակ։

 ՈՍԿՐԱՄԻԱՑՈՒՄ (օս տեո սին թեզ) կոչ վում է կոտր ված քի ծայ րե րի միա
ցու մը վի րա հա տութ յան մի ջո ցով։

 ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ԱՆՇԱՐԺԱՑՈՒՄԸ ՄԵՏԱՂԱԼԱՐԵՐՈՎ, այս մի ջո ցին 
դի մում են այն ժա մա նակ, երբ հնա րա վոր է դա ի րա կա նաց նել (ստո րին ծնո
տի, կզա կոսկ րի, կտրի չոսկ րի կոտր վածք նե րի դեպ քում)։

 ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ԱՆՇԱՐԺԱՑՈՒՄԸ ՄԵՏԱՂՅԱ ՁՈՂՈՎ միաց նում են 
խո ղո վա կա վոր այն ոսկ րե րը, ո րոնց վրա գիպ սե վի րա կապ դնել հնա րա վոր չէ 
(ազդր և բա զու կոսկ րեր)։

 ԿՈՏՐՎԱԾ ԾԱՅՐԵՐԻ ՄԻԱՑՈՒՄԸ ՈՍԿՐԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱՍՏՈՎ (տրանսպ
լան տատ) վի րա հա տում են մանր կեն դա նի նե րին, ո րի հա մար օգ տա գոր ծում 
են հո մո կամ ի զոտ րանսպ լան տանտ։
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ԲԱՑ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲՈՒԺՈՒՄԸ պետք է սկսել վեր քի մշա կու մով, կա
տա րել վեր քի մաս նա կի հա տում, հե ռաց նել օ տար մար մին նե րը, բաց ա նել 
գրպա նիկ նե րը, կանգ նեց նել ար յու նա հո սութ յու նը։

Բաց կոտր վածք կոչ վում են այն կոտր վածք նե րը, ո րոնք ու ղեկց վում են ար
տա քին ծած կույ թի ամ բող ջա կա նութ յան խախ տու մով։ Վեր ջինս կա րող է 
տե ղի ու նե նալ ինչ պես ար տա քին ու ժի ազ դե ցութ յու նից, այն պես էլ կոտրված 
ոսկ րի սուր ծայ րե րի մի ջո ցով, ո րոնք կա րող են վնա սել ինչ պես շրջա պա տի 
հյուս վածք նե րը, այն պես էլ ար տա քին ծած կույ թը։ Բաց կոտր վածք նե րի ժա
մա նակ ա ռա ջա ցած վեր քը հա մար յա միշտ լի նում է ախ տա վոր ված։

Քա նի որ բաց կոտր վածք նե րի դեպ քում վեր քի մի ջո ցով ոսկ րա ծու ծը կապ 
է պահ պա նում ար տա քին աշ խար հի և հար ևան հյուս վածք նե րի հետ, վեր
քում ին ֆեկ ցիա յի զար գա ցու մը հա մար յա միշտ ու ղեկց վում է ոսկ րա ծու ծի 
բոր բոք ման ա ռա ջա ցու մով: Բա ցի վե րը թվա ծից, անհ րա ժեշտ է գի տե նալ, որ 
փա փուկ հյուս վածք նե րի վնաս ման հետ ևան քով, շատ կոտր վածք նե րի ժա մա
նակ ին ֆեկ ցիա յի առ կա յութ յան պայ ման նե րում կա րող է զար գա նալ աէ րոբ 
կամ ա նաէ րոբ ֆլեգ մո նա: Այս ա մե նը նկա տի ու նե նա լով, բաց կոտր վածք նե րի 
բուժ ման  ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է լի նել զգույշ, աշ խա տել թույլ չտալ վա րա
կի մուտ քը  վնաս ված հյուս վածք ներ, ա մե նայն ճշտութ յամբ պահ պա նել ան
նե խութ յան և հա կա նե խութ յան կա նոն նե րը:

Ե թե փակ կոտր վածք նե րի ժա մա նակ հիմ նա կան ու շադ րութ յու նը դարձ
նում են վնաս ված օր գա նի գոր ծու նեութ յան վե րա կանգն ման վրա, ա պա բաց 
կոտր վածք նե րի ժա մա նակ ա ռաջ նա կարգ տե ղը պետք է տալ ախ տա վոր ման 
դեմ պայ քա րին։ Դա պետք է նկա տի ու նե նալ ինչ պես ա ռա ջին օգ նութ յուն 
ցույց տա լու, այն պես էլ հե տա գա բուժ ման ըն թաց քում: Բաց կոտր ված քի բու
ժու մը պետք է սկսել վեր քի  մշա կու մով:

ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԸ հա մար վում է 
բու ժա կան պրո ցե սի կար ևոր մաս։ Դ րա ճիշտ ի րա գոր ծու մը կա րող է կան
խել շատ բար դութ յուն ներ՝ շո կը, ար յու նա հո սութ յու նը, թա րա խա յին վա րա կի 
զար գա ցու մը, ոսկ րա բե կոր նե րի լրա ցու ցիչ տե ղա շար ժե րը և խո շոր ա նոթ նե
րի ու նյար դե րի վնա սու մը։ Կեն դա նի նե րի ոսկ րե րի կոտր վածք նե րի դեպ քում 
ա ռա ջին օգ նութ յու նը այն սկզբնա կան բու ժա կան մի ջո ցա ռումն է, որ կա րող 
է ա պա հո վել ոսկ րե րի ան թե րի լա վա ցու մը։

Դա ի րա կա նաց վում է տրանս պոր տա յին շի նա նե րի (բե կա կալ նե րի) մի ջո
ցով վեր ջույ թի պատ շաճ ան շար ժա ցու մով, ո րի ժա մա նակ հար կա վոր է պահ
պա նել հետև յալ կա նոն նե րը.

○ մինչև ան շար ժա ցու մը ներ մու ծել ցա վազր կող դե ղան յու թեր (պրո մե դոլ, 
մոր ֆին),

○ ան շար ժա ցու մը կա տա րել պա տա հա րի տե ղում մինչև տե ղա շար ժե լը,
○ ար յու նա հո սութ յան դեպ քում՝ այն դա դա րեց նել լա րան կամ ճնշող կապ, 

իսկ վեր քի առ կա յութ յան դեպ քում ա սեպ տիկ վի րա կապ դնե լով,
○ փակ կոտր ված քի դեպ քում շի նան դնե լուց ա ռաջ կա տա րել վեր ջույ թի 

թեթև ձգում դրա ա ռանց քի եր կա րութ յամբ, և  այդ վի ճա կում այն ամ րա կա պել,
○ բաց կոտր վածք նե րի ժա մա նակ վեր ջույթն ան շար ժաց նել ա ռանց ձգում 

կա տա րե լու.
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○ վեր ջույ թի վրա դրած լա րա նը ծած կել վի րա կա պով:
Բաց կոտր ված քի դեպ քում ցան կա ցած չա փի վերք են թարկ վում է ա ռաջ

նա յին վի րա բու ժա կան մշակ ման: Վի րա բու ժա կան մի ջամ տութ յան լա վա գույն 
ժամ կետ է հա մար վում վնաս մա նը հա ջոր դող ա ռա ջի կա 68 ժա մը: Ոսկ րե րի 
վի րա բու ժա կան մշակ ման ժա մա նակ հե ռաց նում են աղ տոտ ված մի ջին ու 
խո շոր բե կոր նե րը, մշա կում են ան տի սեպ տիկ նե րով, հա կա բիո տիկ նե րով, հե
ռաց նում են աղ տոտ ված հատ ված նե րը: Ա զատ տե ղա կայ ված բե կոր նե րի հե ռա
ցու մը հա մար վում է սխալ: Փա կե ղի վրա կա րեր չեն դնում: Վի րա հա տութ յան 
վեր ջում վեր քի շրջա կայ քը ներծ ծում են (ին ֆիլտ րաց նում են) հա կա բիո տիկ նե
րով: Վեր քի ա ռաջ նա յին վի րա բու ժա կան մշակ ման տրա մա բա նա կան ա վարտ է 
հան դի սա նում ա ռաջ նա յին կա րեր դնե լը: Վեր քի խուլ կար ման ո րո շու մը պետք 
է ըն դուն վի միայն այն դեպ քում, երբ լիո վին հա մոզ ված են, որ դա չի ա ռա ջաց
նի ին ֆեկ ցիոն բար դութ յուն ներ: Խուլ ա ռաջ նա յին կար չպետք է դնել մա գիստ
րալ ա նոթ նե րի վնաս ված քի, տա րա ծուն, ջնջխված, աղ տոտ ված, հյուս վածք նե
րի շեր տա զա տու մով վեր քե րի դեպ քում, վեր քի ուշ վի րա բու ժա կան մշա կու մից 
հե տո, ե թե մինչ վի րա հա տութ յու նը չի անց կաց վել հա կա բակ տե րիալ բու ժում: 
Մաշ կի մեծ դե ֆեկտ նե րի դեպ քում կա տա րում են (եզ րե րի) կող քե րից թու լաց
նող կտրվածք ներ, ո րը կա րող է կան խել մաշ կի նեկ րո զը, կամ կա տա րում են 
ա ռաջ նա յին մաշ կա յին պլաս տի կա: Վեր քի կա րու մից հե տո նրա ո ռոգ ման և 
կու տակ վող ար յան ու վեր քա յին ար տա զա տու մի մշտա կան ար տա հոս քի հա
մար վեր քում թող նում են դրե նաժ ներ։ Կոտր վածք նե րը հա ճախ բու ժում են 
գիպ սա յին ան շար ժաց ման մի ջո ցով (կոն սեր վա տիվ ե ղա նակ)։ Կոտր վածք նե րի 
բու ժումն ուղղ ված է ոսկ րի ա նա տո միա կան ամ բող ջա կա նութ յան և ֆունկ ցիա
յի վե րա կանգն մա նը։ Այդ նպա տա կով ոսկ րա բե կոր նե րը հա մադ րում են, դրանք 
պահ պա նում ճիշտ դիր քում, ա պա հո վում սեր տաճ ման պրո ցե սը և վ նաս ված 
մարմ նա մա սի ֆունկ ցիա յի վե րա կանգ նու մը։

ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ԲՈՒԺՈՒՄԸ պետք է կա տա րել մյուս 
տե սա կի բու ժում նե րի հետ հա մա լիր։ Ֆունկ ցիո նալ բուժ ման մեջ են մտնում․

 մասաժները
 լավ է օգտագործել հետևյալ դեղը՝ Rp.: Veratrini 1.0; Tae iodi 10,0; Spiritus 

comphorae 90,0; MDS արտաքին։
 պասիվ շարժումները
 ոսկրակոշտուկի կոնսոլիդացիայի, ինչպես նաև կանխելու վնասված 

մկանների ապաճումը։
 չափավորված մացիոնը 
 օրական 23 անգամ, 1015 րոպե, այնուհետև ժամանակը երկարացնում։
 և աշխատանքը 
 երբ կենդանին սկսում է համարձակ քայլել։

ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ԼԱՎԱՑՄԱՆ ԲԱՐԴԱՑՈՒՄՆԵՐ նույն պես կա րող են 
ա ռա ջա նալ և  ա վե լի հա ճախ պա տա հո ղը ջլե րի կռկանքն է, ո րը հետ ևանք 
է հո դե րի եր կար ժա մա նա կով ան շար ժաց ման և ֆունկ ցիո նալ բուժ ման ուշ 
ձեռ նարկ ման։ Հան դի պում են նաև․

 ԿԵՂԾ ՀՈԴԵՐ է կոչ վում ոսկ րի ախ տա բա նա կան այն պի սի վի ճա կը, երբ 
ոսկ րա կոշ տուկ չի գո յա նում, ուս տի նախ կին կոտր ված քի տե ղում կա յուն 
շար ժու նութ յուն է մնում։ Կեղծ հո դի մա սին խո սում են այն ժա մա նակ, երբ 
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ոսկ րա կոշ տու կի ա ռա ջաց ման ա մե նա հե ռա վոր ժամ կետ ներն անց նե լուց հե
տո նույ նիսկ ոսկ րա կոշ տուկ չի ա ռա ջա նում։

 ՇԱՐԺՎՈՂ ԿԵՂԾ ՀՈԴ՝ հետ ևանք է կոտր ված քի ծայ րերն ի րա րից հե ռու 
գտնվե լու, և ն րանց ի րար մո տեց նե լը հնա րա վոր չէ։

 ՄԻՋԱԴՐՎԱԾ (ԻՆՏԵՐՊՈԶԻՑԻՈՆ) ԿԵՂԾ ՀՈԴ, երբ կոտր ված ծայ րե րի 
միջև մի ջադր վում են կողմ նա կի հյուս վածք նե րը (մկան ներ, հազ վա դեպ՝ ջլե րը 
և փա կեղ նե րը)։

 ՆՈՐ ՀՈԴ (ՆԵԱՐԹՐՈԶ)։ Այս դեպ քում ոսկ րե րը չեն միակց վում, այլ զար
գա նում են իս կա կան հո դա վոր ման բո լոր տար րե րը։

 ԳԵՐԱՃԱՃ (ՀԻՊԵՐՏՐՈՖԻԿ) ՈՍԿՐԱԿՈՇՏՈՒԿ ա ռա ջա նում է այն դեպ
քում, երբ ոսկ րի կոտր ված կտոր նե րը տե ղա շար ժի պատ ճա ռով ընդ հուպ չեն 
շփվում և կա րող են սեղ մել ար յան ա նոթ ներն ու ներ վե րը՝ ա ռա ջաց նե լով ար
յան շրջա նա ռութ յան խան գա րում ներ կամ ներ վա ցա վեր։

 ԱՆԿԱՆՈՆ ՍԵՐՏԱՃՈՒՄ տե ղի է ու նե նում կոտր ված քի այն դեպ քում, 
երբ ոսկ րա յին կտոր նե րի տե ղա շար ժը չի վե րաց վել հե տա գա բու ժու մով և  
անհ րա ժեշ տութ յուն է ա ռա ջա նում սեր տա ճած ոս կո րը տե ղից նո րից կոտ րել, 
կոտր ված քի ծայ րե րը ուղ ղել և  ա պա դնել գիպ սի փա թա թան։

19․3․ա) ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՄԱՐՄՆԻ ԱՌԱՆՁԻՆ 
ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԲՈՒԺՈՒՄԸ
ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ԿԱՆԽՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Կախ ված է կոտր վածք նե րի բնույ

թից, տե ղադ րու մից, կեն դա նու տա րի քից։ Ե րի տա սարդ կեն դա նի նե րի փակ, 
չբար դա ցած կոտր վածք նե րը բա րեն պաստ են, իսկ բաց կոտր վածք նե րը՝ կաս
կա ծե լի։ Ծեր կեն դա նի նե րը գրե թե բո լոր դեպ քե րում ան բա րեն պաստ են։ 
Կրծ քա յին վեր ջա վո րութ յուն նե րի ոսկ րե րի կոտր վածք նե րը ա վե լի ա րագ են 
լա վա նում, քան կոն քա յին  վեր ջա վո րութ յուն նե րի նը։ Վեր ջա վո րութ յուն նե րի 
ստո րին ծայ րի ոսկ րե րը ա վե լի ա րագ են լա վա նում, քան վե րին ծայ րե րի նը։

Յու րա քանչ յուր ոս կոր, նա յած օր գա նիզ մում նրա կա տա րած դե րին ու 
գրա ված դիր քին, ու նի իր ու րույն ձևն  ու կա ռուց ված քը։ Ոսկ րա յին հյուս ված
քը օր գա նիզ մի հիմքն է։

 ԳԼԽԻ ՈՍԿՐԵՐԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ: Գլ խի ոսկ րե րի կոտր վածք նե րի հիմ նա կան պատ ճա ռը մե

խա նի կա կան վնաս վածք ներն են: Կեն դա նու գլխի վայր ընկ նե լը, սմբա կով կամ 
որ ևէ ծանր ի րով նրա գլխին հար վա ծե լը, ա տամ նե րի անզ գույշ կար ճաց նե լը 
կամ հե ռաց նե լը և  այլն: Ծ նո տի կոտր վածք ներ հա ճախ ստա նում են հո վա
տակ նե րը, երբ զամ բիկ նե րը պայ տած սմբակ նե րով  հար վա ծում են նրանց: 

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ: Գլ խի ոսկ րե րի կոտր վածք նե րի նշան նե րը տար
բեր են, նա յած, թե որ ոս կորն է կոտր վել և  ինչ պի սի կոտրվածք է: Գ յու ղատն տե
սա կան կեն դա նի նե րի գլխի ոսկ րե րից կոտր վում են ինչ պես գան գի ու ղե ղա յին 
բաժ նի (ծոծ րա կի, քուն քի, ճա կա տի), այն պես էլ նրանց դի մա յին ոսկ րե րը (ստո
րին ծնո տի, քիմ քի, քթի): Գան գի ոսկ րե րի կոտր վածք նե րը կա րող են վնա սել 
գան գու ղե ղը, այդ դեպ քում սո վո րա բար կեն դա նին մա հա նում է:

ԿԱՆԽՈՐՈՇՈՒՄԸ: Մատ ղաշ նե րի քթի և ծ նո տի ոսկ րե րի մաս նա կի, հա սա
րակ և  ին ֆեկ ցիա յով չբար դա ցած կոտր վածք նե րը բաց, բե կո րա վոր, ին ֆեկ
ցիա վոր ված կոտր վածք նե րը դժվար կամ ան բու ժե լի են:
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ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Բաց կոտր վածք նե րի դեպ քում դա դա րեց նել ար յու նա հո սու
թյու նը, մշա կել կոտր ված քի շրջա պա տը, հե ռաց նել վեր նոսկ րից ան ջատ ված և 
վեր քի մեջ ըն կած ոսկ րա յին բե կոր նե րը։ Պետք է գի տե նալ, որ կոտր ված ոսկ
րե րի ծայ րե րը մե տա ղա լա րե րով սխալ միաց նե լու դեպ քում ոսկ րա յին կոշ տու
կի ա ռա ջա ցու մը ձգձգվում է կամ կոտր ված քը չի լա վա նում, ո րի հետ ևան քով 
կեն դա նուն խո տա նում են։

 ԿՈՂԵՐԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔ
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ։ Կո ղե րի կոտր վածք ներ կա րող են ա ռա ջա նալ սալ ջար դե

րի, եղջ յուր նե րով, սմբակ նե րով հար վա ծե լու, կրծքի վան դա կի ա րագ սեղմ վե
լու, կո ղի, նեկ րո զի, օս տեո պա րե զի հետ ևան քով։

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ։ Կո ղե րի կոտր վածք նե րը լի նում են բաց և փակ։ 
Փակ կոտր վածք նե րի ժա մա նակ մաշ կի ամ բող ջա կա նութ յու նը չի խախտ վում, 
սո վո րա բար կոտր վում են մի քա նի կո ղեր։ Կեն դա նու կրծքի վան դա կը կորց
նում է իր բնո րոշ ձևը, կեն դա նին ընկճ ված է, տնքում է, դժվա րութ յամբ է ներ
շնչում, կրծքի վան դա կի շար ժում նե րը սահ մա նա փակ ված են։ Թարմ կոտր ված
քի դեպ քում դրսից շո շա փե լիս հնա րա վոր է հայտ նա բե րել կոտր ված կո ղե րը։ 
Հ նա ցած դեպ քում՝ ա ռա ջա ցած այ տու ցը խան գա րում է ճիշտ ախ տո րո շե լուն։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Կեն դա նի նե րի կո ղե րի փակ կոտր վածք նե րը լա վա նում են 
ա ռանց բու ժօգ նութ յան, միայն նրանց 23 շա բաթ հան գիստ է տրվում։ Այս 
դեպ քում, որ պես բար դա ցում, կա րող են ա ռա ջա նալ շատ մեծ ոսկ րա կոշ տուկ 
կամ կեղծ հո դեր, ո րոն ցից խու սա փե լու հա մար խոր հուրդ է տրվում կրծքի 
վան դա կի վնաս ված հատ վա ծի վրա դնել սոսն ձե վի րա կապ (որ պես վի րա
կա պա յին նյութ մանր կեն դանու հա մար վերց նում են մառլ յա, իսկ խո շոր
նե րի հա մար լայն սրբիչ ներ)։ Սոսն ձով կարծ րա ցած վի րա կա պը ամ րաց նում 
է կրծքի վան դա կը և կոտր ված հատ վա ծի շար ժում թույլ չի տա լիս։ Կո ղե րի 
բաց կոտր վածք նե րի ժա մա նակ պետք է վեր քը մաք րել ոսկ րի բե կոր նե րից, 
փշրանք նե րից և կա րել։

 ՊՈՉԻ ՈՂԵՐԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ
Պո չի ո ղե րի կոտրվածքով հի վան դա նում են շնե րը, տա վա րը, ձիե րը։
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ։ Հիմ նա կա նում վնաս վածք ներն են, բար դա ցած սալ ջար դե

րը, հար ված նե րը ծանր և բութ ա ռար կա նե րով։ Բա ցի դրա նից, խո շոր կեն դա
նի նե րի պո չի ո ղե րը կա րող են կոտր վել, երբ փոր ձում են նրանց պո չից ձգե
լով` պառ կած տե ղից բարձ րաց նել։

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ։ Կոտր ված քից ցած գտնվող պո չի հատ վա ծը 
ան շարժ է։ Կոտր ված տե ղում պո չը ձևա փոխ ված է՝ փոս ըն կած կամ թմբու կա
վոր ու ռած, տաք և ցա վազ գաց։ Ե թե ո ղե րի կոտր վածք ներն ու ղեկց վել են ող
նու ղե ղի ամ բող ջա կա նութ յան խախ տու մով՝ ա ռա ջա նում է պո չի պա րա լիզ, 
ո րի հետ ևան քով նա սառն է, անզ գա և կախ ըն կած։ Հե տա զո տե լիս եր բեմն 
կա րե լի է լսել ճար ճատ յուն։ Բաց կոտր վածք նե րի ժա մա նակ հա ճախ վեր քի 
մեջ հայտ նա բեր վում են ո ղի բե կոր ներ և փշ րանք ներ։

ԿԱՆԽՈՐՈՇՈՒՄԸ փակ կոտր վածք նե րի հա մար բա րեն պաստ է, իսկ բաց 
կոտր վածք նե րի դեպ քում՝ զգույշ, ո րով հետև վեր քը ախ տա հար վում է և ս տո
րին մա սում հա ճախ ա ռա ջա նում գանգ րե նա։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Կոտր ված քից վերև պո չը կտրում հե ռաց նում են, իսկ փակ 
կոտր ված քի դեպ քում՝ պո չի վրա դնում են սոսն ձե կամ որ ևէ այլ ամ րաց նող 
վի րա կապ, ո րը թող նում են 2025 օր։
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ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Կեն դա նուն եր բեք չբարձ րաց նել պո չից ձգե լով։
 ԹԻԱԿԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ

Թիա կի կոտր վածք կա րող են ու նե նալ բո լոր կեն դա նի նե րը։ Լի նում են ներ
հո դա յին և  ար տա հո դա յին կոտր վածք ներ։

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ մե խա նի կա կան գոր ծոն ներն են, հատ կա պես հար ված նե րը, 
կեն դա նի նե րի վայր ընկ նե լը, նրանց՝ մե կը մյու սին հար վա ծե լը, հրա զե նա յին 
վնաս վածք նե րը, ճաք վածք նե րը, ո րոնք ժա մա նա կին չեմ ախ տո րոշ վել։ Այդ
պի սի վնաս վածք նե րը կեն դա նու անզ գույշ շար ժու մից կա րող են վե րած վել 
կոտր վածք նե րի։ Նա խատ րա մադ րող գոր ծոն կա րող են հան դի սա նալ՝ ռա խի
տը, ոսկ րակ ղան քը, ա վի տա մի նութ յու նը, ոսկ րա դիստ րո ֆիան և  այլն։

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ։ Թիա կի պա րա նո ցի և ներ հո դա յին կոտր վածք
նե րի ժա մա նակ կեն դա նին վեր ջա վո րութ յու նից չի կա րող օգտ վել, ա ռա ջա
նում է խա ռը տի պի ու ժեղ ար տա հայտ ված կա ղութ յուն։ Քայ լե լիս նա ոտ քը 
քաշ է տա լիս, ա վե լի շուտ ցատ կում է ե րեք վեր ջա վո րութ յուն նե րի վրա, հան
գիստ ժա մա նակ հո դե րը ծալ ված են, գետ նին հա զիվ դիպ չում է սմբա կի թիկ
նա յին պա տը։ Թիա կի մի ջա ձիգ կոտր ված քի դեպ քում մկան նե րի կծկու մից 
վեր ջա վո րութ յու նը կար ճա նում է։

ԿԱՆԽՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Մանր կեն դա նի կոտր վածք նե րը, ինչ պես նաև թիա կի 
անկ յուն նե րի ջարդ վածք նե րը լա վա նում են, իսկ խո շոր կեն դա նի նե րի թիա կի 
պա րա նո ցի և ներ հո դա յին կոտր վածք նե րը սո վո րա բար չեն բուժ վում։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Խո շոր կեն դա նի նե րի թիա կի պա րա նո ցի, ներ հո դա յին և մի
ջա ձիգ կոտր վածք նե րի բու ժու մը ա նօ գուտ է։

 ԲԱԶՈՒԿՈՍԿՐԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ։ Բա զու կոսկ րի կոտր ված քի պատ ճառ նե րը նույնն են, ինչ 

որ թիա կի կոտր վածք նե րի նը։
ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ։ Ն կատ վում է խա ռը տե սա կի ու ժեղ կա ղու

թյուն, վեր ջա վո րութ յու նը կախ է ըն կած, շո շա փե լիս լսվում է ճար ճատ յուն և  
ան սո վոր շար ժու նութ յուն՝ բնա կա նում ան շարժ տե ղա մա սում։ Բազ կա թիա
կա յին հո դը իջ նում է ցած, վեր ջա վո րութ յու նը ծալ ված է դաս տա կի և մատ
նե րի հո դե րում։ Շարժ ման ժա մա նակ կեն դա նին մեծ դժվա րութ յամբ է ոտ քը 
ա ռաջ տա նում, հա մար յա քաշ է տա լիս։ Հա ճախ ցատ կում է ե րեք ոտ քի վրա։ 
Կոտր վե լու պա հից ո րոշ ժա մա նակ անց ա ռա ջա նում է տաք, ցա վաց գաց 
ուռուցք, ծփանք նկատ վե լու դեպ քում հաս տատ վում է ար յու նա յին ու ռուց քի 
առ կա յութ յու նը։ Կեն դա նին բազ կոսկ րի կոտր վե լու ժա մա նակ և ն րա նից հե
տո, ա ռա ջին ժա մե րին կա րող է ցավ չզգալ՝ տե ղա յին շո կի պատ ճա ռով։

ԿԱՆԽՈՐՈՇՈՒՄԸ մեծ մա սամբ ան բա րեն պաստ է, մանր կեն դա նի նե րի նը՝ 
զգույշ կամ կաս կա ծե լի։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Խո շոր կեն դա նի նե րի բազ կի լրիվ կոտր ված քի բու ժու մը ա նօ
գուտ է։ Բազ կի ար տա քին մկա նա յին բլրի կի կոտր ված քի ժա մա նակ կա րե լի է 
հե ռաց նել բլրի կը, ե թե նա ան ջատ վել է մայր ոսկ րից։

 ԱՐՄՈՒՆԿՈՍԿՐԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ
Ար մուն կոսկ րի կոտր վածք ներ կա րող են ու նե նալ բո լոր կեն դա նի նե րը։ Լի

նում են ար մուն կոսկ րի մարմ նի և  արմն կա յին ե լու նի կոտր վածք ներ։
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ վայր ընկ նե լուց, սխալ տա պա լու մից ա ռա ջա ցող վնաս

վածք ներն են։ Նա խատ րա մադ րող գոր ծոն կա րող են լի նել ռա խի տը, ոսկ րա
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կղան քը, ա վի տա մի նութ յու նը, ոսկ րի սնուց ման խան գա րում նե րը, ոսկ րա
բոր բը և  այլն։

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ։ Ա ռա ջա նում է հեն վող ոտ քի կա ղութ յուն, 
կոտր ված տե ղում նկատ վում է ու ռուցք (հա ճախ ար յու նա յին)։ Շո շա փե լիս և 
շար ժե լիս հնա րա վոր է հայտ նա բե րել ճար ճատ յուն:

ԿԱՆԽՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Խո շոր կեն դա նի նե րի նը ան բա րեն պաստ է, շնե րի նը՝ 
բա րեն պաստ։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Անհ րա ժեշտ է ոսկ րի կոտր ված ծայ րե րը մո տեց նել, 46 շա բա
թով գիպ սե փա թա թան դնել։

 ԴԱՍՏԱԿԻ ՀՈԴԻ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՈՍԿՐԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ
Դաս տա կի հո դի լրա ցու ցիչ ոսկ րը տե ղադր ված է հո դի ար տա քին մա կե րե

սում, նրան են կպչում դաս տա կը ծա լող արմն կա յին և դաս տա կը տա րա ծող 
արմն կա յին մկան նե րը, ո րոնք ի րենց աշ խա տան քով ծա լում են դաս տա կի հո
դը։ Դաս տա կի հո դի լրա ցու ցիչ ոսկ րի կոտր վածք ներ կեն դա նի նե րը հազ վա
դեպ են ու նե նում։

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ։ Այս ոսկ րի կոտր վածք նե րը ա ռա ջա նում են մե խա նի կա կան 
պատ ճառ նե րից, կեն դա նի նե րի՝ վեր ջա վո րութ յուն նե րը ա ռաջ պար զած վայր 
ընկ նե լուց, սայ թա քե լուց, ծանր աշ խա տան քի հետ ևան քով մկան նե րի գեր լա
րու մից, կեն դա նի նե րին ոչ ճիշտ տա պա լե լուց և ն րանց վի րա հա տա կան սե
ղա նի վրա սխալ ան շար ժաց նե լուց։ Այս պատ ճառ նե րից կա րող են լրա ցու ցիչ 
ոսկ րե րը եր կա րութ յամբ կոտր վել կամ մաս նա կի պոկ վել։

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ։ Կոտր վե լու ա ռա ջին ժա մե րին կա րող է ոչ մի 
նշան չնկատ վել տե ղա յին հյուս ված քա յին շո կի պատ ճա ռով։ Ո րոշ ժա մա նակ 
անց կոտր ված քի հատ վա ծում հայտ նա բեր վում է ու ռուցք, կեն դա նին դաս
տա կի և մատ նե րի հո դե րը պա հում է կի սա ծալ ված՝ եր բեմն հեն վե լով սմբա կի 
թիկ նա յին պա տի վրա։ Քայ լե լիս կեն դա նին կա ղում է հեն վող ոտ քի մի ջին աս
տի ճա նի կա ցութ յամբ։ Երբ կոտր ված քը դեռ թարմ է՝ վեր ջա վո րութ յու նը պա
սիվ շար ժում նե րի և շո շափ ման մի ջո ցով հնա րա վոր է զգալ ու լսել կոտր ված 
ոտ քի մա սե րի շփման ձայ ներ (կրե պի տա ցիա)։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Ոչ լրիվ կոտր վածք նե րը կլի նի կա պես ախ տո րո շե լը դժվար 
է, իսկ լրիվ կոտր վածք նե րի նը՝ հա մե մա տա բար հեշտ։ Անս խալ ախ տո րոշ ման հա
մար անհ րա ժեշտ է կա տա րել ռենտ գե նա դի տում և ռենտ գե նան կա րում։

ԿԱՆԽՈՐՈՇՈՒՄԸ ոչ լրիվ կոտր վածք նե րի դեպ քում բա րեն պաստ է, լրիվ 
կոտր վածք նե րի ժա մա նակ՝ կաս կա ծե լի։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Փակ կոտր վածք նե րի դեպ քում դնել ա ռանց աս տա ռի գիպ սե 
փա թա թան, բաց կոտր վածք նե րի (երբ դեռ թարմ են) դեպ քում կա տա րել անհ
րա ժեշտ վի րա բու ժա կան մշա կում, վեր քի վրա ցա նել սուլ ֆա նի լա մի դա յին 
պրե պա րատ նե րի և հա կա բիո տիկ նե րի փո շի նե րի խառ նուրդ ներ, դնել գիպ
սե փա թա թան, թա րա խա կալ ված բաց կոտր վածք նե րի դեպ քում պա հանջ վող 
վի րա բու ժա կան մշա կու մից հե տո դնել պա տու հա նա վոր գիպ սե փա թա թան։

 ՆԱԽԱԴԱՍՏԱԿԻ (ՆԱԽԱԳԱՐՇԱՊԱՐԻ) ԵՎ ԳՐՉԱՁԵՎ ՈՍԿՐԵՐԻ 
ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ ԵՎ ՃԱՔՎԱԾՔՆԵՐ

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ։ Հի վան դութ յունն ա ռա ջա նում է տար բեր տե սա կի մե խա
նի կա կան ներ գոր ծութ յու նից, կեն դա նու սայ թա քե լուց, վայր ընկ նե լուց, հար
ված նե րից։ Նա խատ րա մադ րող գոր ծոն նե րից են ռա խի տը, օստ ևո մալ յա ցիան, 
օս տեո միե լի տը, ա վի տա մի նոզ նե րը, ոսկ րա փու տը, մե ռու կա ցու մը և  այլն։
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ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ։ Ոսկ րի մի ջին մա սում ա ռա ջա ցած կոտր ված
քը լավ ար տա հայտ ված է լի նում, նկատ վում է ան նոր մալ շար ժու նութ յուն 
կոտր ված քի տե ղում, ճար ճատ յուն, հեն ված ոտ քի հան կար ծա կի ա ռա ջա ցող 
կա ղութ յուն։ Ճաք վածք նե րի ժա մա նակ լի նում է գծա յին ցավ, հեն ված ոտ քի 
ու ժեղ կա ղութ յուն։ Ոսկ րի ծայ րե րի կոտր վածք նե րի ժա մա նակ լի նում է հեն
վող ոտ քի կա ղութ յուն, ցա վաց գաց ու ռուցք, ոսկ րա յին ծայ րե րի տե ղա շարժ, 
թույլ ճար ճատ յուն։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ կա տար վում է կլի նի կա կան նշան նե րի, շո շափ ման, ընդ
բախ ման և ռենտ գե նա յին հե տա զո տութ յան տվյալ նե րի հի ման վրա։

ԿԱՆԽՈՐՈՇՈՒՄԸ ոսկ րի մի ջին մա սի ճաք վածք նե րի ժա մա նակ զգույշ 
կամ կաս կա ծե լի է, ներ հո դա յին կոտր վածք նե րի դեպ քում՝ ան բա րեն պաստ։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Կեն դա նուն հան գիստ տալ, պա հել կա խող ա պա րա տում, 
դնել ան շար ժաց նող փա թա թան, կա տա րել ֆի զո թե րա պիա։ Բաց կոտր վածք
նե րի ժա մա նակ կա տա րել վեր քի անհ րա ժեշտ վի րա բու ժա կան մշա կում, ո րից 
հե տո դնել գիպ սե փա թա թան (փեղ կա վոր կամ ա ռանց փեղ կի)։

 ՔՆՋՈՒԹԱՁԵՎ ՈՍԿՐԵՐԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ։ Հի վան դութ յան հիմ նա կան պատ ճառ նե րից են ծանր աշ

խա տան քը, ան հարթ ճա նա պարհ նե րին կեն դա նի նե րին աշ խա տեց նե լը, ինչ
պես նաև վեր քե րը, վայր ընկ նե լը, բարձր ար գելք նե րից թռչե լը և  այլն։

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ։ Հան կար ծա կի ա ռա ջա նում է հեն վող տի պի 
կա ղութ յուն. երբ կեն դա նին թեթ ևա կի հեն վում է վեր ջա վո րութ յան վրա, կա
պի հո դը իջ նում է ցած, հա մար յա մինչև գետ նին հաս նե լով, եր բեմն նա ցատ
կում է ե րեք ոտ քի վրա։ Ոսկ րի մի ջա ձիգ կոտր ված քի դեպ քում վե րին կտո րը 
ձգվում է վեր մի ջոսկ րա յին մի ջին մկա նի մի ջո ցով և  եր կու կտոր նե րի միջև 
ա ռա ջա նում է ա կոս։ Այդ հատ վա ծում ա ռա ջա նում է ցա վա գին ու ռուցք։ Կա
պի հո դի պա սիվ շար ժու մը ցավ է պատ ճա ռում։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ կա տար վում է կլի նի կա կան նշան նե րի և ռենտ գեն յան հե
տա զոտ ման հի ման վրա։

ԿԱՆԽՈՐՈՇՈՒՄԸ ան բա րեն պաստ է։
ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Կեն դա նուն եր կա րատև հանգստ տալ։ Վ նաս ված հատ վա ծի 

վրա դնել գիպ սե վի րա կապ։
 ՊՍԱԿՈՍԿՐԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ

Պ սա կոսկ րի կոտր վածք ներ հա ճախ են ու նե նում միասմ բակ կեն դա նի նե
րը։ Ձիե րի վեր ջա վո րութ յուն նե րի ոսկ րե րի կոտր վածք նե րի 1820%ը կազ
մում են պսա կոսկ րի կոտր վածք նե րը։ Կճ ղա կա վոր կեն դա նի նե րի պսա կոսկ րի 
կոտրվածք ներ ան հա մե մատ հազ վա դեպ են տե ղի ու նե նում։ Կեն դա նի նե րի 
պսա կոսկ րը կարճ, քա ռանկ յուն ոսկր է, ո րի կոտր վածք նե րը մեծ մա սամբ 
լի նում են մի ջին գծով և  անց նում հո դա յին մա կե րե սով, իսկ նրա մի ջա ձիգ 
կոտր վածք ներ հազ վա դեպ են տե ղի ու նե նում։

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ։ Պ սա կոսկ րի կոտր ված քի հա վա նա կան պատ ճառ ներն են՝ 
ան հարթ կամ չոր ճա նա պարհ նե րի վրա ծանր աշ խա տանք կա տա րե լը, ծանր 
աշ խա տան քի ժա մա նակ հան կար ծա կի կա տա րած շրջան ցու մը, սայ թա քե
լը, ար գելք նե րի վրա յից ցատ կե լը։  Նա խատ րա մադ րող պատ ճառ կա րող են 
հան դի սա նալ ռա խի տը, օս տեո պո րո զը, օս տեո մա լա ցիան, ա վի տա մի նոզ նե
րը, կեն դա նի նե րի ոչ ճիշտ տա պա լումն ու ամ րա ցու մը, հա ղորդ չա կան ան տե
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ղի ցա վազր կում, հատ կա պես երբ կաս կած ներ կան ոսկ րե րի ճաք վածք նե րի 
նկատ մամբ։

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ։ Հան կար ծա կի ա ռա ջա նում է հեն վող ոտ քի 
ծանր աս տի ճա նի կա ղութ յուն։ Հան գիստ ժա մա նակ կեն դա նին ոտ քը գետ
նին չի դնում, պա հում է օ դում կախ ված վի ճա կում կամ թեթ ևա կի հեն վում 
է բռնիչ նե րի վրա՝ վեր ջա վո րութ յու նը ա ռաջ դրած վի ճա կում։ Քայ լե լիս ցատ
կում է ե րեք ոտ քի վրա։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ լրիվ կոտր վածք նե րի ժա մա նակ դժվա րութ յուն չի ներ կա
յաց նում, իսկ ոչ լրիվ կոտր վածք նե րի և կաս կա ծե լի դեպ քում կա տա րում են 
ռենտ գե նա դի տում և ռենտ գե նան կա րում։

ԿԱՆԽՈՐՈՇՈՒՄԸ պսա կոսկ րի փակ և մի ջա ձիգ կոտր ված քի ժա մա նակ 
բա րեն պաստ է, ներ հո դա յին, ոսկ րի եր կա րութ յամբ ա ռա ջա ցած և բար դա
ցած կոտր ված քի դեպ քում՝ ան բա րեն պաստ։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Կեն դա նուն տալ լրիվ հան գիստ, պա հել հաստ ցա մա քի վրա, 
կա խող ա պա րա տում։ Չ նա յած դժվար է պսա կոսկ րը ֆիք սել, ո րով հետև նա 
մի մա սով գտնվում է եղ ջե րա յին մաշ կի մեջ, հա մե նայն դեպս, հու սա լի մի ջո ցը 
գիպ սե փա թա թանն է, ո րը թող նում են 23 շա բաթ։

Պ սա կոսկ րի ներ գոր ծեն կոտր վածք նե րը հա մար յա միշտ բար դա նում 
են պսա կի կամ սմբա կի հո դե րի ան շար ժա ցու մով, իսկ ար տա հո դա յին 
կոտրվածք նե րի ժա մա նակ պսա կոսկ րի վրա ա ռա ջա նում է օ ղա կաձև կամ 
սահ մա նա փակ ոսկ րա յին գե րաճ։

 ԱԶԴՐՈՍԿՐԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ
Չ նա յած ազդ րոսկ րը պաշտ պան ված է, սա կայն բա վա կա նին հա ճախ է 

կոտր վում (հատ կա պես շնե րի նը)։ Հա ճախ կոտր վում են ազդ րոսկ րե րի պա
րա նո ցը, պա տա հում են նաև ճաք վածք ներ և բե կո րա վոր կոտր վածք ներ։

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ բազ մա զան են՝ կա րող են լի նել կեն դա նի նե րի սայ թա քե
լը, վայր ընկ նե լը, մկան նե րի չա փից ա վե լի ու ժեղ կծկվե լը (հատ կա պես հո
վա տակ նե րի նը), ա ռանց ընդ հա նուր ցա վազրկ ման ա մոր ձա տում ներ կա
տա րե լը, զա նա զան տե սա կի հար ված նե րը, բարձր տե ղից (ցան կա պա տից) 
ցատ կե լը, շնե րի՝ մե կը մյու սին կծե լը և  այլն։

Երկ րոր դա յին պատ ճառ ներ կա րող են հա մար վել ոսկ րի ծա կոտ կե նութ յու
նը, ա վի տա մի նոզ նե րը, ոսկ րա կակ ղան քը, ռա խի տը և  այլն։ Ոսկ րա կակ ղան քի 
հետ ևան քով ազդ րոսկ րե րի կոտր վածք ներ հա ճախ ու նե նում են բարձ րա կիթ 
կո վե րը և  ա րագ բտվող խո զե րը։

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ։ Ազդ րոսկ րե րի մարմ նի և պա րա նո ցի կոտր
ված քի ժա մա նակ նկատ վում է հան կար ծա կի ա ռա ջա ցող, խա ռը տե սա կի 
ծանր կա ղութ յուն, վեր ջա վո րութ յու նը ան նոր մալ ձևով կողմ է տար վում և դե
պի դուրս պտտվում։ Ոսկ րա ծայ րե րի տե ղա շար ժի և մ կան նե րի կծկման հետ
ևան քով վեր ջա վո րութ յու նը կար ճա նում է, ոտ քը հա մար յա չի ծալ վում, այլ 
քարշ է գա լիս։ Ազդ րոսկ րի կոտր ված քի ժա մա նակ կեն դա նու ետ ևից դի տե լիս 
աչ քի է ընկ նում ա ռողջ կող մի նկատ մամբ հի վանդ կող մի գա վա կի բարձր լի
նե լը։ Մանր կեն դա նի նե րը ազդ րի կոտր ված քի ժա մա նակ հի վանդ ոտ քի վրա 
չեն հեն վում (շնե րը ցատ կում են ե րեք ոտ քի վրա) և կոտր ված ոտ քի ստո րին 
ծայ րը ճոճ վում է դե պի ներս ու դուրս։ Ազդ րոսկ րի բաց կոտր վածք նե րի ժա
մա նակ հա ճախ ազդ րի հատ վա ծի մկան նե րը վնաս վում են և  ա րագ ախ տա
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վոր վում թա րա խա յին և թա րա խա նե խա յին վա րա կով, ո րի հետ ևան քով այդ 
հատ վա ծում ա ռա ջա նում է ցա վաց գաց, տաք, ֆլեգ մո նա յին ու ռուցք։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Լ րիվ կոտր վածք նե րը ա ռանց մեծ դժվա րութ յան ախ
տո րոշ վում են կլի նի կա կան նշան նե րի հի ման վրա, իսկ թե րի կոտր վածք նե րի 
ժա մա նակ ախ տո րո շու մը դժվար է։ Մանր կեն դա նի նե րի ազ դոսկ րե րի կոտր
վածք նե րը հեշ տութ յամբ ախ տո րոշ վում են ռենտ գե նան կար ման տվյալ նե րի 
հի ման վրա։

ԿԱՆԽՈՐՈՇՈՒՄԸ փակ կոտր վածք նե րի դեպ քում, ե թե ոսկ րա յին տե ղա
շարժ չկա, ինչ պես նաև ճաք վածք նե րի ժա մա նակ զգույշ կամ կաս կա ծե լի է։ 
Խո շոր կեն դա նի նե րի ազ դոսկ րե րի լրիվ կոտր ված քի դեպ քում կան խո րո շու
մը ան բա րեն պաստ է։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Ազ դոսկ րի փակ կոտր ված քի և ճա քե րի դեպ քում անհ րա ժեշտ 
է կեն դա նի նե րին եր կա րատև հան գիստ տալ։ Մանր կեն դա նի նե րի ազդ րի վրա 
կա րե լի է դնել գիպ սե փա թա թան, ո րը տա նում են նաև մեջ քի վրա յով, կամ 
կա րե լի է կա տա րել օս տեո սին թեզ՝ ոսկ րա ծայ րը միաց նել միմ յանց՝ ոսկ րի կամ 
չժան գոտ վող մե տաղ յա ձո ղի մի ջո ցով։

 ԾՆՈՏՈՍԿՐԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ
Ծն կոսկ րի կոտր վածք ներ հազ վա դեպ են լի նում, նրանք կազ մում են վեր

ջա վո րութ յան ոսկ րե րի կոտր վածք նե րի 24%ը։ Ծն կոսկ րի կոտր վածք նե րը 
լի նում են՝ լրիվ, թե րի, մի ջա ձիգ և  եր կայ նա կի (ուղ ղա հա յաց), հա սա րակ և 
բար դա ցած։

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ հիմ նա կա նում մե խա նի կա կան են։ Կոտր վածք ներն ա ռա
ջա նում են հար ված նե րից, սայ թա քե լուց, վայր ընկ նե լուց, սալ ջար դից, քա
ռագ լուխ մկա նի չա փից ա վե լի ու ժեղ կծկու մից և  այլն։ Նա խատ րա մադ րող 
պատ ճառ նե րից են՝ ոսկ րա փու տը, ոսկ րակ ղան քը, ռա խի տը և  այլն։

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ։ Կոտր ված քը ե թե թարմ է՝ կեն դա նին ծնկի հո
դը ծալ ված է պա հում և հեն վել չի կա րող։ Հո դի հատ վա ծում ա ռա ջա նում է 
տա րած ված, եր բեմն մե ծա ծա վալ, սահ մա նա փակ ար յու նա յին ու ռուցք (հե
մա տո մա), շո շա փե լիս զգաց վում է տե ղա յին բարձր ջեր մութ յուն և ցավ։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Ծն կոսկ րի կոտր ված քի կլի նի կա կան նշան նե րը այն քան 
ցայ տուն են, որ ա ռանց դժվա րութ յան հնա րա վոր է ախ տո րո շել։ Կաս կա ծե
լու դեպ քում կա րե լի է կա տա րել ռենտ գե նա դի տում կամ ռենտ գե նան կա րում։

ԿԱՆԽՈՐՈՇՈՒՄԸ խո շոր կեն դա նի նե րի ծնկոսկ րի մի ջա ձիգ կոտր ված քի 
դեպ քում ան բա րեն պաստ է, իսկ եր կայ նա կի կոտր ված քի դեպ քում՝ կաս կա ծե լի։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Խո շոր կեն դա նի նե րին հան գիստ տալ։ Պա հել կա խող ա պա
րա տում, ծնկոսկ րի հատ վա ծում քսել սնդի կի կար միր օ ծա նե լիք։ Բաց կոտր
վածք նե րի դեպ քում կա տա րել անհ րա ժեշտ վի րա բու ժա կան մշա կում և  
ա մե նօր յա ո ռո գում հա կա նե խիչ դե ղե րի լու ծույթ նե րով, ո րից հե տո գնել 
սոսն ձա յին հա կա նեխ ված վի րա կապ։

 ԳԱՐՇԱՊԱՐԻ ՀՈԴԻ ՈՍԿՈՐԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐԸ
Ցատ կիչ հո դի ոսկ րե րից ա մե նա հա ճախ կոտր վե լու են թա կա են կրուն կոսկ

րը և վե գոսկ րը։ Կա րող եմ կոտր վել նաև մյուս ոսկ րե րը, սա կայն ա վե լի հազ
վա դեպ։ Ցատ կիչ հո դի ոսկ րե րի կոտր վածք նե րի գե րակ շիռ մա սը լի նում է փակ։

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ։ Ցատ կիչ հո դի ոսկ րե րի կոտր վածք նե րը տե ղի են ու նե նում 
կեն դա նի նե րի վայր ընկ նե լուց, սայ թա քե լուց, ցատ կում նե րից, հան կար ծա
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կի շրջա դար ձե րից, սրնքա ձուկ մկա նի չա փից ա վե լի ու ժեղ կծկու մից, մեծ և 
փոքր ո լո քա յին նյար դե րի հա տում նե րից։ Տա վա րը կոտր վածք ներ կա րող է 
ստա նալ զու գա վոր ման ժա մա նակ։ Նա խատ րա մադ րող գոր ծոն ներն են ոսկ
րի ծա կոտ կե նութ յու նը, ոսկ րակ ղան քը, ռա խի տը։

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ։ Կրն կա յին բլրիկ նե րի կոտր ված քի ժա մա նակ 
նկատ վում են ա քիլ լես յան ջլի թու լա ցում և ծալ քա վո րում, կրա կա յին ե լու նի 
կոտր ված բե կո րը բարձ րա նում է վեր։ Ցատ կիչ հո դը կեն դա նու հան գիստ ժա
մա նակ ծալ ված է լի նում, վեր ջա վո րութ յան դիր քը այն պի սին է, ինչ պես ա քիլ
լես յան ջլի պատռ ման ժա մա նակ։ Քայ լե լու ժա մա նակ նկատ վում է բա վա կան 
լավ ար տա հայտ ված հեն վող ոտ քի կա ղութ յուն։ Հեն ման պա հին ցատ կիչ հո դը 
չա փից ա վե լի է ծալ վում։ Կոտր ված քի հատ վա ծը շո շա փե լիս նկատ վում է ցա
վաց գաց ու ռուցք, և  ե թե ոսկ րա յին կտոր նե րը միմ յան ցից չեն հե ռա ցել, տրո
րե լիս լսվում է ճար ճատ յուն։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ կրուն կոսկ րի լրիվ կոտր վածք նե րի դեպ քում կա տար վում 
է կլի նի կա կան նշան նե րի հի ման վրա։ Այդ ոսկ րե րի ճաք վածք նե րի, մյուս ոսկ
րե րի կոտր վածք նե րի, ինչ պես նաև բո լոր կաս կա ծե լի դեպ քե րում պետք է կա
տա րել ռենտ գե նան կա րում կամ ռենտ գե նա դի տում։

ԿԱՆԽՈՐՈՇՈՒՄԸ կրա կա յին ե լու նի՝ ա ռանց տե ղա շար ժի կոտր ված քի 
դեպ քում բա րեն պաստ է, խո շոր կեն դա նի նե րի նը՝ ան բա րեն պաստ, ո րով հետև 
մեծ մա սամբ ա ռա ջա նում է հո դի ան շար ժա ցում և  ան բու ժե լի կա ղութ յուն։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ խո շոր կեն դա նի նե րի նկատ մամբ ա նօ գուտ է։ Բու ժում կա րե
լի է ձեռ նար կել, ե թե կեն դա նին պահ վե լու է տոհ մա յին նպա տակ նե րով։ Այդ 
դեպ քում կեն դա նուն պա հում են կա խող ա պա րա տում և դ նում գիպ սե փա
թա թան՝ շի նա նե րով։

 ՄԱԿՈՒՅԿՈՍԿՐԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ
Մա կույ կոսկ րի կոտր վածք նե րը հան դի պում են ինչ պես ձիե րի, այն պես էլ 

տա վա րի մոտ։ Ն րանք լի նում են՝ հա սա րակ, բե կո րա վոր, ու նե նում եմ վնաս
ված քա յին և  ախ տա բա նա կան բնույթ։ 

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ։ Ս լա քի ծայ րով որ ևէ կոշտ ա ռար կա յի վրա հեն վե լու, վեր
ջա վո րութ յու նը ինչոր ճեղ քում սեղմ ված վի ճա կում մնա լը, կեն դա նու վայր 
ընկ նե լը։

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Մա կույ կոսկ րի կոտր ված քի ախ տած նութ յու նը մեծ 
մա սամբ նման է սմբա կան ման ոսկ րի կոտր վածք նե րի ախ տած նութ յա նը։

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ։ Հեն վող վեր ջա վո րութ յան ու ժեղ կա ղութ յուն։ 
Կեն դա նին կանգ նած ժա մա նակ հեն վում է բռնի չի վրա։ Կ րա կա յին պա տի 
պսա կա յին եզ րե րը ան ջատ վում են և  ար յու նա հո սում։ Միջ փա կա նա յին ա կո
սը այ տու ցա վոր վում է, այ տու ցը սեղ մե լիս կեն դա նին ու ժեղ ցավ է զգում։ Սմ
բա կի հո դը ա րագ տա րա ծե լիս, նույն պես ցա վեր են ա ռա ջա նում, իսկ կծկե լիս 
ցա վը բա ցա կա յում է։ Վերջ նա կան ախ տո րո շու մը կա տար վում է ռենտ գե նան
կար ման և ռենտ գեն լու սա վոր ման մի ջո ցով։

ԿԱՆԽՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Բաց և  ախ տա բա նա կան կոտր վածք նե րի դեպ քում 
կան խո րո շու մը ան բա րեն պաստ է, իսկ փակ կոտր ված քի դեպ քում՝ զգույշ (լա
վա ցու մը հնա րա վոր է, Ա. Լ. Խախ լով)։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Կեն դա նուն տալ հան գիստ, սահ մա նա փա կել շար ժում նե րը, 
ա պա հո վել փա փուկ ցա մա քով։ Պայ տել բարձր կրնկա յին ե լույթ նե րով, ա ռանց 
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բռնի չա յին ե լուն դի պայ տով՝ մա կույ կոսկ րի վրա ճնշու մը թու լաց նե լու նպա
տա կով։ 810րդ  օ րից կի րա ռել բուժ ման ֆի զի կա կան մե թոդ ներ և զ բո սանք։

19․3 ՍՏՈՒԳԻ՛Ր ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԴ
1. Նկարագրե՛ք կոտրվածքների վնասվածքները ըստ բնույթի
2. Ինչպիսի՞ ձևեր են հայտնի կոտրված ոսկրի տեղաշարժման ժամանակ
3. Նկարագրե՛ք ոսկորի կլինիկական նշանները
4. Ի՞նչ է անհրաժեշտ ոսկրերի կոտրվածքների լավացման համար
5. Նկարագրե՛ք կոտրվածքների ժամանակ առաջին օգնությունը
6. Կենդանիների մարմնի առանձին հատվածների կոտրվածքների կլի նի

կա կան նշանները և առաջարկվող բուժումը

19․3 ԹԵՍՏԵՐ
I Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը

 Ոսկրերի ոչ լրիվ կամ մասնակի կոտրվածքներ են՝ 
1. ճեղքված 
2. ենթավերնոսկրային 
3. թերկոտրվածք
4. միջանձիգ
5. շեղակի
6. երկայնակի
7. տուտակաձև
8. բեկորավոր

II Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը
 Տարբերվում են կոտրված ծայրերի տեղաշարժման հետևյալ ձևերը ՝ 

1. տեղաշարժ անկյան տակ 
2. տեղաշարժ դեպի կողմ 
3. ծայրամասային ոլորված տեղաշարժ 
4. տեղաշարժ ըստ երկարության կարճացումով 
5. տեղաշարժ ըստ երկարության հեռացումով
6. միջաձիգ կոտրվածք

III Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը
 Կոտրվածքների կլինիկական  նշանները հետևյալներն են՝ 

1. Ֆունկցիայի խանգարում
2. Շարժունություն բնականինց անշարժ տեղում
3. Ճարճատյուն
4. Ուռուցք
5. Ցավ
6. Ձևափոխություն
7. Սալջարդ
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▻ http://rsnkr.am/content.php?contid=44 
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ԽԱՉԲԱՌ19
 Հորիզոնական

1. Ծածկույթների և խորանիստ մկանների վնասվածքն է, որն առաջանում 
է բարձր ջերմաստիճանների և քիմիական նյութերի  ազդեցության տակ։

 Ուղղահայաց 
1. Փա փուկ հյուս վածք նե րի մե խա նի կա կան այն փակ վնաս վածք նե րը, 

ո րոնք ա ռա ջա նում են բութ գոր ծի քի կար ճատև ներ գոր ծութ յու նից:
2. Մոր ֆո լո գիա կան և ֆունկ ցիո նալ խան գա րում նե րի հա մա լիր է, որն 

ա ռա ջա նում է հյուս վածք նե րում ու ժեղ, կար ճատև ազ դող վնա սող գոր ծոն
նե րի ազ դե ցութ յան հետ ևան քով:

3. Օր գա նիզ մին ոչ յու րա հա տուկ գրգռում նե րը և ն րա նում ա ռա ջա ցող 
ռեակ ցիա ներ։

4. Տ րավ մա յով հա րուց ված ախ տա բա նա կան վի ճակ, ո րո շա կի ժա մա նա
կա մի ջո ցում կեն դա նի նե րի ո րո շա կի խմբե րի ստա ցած վնաս վածք նե րի հա
մա կարգ

5. Կեն դա նի նե րը մոտ ա ռա ջա ցող վնաս վածք ներ, ո րը ա ռա ջա նում է ա նաս
նա շեն քե րի հրդեհ վե լու, նրանց վրա ե ռա ցած ջուր թա փե լու դեպ քում կամ երբ 
նրանք են թարկ վում են տաք օ դի, բո ցի և խիստ տաք գո լոր շու ազ դե ցութ յան։

6. Բ ջիջ նե րի և միջբջ ջա յին նյու թի ընդ հա նուր ծա գում, ո րո շա կի կազ մութ
յուն և ֆունկ ցիա ներ ու նե ցող միաս նա կան հա մա կարգ է։ 

7. Այր վածք, ո րը ա ռա ջա նում է թթու նե րը և ծանր մե տաղ նե րի ա ղե րից 
մաշ կի, լոր ձա թա ղանթ նե րի և խո րա դաս հյուս վածք նե րի այր վածք ա ռա ջաց
նող գոր ծո նով։
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ՄՈԴՈՒԼ 20
ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ուսումնառության արդյունքները
1. Կենդանիների եղջերահատում,
2. Կենդանիների ամորձատում,
3. Կենդանիների կճղակների մշակում:

20․1  ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԵՂՋԵՐԱՀԱՏՈՒՄ
20․1․1 ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԵՂՋՅՈՒՐՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
Մաշ կա յին ծած կույ թի ա ծանց յալ նե րի թվին են պատ կա նում մաշ կա յին գեղ

ձե րը, մա զե րը, ե ղունգ նե րը, կեն դա նի նե րի փափ կան նե րը, մաշ կա յին ա մուր 
ծայ րա պա նակ նե րը (սմբակ ներ, կճղակ ներ, ճան կեր), եղջ յուր նե րը, թռչուն նե
րի փե տուր նե րը, եղ ջե րա յին թե փուկ նե րը և  այլն: Այդ բո լոր գո յա ցութ յուն
նե րը գլխա վո րա պես ա ռա ջա ցել են վեր նա մաշ կի փո փոխ ման հետ ևան քով, 

ուս տի նրանք նույն պես կոչ վում են վեր նա մաշ կա յին գո յա
ցութ յուն ներ։ 

Ըն տա նի եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի ճա կա տոսկ րերն 
ու նեն սնա մեջ ոսկ րա յին եղջ րան ման ե լուն ներ, ո րոնք 
ծա ռա յում են որ պես հենք մաշ կա յին ծած կույ թի հա մար։ 
Դ րանք ու նեն մաշ կա յին ծա գում։ Ն կա րագր վող ե լուն նե րի 
մաշ կա յին ծած կո ցը կազմ ված է միայն մաշ կա հիմ քից կամ 
բուն մաշ կից և վեր նա մաշ կից։
Ն կար 1։ Խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նու եղջ յու րի կտրված քը։

1եղջ յու րի մաշ կա հիմք կամ բուն մաշկ, 2եղջ յու րի վեր նա մաշկ, 3եղջ յու րի ար մատ, 4եղջ յու րի 
մար մին, 5եղջ յու րի ծայր, 6ճա կա տոսկ րի եղջ րան ման ե լուն, 7եղջ րան ման ե լու նի ծոց, 8եղջ րա
ն ման ե լու նի ոսկ րա պատ։

Եղջ յուր նե րի մաշ կա հիմ քը ձուլ վում է ճա կա տոսկր նե րի եղջ րան ման ե լուն
նե րի ոսկ րա պատ յա նին։ Բուն մաշ կի պտի կաձև շեր տը օժտ ված է զար գա ցած 
պտկիկ նե րով, ո րոնք եղջ յուր նե րի հիմ քա մա սում կարճ են և  ու նեն խիստ դա
սա վո րութ յուն։  Պ տիկ նե րը եղջ յուր նե րի հիմ քա մա սից դե պի նրա ա զատ ծայր 
աս տի ճա նա բար եր կա րում են և հա մե մա տա բար նոս րա նում։ Ա մե նաեր կար 
պտիկ նե րը գտնվում են եղջ յուր նե րի ծայ րա մա սում։ 

Խո ղո վա կաձև եղջ րա յին շեր տը ձևա վո րում է եղջ րա յին պատ յա նը կամ 
եղջ յու րը։ 

Եղջ յու րի վրա տար բեր վում են ա նա տո միա կան ե րեք մա սեր՝ ար մատ, մար
մին, ծայ րեր։

ԵՂՋՅՈՒՐԻ ԱՐՄԱՏԸ հա րում է ճա կա տի մաշ կա յին ծած կույ թին։ Այդ տե
ղա մա սում նրա եղջ րա յին շեր տը հա մե մա տա բար բա րակ է, փա փուկ և գ րե թե 
ծածկ ված է նոսր մա զե րով։ 

ԵՂՋՅՈՒՐԻ ՄԱՐՄԻՆԸ ար մա տի ան մի ջա կան շա րու նա կութ յունն է դե պի 
եղջ յու րի ծայ րը։ Եղջ յու րի նշված հատ ված նե րում եղջ րա յին շեր տե րը հաս
տա նում են և  ար տա քին մա կե րե սում ձևա վոր վում կլո րա վուն, գնդաձև բար
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ձունք ներ՝ եղջ րա յին օ ղակ նե րը և թեթ ևա կի պրկում ներ։ Այդ օ ղակ նե րը խո շոր 
եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի մոտ նկատ վում են միայն եղջ յու րի հիմ քա յին մա
սում, իսկ դե պի նրա ծայ րը՝ ան հե տա նում։ Ն կա րագր վող օ ղակ նե րի թվով մո
տա վոր ճշտութ յամբ կա րե լի է ո րո շել կո վի տա րի քը և ծ նած հոր թե րի քա նա
կը։ Խո յի մոտ այդ օ ղակ նե րը նկատ վում են ամ բողջ եղջ յու րի եր կա րութ յամբ։

Կեն դա նի նե րի եղջ յուր նե րի ձևե րը պայ մա նա վոր ված են ա մե նից ա ռաջ 
ճա կա տոսկ րի եղջ րան ման ե լուն նե րի ձևե րով, իսկ հե տո նրանց մաշ կա յին 
ծած կույ թի եղջ յուր նե րը գրե թե կլո րա վուն են և  ի րենց ձևով բազ մա զան։

Գո մեշ նե րի եղջ յուր նե րը հա մե մա տա բար զանգ վա ծա յին են, կող քե րից 
տա փա կած, վե րին եզ րը հա մա չափ գո գա վոր է, իսկ ստո րի նը՝ ու ռու ցիկ, և  
ի րենց ա զատ ծայ րե րով ուղղ ված դե պի հետ։ Եղջ յու րի լայ նա կան կտրված քը 
ու նի մի ջա ձիգ օ վալ տեսք։

Խո յե րի մոտ եղջ յուր նե րը փոքրինչ տա փակ են, ընդ ո րում, ճնշող մա սի 
մոտ մի կող մը տա փակ է և նույ նիսկ եր կա րութ յամբ գո գա վոր, իսկ հա կա ռակ 
կող մը ու նի ոչ ճիշտ ե ռանկ յան ձև։ Խո յե րի եղջ յուր նե րը, սկսած ար մա տից 
դե պի ա զատ ծայ րը, խո տոր նա կի հար թութ յամբ պա րու րաձև ո լոր ված են։

Այ ծե րի եղջ յուր նե րը գո գա վոր ա ղեղ նաձև են, ծայ րե րով ուղղ ված են հետ։ 
Եղջ յուր նե րը կող քե րից թեթ ևա կի սեղմ ված են, դրանց առջ ևի եզ րը ա վե լի 
սուր է, քան հե տի նը։ 

20․1․2 ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԵՂՋԵՐԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ 
ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ
Եղջ յու րի ծայ րա տում, եղ ջե րա հա տում  հիմ նա կա նում կա տա րում են այն 

դեպ քե րում, երբ կեն դա նին ան հան գիստ է, խփում է մյուս կեն դա նի նե րին և 
շր ջա պա տող կեն դա նի նե րին են թար կում է մշտա կան տրավ մա յի և սթ րե սի, 
եղջ յու րի կոտր վե լու կամ ոչ ճիշտ ա ճի դեպ քում, ինչ պես նաև ընդ հան րա պես 
եղ ջե րազր կում են մատ ղաշ հա սա կում կեն դա նի նե րին ա ռա վել հան գիստ 
դարձ նե լու հա մար։  

Եղ ջե րա հատ ման հա մար կար ևոր է, որ պես զի ճիշտ ընտր վեն եղ ջե րատ
ման ե ղա նա կը և նա խա տես վող գոր ծիք նե րի ու պա րա գա նե րի ընտ րութ յու
նը, կեն դա նու ֆիքս ման ա պա հո վե լը, ինչ պես նաև անվ տան գութ յան տեխ նի
կա յին պահ պա նու մը։

Ս տորև ներ կա յաց վում են տար բեր ե ղա նակ նե րի ընտ րութ յան ժա մա նակ 
անհ րա ժեշտ գոր ծիք նե րի և պա րա գա նե րի նմուշ ներ։ 
Ն կար 2։ Եղ ջե րա հատ ման, եղ ջե րազրկ ման և  եղջ յուր նե րի այր ման հա մար նա խա
տես ված գոր ծիք ներ, պա րա գա ներ։

Եղջյուրի բռնիչներ և Էլաստրատոր̀ ռետինե օղակի հագցման սարք;
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Եղջրաայրիչ էլեկտրական, մարտկոցային, գազային;

Եղջրակտրիչ մետաղալարային՝ լարասղոց և «բալգարկա» տիպի;

Եղջրազրկման, այրման մածուկներ և մատիտներ (օգտագործվում է նշելուց հետո)։

Նկար 3։ Եղջերահատման համար նախատեսված հար մա
րանք կենդանուն ֆիքսելու/1/ համար։

20․1․3 ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԵՂՋՅՈՒՐԻ ԿՏՐՈՒՄԸ, ՀԵՌԱՑՈՒՄԸ ԵՎ 
ԵՂՋՅՈՒՐԻ ՀԻՄՔԻ ՄԱՍՈՒՄ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՎՆԱՍՎԱԾՔԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ
Տա րեց տա րի եղ ջե րատ ման հա մար նո րա նոր մե թոդ նե րի կի րա ռու մը լայն 

տա րա ծում է ստա նում հան րա պե տութ յան տար բեր ա նաս նա պա հա կան 
տնտե սութ յուն նե րում։ 

Նախ քան բուն գոր ծո ղութ յան անց նե լը, անհ րա ժեշտ է ի րա կա նաց նել նա
խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք ներ՝ գոր ծիք նե րի ընտ րութ յուն, վի րա հատ
ման տեխ նի կա յի կամ մե թո դի ընտ րութ յուն, կեն դա նու ֆիք սում, ինչ պես նաև 
շատ կար ևոր է վի րա բու ժա կան մա նի պուլ  յա ցիա նե րի անց կա ցու մից ա ռաջ 
1 Արգելվում է առանց ցավազրկման հորթերի եղջյուրների անդամահատում խարման կամ վիրա
բու ժական հեռացման միջոցով։
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կեն դա նուն ցա վազր կե լը («Ա նաս նա բու ժութ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 
35, կետ 16/1/),

Ցա վազրկ ման հա մար կա տա րում են եղջ յու րա յին ներ վի բլո կա դա․
 Տավարի և ոչխարի սրսկման տեղը եղջյուրի հիմքի և ակնակապիճի 

ետին եզրի միջև ընկած տարածության մեջտեղն է՝ ճակատոսկրի արտաքին 
կատարի եզրին մոտ: Ասեղն ուղղում են կատարի ոսկրի արտաքին կատարի 
եզրին մոտ: 

 Տա վա րի եղջ յու րա յին ներ վի բլո կա դա յի/2/ հա մար ա սեղն ուղ ղում են կա
տա րի տակ 1,5 սմ խո րութ յամբ, ո րի հա մար գոր ծա ծում են նո վո կաի նի 3% 
ա նոց լու ծույթ՝ 10 մլ քա նա կութ յամբ:  

 Խո յե րին սրսկում են փոքր –ինչ մա կե րե սո րեն: 

Ն կար 4։ Եղջ յու րա յին ներ վի բլո կա դա յի հա մար սրսկման տե ղի՝ կե տի ընտ րութ յու
նը/3/ և  եղջ յու րի ներ վի ցա վազր կու մը ըստ Ի․ Ի․ Մագ դա յի։

Ն կար 5։ Եղջ յուր նե րի մե խա նի կա կան վնաս վածք /4/։

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ կախ ված են վնաս ված քի բնույ թից և  աս տի ճա
նից: Հա ճախ տե ղի է ու նե նում եղջ յու րի եղ ջե րա յին պատ յա նի ան ջա տու մը 
ճա կա տոսկ րի եղջ յու րա յին ե լու նից, ճա կա տոսկ րի եղջ յու րա յին ե լու նի ճեղք
վածք ներ կամ կոտր վածք ներ՝ հիմ քից կամ նրա նից տար բեր հե ռա վո րութ յան 
վրա: Ե թե խախտ վել է եղ ջե րա յին պատ յա նի կա պը ստո րա դաս հյուս վածք նե
րի և ճա կա տոսկ րի եղջ յու րա յին ե լու նի միջև, ա պա եղջ յու րի շար ժե լը խիստ 
ցավ է պատ ճա ռում կեն դա նուն, նրա ջեր մութ յու նը բարձր է, կեն դա նին գլու
խը թե քում է վնաս ված եղջ յու րի կող մը: Շու տով եղջ յու րի հիմ քի մոտ եր
ևում է թա րա խա յին ար տա զա տուկ, եղջ յու րը ա վե լի շար ժուն է դառ նում և  
ընկ նում է կամ հեշ տութ յամբ հե ռաց վում: Ճա կա տոսկ րի եղջ յու րա յին ե լու նի 
կոտր ված քի ժա մա նակ նախ աչ քի է ընկ նում եղջ յու րի շար ժու նա կութ յու նը: 
1 Բլոկադա՝ որևէ օրգանի գործունեության մեկուսացում, անջատում, անզգայացում
2 © «ՌԶԳ» ՀԿ, Արեգ Սարուխանյան
3 © http://hotsta.net  
4 ©http://hotsta.net 

Եղջ յուր նե րի վնաս վածք նե րի պատ ճառ նե րը մե խա նի
կա կան են ՝ կեն դա նու վայր ընկ նե լը, հար ված նե րը, եղջ
յուր նե րի սեղմ վե լը տախ տակ նե րի կամ մե տաղ յա ա ռար
կա նե րի միջև, կեն դա նի նե րին անշ նորհք տա պա լե լը և  այլն
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Որ քան կոտր ված քը մոտ է եղջ յու րի հիմ քին, այն քան շար ժու նութ յու նը  ու ժեղ 
է ար տա հայտ ված և  ընդ հա կա ռա կը: Խոր կոտր վածք նե րի դեպ քում, երբ բաց
վում են ճա կա տոսկ րի եղջ յու րա յին ե լու նի ծո ցե րը և վ նաս վում խո շոր ա նոթ
նե րը, նկատ վում է ար յու նա հո սութ յուն եղջ յու րի ար մա տից և ք թանց քից:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ կա տար վում է կլի նի կա կան նշան նե րի, իսկ կաս կա ծե լի 
դեպ քում նաև ռենտ գեն յան հե տա զո տութ յան տվյալ նե րի հի ման վրա:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ե թե կա տա րում են եղջ յու րի խոր ծայ րա տում (ամ պու տա
ցիա) և բաց վում է ճա կա տոսկ րի եղջ յու րա յին ե լու նի ծո ցը կամ ե թե եղջ յու րի 
պատ յա նը ան ջատ վում է, ա պա, որ պես զի այն տեղ չլցվի, դնում են խծուծ ներ, 
եղջ յու րի ծայ րա տի վրա ցա նում հա կա նե խիչ  փո շի կամ ծած կում հա տուկ 
մա ծու կով (ո րի կազ մի մեջ են մտնում՝ մեղ րա մոմ կամ պա րա ֆին՝ 10,0 վա զե
լի նի յուղ՝ 2,0, փայ տի ձյութ (գյո գոտ)  կամ իխ թիոլ՝ 2,0) և փա թաթ վում վի րա
կա պով, ո րը փո խում են 56րդ  օ րը: Ար յու նա հո սութ յու նը դա դա րեց նում են 
վի րա դա նա կի սուր ծայ րը մտցնե լով վնաս ված ա նո թի մեջ և պտ տեց նե լով իր 
ա ռանց քի շուր ջը կամ եղջ յու րի կտրված մա կե րե սը ծած կում են ջրա յին բաղ

նի քում հա լեց րած վե րը նշված 
մա ծու կով և փա թա թում:  
Բաց ված խո ռո չի մեջ դնում 
են ֆու րա ցի լի նի 1:5000ի 
լու ծույ թով թրջված խծուծ և 
ծած կում թա սա կաձև սոսն ձե 
վի րա կա պով:
Ն կար 6։ Եղջ յուր նե րի վնաս ված
քը վի րա կա պե լը /1/։

Ե թե կոտր վել է ճա կա տոսկ րի եղջ յու րա յին ե լու նի ծայ րը կամ մի ջին մա սը, 
իսկ եղջ յու րը պահ պան ված է, վնաս ված եղջ յու րը ամ րաց վում է մե տաղ յա կամ 
փայտ յա բե կա կալ նե րով (եղջ յու րը կա րե լի է ամ րաց նել նաև գիպ սե փա թա թա
նով): Լա վա ցու մը տևում է մեկ ա միս: Ե թե եղջ յու րը կոտր վել է հիմ քից, այդ դեպ
քում հե ռաց նում են ճա կա տոսկ րի եղջ յու րա յին ե լու նը՝ եղջ յու րի հետ միա սին: 

Ն կար 7։  ա) ու թաձև վի րա կապ, բ) եղջ յու րի ամ րա ցու մը մե տաղ յա բե կա կա լով, գ) 
թա սա կաձև սոսն ձե վի րա կապ:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Եղջ յու րի վնաս վածք նե րը կան խե լու հա մար մեծ ու
շադ րութ յուն պետք է դարձ նել ա նաս նա շեն քե րի կա ռուց ված քի ու ա րո տի 
1 © «ՌԶԳ» ՀԿ, Արեգ Սարուխանյան
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կազ մա կերպ ման վրա: Ա նաս նա շեն քում պետք է նեղ վածք չլի նի, այն տեղ և բա
կե րում չպետք է լի նեն գյու ղատն տե սա կան գոր ծիք ներ, մե քե նա ներ, ա րո տա
վայ րե րը պետք է հե ռու լի նեն բա նուկ ճա նա պարհ նե րից, շի նա րա րա կան հրա
պա րակ նե րից: Կեն դա նի նե րի տա պա լու մը պետք է զգու շութ յամբ կա տար վի:

Լի նում են դեպ քեր, երբ եղջ յու րը հե ռաց
նե լու կա րիք է զգաց վում այն դեպ քում, երբ 
այն ա ճում է դե պի գլու խը և վ նա սում գլխի 
փա փուկ հյուս վածք նե րը և  աչ քը (օ րի նակ, 
խո յե րի մոտ), կամ ան հան գիստ կեն դա նի նե
րի եղ ջե րա հատ ման անհ րա ժեշ տութ յուն է 
զգաց վում,  կեն դա նուն ֆիք սում են կանգ
նած, գլու խը թե քում են վի րա հատ ման կող
մը և  ա ղեղ նա վոր սղո ցով կամ թեր թաս ղո ցով 
կտրում են եղ ջե րա պատ յա նի ծայ րը, ո րից հե
տո խար տո ցով հար թում են կտրված ծայ րի 
եզ րե րը: 

Ն կար 8։ Եղ ջե րազր կում  լա րաս ղո ցի օգ նութ յամբ1։

Ներ կա յումս կի րառ վում են տար բեր ե ղա նակ ներ եղ ջե րատ ման, եղ ջե րազրկ
ման, ծայ րատ ման հա մար, ինչ պի սիք են՝ եղջ յուր նե րի հիմ քի մաշ կին հա տուկ 
ու նե լիի մի ջո ցով օ ղա կի հագց նու մը, եղջ յու րի բլրի կտրու մը շա ղա փով, հիմ
քե րով կամ թթու նե րով, եղջ րազր կու մը խա րող գոր ծիք նե րով և  այլն։ Օ րի նակ․

22,5 տա րե կան կեն դա նի նե րին եղ ջե րազր կե լու հա մար Ի. Յա. Տի խո նի նը 
և ն րա աշ խա տա կից նե րը կի րա ռում են ա նար յուն մե թոդ եղջ յուր նե րի հիմ քի 
մաշ կին հա տուկ ու նե լիի մի ջո ցով օ ղակ դնե լով՝ վա կո ւում ռե տի նից պատ
րաս տած, որն ու նի 10մմ ներ սի և 1520մմ  ար տա քին տրա մա գիծ: Օ ղա կը 
ճնշե լով հյուս վածք նե րի վրա խան գա րում է նրանց սնու մը, ո րի հետ ևան քով 
եղջ յուր նե րը 1 1,5 ամ սից հե տո ինքն ի րեն ընկ նում են:

12 շա բա թա կան հոր թե րին եղ ջե րազր կում են 2,5 սմ  ար տա քին տրա մա
գիծ ու նե ցող շա ղա փով կամ 10սմ  եր կա րութ յուն ու նե ցող պող պատ յա խո
ղո վա կով: Կեն դա նուն ֆիք սում են կանգ նած, հե ռաց նում են եղջ յու րի բլրի 
շրջա պա տի մա զե րը յո դի լու ծույթ քսում, ա պա շա ղա փը դնում եղջ յու րի բլրի 
վրա և  ա րագ պտտեց նե լով կտրում մաշ կը, ո րից հե տո շա ղա փը թե քում են 90 
աս տի ճան և կտ րում եղջ յու րի բլու րը, վեր քի վրա ցա նում տհաճ հոտ ու նե
ցող ան տի սեպ տիկ փո շի: 

12 շա բա թա կան հոր թե րին ա ռա ջարկ վում է եղ ջե րազր կում նաև հիմ քե րով 
և թ թու նե րով: Հոր թե րին եղ ջե րազր կե լու հա մար Լ. Ի. Ցե լիշչ ևը գոր ծա ծել է 
ծծմբաթ թու՝ խրո մաթթ վի հետ (10:1), ո րով 11,5  րո պեի ըն թաց քում տրո րել է 
եղջ յու րի աճ ման տե ղի հյուս վածք նե րը: Լու ծույ թը թա փան ցում է խո րը, ու ժեղ 
ցա վեր չի ա ռա ջաց նում, ա ռա ջա նում է չոր կեղև, ո րը ժա մա նա կի ըն թաց քում 
դան դա ղո րեն ան ջատ վում է: Կ ծու կա լիու մից կամ նատ րիու մից պատ րաս տած 
մա տի տը բռնում են թղթով և ք սում եղջ յու րի բլրին, իսկ նրանց փո շին խառ
նում  գրա սեն յա կա յին սոսն ձի հետ հա վա սար քա նա կով և կոշտ խո զա նա կով 
քսում նույն տե ղե րին: Եր կու դեպ քում էլ քսում են այն քան, մինչև մի կա թիլ 
ար յուն դուրս գա լը: Ա զո տա կան թթուն ա պակ յա ձո ղով մի քա նի ան գամ քսում 
1  © «ՌԶԳ» ՀԿ, Արեգ Սարուխանյան
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են եղջ յու րի բլրին: Հիմ քեր և թ թու ներ օգ տա գոր ծե լուց ա ռաջ, եղջ յու րի շուր ջը 
վա զե լին են քսում կամ այն ծած կում են կենտ րո նում 23սմ տ րա մագ ծով անցք 
ու նե ցող ռե տի նե թի թե ղով: Պետք է հետ ևել, որ պես զի հոր թե րը միմ յանց չլի զեն:

Ի. Յա. Տի խո նի նը և ն րա կո լե գա նե րը եղ ջե րազրկ ման հա մար ա ռա ջար
կում են կա տա րել սպիր տի սրսկում ներ, ո րի հա մար վերց նում են  2գր նո վո
կաին, 20 մլ թո րած ջուր և 80 մլ ս պիրտ: Մեկ սրսկման հա մար պա հանջ վում 
է 610 մլ լու ծույթ, ո րը սրսկում են եղջ յու րի ա ռա ջաց ման տե ղի և ն րա շրջա
պա տի հյուս վածք նե րում՝ 2 սմ լայ նութ յամբ: Սրսկ ման տե ղում ա ռա ջա նում է 
այ տուց, ո րը ներծծ վում է 712 օր վա ըն թաց քում: 

36 շա բա թա կան հոր թե րին եղ ջե րազր կում են ա ռա վել տա րած ված ե ղա
նակ նե րից, հոր թե րի եղջ յուր նե րի ա ճը կան խե լու հա մար նրանք ա ռա ջարկ
վում են կա տա րել խա րում ներ՝ զա նա զան խա րիչ մի ջոց նե րով: Շի կա ցած գոր
ծի քը կպցնում են եղջ յու րի բլրին և պա հում` թեթև սեղ մե լով։ Նախ սուր 
ու նե լիով հա տում են եղջ յու րը հիմ քին մոտ, ա պա կա տա րում խո րը խա րում՝ 
2030 վայրկ յան տևո ղութ յամբ:  Վեր քը ծածկ վում է սև կարծր կե ղով, որն 
ան ջատ վում է մեկ ամս վա ըն թաց քում՝ չտա լով ոչ մի բար դութ յուն (Ա. Յու. 
Կ րաս նիտս կին և Ն. Ս. Պո լի կար պով):

Ն կար 9։ Եղ ջե րազր կում է լեկտ րա կան /1/ և գա զա յին խար ման գոր ծիք նե րով /2/։
Ո րոշ մաս նա գետ ներ եղջ յու րը հե ռաց նե լուց հե տո վեր քը ծած կում են մաշ

կա յին լա թե րով (Ն. Ս. Օստ րովս կի): 
Եղ ջե րա տու մը ըն դուն ված կարգ է ա նաս նա բու ծութ յան և ֆեր մա նե րի 

կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցում։ Հաշ վի առ նե լով, որ եղ ջե րա հա տու մից կեն
դա նի նե րը հար վա ծում են միմ յանց և  եր բեմն մա հա ցու վնաս վածք ներ պատ
ճա ռում, վնաս վում է կեն դա նի նե րի մաշ կը, կուր ծը, աչ քե րը, եղջ յուր նե րը, 
պատ ճառ են դառ նում հղի կեն դա նի նե րի վիժ ման, և  այլ նի, ին չը նաև մեծ 
վնաս է տնտե սութ յան հա մար, ուս տի վեր ջին տա րի նե րին մի շարք գիտ նա
կան ներ ա ռա ջար կում են զա նա զան մի ջոց ներ՝ կան խե լու հա մար եղջ յուր նե
րի ա ճը դեռ կեն դա նու մատ ղաշ հա սա կից։

Պատ շաճ ի րա կա նաց ված եղ ջե րատ ման արդ յուն քում կեն դա նու եղջ յուր
ներն ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում իս պառ վե րա նում են։

« Վորլդ Վայդ Սա յըրս» կազ մա կեր պութ յու նը (WWS ԱՄՆ, զբաղ վում է 
տոհ մա յին աշ խա տանք նե րով և սերմ նա հե ղու կի վա ճառ քով) սե լեկ ցիոն աշ
խա տանք նե րի արդ յուն քում գրան ցել է կար միր Հոլշ տեյն կաթ նա յին բու ծա
րա նա յին ցե ղի ցլեր, ո րոնք ա պա հո վում են միայն ա նեղջ յուր սե րունդ:
1 © http://agromshakuyt.card.am/, Տիգրան Գաբրիել յան և Ցոլակ Սոֆյան
2 © Konstantin Kapiturov
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20․1 ՍՏՈՒԳԻՐ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԴ
1. Ի՞նչ կա ռուց վածք ու նեն տար բեր տե սա կի եղջ յուր նե րը:
2. Ո րո՞նք են կեն դա նի նե րի եղ ջե րա հատ ման հա մար անհ րա ժեշտ գոր

ծիք նե րը։
3. Ի՞նչ ե ղա նակ ներ են հայտ նի եղ ջե րա հատ ման, եղ ջե րազրկ ման հա մար։
4. Ի՞նչ նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք ներ է անհ րա ժեշտ ի րա կա

նաց նել նախ քան եղջ յու րի կտրե լը, հե ռաց նե լը կամ եղջ յու րի հիմ քի 
մա սում ա ռա ջա ցած վնաս ված քի մշա կու մը:

20․1 ԹԵՍՏԵՐ
I Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 

 Խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նու եղջ յու րի կտրված քը կազմ ված է՝
1. եղջ յու րի մաշ կա հիմ քից կամ բուն մաշ կից, 
2. եղջ յու րի վեր նա մաշ կից, 
3. եղջ յու րի ար մա տից, 
4. եղջ յու րի մարմ նից, 
5. եղջ յու րի ծայ րից, 
6. ճա կա տոսկ րի եղջ րան ման ե լու նից, 
7. եղջ րան ման ե լու նի ծո ցից, 
8. եղջ րան ման ե լու նի ոսկ րա պա տից,
9. են թաակ նա կապ ճա յին ներ վից,

10. վե րը նշված բո լոր պա տաս խան նե րը ճիշտ են:

II Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Եղ ջե րակտ րիչ գոր ծիք են՝

1. եղջ յու րի բռնի չը,
2. է լեկտ րա կան եղջ րաայ րի չը, 
3. մարտ կո ցա յին եղջ րաայ րի չը,
4. գա զա յին եղջ րաայ րի չը,
5. մե տա ղա լա րա յին եղջ րակտ րի չը, 
6. եղ ջե րազրկ ման այր ման մա ծուկ նե րը,
7. եղ ջե րազրկ ման մա տիտ նե րը.

III Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Խո յի եղջ յու րա յին ներ վի բլո կա դա յի հա մար ա սեղն ուղ ղում են կա տա րի 

տակ՝
1. 2,5 սմ
2. 3,5 սմ
3. 1,0 սմ
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20․2  ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԱՄՈՐՁԱՏՈՒՄ
20․2 ա) ԱՄՈՐՁԻՆԵՐԻ, ԱՄՈՐՁԱՊԱՐԿԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
Ա մոր ձի նե րը (didymis, orchis) և մա կա մոր ձի նե րը (epididymis) ա րա կան սե

ռա կան հիմ նա կան գեղ ձերն են, որ տեղ տե ղի են ու նե նում ինչ պես սերմ նա
բջիջ նե րի զար գա ցու մը և հա սու նա ցու մը, նույն պես և սե ռա կան  հոր մոն նե րի 
ա ռա ջա ցու մը։ Ա մոր ձի նե րը ու նեն ձվաձև կամ կլո րա վուն տեսք։ Ա մոր ձի նե
րը և  մա կա մոր ձի նե րը ար տա քի նից պատ ված են հարթ և փայ լուն սե փա կան 
բու նո ցա յին թա ղան թով, ո րը ո րո վայ նա մի զի ըն դե րա յին թեր թիկն է։ Վեր ջինս 
իր ներ սի մա կե րե սով սեր տո րեն կապ ված է ա մոր ձու սպի տա կու ցա յին թա
ղան թի (շա րակ ցահ յուս ված քա յին ա մուր գո յա ցութ յուն), իսկ դրսի մա կե րե
սով՝ ան ցո ղիկ կա պա նով, ընդ հա նուր բու նո ցա յին թա ղան թի հետ։

Ա մոր ձին ու նի գլխա յին և պո չա յին ծայ րեր, մա կա մոր ձա յին (փոքր կո րու
թ յուն) և  ա զատ եզ րեր (մեծ կո րութ յուն), կողմ նա յին ու ներ սի մա կե րես ներ

Մա կա մոր ձու պո չի կից սկսվում է սերմ նա ծո րա նը, ո րը գտնվում է բու նո
ցա յին խո ղո վա կում։ Մա կա մոր ձին և սերմ նա լա րը/1/ թույլ զար գա ցած թա
փան ցիկ թա ղան թով (ան ցո ղիկ կա պա նով), ո րը մա կա մոր ձու պո չի կի հատ
վա ծում բա վա կա նին հաս տա նում է և կոչ վում է ուղ ղա պահ կա պան, միա ցած 
են բու նո ցա յին կա պա նի հետ։

Միասմ բակ կեն դա նի նե րի և  եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի ա մոր ձի նե րը տե ղադր
ված եմ մի ջազդ րա յին տա րա ծութ յու նում։ Խո զի, ուղ տի, շան, կատ վի և ճա գա րի 
ա մոր ձի նե րը տե ղադր ված են հե տանց քից ցած, հե տազդ րա յին տա րա ծու թյու
նում, շեղ դիր քով, ընդ ո րում գլխի կա յին ծայրն ուղղ ված է ա ռաջ և ցած, իսկ պո
չա յի նը՝ վեր և հետ, մա կա մոր ձին ա մոր ձու նկատ մամբ գրա վում է կողմ նա յին
առաջ նա յինվե րին, իսկ մա կա մոր ձու պո չի կը՝ վե րինհե տինկողմ նա յին դիրք։

Ա մոր ձու հե տին մա սում սպի տա կու ցա յին թա ղան թը հաս տա նում և վե
րած վում է միջ նոր մի, ո րից դե պի գեղ ձի խորք են գնում շա րակ ցահ յուս ված

քա յին խտրոց ներ, ո րոնք էլ ա մոր ձին բա ժա նում են 250 
բլթակ նե րի: Յու րա քանչ յուր բլթա կում կա 14 ո լո րուն 
խո ղո վակ, իսկ ամ բողջ ա մոր ձու մեջ՝ 350400: Խո ղո վա կի 
եր կա րութ յու նը 3070 սմ  է, տրա մա գի ծը՝ 150200 մկմ: Ո լո
րուն խո ղո վակ նե րի ա րան քում գտնվում են ին տերս տի
ցիալ բջիջ ներ՝ գլան դու լո ցիտ ներ, լեյ դի գի բջիջ ներ, ո րոնք 
ար տադ րում են տես տոս տե րոն:
Ն կար 10։ Ա մոր ձա պար կի շեր տե րի սխե ման։

1ա մոր ձա պար կի մաշկ, 2մկա նաէ լաս տիկ թա ղանթ, 21ա մոր ձա պար կի միջ նա պատ, 
3ա մոր ձու ար տա քին բարձ րաց նող մկա նի փա կեղ, 4ար տա քին բարձ րաց նող մկան, 
5ընդ հա նուր բու նո ցա յին թա ղանթ, 6բու նո ցա յին խո ռոչ, 7սե փա կան բու նո ցա յին 
թա ղանթ, 8ա մոր ձի, 9մա կա մոր ձի, 10սերմ նա լար, aֆիբ րո զա յին թեր թիկ, bշճա յին 
թեր թիկ։  

1 ՍԵՐՄՆԱԼԱՐ (funiculus spermaticus) ամորձու և մակամորձու միջընդերքն է, ունի կոնաձև 
տեսք, արտաքինից ծածկված է սեփական բունոցային թաղանթով։
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ԱՃՈՒԿԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ(canlis inguinalis), ա ճու կա յին ներ քին (ո րո վայ
նա յին) օ ղա կից սկսվող և դե պի դուրս՝ ա ճու կա յին ար տա քին (են թա մաշ կա
յին) օ ղա կը ձա գա րաձև լայ նա ցող, մինչև 1013 սմ  եր կա րութ յուն ու նե ցող 
ճեղ քաձև տա րա ծութ յուն է, ցու լի նը քիչ ա վե լի եր կար 1011 սմ և նեղ, վա
րազ նե րի նը՝ 35 սմ, ճա գար նե րի նը լայն են և  ա մոր ձի նե րը կա րող են փոշ տից 
տե ղա փոխ վել ո րո վայ նի խո ռոչ, և հա կա ռա կը։

ԱՄՈՐՁԱՊԱՐԿsuccus testicularis, կաթ նա սուն կեն դա նի նե րի մեծ մա սի 
ա մոր ձի նե րը գտնվում են ա մոր ձա պար կում, որն ա ճու կա յին հատ վա ծի ո րո
վայ նի պա տի ար տափ քումն է։ Ա մոր ձա պար կի պա տը կազմ ված է․

 Փոշ տից
▻ Մ կա նա փա կե ղա յին թա ղանթ
▻ Են թամ կա նափա կե ղա յին, կու պե րա յին  կամ փոշ տի թա ղանթ

 Ա մոր ձու բարձ րաց նող ար տա քին մկա նից
 Ընդ հա նուր բու նո ցա յին թա ղան թից։

▻ Ա ճու կա յին խո ղո վա կում ա ռա ջաց նում է բու նո ցա յին խո ղո վակ
▻ Ա մոր ձա պար կում՝ բու նո ցա յին խո ռոչ

20․2 բ) ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄՆ ԱՄՈՐՁԱՏՈՒՄԻՑ ԱՌԱՋ ԵՎ
 ՆՐԱՆՑ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ԱՄՈՐՁԱՏՄԱՆ  
Ա մե նից ա ռաջ ա նամ նե զի տվյալ նե րով և  ա մոր ձատ վող կեն դա նի նե րի հե

տա զո տութ յամբ բա ցա ռում են տնտե սութ յու նում վա րա կիչ հի վան դութ յուն
նե րի առ կա յութ յու նը։ Տվ յալ տնտե սութ յու նում վա րա կիչ հի վան դութ յան 
հայտ նա բեր ման դեպ քում ա մոր ձա տում չեն կա տա րում մինչև տնտե սութ յան՝ 
այդ հի վան դութ յան նկատ մամբ ա պա հով դառ նա լը։ Բա ցի դրա նից, մինչև 
ա մոր ձա տե լը կեն դա նի նե րին են թար կում են ընդ հա նուր կլի նի կա կան հե տա
զո տութ յան և  ա մոր ձա տում միայն ա ռողջ կեն դա նի նե րին, իսկ հի վանդ, թա
րա խա յին պրո ցես ներ ու նե ցող և հ յուծ ված կեն դա նի նե րին չեն ա մոր ձա տում 
մինչև նրանց ա ռող ջա նա լը կամ գի րա նա լը։ Կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի 
նաև ա մոր ձա պար կի հե տա զո տութ յու նը, ո րի ժա մա նակ ու շադ րութ յուն են 
դարձ նում նրա մաշ կի վնաս վածք նե րի , ա մոր ձի նե րի մե ծութ յան, նրանց ամ
րութ յան, սերմ նա լա րի եր կա րութ յան վրա։ Շո շա փե լով ո րո շում են ա մոր ձա
պար կի պա րու նա կութ յան բնույ թը (հե ղուկ նե րի կու տա կում, ա ղիք նե րի կամ 
ճար պո նի առ կա յութ յուն, նո րա գո յա ցութ յուն ներ), ա մոր ձա պար կի և  ա մոր
ձու թա ղանթ նե րի կպում ներն ու այդ հե տա զո տութ յուն նե րի հի ման վրա ո րո
շում կեն դա նու ա մոր ձի նե րի ֆունկ ցիա յի դա դա րեց ման ե ղա նա կը։ 

Միասմ բակ կեն դա նի նե րին ա մոր ձա տե լիս հե տա զո տում են նաև ա ճու
կա յին խո ղո վակ նե րի օ ղակ նե րը։ Կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի ա ճու կա յին 
ներ քին օ ղա կի հե տա զո տու մը, ո րի հա մար ձեռքն ու ղիղ ա ղի քով տա նում են 
օ ղա կի հատ վա ծը և մատ նե րով շո շա փում օ ղա կը։ Ե թե օ ղա կի մեջ մտնում է  
ե րեք մատ, նշա նա կում է  օ ղա կը լայն է և  այդ պի սի կեն դա նուն կամ չեն ա մոր
ձա տում, կամ ա մոր ձա տում են ա մոր ձատ ման փակ ե ղա նա կով։ 

Ել նե լով հե տա զոտ ման արդ յունք նե րից, ա մոր ձատ վող կեն դա նի նե րին 
խմբա վո րում են, ա մոր ձա տու մից 1213 ժամ ա ռաջ զրկում են խտաց րած կե
րից, իսկ կո պիտ կե րի քա նա կը պա կա սեց նում են։ Կա րե լի է ա մոր ձա տել տար
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վա բո լոր ե ղա նակ նե րին, բայց ա վե լի լավ է գար նա նը և  աշ նա նը, երբ ճան ճեր 
չկան և  ե ղա նա կը շոգ չէ։ Ա մոր ձա տե լիս շատ կար ևոր է հետ ևել ան տի սեպ
տի կա յի կա նոն նե րի կի րառ մա նը, ո րին հաս նե լու հա մար նա խօ րոք մաք րում 
են կեն դա նու ա մոր ձա պար կի հատ վա ծը, կա րի քի դեպ քում նույ նիսկ լվա նում 
են այն, ստե րի լաց նում են բո լոր գոր ծիք նե րը, կա րան յու թը, մշա կում վի րա
հատ ման դաշ տը և վի րա հա տում մշակ ված ձեռ քե րով։ Փո շի չլի նե լու դեպ քում 
ա մոր ձա տում են մա քուր տե ղում, լավ ե ղա նա կի դեպ քում՝ կա նա չի վրա։ 

Ն կար 11։ Ա մոր ձատ ման հա մար նա խա տես ված հիմ նա կան անհ րա ժեշտ պա րա գա
ներ (ան տի սեպ տիկ ցա նա փո շի, նո վո կա յին, նե րար կիչ, յոդ, սպիրտ, վի րա դա նակ աէ
րո զոլ « Չե մի», նո վո կա յին, ա սեղ թե լով)

20․2 գ) ԱՐՈՒ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՍԵՌԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԵՂՁԵՐԻ 
ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ
Ա րու կեն դա նի նե րի սե ռա կան հիմ նա կան գեղ ձե րի ֆունկ ցիա յի դա դա րե

ցու մը կեն դա նու օր գա նիզ մում ա ռա ջաց նում է այն պի սի փո փո խութ յուն ներ, 
ո րոնց շնոր հիվ ա վե լա նում է կեն դա նու օր գա նիզ մի ճար պի քա նա կը, լա վա
նում է մսի և ճար պի ո րա կը, վե րա նում է վա րա զի ու նո խա զի մսի յու րա հա
տուկ հո տը, կեն դա նի նե րը զրկվում են, ինչ պես վաղ և  ան ժա մա նակ, նույն
պես և նեղ ազ գակ ցա կան բեղմ նա վոր ման հնա րա վո րութ յու նից ու տոհ մա յին 
տե սա կե տից ոչ լիար ժեք կեն դա նի նե րի բեղմ նա վո րու մից։ Սե ռա կան հիմ նա
կան գեղ ձե րի ֆունկ ցիա յի դա դա րե ցու մը հա կա ցուց վում է վա րա կիչ հի վան
դութ յուն նե րի ժա մա նակ և բո լոր այն դեպ քե րում, երբ կեն դա նին բարձր ջեր
մութ յուն ու նի, հի վանդ է կամ հյուծ ված։

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Վի րա հա տա կան մի ջամ տութ յու նից ա ռաջ և հե տո վի րա հա տա կան դաշ տը 
անհ րա ժեշտ է մշա կել և  ախ տա հա նել։ Վեր քը մշա կում են յո դի թուր մով, յո
դա ֆոր մի, կրեո լի նի քսուք նե րով կամ աէ րո զոլ « Չե մի» ով։
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Ա ռա ջարկ ված են շատ մե թոդ ներ, սե ռա կան գեղ ձե րի ֆունկ ցիա յի դա դա
րեց ման հա մար ա ռա վել ու շագ րավ է Ա․ Ա․ Բայ բուրտց յա նի և Բ․ Լ․ Մկրտչ յա
նի կող մից մշակ ված արդ յու նա վետ ե ղա նա կը, ո րի ժա մա նակ ա ռա ջարկ վում 
է հե ռաց նել ա մոր ձու պա րու նա կութ յու նը (պա րեն խի ման), իսկ ա մոր ձի նե րի 
շա րակ ցահ յուս ված քա յին նե ցու կը և մա կա մոր ձին մնում են կեն դա նու օր գա
նիզ մում, ո րի հետ ևան քով դա դա րում է սե ռա կան գեղ ձե րի սպեր մա տո գեն 
ֆունկ ցիան, իսկ հոր մո նալ ֆունկ ցիան պահ պան վում է մա սամբ, ո րի շնոր հիվ 
կեն դա նու աճն ու զար գա ցու մը տե ղի են ու նե նում գրե թե նոր մալ՝ այն պես, 
ինչ պես չա մոր ձատ ված նե րի նը։ Մ յուս ե ղա նակ նե րի հա մե մա տութ յամբ ու նի 
մեծ ա ռա վե լութ յուն նաև վի րա բու ժա կան տե սա կե տից, կա տա րու մը հեշտ է 
և քիչ ժա մա նակ, օգ նա կան և դե ղո րայք է պա հան ջում։

Սե ռա կան հիմ նա կան ֆունկ ցիա յի գեղ ձե րի դա դա րե ցումն ի րա կա նաց
նում են տար բեր ե ղա նակ նե րով․

 ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿ։ Սե ռա կան հիմ նա կան գեղ ձե րի վրա ազ դում են 
ռենտ գեն յան ճա ռա գայթ նե րով, ո րոնք ներ թա փան ցե լով ա մոր ձու հյուս ված
քի մեջ, ազ դում են նրա գեղ ձա յին տար րե րի վրա և դա դա րեց նում նրանց 
ֆունկ ցիան։ Այս ե ղա նակն ու նի միայն բու ժա կան և փոր ձա րա րա կան նշա
նա կութ յուն։

 ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿ։ Ո րոշ հե ղի նակ ներ լավ արդ յունք են ստա ցել 
ա մոր ձի նե րի մեջ նե րար կե լով զա նա զան քի միա կան նյու թեր։ Սա կայն այդ 
ե ղա նա կը դեռևս տա րա ծում չի ստա ցել։

 ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿ։ Իր հեր թին լի նում է ա նար յուն և  ար յու նա յին։
 Ա նար յուն (վեր մաշ կա յին) ե ղա նակ նե րը բազ մա զան են և  ու նեն մեծ 

տա րա ծում, հատ կա պես եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի նկատ մամբ։ Այս ե ղա
նակ նե րի կի րառ ման ժա մա նակ կա տար վում է այս կամ այն վի րա բու ժա կան 
մի ջամ տութ յու նը, ո րի հետ ևան քով խան գար վում է ա մոր ձի նե րի սնու ցու մը 
և դա դա րում է նրանց ֆունկ ցիան, կեն դա նուն կրտում են ա ռանց ա մոր ձա
պար կի պա տը վնա սե լու և  ա մոր ձի ներն օր գա նիզ մից հե ռաց նե լու։ Այս խմբի 
մեջ մտնող ե ղա նակ նե րից կա րե լի է նշել․

● Սերմ նա լա րի ամ բող ջա կա նութ յան խախ տում․ 
 Սերմ նա լա րի ջնջխու մը 
 Տար տուն (սերմ նա լա րի կտրու մը, ղա զա խա կան ե ղա նակ) 
 Բիս տուր նա ժը (սերմ նա լա րի ո լո րու մը)  
 Է լաստ րա ցիան (ռե տի նե օ ղա կի օգ տա գոր ծու մը)

● Կոմպ րե սիո նը (Ա․ Ա․ Բայ բուրտց յան, Մա չա լովս կի և  այլն)
▻ Ար յու նա յին ե ղա նակ նե րը ա մե նա տա րած ված ե ղա նակ ներն են և կի րառ

վում են բո լոր տե սա կի կեն դա նի նե րի նկատ մամբ։ Այս դեպ քում կտրվում է 
ա մոր ձա պար կի պա տը և  ա մոր ձի նե րը մա կա մոր ձի նե րի հետ հե ռաց վում են։ 
Նա յած ա մոր ձատ ման ինչ պի սի ցու ցում կա, մի դեպ քում ընդ հա նուր բու նո
ցա յին թա ղան թը չի կտրվում, այլ բու նո ցա յին խո ղո վա կի և ն րա պա րու նա
կութ յան վրա կապ դնե լով և ն րա նից ցած կտրե լով, ա մոր ձի նե րի հետ հե ռաց
վում է։ Իսկ մյուս դեպ քում կտրվում է ընդ հա նուր բու նո ցա յին թա ղան թը, 
այս կամ այն ձևով կտրվում են սերմ նա լա րե րը և հե ռաց վում միայն ա մոր ձի
ներն ու մա կա մոր ձի նե րը։ Յու րա հա տուկ տեղ է գրա վում ա մոր ձա տու մը մա
կա մոր ձին և  ա մոր ձու շա րակ ցա կան–հ յուս ված քա յին նե ցու կը պահ պա նե լու 
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ե ղա նա կը: Այս դեպ քում ա մոր ձա պար կի պա տը չեն կտրում, այլ ծա կում են 
վի րա դա նա կով, անց քը խո րաց նում մինչև ա մոր ձու պա րեն խի ման և վեր ջի
նը հե ռաց նում այդ անց քով:

Ս խե մա 1։ Սե ռա կան հիմ նա կան գեղ ձե րի ֆունկ ցիա յի դա դա րեց ման ե ղա նակ նե րը։

20․2․1 ՄԻԱՍՄԲԱԿ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԱՄՈՐՁԱՏՈՒՄ
Միասմ բակ կեն դա նի նե րի սե ռա կան գեղ ձե րի ֆունկ ցիան դա դա րեց նում 

են ա մոր ձատ ման բաց կամ փակ ե ղա նակ նե րով: Միասմ բակ կեն դա նի նե րին 
ա մոր ձա տում են բո լոր հա սակ նե րում, բայց լավ է նրանց ա մոր ձա տու մը կա
տա րել 24 տա րե կան հա սա կում:

ԿԵՆԴԱՆՈՒ ՖԻՔՍՈՒՄԸ: Միասմ բակ կեն դա նի նե րին ա մոր ձա տում են 
ձախ կող քի վրա պառ կած դիր քում, իսկ հան գիստ կեն դա նի նե րին կա րե լի է 
ա մոր ձա տել նաև կանգ նած դիր քում: Տա պա լում են ռու սա կան ե ղա նա կով, 
կեն դա նուն անվ տանգ դարձ նե լու և փոշ տի հատ վա ծին  ա զատ մո տե նա լու 
հնա րա վո րութ յուն ստեղ ծե լու նպա տա կով նրա հե տին ձախ վեր ջա վո րութ յու
նը կա պում են առջ ևի վեր ջա վո րութ յուն նե րի հետ,  իսկ հե տին աջ վեր ջա վո
րութ յու նը տա պալ ման փո կով ձգում են ա ռաջ և վեր՝ դե պի պա րա նո ցա յին 
օ ղա կը և  այդ դիր քում ֆիք սում: Կա րե լի է հե տին եր կու վեր ջա վո րութ յուն
ներն էլ ձգել դե պի պա րա նո ցա յին օ ղա կը և  այն տեղ ֆիք սել:

ՎԻՐԱՀԱՏՄԱՆ ԴԱՇՏԻ ՄՇԱԿՈՒՄ: Փոշ տի մաշ կը մաք րում են, ճար պա
զրկում բեն զի նով և  ա պա քսում յո դի 5 տո կո սա նոց սպիր տա յին լու ծույ թով:

ՑԱՎԱԶՐԿՈՒՄ: Սո վո րա բար միասմ բակ կեն դա նի նե րին ա մոր ձա տում են 
ա ռանց ցա վազրկ ման, սա կայն վատ չի լի նի չար և  ան հան գիստ կեն դա նի նե
րին ա մոր ձա տել ցա վազր կե լուց հե տո, ո րը հնա րա վո րութ յուն կտա ա մոր ձա
տել ա վե լի հան գիստ և  ա սեպ տիկ պայ ման նե րում: Կեն դա նուն նե րե րա կա յին 
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ձևով նե րար կում են քլո րալ հիդ րա տի փոքր քա նակ, իսկ ա մոր ձա պար կի պա
տը կտրե լու տե ղում նե րար կում են նո վո կաի նի 0,51 տո կո սա նոց  լու ծույթ: 
Բա ցի դրա նից, ցա վազր կում են նաև ա մոր ձին և սերմ նա լա րը (ըստ Սա պոժ
նի կո վի), ո րի ա զատ եզ րից ա սե ղը մտցնում են ա մոր ձու պա րեն խի մա յի մեջ՝ 
մինչև սերմ նա լա րի հիմ քը, և նե րար կում  1015 մլ նո վո կաի նի  34 տո կո սա
նոց լու ծույթ: Կա րե լի է նո վո կաի նի լու ծույ թը նե րար կել նաև ուղ ղա կի սերմ
նա լա րի մեջ, ա մոր ձա պար կի պա րա նո ցի հատ վա ծում:

ԱՄՈՐՁԱՏՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՆ: Ա մոր ձատ ման ինչ պես բաց, նույն պես և փակ 
ե ղա նակ նե րի դեպ քում վի րա բույ ժը կեն դա նուն մո տե նում է գա վա կի կող մից 
և հեն վե լով կեն դա նու վրա, ձախ ձեռ քով բռնում է ա մոր ձա պար կի պա րա նո
ցից և  ա մոր ձի նե րը հրում դե պի ա մոր ձա պար կի հիմ քը: Այս պի սով նախ՝ ֆիք
սում են ա մոր ձի նե րը և  երկ րորդ ՝ լա րում է փոշ տի մաշ կը, ո րով հեշ տա նում 
է այն կտրե լը: Փոշ տի մաշ կը կտրում են կա րա նին զու գա հեռ՝ 1,52 սմ կողմ։ 
Կտր ված քի եր կա րութ յու նը պետք է հա մա պա տաս խա նի ա մոր ձու եր կա րու
թ յա նը։ Սկզ բում կտրում են  փոշ տի ստո րին մա սի պա տը, ա պա՝ վե րին մա սի 
պա տը։

20․2․1․1 ԱՄՈՐՁԱՏՄԱՆ ԲԱՑ ԵՂԱՆԱԿ
Այս ե ղա նա կի ժա մա նակ  կտրում են ա մոր ձա պար կի բո լոր շեր տե րը՝ նե րառ

յալ նաև ընդ հա նուր բու նո ցա յին թա ղան թը։ Ան ցո ղիկ և  ուղ ղա պահ կա պան
նե րը կտրում են, որ քան հնա րա վոր է ընդ հա նուր բու նո ցա յին թա ղան թին մոտ, 
որ պես զի սերմ նա ծո րա նի ա նոթ նե րը սերմ նա լա րի հետ կտրվեն և հե ռաց վեն։

20․2․1․2 ԱՄՈՐՁԱՏՈՒՄ ԱՄՈՐՁԱՏՄԱՆ ՈՒՆԵԼԻՆԵՐՈՎ 
Այս նպա տա կով օգ տա գոր ծում են Զան դի և Ա մո սո վի ա մոր ձատ ման ունե

լի նե րը: Սերմ նա լա րե րը Զան դի ու նե լիով ֆիք սում են ա ռան ձին –ա ռան ձին 
կամ եր կու սը միա սին: Ա մո սո վի ու նե լին հնա րա վո րութ յուն է տա լիս սերմ
նա լա րե րը միան գա մից ֆիք սել ա ռան ձինա ռան ձին: Ս րա ա ռա վե լութ յու նը  
Զան դի  ու նե լիի հետ հա մե մա տած  այն է, որ նախ՝ ա մոր ձատ ման հա մար  քիչ 
ժա մա նակ է ծախս վում և  երկ րորդ ՝ սերմ նա լա րե րը ո լո րե լիս չեն փա թաթ վում  
ի րար, ո րը տե ղի է ու նե նում Զան դի ու նե լիով ա մոր ձա տե լիս, և հետ ևա պես, 
ու նե լին հա նե լու պա հին դրանք ի րա րից ան ջա տե լիս թրոմ բի խախ տում և  
ար յու նա հո սութ յուն չի լի նում: Սերմ նա լա րե րը կտրում են որ քան հնա րա վոր 
է ու նե լիին մոտ։ Սերմ նա լա րե րի ծայ րատ նե րին քսում են յո դի 5 տո կո սա նոց 
սպիր տա յին լու ծույթ, ա պա հա նում են ու նե լին, ցած քա շում ա մոր ձա պար կի 
հիմ քը և կեն դա նուն բարձ րաց նում։ Վեր քը չկեղ տո տե լու նպա տա կով կեն դա
նու պո չը կա պում են պա րա նո ցից։

20․2․1․3 ԱՄՈՐՁԱՏՈՒՄ ՍԵՐՄՆԱԼԱՐԸ ՃԶՄՈՂԿՏՐՈՂ ՈՒՆԵԼԻՈՎ 
(ԷՄԱՍԿՈՒԼՅԱՏՈՐ)
Պ րակ տի կա յում այս ձևի ա մոր ձա տումն ա վե լի քիչ կի րա ռում ու նի: Ան ցո

ղիկ և  ուղ ղա պահ կա պան նե րը կտրե լուց և  ա մոր ձին ա մոր ձա պար կից հա
նե լուց հե տո սերմ նա լա րի վրա դնում են է մաս կուլ  յա տոր, նրա կտրող մասն 
ուղ ղե լով դե պի ա մոր ձին, իսկ ճզմող մա սը՝ դե պի ո րո վայ նի պա տը, և սեղ մում 
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մինչև սերմ նա լա րի կտրվե լը: Ե թե սերմ նա լա րը լրիվ չի կտրվում, կտրում են 
պտտեց նե լով: Սերմ նա լա րը կտրե լուց հե տո է մաս կուլ  յա տո րը 35 րո պե թող
նում են նրա մնա ցած մա սի վրա, ա պա զգույշ բա ցում  և հե ռաց նում են: Նույ
նը կա տա րում են նաև մյուս սերմ նա լա րի հետ:

20․2․1․4 ԱՄՈՐՁԱՏՈՒՄ ՍԵՐՄՆԱԼԱՐԻ ՎՐԱ ԿԱՊ (ԼԻԳԱՏՈՒՐԱ) ԴՆԵԼՈՎ
Չ նա յած ա մոր ձատ ման այս ե ղա նա կի դեպ քում ար յու նա հո սութ յան կանգ

նե ցու մը ա վե լի հու սա լի է, բայց և  այն պես միասմ բակ կեն դա նի նե րի նկատ
մամբ մեծ տա րա ծում չի գտել: 
Դա բա ցատր վում է նրա նով, որ 
կա րան յու թը որ պես օ տար մար
մին ու շաց նում է վեր քի լա վա ցու
մը, իսկ եր բեմն էլ ա ռա ջաց նում է 
դժվար բու ժե լի խու ղակ:
Ն կար 12։ Ա մոր ձա տում սերմ նա լա րի 
վրա կապ (լի գա տու րա) դնե լով։

20․2․1․5 ԱՄՈՐՁԱՏՄԱՆ ՓԱԿ ԵՂԱՆԱԿ
Փակ ա մոր ձատ ման ժա մա նակ կտրում են փոշ տի պա տի շեր տե րը, իսկ ընդ

հա նուր բու նո ցա յին թա ղան թը բութ կեր պով ան ջա տում են մկա նա փա կե ղա
յին թա ղան թից և  ա մոր ձու հետ միա սին հա նում կտրված քից։ Բու նո ցա յին 
խո ղո վա կի և ն րա պա րու նա կութ յան վրա կապ են դնում կա րե լով։ Սերմ նա
լա րի վրա կա րե լի է դնել նաև լի գա տու րա, ո րոն ցից մե կը բու նո ցա յին խո
ղո վա կի վրա, իսկ մյու սը՝ նրան ցից 2 սմ ցած՝ սերմ նա լա րի վրա, բու նո ցա յին 
խո ղո վա կը շրջա նաձև կտրե լուց հե տո։ Փակ ե ղա նա կով ա մոր ձա տում են նաև 
սեղ մա փայ տե րի մի ջո ցով, ո րոնք հե ռաց նում են ա մոր ձա տու մից 45 օր հե տո։ 

20․2․2 ՑՈՒԼԻ ՍԵՌԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԵՂՁԵՐԻ ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ 
ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ
Ա մոր ձա պար կի և  ա մոր ձի նե րի ուղ ղա հա յաց դիր քի ու ա մոր ձա պար կի 

պա րա նո ցի եր կար լի նե լու շնոր հիվ ցու լե րին հնա րա վոր է կրտել գո յութ յուն 
ու նե ցող բո լոր ե ղա նակ նե րով։ Սա կայն ներ կա յումս նրանց նկատ մամբ կի
րառ վող ա մե նա տա րած ված ներն են ա մոր ձատ ման բաց և փակ, վեր մաշ կա
յին և մա կա մոր ձին ու ա մոր ձու շա րակ ցա կան հյուս ված քա յին  նե ցու կի պահ
պան ման ե ղա նակ նե րը։ 

20․2․2․1 ՑՈՒԼԻ ԱՄՈՐՁԱՏՈՒՄԸ ԲԱՑ ԵՎ ՓԱԿ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐՈՎ 
Կա տա րում են բո լոր հա սակ նե րում, բայց ա վե լի հա ճախ 46 ամ սա կա նում, 

իսկ բա նող կեն դա նի ստա նա լու հա մար 1 տա րե կա նից հե տո։ 
 Կեն դա նուն ֆիք սում են կանգ նած, քթի միջ նա պա տի վրա Հարմ սի ու նե

լի են դնում կամ սեղ մում են պառ կած։ 
 Ա մոր ձա պար կի մշա կում։ Վի րա հատ ման դաշ տը ճար պազր կում են բեն

զի նով, ա պա քսում յո դի 5 տո կո սա նոց սպիր տա յին լու ծույթ:  
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 Ֆիք սում են ա մոր ձի ներն ու լա րում/ձգում նրանց վրա յի մաշ կը։ Փոշ տի մաշ
կը կտրում են ա մոր ձու եր կա րութ յամբ̀  նրա առջ ևի մա կե րե սում, ա վե լի լավ է̀  
առջ ևի մա կե րե սում, ո րով հետև հե տին և կողմ նա յին մա կե րես նե րը ա վե լի շատ 
են կեղ տոտ վում: Փոշ տի մաշ կը կա րե լի է կտրել նաև նրա հա տա կում` կա րա նին 
խո տոր նա կի, կամ կա րե լի է ա մոր ձա պար կի հա տա կը ձախ ձեռ քով ձգել ցած և 
մկ րա տով կտրել, հե տո վեր ևից սեղ մել և  ա մոր ձի նե րը հա նել այդ կտրված քից: 
Ա մոր ձա պար կի մաշ կը և մ յուս շեր տե րը կտրե լուց հե տո բաց և փակ ե ղա նակ նե
րով ա մոր ձա տում են այն պես, ինչ պես միասմ բակ կեն դա նի նե րին: 

 Փակ ա մոր ձատ ման ժա մա նակ ա մոր ձի նե րը հե ռաց նում են բու նո ցա յին 
խո ղո վա կի վրա լի գա տու րա դնե լով և ն րա նից 1,52 սմ դե պի դուրս կտրե լով 
իսկ ա մոր ձատ ման ժա մա նակ սերմ նա լա րե րը  կա րում են̀  նրանց վրա ա մոր
ձատ ման ու նե լի դնե լով և  ո լո րե լով է մաս կուլ  յա տո րով, լի գա տու րա դնե լով և 
ն րա նից 1,52 սմ դե պի դուրս կտրե լով: 

 Ցու լին բաց ե ղա նա կով ա մոր ձա տե լիս ան ցո ղիկ և  ուղ ղա պահ կա պան նե
րը հեշտ հայտ նա բե րե լու, ընդ հա նուր բու նո ցա յին թա ղան թին ձեռք չտա լու և 
չախ տա վո րե լու նպա տա կով, ընդ հա նուր բու նո ցա յին թա ղան թը կտրե լուց հե տո 
ձախ ձեռ քի բութ մա տով և ցու ցա մա տով բռնում են ա մոր ձու գլխի կա յին ծայ րից, 
որ տե ղից սկսում է սերմ նա լա րը և ձգ վում դուրս: Ձգ վե լիս սերմ նա լա րը լար վում 
է, ընդ հա նուր բու նո ցա յին թա ղան թը շարժ վում է դե պի ա ճու կա յին խո ղո վա կը և 
սերմ նա լա րի ու ա մոր ձու միջև ա ռա ջա ցած անկ յու նում լավ եր ևում են ան ցո ղիկ 
ու ուղ ղա պահ կա պան նե րը։ Ան ցո ղիկ կա պա նը ծա կում են վի րա դա նա կով և դե
պի ցած կտրում ինչ պես ան ցո ղիկ, նույն պես և  ուղ ղա պահ կա պան նե րը։

20․2․2․2 ՑՈՒԼԻ ԿՐՏՈՒՄԸ ՎԵՐՄԱՇԿԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ
Կեն դա նուն ֆիք սում են կանգ նած կամ պառ կած դիր քով։ Սերմ նա լա րի վրա 

դնում են Բուր դի ցո յի ու նե լին և  ա րագ սեղ մում ու այդ վի ճա կում պա հում 20
40 վայրկ յան՝ նա յած կեն դա նու հա սա կին։ Այ նու հետև հա նում են ու նե լին և  
ա ռա ջին տե ղից 2 սմ վեր նո րից դնում սերմ նա լա րի վրա և պա հում նույն քան 
ժա մա նակ։ Նույ նը ա նում են նաև մյուս սերմ նա լա րի հետ։ Սո վո րա բար այդ գոր
ծո ղութ յու նից հե տո սերմ նա լա րը լրիվ կտրվում է, ո րը կա րե լի է ստու գել ձեռ
քով շո շա փե լով։ Այս ձևով կտրե լիս ա մոր ձա պարկն ուռ չում է։ Ու ռա ծու թյունն 
անց նում է ա ռա ջին շա բա թում։ Ըստ Ս․ Գ․ Մելք սեթ յա նի և Վ․ Ե․ Կոս յո նո կի, 
ա մոր ձատ ման արդ յու նա վե տութ յու նը բարձ րաց նե լու հա մար ա ռա ջարկ ված 

է ու նե լի ա վե լի քիչ ուժ 
գոր ծադ րե լով սերմ նա
լա րը հու սա լի կեր պով 
ճզմվումկտրվում է։
Ն կար 13։ Վեր մաշ կա յին 
ա մոր ձատ ման ունե լի ներ։
1Բուրդիցոյի, 2Զանդա, 
3Էլաստրատորներ, 
4Ս․ Գ․ Մելքսեթյանի 
և Վ․ Ե․ Կոսյոնոկի 
առաջարկած ունելի։
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20․2․2․3 ԱՄՈՐՁԱՏՈՒՄ ՄԱԿԱՄՈՐՁԻՆ ԵՎ ՇԱՐԱԿՑԱԿԱՆ 
ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ՆԵՑՈՒԿԸ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՒ ԵՂԱՆԱԿՈՎ
Այս ե ղա նա կով ա մոր ձա տում են 24 ամ սա կան ցլիկ նե րին։ Ա մոր ձու ա զատ 

եզ րին քսում են յո դի 5 տո կո սա նոց լու ծույթ, ո րից հե տո ստե րիլ փո րա վոր 
վի րա դա նա կով ծա կում են ա մոր ձու ա զատ եզ րի մի ջին մա սը 11,5 սմ խո
րութ յամբ (մաշ կը, մկա նա փա կե ղա յին, ընդ հա նուր բու նո ցա յին և  ա մոր ձու 
թա ղանթ ներն ու ա մոր ձու պա րեն խի ման)։ Վի րա դա նա կը մոտ 180 աս տի ճան 
պտտում են իր ա ռանց քի շուր ջը, ա պա հա նում հյուս վածք նե րից։ Ա ռա ջա ցած 
վի րա յին անց քով աջ ձեռ քի մատ նե րով՝ սկզբում անց քին մոտ, հե տո ա մոր ձու 
մյուս մա սե րից, փոքր բա ժին նե րով դուրս են մղում պա րեն խի ման և հե ռաց
նում։ Ճիշտ ա մոր ձա տե լու, իսկ հե տա գա յում ա մոր ձու վե րա կանգ նու մը կան
խե լու նպա տա կով պա րեն խի ման հե ռաց նում են լրիվ, հատ կա պես ա մոր ձու 
գլխի կա յին  մա սից։ Դ րա նով ա մոր ձա տու մը վեր ջա նում է։

20․2․3 ԽՈՅԻ/ՆՈԽԱԶԻ ՍԵՌԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԵՂՁԵՐԻ 
ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ
Խո յի ու նո խա զի սե ռա կան գեղ ձե րի ֆունկ ցիան կա րե լի է դա դա րեց նել 

կրտման բո լոր ե ղա նակ նե րով, սա կայն այժմ այդ կեն դա նի նե րի նկատ մամբ 
մեծ կի րա ռում ու նեն ա մոր ձատ ման՝ մա կա մոր ձին և  ա մոր ձու շա րակ ցա կան 
հյուս ված քա յին նե ցու կը պահ պա նե լու, բայց և փակ, «տար տու», «բիս տուր
նա ժի»  ու վեր մաշ կա յին ե ղա նակ նե րը: 

20․2․3․1 ԽՈՅԻ ԵՎ ՆՈԽԱԶԻ ԱՄՈՐՁԱՏՈՒՄԸ ՄԱԿԱՄՈՐՁԻՆ ԵՎ 
ԱՄՈՐՁՈՒ ՇԱՐԱԿՑԱԿԱՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ՆԵՑՈՒԿԸ 
ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՒ ԵՂԱՆԱԿՈՎ 
Այս ե ղա նա կով խո յե րին ու նո խազ նե րին ա մոր ձա տում են 24 ամ սա կա նում: 

Ա մոր ձա տո ղը ձախ ձեռ քի բութ մա տով և ցու ցա մա տով բռնում է ա մոր ձի նե
րից մե կը և ձ գում դեպ քի ա մոր ձա պար կի հիմ քը՝ մաշ կի լար վե լը։ Աջ ձեռ քով 
ա մոր ձու ա զատ եզ րի վրա յի մաշ կի մա զե րը կողմ է քա շում և  ա մոր ձա տում՝ 
ծա կե լով 10,5 սմ խո րութ յամբ ա մոր ձու պա տը, ա մոր ձու թա ղանթ նե րը և պա
րեն խի ման ու վի րա յին անց քով դուրս մղում ա մոր ձու պա րեն խի ման։

20․2․3․2 ԽՈՅԻ ԵՎ ՆՈԽԱԶԻ ԱՄՈՐՁԱՏՄԱՆ ԲԱՑ ԵՎ ՓԱԿ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ 
Ա մոր ձատ ման բաց և փակ ե ղա նակ նե րով կա րե լի է ա մոր ձա տել բո լոր հա

սա կի խո յե րին և նո խազ նե րին, բայց նպա տա կա հար մար է՝ 35 ամ սա կան նե
րին: Հա սա կա վոր նե րին սո վո րա բար ա մոր ձա տում են փակ ե ղա նա կով՝ սերմ
նա լա րի վրա կա րե լու մի ջո ցով լի գա տու րա դնե լով, իսկ ե րի տա սարդ նե րին՝ 
բաց ե ղա նա կով: 

20․2․3․3 ԽՈՅԻ ԵՎ ՆՈԽԱԶԻ ԱՄՈՐՁԱՏՄԱՆ ՎԵՐԱՄԱՇԿԱՅԻՆ 
ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ 

 ԽՈՅԻ ԵՎ ՆՈԽԱԶԻ ԿՐՏՈՒՄԸ ՂԱԶԱԽԱԿԱՆ «ՏԱՐՏՈՒ» ԵՂԱՆԱԿՈՎ: 
Տար տու (ձգել) ե ղա նա կի էութ յունն այն է, որ ա ռանց ա մոր ձա պար կի մաշ
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կը վնա սե լու ձգում և կտ րում են սերմ նա լա րը, ո րի հետ ևան քով խան գար վում 
է ա մոր ձի նե րի և մա կա մոր ձի նե րի սնու մը: Դ րանք աս տի ճա նա բար՝ 68 շա
բաթ վա ըն թաց քում, ա պա ճում են: Այս ե ղա նա կով կեն դա նի նե րին կրտում են 
13 ամ սա կա նում:

Խո յին և նո խա զին Բուր դի ցո յի, Գո լենս կու և Գ լուշ կո յի ու Տել  յատ նի կո վի 
ու նե լիով կրտում են այն պես, ինչ պես ցու լե րին։

 ԽՈՅԻ ԵՎ ՆՈԽԱԶԻ ԿՐՏՈՒՄԸ «ԲԻՍՏՈՒՐՆԱԺԻ»Ի ԵՂԱՆԱԿՈՎ: 
Կր տում են 78 ամ սա կան և  ա վե լի հա սակ ու նե ցող կեն դա նի նե րին: Ա վե

լի ե րի տա սարդ կեն դա նի նե րին, ա մոր ձի նե րը փոքր լի նե լու պատ ճա ռով, այս 
ե ղա նա կով կրտե լը տեխ նի կա պես դժվար է: Կրտ ման այս ե ղա նա կի դեպ քում 
սերմ նա լա րի ո լո րե լուց խան գար վում է ա մոր ձի նե րի և մա կա մոր ձի նե րի սնու
մը, և ն րանք ա պա ճում են։ Շրջ ված ա մոր ձի նե րի իջ նե լը և  ուղղ վե լը կան խե լու 
նպա տա կով նրանց հրում են դե պի ա ճու կա յին խո ղո վակ ներ և  ա մոր ձա պար
կի վրա բրդյա հաստ թե լե րով լի գա տու րա դնում: Լի գա տու րան հե ռաց նում 
են կտրե լուց 35 օր հե տո: Բիս տուր նա ժի ե ղա նա կով կրտված կեն դա նի նե րի 
ա մոր ձա պար կում այ տուց է ա ռա ջա նում, ո րի հետ ևան քով նրանք դժվա րու
թ յամբ են քայ քա յում ու հո տից ետ են մնում: Այդ եր ևույթ ներն անց նում են 
մի քա նի օ րում: Կրտ ման այս ե ղա նա կի կա տար ման տեխ նի կան բա վա կան 
դժվար է, և  ոչ բո լորն են կա րո ղա նում այն կա տա րել: Բա ցի դրա նից, կեն դա
նի նե րի ո րոշ տո կո սը չի կրտվում:

 ԽՈՅԻ ԿՐՏՈՒՄԸ ԿՈՄՊՐԵՍԻՈՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ (ըստ Մո չա լովս կու): 
Այս ե ղա նա կով խո յե րին կրտում են 25 ամ սա կա նում: Կր տում են հա տուկ 
ու նե լիով, ո րը բաղ կա ցած է ի րար միաց վող եր կու թևե րից: Թ ևե րի սեղ մող 
ծայ րե րին պտու տակ նե րի օգ նութ յամբ միաց նում են մե տաղ յա թի թեղ ներ, 
դրան ցից մեկն ու նի գդա լի ձև, ո րի առջև պա տի վրա կա ճեղ քաձև կտրվածք՝ 
սերմ նա լա րի հա մար, իսկ մյու սը քիչ կոր է, ա զատ մտնում է ա ռա ջի նի մեջ։ 
Սեղմ վե լուց հե տո այդ եր կու թի թեղ նե րի մեջ ջնջխվում է ա մոր ձու պա րու
նա կութ յու նը, և մի մա սը բարձ րա նում է դե պի բու նո ցա յին խո ղո վա կը, իսկ 
մյու սը՝ ա մոր ձու սե փա կան թա ղան թը պատ ռե լով, դուրս է մղվում և լց վում 
ընդ հա նուր բու նո ցա յին խո ռոչ։ Կր տե լուց հե տո ա մոր ձա պար կը քիչ ուռ չում 
է, որն անց նում է մեկ ամս վա ըն թաց քում։

 ԷԼԱՍՏՐԱՑԻԱ: 
Կի րա ռում են 2 շա բա թա կան խո յիկ նե րի նկատ մամբ: Հա տուկ ու նե լիով 

լայ նաց նում են 1 սմ ներ սի տրա մագ ծի ու նե ցող ռե տի նե օ ղա կը և հագց նում 
փոշ տի ձգված պա րա նո ցին: 1215 օր հե տո փոշ տի և  ա մոր ձի նե րը մա հա նում 
են ռե տի նի օ ղա կի հետ ընկ նում: Այս ե ղա նա կը լայն կի րա ռում ու նի ար տա
սահ ման յան մի շարք երկր նե րում:

20․2․4 ՎԱՐԱԶԻ ԱՄՈՐՁԱՏՈՒՄ
Վա րա զին ա մոր ձա տում են ա մոր ձատ ման բաց, փակ և մա կա մոր ձին և  

ա մոր ձու շա րակ ցա կան հյուս ված քա յին նե ցու կը պահ պա նե լու ե ղա նա կով: 

20․2․4․1 ՎԱՐԱԶԻ ԱՄՈՐՁԱՏՄԱՆ ԲԱՑ ԵՎ ՓԱԿ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ 
Վա րազ նե րին այս ե ղա նակ նե րով ա մոր ձա տում են սո վո րա բար 26 ամ սա

կա նում: Բե կո նա յին միս ստա նա լու հա մար վա րազ նե րին լավ է ա մոր ձա տել 
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մինչև եր կու ամ սա կան հա սա կը, իսկ այն տնտե սութ յուն նե րում, ո րոնք հա
տուկ ուղ ղութ յուն չու նեն, ա մոր ձա տում են 56 ամ սա կա նում, երբ ար դեն 
ոսկ րե րի ձևա վոր ման պրո ցե սը հիմ նա կա նում ա վարտ վել է: Ս տու դեն ցովն 
ա ռա ջար կում է վա րազ նե րի ա մոր ձի նե րը հե ռաց նել մեկ սա գի տալ կտրված քի 
մի ջո ցով։ Նա ա մոր ձի նե րի առջ ևի մա սում պին ցեն տով բռնում է փոշ տի մաշ
կի կա րա նից և քիչ բարձ րաց նում։ Մաշ կի  ծալ քը մկրա տով սկզբում կտրում է 
խո տոր նա կի, իսկ հե տո՝ կա րա նին զու գա հեռ՝ 0,5 սմ կողմ։ Սկզ բում կտրում է 
կա րա նի մի կող մը, ա պա՝ մյուս կող մը և հե ռաց նում մաշ կա յին լա թը, ո րից հե
տո Կո խե րի պին ցե տով բռնում է մկա նա փա կե ղա յին թա ղան թը, միջ նա պա տը 
քիչ դուրս քա շում, և  այն նույն պես կտրում է մկրա տով։ Կտր ված քից դուրս 
են գա լիս ա մոր ձի նե րը (ի րենց բու նո ցա յին թա ղան թով), ո րոնք հե ռաց վում են 
այն պես, ինչ պես մյուս դեպ քե րում։

Ն կար 14։ Վա րա զի ա մոր ձա տու մը (ֆիք սում, կտրվածք, զար կե րա կի լի գա տու րա և  
ա մոր ձու հե ռա ցում կտրե լով)/1/

20․2․4․2 ՎԱՐԱԶԻ ԱՄՈՐՁԱՏՈՒՄԸ ՄԱԿԱՄՈՐՁԻՆ ԵՎ ԱՄՈՐՁՈՒ 
ՇԱՐԱԿՑԱԿԱՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ՆԵՑՈՒԿԸ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՒ ԵՂԱՆԱԿՈՎ 
Վա րազ նե րին այս ե ղա նա կով ա մոր ձա տում են 10 օ րա կա նից մինչև մեկ 

ամ սա կան հա սա կում, ա վե լի մե ծա հա սակ նե րին այդ ե ղա նա կով հնա րա վոր 
չէ ա մոր ձա տել, ո րով հետև նրանց ա մոր ձի նե րի պա րեն խի ման դժվա րութ
յամբ է դուրս գա լիս: Կեն դա նուն ֆիք սե լուց և  ա մոր ձա պար կի մաշ կին 5 տո
կո սա նոց յոդ քսե լուց հե տո փո րա վոր կամ սրա ծայր վի րա դա նա կով ծա կում 
են ա մոր ձա պար կի պա տը, ա մոր ձու թա ղանթ նե րը և պա րեն խի ման՝ 0,51,0 
սմ խո րութ յամբ։ Այ նու հետև վի րա դա նա կը պտտում են 90180 աս տի ճան իր 
ա ռանց քի շուր ջը և ձեռ քե րի մատ նե րով սեղ մե լով, լրիվ հե ռաց նում են մյուս 
ա մոր ձու պա րեն խի ման։
1  http://fermagid.ru/svinovodstvo/54kastratsiyaporosyat.html 
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20․2․4․3 ՎԱՐԱԶԻ ԱՄՈՐՁԱՏՈՒՄ ՄԱԿԱՄՈՐՁՈՒ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ 
ԵՂԱՆԱԿՈՎ ԸՍՏ Մ. Մ. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆԻ
Ա մոր ձա տում են 78 շա բա թա կան վա րազ նե րին: Կեն դա նուն ֆիք սում, վի

րա հատ ման դաշ տը մշա կում և փոշ տի պա տը կտրում են այն պես, ինչ պես 
բաց ա մոր ձատ ման ժա մա նակ: Ընդ հա նուր բու նո ցա յին թա ղան թը կտրե լուց 
հե տո, ձախ ձեռ քի բութ մա տով և ցու ցա մա տով բռնում են ա մոր ձին, դուրս 
քա շում կտրված քից և Կու պե րի մկրա տով կտրում ա մոր ձու սե փա կան կա
պա նը: Կտր վածք սկսում են մա կա մոր ձու պո չի կից և մա կա մոր ձին ան ջա
տում են ա մոր ձուց ու տե ղա վո րում փոշ տում, իսկ ա մոր ձին հե ռաց նում են: 
Ըստ հե ղի նա կի այս ե ղա նա կով ա մոր ձա տած վա րազ նե րի քա շա ճը, բաց ե ղա
նա կով ա մոր ձա տած նե րի հետ հա մե մա տած, ա վե լա նում է 46 տո կո սով:

20․2․5 ՀԵՏԱՄՈՐՁԱՏՄԱՆ ԲԱՐԴԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
20․2․5․1 ՎԱՐԱԶՆԵՐԻ  ԱՄՈՐՁԱՏՄԱՆ ՎԵՐՔԻ ԳԱՆԳՐԵՆԱ
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ։ Վա րազ նե րի ա մոր ձատ ման վեր քի գանգ րե նան ա ռա ջա

նում է կեղ տոտ ա մոր ձա տե լու, ա մոր ձա տած կեն դա նի նե րին կեղ տոտ պա հե
լու, ա մոր ձա տու մից հե տո վերքն անխ նամ թող նե լու, ինչ պես և վա րա կիչ հի
վան դութ յուն նե րի հետ ևան քով։

 Կ լի նի կա կան նշան նե րը։ Վեր քից հո սում է գար շա հոտ, կեղ տոտ, գոր շա
վուն, ջրա լի ար տա զա տուկ։ Փոշ տը խիստ ու ռած է, տաք և լար ված։ Կեն դա
նին ա խոր ժակ չու նի, ընկճ ված է, մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը բարձր է, շարժ վում 
է դժվա րութ յամբ։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Լայ նաց նել վեր քը և հե ռաց նել բո լոր մե ռած հյուս վածք նե րը։ 
Կտ րել, հե ռաց նել նաև սերմ նա լա րի ծայ րա տի մե ռու կա ցած մա սը և  ա ռողջ 
հատ վա ծի վրա կապ դնել։ Վի րա հա տութ յու նից հե տո վեր քի մեջ դնել բևեկ
նա յու ղով թեթ ևա կի հա գեց ված մառլ յա յի մի շերտ, իսկ փոշ տի մաշ կի վրա 
ժա մա նա կա վո րա պես դնել մեկեր կու կար։ Հե տա գա յում բու ժու մը շա րու նա
կել գլխա վո րա պես օ ծա նե լի քով և փո շի նե րով։

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Թույլ  չտալ պա տա հա կան , ոչ մաս նա գետ մարդ կանց 
կա տա րել վա րա զի ա մոր ձա տում։ Ա մոր ձա տել մա քուր և  ըն դուն ված կա նոն
նե րի հա մա ձայն։ Ա մոր ձատ ված կեն դա նի նե րի վրա, մինչև նրանց լրիվ ա ռող
ջա նա լը, սահ մա նել մաս նա գի տա կան հսկո ղութ յուն։

20․2․5․2 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՈՒՆՈՑԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԹԻ ԹԱՐԱԽԱՅԻՆ 
ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ ԵՎ ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Կեն դա նի նե րին  բաց թե փակ  

ա մոր ձա տե լիս միշտ էլ վնաս վում է ընդ հա նուր բու նո ցա յին թա ղան թը, ո րով
հետև նախ քան ա մոր ձի նե րը հե ռաց նե լը մի դեպ քում կտրում են ընդ հա նուր 
բու նո ցա յին թա ղան թը, իսկ մյուս դեպ քում՝ ա մոր ձի նե րի հետ միա սին հե
ռաց նում նաև ընդ հա նուր բու նո ցա յին թա ղան թի մի մա սը։ Ընդ հա նուր բու
նո ցա յին թա ղան թի հենց այդ վնաս ված հատ վա ծից էլ սկսվում է բոր բո քու մը, 
ո րը կա րող է բար դա նալ թա րա խա յին վա րա կով, ե թե ա մոր ձա տու մը կա տար
վել է կեղ տոտ կամ ա մոր ձա տու մից հե տո վեր քը թողն վել է անխ նամ։
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20․2․5․3 ՍԵՐՄՆԱԼԱՐԻ ԾԱՅՐԱՏԻ ԹԱՐԱԽԱՅԻՆ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ
Սերմ նա լա րի ծայ րա տը շատ հա ճախ է են թարկ վում թա րա խա յին բոր բոք ման։
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ ԵՎ ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Ա մոր ձա տու մից հե տո, ա ռա ջին 

օ րե րին սերմ նա լա րի ծայ րա տը գտնվում է սնման և  ընդ հան րա պես նյու թա
փո խա նակ ման վատ պայ ման նե րում, ո րով հետև ա մոր ձա տե լիս նրա ծայ
րա տի ար յան ա նոթ նե րը սեղմ վում են և դա տարկ վում։ Սերմ նա լա րի եր կար 
թողն ված ծայ րատն իջ նե լով վի րա հա տա կան վեր քի մեջ ա վե լի հեշ տութ յամբ է 
կեղ տոտ վում ու ախ տա հար վում, քան կարճ կտրված ծայ րա տը, ո րը գտնվում 
է վեր ևում՝ ընդ հա նուր բու նո ցա յին թա ղան թի խո ղո վա կում։ Միշտ սերմ նա
լա րի ծայ րա տի ծայ րի հյուս վածք նե րը ա վե լի են վնաս վում, քան նրա վե րին 
մա սի հյուս վածք նե րը։

Սերմ նա լա րի ծայ րա տի թա րա խա յին բոր բոք ման պատ ճա ռով կա րող են լի
նել նաև մի շարք այլ գոր ծոն ներ, ինչ պես, օ րի նակ, ա մոր ձին սերմ նա լա րից 
կո պիտ կեր պով ան ջա տե լը, սերմ նա լա րի ար յան և  ավ շա յին ա նոթ նե րի ամ
բող ջա կա նութ յան խախ տում նե րը։ Այդ ա մե նի հետ ևան քով հյուս վածք նե րը 
հա գե նում են ար յու նով ու ա վի շով և  այդ պի սով նպաս տա վոր պայ ման ներ 
ստեղ ծում վա րա կի զար գաց ման հա մար։ Ան մա քուր ա մոր ձա տե լը, սերմ նա
լա րի ծայ րա տի և  ընդ հա նուր բու նո ցա յին թա ղան թի կեղ տոտ վե լը մա զով, 
փո շով, ծղո տի կտոր նե րով և  այլն  կա րող են ա ռիթ դառ նալ սերմ նա լա րի ծայ
րա տի թա րա խա յին բոր բոք ման։

20․2․5․4 ՍԵՐՄՆԱԼԱՐԻ ԾԱՅՐԱՏԻ ԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ ԳՐԱՆՈՒԼՈՄԱ
Այս հի վան դութ յու նը բնո րոշ վում է նրա նով, որ սերմ նա լա րի ծայ րա տի վրա 

ա ռա ջա նում է թարմ, շա րակ ցա կան հյուս ված քի նո րա գո յա ցութ յուն։
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ։ Սերմ նա լա րի ծայ րա տի բոր բո քա յին գրա նու լո մա յի ա ռա

ջաց ման պատ ճառ ներն են՝ սերմ նա լա րի եր կար կտրե լը ա մոր ձատ ման ժա մա
նակ, նրա ար տան կու մը, ո րի հետ ևան քով սերմ նա լա րի ծայ րա տը են թարկ վում է 
քրո նիկ գրգռման և տե ղի է ու նե նում թարմ շա րակ ցա կան հյուս ված քի գե րաճ։

20․2 ՍՏՈՒԳԻ՛Ր ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԴ
1. Ո րո՞նք են ա րա կան սե ռա կան գեղ ձե րը և  ինչ պի սի՞ կա ռուց վածք ու նեն:
2. Ի՞նչ տվյալ ներ է անհ րա ժեշտ ու նե նալ կեն դա նի նե րին ա մոր ձա տու

մից ա ռաջ և  ո՞ր հե տա զո տութ յան տվյալ նե րի հի ման վրա են ո րո շում 
ա մոր ձի նե րի ֆունկ ցիա յի դա դա րեց ման ե ղա նա կը։ 

3. Ո րո՞նք են ա մոր ձատ ման հա մար նա խա տես ված հիմ նա կան անհ րա
ժեշտ պա րա գա նե րը։

4. Ո րո՞նք են ա րու կեն դա նի նե րի սե ռա կան հիմ նա կան գեղ ձե րի ֆունկ
ցիա յի դա դա րեց ման ե ղա նակ նե րը։

5. Հե տա մոր ձատ ման ինչ պի սի՞ բար դա ցում ներ են հայտ նի։

20․2 ԹԵՍՏԵՐ
I Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 

 Ա մոր ձի նե րը տե ղադր ված են հե տանց քից ցած, հե տազդ րա յին տա րա
ծութ յու նում, շեղ դիր քով՝
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1. հո վա տակ
2. ցուլ
3. վա րազ

II Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Ա մոր ձա պար կի պա տը կազմ ված է՝

1. Ա ճու կա յին խո ղո վա կից
2. Փոշ տից
3. Ա մոր ձու բարձ րաց նող ար տա քին մկա նից
4. Ընդ հա նուր բու նո ցա յին թա ղան թից։

III Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Սե ռա կան հիմ նա կան գեղ ձե րի ֆունկ ցիա յի դա դա րեց ման ե ղա նակ նե րը՝

1. Տ րավ մա տիկ
2. Մե խա նի կա կան
3. Ֆի զի կա կան
4. Քի միա կան

IV Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը 
 Սե ռա կան հիմ նա կան գեղ ձե րի ֆունկ ցիա յի դա դա րեց ման ար յու նա յին 

ե ղա նակ նե րը՝
1. Սերմ նա լա րի ամ բող ջա կա նութ յան խախ տում
2. Ա մոր ձու ամ բող ջա կա նութ յան խախ տում
3. Ա մոր ձու և մա կա մոր ձու լրիվ հե ռա ցում
4. Սե ռա կան գեղ ձե րի մաս նա կի հե ռա ցում

V Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Սե ռա կան հիմ նա կան գեղ ձե րի ֆունկ ցիա յի դա դա րե ցու մը ա մոր ձու ամ

բող ջա կա նութ յան խախտ մամբ հա մար վում է՝
1. սերմ նա լա րի ջնջխու մը
2. տար տուն
3. բիս տուր նա ժը
4. է լաստ րա ցիան
5. կոմպ րե սիոն ե ղա նա կը
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20․3  ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԿՃՂԱԿՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ
20․3․1 ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՄԱՏԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ԿԱԶՄԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆԸ
Կճ ղակ նե րի հի վան դութ յուն նե րից ա ռա ջա ցած կա ղութ յան պատ ճառ նե

րին ծա նո թա նա լու և կա ղութ յու նը կան խե լու նպա տա կով անհ րա ժեշտ է ծա
նոթ լի նել վեր ջույթ նե րի կա ռուց ված քին և մաշ կա յին ծած կույ թի ա ծանց յալ
նե րի, վեր նա մաշ կա յին գո յա ցութ յուն նե րի հետ (մաշ կա յին գեղ ձեր, մա զեր, 
կեն դա նի նե րի փափ կան նե րը), մաշ կա յին ա մուր ծայ րա պա նակ նե րի  (սմբակ
ներ/1/, կճղակ ներ) ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցին:

Ձիու սմբա կը կազմ ված է․
 սմբա կի եղ ջե րա յին շեր տից, ո րը ձևա վո րում է ու ժեղ զար գա ցած եղ

ջե րա կո շի կը կամ սմբա կի եղ ջե րա յին պա տի ճը: Դ րա կազ մի մեջ են մտնում 
սմբա կի եղ ջե րա յին եզ րաց քը, եղ ջե րա յին պսա կը, եղ ջե րա յին պա տը և  եղ ջե
րա յին ներ բա նը։

 սմբա կի մաշ կա հիմ քը, ո րի վրա տար բե րում են սմբա կի եզ րած քի մաշ
կա հիմք, սմբա կի պսա կի մաշ կա հիմք, սմբա կի պա տի մաշ կա հիմք և սմ բա կի 
ներ բա նի մաշ կա հիմք։

1 ՍՄԲԱԿ՝ ձիու մատի կարծր մաշկային ծայրապանակն է, որը գոյացել է մաշկի ձևափոխման 
շնորհիվ:

Ն կար 16։ Սմ բա կի եղջ րա կո շի կը և փափ կա նի եղջ րա յին 
սլա քը (A), սմբա կի մաշ կա հիմ քը (Б):
1եղջ րա յին եզ րա մաս, 2 պսա կա յին ա կոս, 3եղջ րա յին պատ, 
4նրա թեր թի կա յին շեր տը, 5եղջ րա յին պա տի շրջված մաս, 
6եղջ րա յին ներ բան, 7ոտ քի մա զա պատ մաշկ, 8սմբա կի եզ րա
մա սի մաշ կա հիմք, 9սմբա կի պսա կի մաշ կա հիմք՝ թեր թիկ նե րով, 
11սմբա կի եղջ րա կո շի կի եզ րա գի ծը

Ն կար 15։ Ձիու սմբա կի 
մաշ կա հիմ քը՝ ա ռանց 
եղջ րա կո շի կի։
1  մաշ կա հիմ քի եզ րածք, 2  
մաշ կա հիմ քի պսակ, 3  մաշ կա
հիմ քի պատ:

20․3․1․1 ՁԻՈՒ ՎԵՐՋԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՆԵՐԻ 
ԿԱԶՄԱԽՈՍԱՏԵՂԱԳՐԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
ՍՄԲԱԿԻ ՀՈԴԸ (3րդ ֆա լան գի հատ ված)։  3րդ ֆա լան գի հատ վա ծում 

տար բեր վում են 5 շերտ։
 Ա ռա ջին շերտ՝ եղջ րա յին եզ րածք։ Տե ղադր ված է մաշ կի և  եղջ րա կո շի կի 

սահ մա նում, նեղ (35 մմ լայ նութ յամբ) և բա րակ (0,50,8 մմ հաս տութ յամբ) 
շեր տով։ Բաղ կա ցած է բաց գոր շա վուն փա փուկ եղջ րից, որն իջ նե լով սմբա կի 
պա տի վրա, ծած կում է այն և  ա ռա ջաց նում նրա մա կե րե սա յին (ջնա րա կա յին) 
կամ ա պա կեն ման շեր տը։

 2րդ շեր տը մաշ կա հիմքն է: Վեր ևից ցած, մաշ կից սկսած այդ շեր տը բա
ժա նում են եզ րած քի մաշ կա հիմ քի (35 մմ լայ նութ յան), պսա կի (11,5 սմ լայ
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նութ յան), սմբա կի պա տի մաշ կա հիմ քի: Մաշ կա հիմ քը բաղ կա ցած է ներ սի ար
տա քին պտկի կա յին շեր տից, ո րը սմբա կի եզ րած քի և պ սա կի շրջա նում ու նի 
պտկի կա յին, իսկ սմբա կի պա տի շրջա նում` թեր թի կա յին կա ռուց վածք: Մաշ
կա հիմ քում կա զար կե րա կա յին, ե րա կա յին և  ավ շա յին ա նոթ նե րի  խիտ ցանց:

 3րդ շեր տը են թա մաշ կա յին շերտն է, ո րը բաղ կա ցած է բա վա կա նին փոքր 
շա րակ ցա կան հյուս ված քից: Ն րա հաս տութ յու նը սմբա կի եզ րած քի շրջա նում 
հաս նում է մինչև 1մմ ի: Սմ բա կի պսա կի շրջա նում այդ շերտն ու նի գլա նի կի 
ձև և 1,5 սմ հաս տութ յուն: Սմ բա կի պա տի շրջա նում այդ շեր տը  բո լո րո վին 
ան հե տա նում է: Այս տեղ սմբա կի պա տի մաշ կա հիմ քը ան մի ջա կա նո րեն միա
նում է սմբա կոսկ րին և փափ կա նի ա ճա ռին:

 4րդ շեր տը պսա կոսկ րի ստո րին մասն է, սմբա կաձև ոսկ րը սմբա կի բռնի
չա յին պա տի հատ վա ծում և փափ կա նա յին ա ճառ նե րը (կողմ նա յին և ներ սի)՝ 
սմբա կի կողմ նա յին պա տե րի հատ վա ծում:

 5րդ շեր տը սմբա կի բռնի չա յին մա սում գտնվող սմբա կաձև ոսկ րի տա
րա ծիչ ե լունն է, փափ կա նա յին ա ճա ռի առջ ևի մա սը, սմբա կի հո դի կողմ նա յին 
կա պան նե րը և սմ բա կի կողմ նա յին պա տե րի հատ վա ծում գտնվող կա պոսկ րը: 

Սմ բա կը բա ժան վում է 3 մա սի՝ սմբա կի եզ րածք, սմբա կի պսակ, սմբա կի պատ։

Ն կար 17։ Ձիու եղջ րա կո շի կի և  եղջ րա յին պա տի կտրված քը։
Ա.Եղջրային պատ. 1 եղջրային պատերի շրջված մասեր, 2 կրնկային անկյուն, 
3կրնկային պատ, 4 կողմային պատ, 5 բռնիչային պատ։ Բ. Եղջրակոշիկի երկայնակի 
կտրվածք. 1եղջրային եզրածք, 2պսակի ակոս, 3եղջրային թերթիկներ, 4եղջրային 
պատի մակերեսային շերտ (ջնարակ), 5 եղջրային պատի միջին (պաշտպանիչ) շերտ, 
6եղջրային պատի ներսի շերտ (եղջրային թերթիկներ):

ՍՄԲԱԿԻ ՊԱՏԸ (կեն դա նու կանգ նած ժա մա նակ) գե տի նկատ մամբ դրված 
է ո րոշ անկ յան տակ̀  4555 աս տի ճան կրծի և 5560 աս տի ճան  կոն քի վեր ջա
վո րութ յան վրա: Ա մե նա մեծ թե քութ յունն ու նի բռնի չա յին մա սը: Պա տի կողմ
նա յին մա սը բռնի չա յի նի հա մե մա տութ յամբ փոքրինչ ուղ ղա հա յաց է դրված, 
իսկ ներ սի մա սը̀  ա վե լի ուղ ղա հա յաց: Ներ բա նի կող մից նոր մալ սմբա կի ուր
վագ ծին նա յե լիս նկատ վում է, որ նրա կողմ նա յին ուր վա գիծն ա վե լի ու ռու ցիկ 
է, քան ներ սի նը:

ՍՄԲԱԿԻ ՆԵՐԲԱՆԻ ՀԱՏՎԱԾԸ: Սմ բա կի ներ բան է կոչ վում եղջ րա կո շի կի 
ստո րին (նե ցու կա յին) մա սը: Եղջ րա յին պա տի և ներ բա նի միա նա լու տե ղում 
կա լու սա վոր կի սաշր ջան, ո րը կոչ վում է սպի տակ գիծ: Մեկ սմբակ ու նե ցող 
կեն դա նի նե րի մոտ սմբա կի ե տին մա սում կրկնա կի պա տե րը շրջվում են դե
պի ներ բա նը (դե պի ա ռաջ) ա ռա ջաց նե լով շրջան անկ յուն ներ: 
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ՍՄԲԱԿԻ ՍԼԱՔԻ ՀԱՏՎԱԾՔԸ: Սմ բա կի սլաքն ու նի սե պի ձև, ո րի գա գաթն 
ուղղ ված է դե պի բռնի չը: Այն սահ մա նա փակ ված է ներ բա նի ճյու ղե րով և շրջ
ված անկ յուն նե րով: Սմ բա կի սլա քի հատ վա ծում տար բեր վում է ութ շերտ: 

Ն կար 18։ Ձիու սմբա կի եղ ջե րա կո շի կը ներ բա նի կող մից։
А) Եղջրակոշիկը և փափկանի եղջրային շերտը ներբանի կողմից։ 1փափկանի բարձր եղջրային 
շերտը, 2փափկանի եղջրային սլաքը, 3, 31սլաքի ոտքերը, 4եղջրային ներբանի մարմին, 
4΄4"եղջրային ներբանի ճյուղերը, 5սպիտակ գիծ, 6, 6΄6"եղջրային պատի ներբանային եզրը, 
7΄7"կրնկային անկյունները, 8΄8"եղջրապատի հետադարձ մասերը։ B) Սմբակի մաշկահիմքը և 
փափկանը ներբանի կողմից։ 1փափկանի բարձր մաշկահիմքը, 2փափկանի սլաքի մաշկահիմքը, 
3շրջված մասի մաշկահիմքը, 4սմբակի ներբանի մաշկահիմքը։

20․3․1․1․1 ՍՄԲԱԿՆԵՐԻ ՁԵՎԸ ԿԱԽՎԱԾ ՎԵՐՋԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴՐՎԱԾՔԻՑ
Վեր ջա վո րութ յան այս կամ այն դրված քը պայ մա նա վո րում է սմբակ նե րի 

ձևը: Կա նո նա վոր դրված քին հա մա պա տաս խան է սմբա կի կա նո նա վոր ձևը 
և  ընդ հա կա ռա կը, ան կա նոն դրված քի դեպ քում սմբակ նե րը լի նում են ան
կա նոն: Սմ բա կի պա տե րի սխալ կտրե լու հետ ևան քով մատ նե րի ոսկր նե րի 
ա ռանց քը պսա կի հատ վա ծում շեղ վում (բեկ վում) է ու ղիղ ձախ կամ աջ, դե պի 
սմբա կի եր կա րած պա տե րը: 

Ն կար 19։ Մատ նե րի ոսկ րե րի ա ռանցք:
1նոր մալ ա ռանց քի տես քը առջ ևից, 2 նույ նը կող քից, 3դե պի hետ շեղ ված ա ռանցք, 4 դե պի ա ռաջ 
շեղ ված ա ռանցք, 5 դե պի կողմ ուղղ ված ա ռանցք։

Կրն կա յին մա սի չա փից ա վե լի կտրե լու դեպ քում ա ռանց քը կթեք վի դե պի 
բռնի չա յին պա տը: Սմ բակ նե րը տա շե լիս վեր ջա վո րութ յու նը հա ճախ ի ջեց
նում են գետ նի վրա և նա յում մատ նե րի ոսկր նե րի ա ռանց քին և  այս կամ այն 
շե ղում նկա տե լիս ան մի ջա պես վե րաց նում թույլ տված թե րութ յուն նե րը:
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20․3․1․2 ՏԱՎԱՐԻ ՎԵՐՋԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՆԵՐԻ 
ԿԱԶՄԱԽՈՍԱՏԵՂԱԳՐԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
20․3․1․2․1 ԿՐԾՔԻ ՎԵՐՋԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՆԵՐԻ 
ԿԱԶՄԱԽՈՍԱՏԵՂԱԳՐԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

 Տա րի քա վոր կեն դա նի նե րի պսա կի հո դը (2րդ ֆա լան գի հո դը) գտնվում է, 
մի ջին հաշ վով, պսա կից 2 սմ բարձր: Այն գո յա նում է կապ և պ սա կոսկ րի հո դա
պար կի միա ցու մից, լայն կողմ նա յին և ներ սի կողմ նա յին կա պան նե րով, ինչ պես 
նաև 2 զույգ ա փա յին (կողմ նա յին և մի ջին) կա պան նե րով: Հո դի խո ռո չը եր բեմն 
նաև 2 զույգ է մա տի ծա լիչ մկան նե րի ջլա բու նոց նե րի հետ (Ա. Խ. Սալ ման): 

 Կճ ղա կի հո դը (3րդ ֆալ ան գի հո դը) գո յա նում է պսա կոսկ րի ստո րին 
ծայ րի, կճղա կան ման և մա կույ կոսկր նե րի հո դա յին մա կե րես նե րի միա ցու մով: 
Հոդն ու նի հո դա պարկ, որն ա ռա ջաց նում է թիկ նա յին և ներ բա նա յին ձուս
պա յին ար տափ քանք ներ: Թիկ նա յին ար տափ քան քը բռնի չա յին մա սում իր վե
րին եզ րով տե ղա վոր ված է եղջ րա յին կա պան ներ: 3րդ և 4րդ մատ նե րը միմ
յանց միա ցած են միջ մատ նա յին ստո րին խա չաձև կա պան նե րով:

20․3․1․2․2 ՏԱՎԱՐԻ ԿՈՆՔԻ ՎԵՐՋԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՆԵՐԻ 
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Տա վա րի կոն քի վեր ջա վո րութ յուն նե րը ի րենց կա ռուց ված քով, հա մե մա տած 
կրծքի վեր ջա վո րութ յան մատ նե րի հետ, էա կան տար բե րութ յուն չու նեն, բա ցի 
նյար դա վոր ման և  ար յան մա տա կա րա րա ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից:

ԿՃՂԱԿՆԵՐ: Կճ ղակ նե րի վրա տար բեր վում են․ 
 ԿՃՂԱԿԱՅԻՆ ԵԶՐԱԾՔ, 
 ՊՍԱԿ, 
 ՊԱՏ, 
 ՆԵՐԲԱՆ
 ՓԱՓԿԱՆ:

Ն կար 20։ Տա վա րի կճղակ։
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Մա տի ար տա քին ծած կույ թը կոչ վում է եղջ րա կո շիկ, ո րը կճղա կի  մաշ կա
հիմ քի ար տադ րանքն է: Մաշ կա հիմքն ըն կած է եղջ րա կո շի կի տակ և միա ցած 
է նրա ներ սի մա կե րե սին: Կճ ղա կի մաշ կա հիմ քը բա ժան վում է̀  

 եզ րած քի մաշ կա հիմք, 
 պսա կի մաշ կա հիմք, 
 պա տի մաշ կա հիմք,
 ներ բա նի մաշ կա հիմք
 փափ կա նի մաշ կա հիմք: 

Ն կար 21։ Տա վա րի կճղա կի մաշ կա հիմք։
1Եզրածքի մաշկահիմք, 2 պսակի 
մաշկահիմք, 3 պատի մաշկահիմք

Յու րա քանչ յուր կճղակ, ըստ եր կա րութ յան, պայ մա նա կա նո րեն բա ժա նում 
են 2 կողմ նա յին (ար տա քին և ներ քին միջ մատ նա յին), 2 կրնկա յին պա տե րի, 
իսկ թիկ նա յին մա սը ան վա նում են բռնի չա յին պատ: Եղջ րա կո շի կի կողմ նա
յին պա տե րը ա փա յին մա կե րե սին շրջվում են դե պի ներս և  անց նում եղջ րա
յին փափ կա նին: Կճ ղա կի հեն վող (ստո րին) մա կե րե սին գտնվում են եղջ րա յին 
ներ բա նը և  եղջ րա յին փափ կա նը: Եղջ րա յին ներ բա նը կի սա լուս նաձև է, ըն կած 
է փափ կա նից դե պի ա ռաջ և մա սամբ շրջա պա տում է նրան: Նա ընդգրկում է 
փո փոխ ված սպի տակ գի ծը (եղջ րա յին պա տի և ներ բա նի թեր թիկ նե րի միաց
ման գի ծը), ո րը բաղ կա ցած է խո ղո վա կա վոր եղջ րից և  ու նի 2,53,5 մմ հաս
տութ յուն: Եղջ րա յին փափ կա նը զբա ղեց նում է կճղա կի հեն վող մա կե րե սի 
մեծ մա սը և բաղ կա ցած է փա փուկ խո ղո վա կա վոր եղջ րից:

20․3․1․3  ՈՉԽԱՐԻ ՄԱՏՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՄԻ ՔԱՆԻ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
Ոչ խար նե րի մատ նե րի կա ռուց ված քի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից մեկն 

է նրանց մոտ միջ մատ նա յին պար կի (գեղ ձի) առ կա յութ յու նը:  Ոչ խա րի մատ
նե րի մա տա կա րա րու մը կա տար վում է մատ նա յին ընդ հա նուր ա փա յին զար
կե րա կով և  քիչ չա փով` թիկ նա յին ներ սի նա խա դաս տա կի զար կե րա կով (Վ. Ս. 
Սե րով): Ոչ խար նե րի մատ նե րի կազ մա խո սա կան ա ռանձ նա հատ կութ յունն է 
նաև այն , որ նրանց կճղակ նե րը զուրկ են կճղա կա յին ա ճառ նե րից և փափ կա
նա յին սլա քից: Ոչ խար նե րի մատ նե րի ոսկ րա յին հիմ քը կազ մում են կճղա յին, 
պսակ և մա կույկ ոս կոր նե րը: Այդ ոս կոր նե րը, ինչ պես նաև հո դե րը սկզբուն
քով ու նեն նույն կա ռուց ված քը, ինչ որ տա վա րի նը:

20․3․1․4 ԽՈԶԻ ՄԱՏԻ ԿԱԶՄԱԽՈՍԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
Խո զի մա տի կա ռուց ված քը հիմ նա կա նում նույնն է, ինչ որ մյուս կճղա

կա վոր նե րի նը: Խո զե րի եղջ րա կո շի կի հաս տութ յու նը սմբա կի պսա կա յին եզ
րի մոտ 0,8 1մմ  է, պա տի նը̀  34 մմ, ներ բա նը̀  23 մմ: Պ սա կի մաշ կա հիմ քը 
գրա վում է կճղա կի հա մե մա տա բար մեծ մա սը, իսկ պա տի մաշ կա հիմքն ու նի 
130180 թեր թիկ ներ: Մաշ կա հիմ քի ար յան մա տա կա րա րու մը ի րա կա նաց վում 
է ծայ րա յին ա ղե ղից և մատ նե րի զար կե րակ նե րի ա ռան ձին, ի րար միա ցած  
Ճ յու ղե րից:
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Ն կար 22։ Խո զի մատ նե րը ա փա յին մա կե րե սից։
a, a1 կախ ված մատ նե րի (2րդ և 5րդ) կճղակ նե րը, b, b1մատ նե րի փափ կան ներ, 
c, c1կճղա յին պատ, d, d1կճղա յին ներ բան, eմիջկճ ղա կա յին ճեղք։

20․3․2 ՍՄԲԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԿՃՂԱԿՆԵՐԻ ԵՂՋՐԻ ԱՃԸ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ
ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Նախ̀  անհրաժեշտ է ի մա նալ, թե՛ այս կամ այն կեն դա նու եղջ րա կո շի կի եղջ

րը ի՞նչ ա րա գութ յամբ է ա ճում ո րո շա կի ժա մա նա կա մի ջո ցում, և  ի՞նչ տար բե
րութ յուն կա եղջ րա կո շի կի տար բեր մա սե րի (բռնի չի, կողմ նա յին և փափ կա
նա յին պա տե րի, ներ բա նի, սլա քի, փափ կա նի) եղջ րի ա ճի ա րա գութ յան միջև: 
Դա կար ևոր է գի տե նալ նախ նրա հա մար, որ սմբակ նե րի և կճ ղակ նե րի հի վան
դու թյուն նե րի ժա մա նակ (փափ կա նա յին ա ճա ռի նեկ րոզ, կճղակ նե րի փտախտ, 
ներկ րո բակ տե րիոզ և  այլն) պա հանջ վող վի րա հա տում նե րը հա ճախ ու ղեկց վում 
են եղջ րա կո շի կի այս կամ այն մա սի հե ռա ցու մով և կա րե լի լի նի ա սել, թե որ քան 
ժա մա նակ է պա հանջ վում եղջ րա կո շի կի այդ պա կա սը լրաց նե լու հա մար: 

 Հայտ նի է, որ է պի դեր մի սի ար տադ րող շեր տը ար տադ րում է սմբա կի 
եղջ րա յին շեր տը կեն դա նու ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում: Հաս տատ ված է 
նաև, որ ձիու եղջ րա կո շի կի պա տերն ամ սա կան ա ճում են մի ջին հաշ վով 8 
մմ ով: Այս պի սով, բռնի չի պա տի լրիվ աճ ման  հա մար պա հանջ վում է մի ջին 
հաշ վով մեկ տա րուց ոչ պա կաս ժա մա նակ, կողմ նա յին նե րի հա մար̀  6 ա միս, 
իսկ կրնկա յին նե րին̀  34 ա միս: Ա ճը դան դա ղում է նաև զամ բիկ նե րի հղիութ
յան 2րդ և կաթ նատ վութ յան 1ին  3րդ  ամս վա ըն թաց քում (Վ. Ֆ. Զագ րիվ նի): 

 Ցու լե րի կճղակ նե րի եղջ րը ամ սա կան ա ճում է 6,58,5ա կան մմ  (Պ. Ի. 
Շա տա լով և  ու րիշ ներ):

 Ոչ խա րի եղջ րա կո շի կի պա տը ձմռանն ա ճում է ամ սա կան մի ջին հաշ վով 
5մմ, իսկ ամ ռան ա րո տա յին պահ ված քի շրջա նում ` 10մմ (Ն. Գ. Նախ լու պին):

 Խո զե րի եղջ րա կո շի կի պատն ա ճում է մի ջին հաշ վով ամ սա կան 5,29 մմ 
(Ա. Ֆ. Բուր դեն յուկ):

Եղջ րա կո շի կի բո լոր մա սերն էլ ու նեն բա վա կա նա չափ ա ռաձ գա կա նու
թյուն և ճ կու նութ յուն, իսկ ա մե նից ա մու րը̀  եղջ րա պատն ու նրա շրջված 
անկ յուն ներն են: 

Ա վե լի ա ռաձ գա կան ու փա փուկ է սլա քի եղջ րը, իսկ ներ բա նը վե րո հիշ
յալ նե րի մեջ այդ տե սա կե տից մի ջին տեղն է գրա վում: Եղջ րա կո շի կը գետ նին 
հեն վե լիս փո խում է իր ձևը: Սմ բա կի պա տը շատ քիչ է լայ նա նում, երբ մարմ
նի ծան րութ յունն ընկ նում է նրա վրա: Ա մե նից շատ լայ նա նում են կրնկա
յին մա սե րը և ս լա քը, իսկ ներ բա նը մի ջին տեղն է գրա վում: Շ նոր հիվ սմբա կի 
հա մար յա բո լոր մա սե րի ա ռաձ գա կա նութ յան և զս պա նա կա յին հատ կութ յան, 
մարմ նի ճնշու մը վեր ջա վո րութ յուն նե րի հո դա յին մա կե րես նե րի վրա թու լա
նում է և  ի վեր ջո̀  վե րա նում:
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20․3․2․1 ԿՃՂԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՍՄԲԱԿՆԵՐԻ ՁԵՎԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ 
Հայտ նի է, որ վեր ջա վո րութ յուն նե րի ան կա նոն դրվածք նե րի հետ ևան քով 

սմբակ նե րը կա րող են լի նել շեղ, ծուռ, բու թանկ յուն և  այլն: Այս դեպ քում 
սմբակ նե րի ձևա փոխ ման պատ ճառ նե րը հի վան դութ յուն նե րը չեն, այլ ան կա
նոն դրվածք նե րը, ո րոնք բնա ծին են, այ սինքն՝ կեն դա նին հենց ծնված օ րից 
կա րող է ու նե նալ վեր ջա վո րութ յուն նե րի այս կամ այն ան կա նոն դրված քը: 
Սա կայն սմբակ նե րը կա րող են ձևա փոխ վել նաև կեն դա նու կյան քի ըն թաց
քում, սմբակ նե րի հի վան դութ յուն նե րի, պայտ ման և շա հա գոր ծա կան կա
նոն նե րի խախտ ման, կեն դա նու սմբակ նե րի խնամ քի թե րութ յուն նե րի հետ
ևան քով և  այլ պատ ճառ նե րով: Այս պի սով, սմբակ նե րի ձևա փո խու մը կա րող է 
լի նել բնա ծին և ձեռք բե րո վի: Ձ ևա փոխ ված սմբակ ներ ու նե ցող կեն դա նի նե րը  
չեն կա րող լիար ժեք լի նել, ո րով հետև նրանց լրիվ շա հա գոր ծու մը հնա րա վոր 
չէ, իսկ դրանց աշ խա տու նա կութ յու նը կա րե լի է ո րոշ չա փով վե րա կանգ նել, 
ե թե հա մա պա տաս խան մաս նա գի տա կան /օր թո պե դիկ/ պայտ ման մի ջո ցով 
հնա րա վոր լի նի ո րոշ չա փով ձևա փոխ ված սմբա կը:  

ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ՊԱՅՏՈՒՄԸ։ Եղջ րա կո շի կը կտրե լու և պայ տե լու ժա մա նակ 
հիմ նա կան խնդիրն է̀  սմբա կի ձևի ուղ ղումն այն պես, որ նրա վրա ճնշու մը 
ճիշտ բաշխ վի, դրա նով կկանխ վեն ոչ միայն  եղջ րա կո շի կի և ն րա մեջ ամ
փոփ ված մա սե րի , այլև նրան ցից բարձր կա պա նա յին ա պա րա տի հի վան
դութ յուն նե րը: Այդ տե սա կե տից սիս տե մա տի կո րեն սմբակ նե րի կտրե լը և 
մաք րե լը կա րե լի է հա մա րել օր թո պե դիկ մի ջո ցա ռում, որն ու նի կան խար գե
լիչ նպա տակ ներ: Հա ճախ սմբա կի կտրե լը և հա տուկ կա ռուց ված քի պայ տի 
հար մա րեց նե լը կա տար վում են հի վանդ կճղա կը բու ժե լու, նրա ձևա փո խում
ներն ուղ ղե լու, վեր ջա վո րութ յուն նե րի ան կա նոն շար ժում նե րը կա նո նա վո րե
լու, սմբա կի եղջ րի պա կա սը լրաց նե լու նպա տա կով: Օր թո պե դիկ կամ բու ժա
կան պայտ ման են են թար կում․
1. վեր ջա վո րութ յուն նե րի ան կա նոն դրվածք նե րի,
2. վեր ջա վո րութ յուն նե րի ան կա նոն շար ժում նե րի դեպ քում,
3. ձևա փոխ ված սմբակ ներն ուղ ղե լու,
4. հի վան դութ յուն նե րից հե տո սմբա կի ֆունկ ցիան վե րա կանգ նե լու հա մար,
5. վեր ջա վո րութ յուն նե րի ստո րին բաժ նի ջլա կա պա նա յին ա պա րա տի հի

վան դութ յուն նե րը   բու ժե լիս,
6. վեր ջա վո րութ յուն նե րի ստո րին մա սի ան շար ժաց ման նպա տա կով բե

կա կալ նե րը պայ տե րին ամ րաց նե լու,
7. վի րա կա պե րը սմբա կի ներ բա նա յին մա սե րում ամ րաց նե լու և դ րանք 

վնաս վե լուց պաշտ պա նե լու հա մար:

20․3․2․1․1 ՁԻՈՒ ՊԱՅՅՏՈՒՄԸ
ՊԱՅՏՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ: Պայտ ման հիմ նա կան նպա տակն է կան խել կեն դա

նու մա տի ստո րին մա սի հի վան դութ յուն նե րը, պահ պա նել դրան սայ թա քե
լուց, ընկ նե լուց, ոսկր նե րը կոտր վե լուց: Պայտ ման մյուս նպա տա կը̀  պայտն 
ան կա նոն սմբա կին հար մա րաց նե լով, հնա րա վո րին չափ ուղ ղել այն: Պայ տը 
իր ձևով նման է սմբա կի եղջ րա պա տի ներ բա նա յին  եզ րին։ Ու նի վե րին և 
ս տո րին մա կե րես ներ։ Վե րին մա կե րեսն իր հեր թին բա ժան վում է եր կու մա
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սե րի̀  ար տա քին կամ հո րի զո նա կան, ո րի վրա հեն վում է եղջ րա յին պա տի 
ներ բա նա յին եզ րը, և ներ սի կամ թեք մա կե րես, ո րը կոչ վում է թե քատ: Թե քա
տը պաշտ պա նում է ներ բա նը ճնշու մից և հա վա սար է պա տի լայ նութ յան 1/3 
–ին: Պայ տե րի մեծ պա հան ջը դարբ նոց նե րը չեն կա րող բա վա րա րել, ուս տի 
հա տուկ գոր ծա րան ներ զբաղ վում են ստան դարտ պայ տե րի մե խա նի կա կան 
ար տադ րութ յամբ: Պայ տե լիս պայ տա ռը պետք է գի տե նա ձիու հետ վար վե լու 
ձև: Նախ լավ կլի նի, որ ձին պայ տե լու բե րի ձիա պա նը, ո րը լավ ծա նոթ է ձիու 
սո վո րութ յուն նե րին: Պայ տա ռը պետք է գոր ծի հան գիստ և համ բե րա տար լի

նի: Աղմ կե լը կամ հար վա ծե լը ձիուն 
դարձ նում են չար և վախ կոտ: Հան
գիստ ձիե րի վեր ջա վո րութ յուն նե րը 
ան շար ժաց նում են ձեռ քով, իսկ ան
հան գիստ նե րի նը̀  պա րա նի մի ջո ցով: 
Ցան կա լի չէ ա ռա ջին ան գամ պայտ
վող ե րի տա սարդ ձիե րին հար կադ
րա բար ան շար ժաց նել, քա նի որ հե
տա գա յում նրանք կա րող են ա վե լի 
ու ժեղ դի մադ րութ յուն ցույց տալ:
Ն կար 23։ Ձիու կրծքի և կոն քի վեր ջա վո
րութ յուն նե րի ան շար ժաց նե լը պայ տե լիս: 
1 ոտ քե րի միջև, 2 ազդ րի վրա, 3 պա րա նով, 
4 ձգե լով

Սմ բա կի պայ տե լու հա մար նա խա պատ րաս տե լուց հե տո վերց նում են նրա 
չա փե րը, որ պես զի հնա րա վոր լի նի սմբա կին հա մա պա տաս խան պայտ պատ
րաս տել կամ ընտ րել նա խօ րոք ձեռ քե րով կամ գոր ծա րա նա յին ե ղա նա կով 
պատ րաստ ված պայ տե րից:

20․3․2․1․2 ՏԱՎԱՐԻ ՊԱՅՏՈՒՄԸ
Փա փուկ գետ նի վրա աշ խա տող կեն դա նի նե րին սո վո րա բար չեն պայ տում: 

Պայ տե լու անհ րա ժեշ տութ յուն է զգաց վում, երբ նրանց աշ խա տեց նում են 
պինդ, քար քա րոտ, լպրծուն ճա նա պարհ նե րին, այս դեպ քում պայ տը պաշտ
պա նում է կճղակ նե րը ա րագ մաշ վե լուց և կեն դա նուն սայ թա քե լուց: Կճ ղակ
նե րի կտրե լը, մաք րե լը կա տա րում են այն պես, ինչ պես ձիե րին, միայն պետք 
է հաշ վի առ նել, որ եզ նե րի կճղակ նե րի եղջ րա յին պա տը և ներ բանն ա վե լի 
բա րակ են , քան ձիե րի նը: Եզ նե րի կճղակ նե րը կտրե լիս, մաք րե լիս և պայ տե
լիս գոր ծա ծում են նույն գոր ծիք նե րը, ինչ որ ձիե րի հա մար: Եզ նե րի պայ տե րը 
35 մմ հաս տութ յուն ու նե ցող եր կա թե  թի թեղ նե րի տեսք ու նեն, ո րի ձևն  ու 
չա փե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն կճղա կի ներ բա նի մա կե րե սին: Ա վե լի 
լավ է յու րա քանչ յուր կճղակ պայ տել ա ռան ձին, քա նի որ եր կու կճղա կը մեկ 
պայ տով պայ տե լով, խան գար վում է կճղա կի մե խա նիզ մը (ֆունկ ցիան): 

20․3․3 ԿԵՆԴԱՆՈՒ ՖԻՔՍՈՒՄԸ
Կեն դա նի նե րի կճղակ նե րի մշակ ման հա մար նախ քան վի րա բու ժա կան մի

ջամ տութ յան անց կա ցու մը անհ րա ժեշտ է ֆիք սել կեն դա նուն, իսկ անհ րա
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ժեշ տութ յան դեպ քում՝ նաև տա պա լել (տես մո դուլ 8․1․1 են թա բա ժի նը՝ տար
բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի ֆիք սու մը)։ Կճ ղակ նե րի ֆունկ ցիո նալ մշակ ման 
գործընթացը սկսելիս անհ րա ժեշտ է պա րա նով կո վի հետ ևի ոտ քը ցատ կիչ 
հո դի ան մի ջա պես վեր ևի մա սից կա պել: Ոտ քը լավ պա հե լու հա մար և  աշ խա
տան քի հար մա րա վե տութ յունն ա պա հո վե լու նպա տա կով ցատ կիչ հո դը պետք 

է բա վա կա նա չափ բարձ րաց
ված լի նի: Առջ ևի կճղակ նե րը 
կտրե լու հա մար ֆիք սա տո րի 
վրա անհ րա ժեշտ է ու նե նալ 
կեն դա նու շար ժում նե րը սահ
մա նա փա կող լրա ցու ցիչ հար
մա րանք, ո րի վրա կա րե լի է 
կա պել առջ ևի վեր ջույ թը:
Ն կար 24։ Կճ ղակ նե րի մաքր ման 
հա մար կեն դա նի նե րի ֆիքս ման 
հար մա րանք ներ

20․3․3 ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԿՃՂԱԿՆԵՐԻ ՄԵՌԱԾ, ՆԵԿՐՈԶՎԱԾ 
ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԿՏՐՈՒՄ

Կճ ղակ նե րը կա նո նա վոր կեր
պով կտրե լու հա մար անհ րա
ժեշտ է ա պա հով ված լի նել բո լոր 
հա մա պա տաս խան հար մա րութ
յուն նե րով: Անհ րա ժեշտ սար քա
վո րում ներն են̀  աջ և ձախ ձեռ քի 
հա մար նա խա տես ված կճղակ նե
րը կտրող սուր դա նա կը, սրա քա
րը, կճղա կի մկրա տը, կոր խար
տո ցը, ֆիք սա տո րը և  այլն։
Ն կար 25։ Գոր ծիք ներ կճղակ նե րի 
մաքր ման հա մար։
1մուրճ, 2աք ցան, 3դա նակ, 4դուր, 
5խար տոց, 6բալ գար կա (ըստ ցան կու
թյան)։

Կտ րե լուց ա ռաջ կճղակ ներն անհ րա ժեշտ է ման րակր կիտ մաք րել: 
 ԱՌԱՋԻՆ ՓՈՒԼ։ Նախ և  ա ռաջ, անհ րա ժեշտ է կճղա կի մկրա տով կտրել 

կճղա կը և չա փել եր կա րութ յու նը: Պ սա կից չա փե լիս կճղա կի եր կա րութ յու նը 
պետք է 7 սմ լի նի: Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում կճղա կը կտրել և բե րել հա մա
պա տաս խան եր կա րութ յան: Կճ ղակ նե րի դա նա կի մի ջո ցով կտրել ներք ևի հեն
ման մա կե րե սը: Անհ րա ժեշտ է եղջ յու րը վար պե տո րեն բա րակ շեր տե րով կտրել 
և չվ նա սե լու հա մար դա նա կը հե ռու պա հել: Ներ բա նի հատ վա ծից անհ րա ժեշտ 
է հնա րա վո րինս քիչ եղջ յուր կտրել, որ պես զի հեշտ լի նի մյուս կճղա կը հա վա
սար բարձ րութ յան բե րե լը: Ներ բա նի հաս տութ յու նը պետք է լի նի 57 սմ:

 ԵՐԿՐՈՐԴ ՓՈՒԼ։ Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում մյուս կճղա կը պետք է 
այն պես կտրվի, որ պես զի նրա եր կա րութ յու նը և բարձ րութ յու նը հա վա սար 
լի նեն մյուս կճղա կին: Զ գույշ պետք է լի նել, որ ներ բա նը շատ չբա րա կի և հեն
ման մա կե րե սը հա տա կի նկատ մամբ 45 աս տի ճան լի նի:
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 ԵՐՐՈՐԴ ՓՈՒԼ։ Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում ներ բա նին թե քութ յուն 
տվեք՝ եղջ յու րից բա րակ շերտ հե ռաց նե լով: Սա կոչ վում է կճղակ նե րի ֆունկ
ցիո նալ կտրում: Ե թե կճղակ նե րից մե կի ներ բա նի վրա դեռևս մնա ցել են ախ
տա հար ված մա սեր, ա պա անհ րա ժեշտ է դրանց բու ժումն ի րա կա նաց նել չոր
րորդ և հին գե րորդ փու լե րում ստորև նկա րագր ված ե ղա նակ նե րով (բուժ ման 
նպա տա կով կճղակ նե րի կտրում):

 ՉՈՐՐՈՐԴ ՓՈՒԼ։ Անհ րա ժեշտ է ախ տա հար ված կճղակն այն պես կտրել, 
որ ներ բա նի հատ վա ծում ա վե լի ցածր լի նի, որ պես զի ծան րութ յունն ընկ նի 
ա ռողջ կճղա կի վրա: Այսպիսով` վնասված հատ վա ծը կհանգս տա նա: Ե թե դա 
հնա րա վոր չէ ա նել, քա նի որ ներ բա նը շատ կբա րա կի, ա պա անհ րա ժեշտ է 
կճղա կի տակ փայտ յա բլոկ ամ րաց նել։

 ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՓՈՒԼ։ Հե ռաց րեք թու լա ցած և կոտրտ ված եղջ յու րը և 
զ գու շութ յամբ կտրեք կոշտ եզ րերն այն պես, որ ներ բա նը չվնաս վի:

Ն կար 26։ Կճ ղակ նե րի մշակ ման ըն թաց քը/1/։
1 ©«ՌԶԳ» ՀԿ, Արեգ Սարուխանյան

Մշակված և անմշակ ոտք
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20․3․4 ԿՃՂԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՍՄԲԱԿՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ
Կճ ղակ նե րի և սմ բակ նե րի խնամ քի բա ցա կա յութ յան կամ ան բա վա րար լի նե

լու դեպ քե րում նրանք եր կա րում են, են թարկ վում այ լան դակ ձևա փո խութ յուն
նե րի և զա նա զան հի վան դութ յուն նե րի: Չ նա յած այն բա նին, որ կա նո նա վոր 
սմբակ նե րը և կճ ղակ նե րը բարձ րաց նում են կեն դա նու աշ խա տու նա կութ յու նը 
և մ թե րատ վութ յու նը, սա կայն նրանց խնամ քի վրա դեռևս հարկ ե ղած ու շա
դրութ յուն չի դարձ վում: Սմ բակ նե րի և կճ ղակ նե րի ձևա փո խութ յուն նե րը և հի
վան դութ յուն նե րը կան խե լու հա մար էա կան նշա նա կութ յուն ու նեն կեն դա նու 
շար ժու նութ յու նը, սմբակ նե րի մաք րութ յու նը, սմբա կի եղջ րի խո նա վութ յու
նը և սմ բակ նե րի գե րա ճած եղջ րի կտրել հե ռաց նե լը: Կեն դա նու շար ժու նու
թյու նը անհ րա ժեշտ գոր ծոն է նրա օր գա նիզ մի և մաս նա վո րա պես սմբակ նե րի 
զար գաց ման հա մար: Շարժ ման շնոր հիվ լա վա նում են կճղա կի բո լոր մա սե րի 
ար յան մա տա կա րա րու մը, սնու մը և  եղջ րի ին տեն սիվ ա ճը: Ակ տիվ շար ժու մը 
նպաս տում է հնա ցած եղջ րի մաշ վե լուն: Հատ կա պես կար ևոր է մատ ղաշ կեն
դա նի նե րի շար ժու նութ յու նը, քա նի որ լրիվ զար գա ցած սմբակ նե րով հաս նում 
են 45 տար վա ըն թաց քում։ Ա ռա ջար կում է զբո սան քի դուրս բե րել 5 օ րա կան 
մտրուկ նե րին զամ բիկ նե րի հետ միա սին, հարթ գետ նի վրա, եր կու ժա մը մեկ 
ան գամ հան գիստ տա լով: Սմ բակ նե րի և կճ ղակ նե րի մաք րութ յու նը էա կան նշա
նա կութ յուն ու նի դրանց հի վան դութ յուն նե րի կան խար գել ման հա մար: Կեն դա
նի նե րի կճղակ նե րը և սմ բակ նե րը գո մաղ բից չմաքր ված կանգ նե լա տե ղե րում, 
ջրե լա տե ղե րում կեղ տոտ վե լուց  բա ցի, կա րող են ստա նալ մե խա նի կա կան 
վնաս վածք ներ: Խո նավ գո մաղ բը և ցե խը ազ դե լով սմբա կի եղջ րի վրա, կա րող 
են քայ քա յել, ո րի հետ ևան քով կա ռա ջա նան սմբա կի տար բեր հի վան դութ յուն
ներ: Կճ ղա կա վոր նե րի կեղ տը սո վո րա բար կու տակ վում է միջ մատ նա յին ճեղ
քում, իսկ ձիե րի նը՝ սլա քի ա կոս նե րում: Խո նա վութ յունն անհ րա ժեշտ գոր ծոն է 
կճղակ նե րի և սմ բակ նե րի մե խա նիզ մի հա մար: Հայտ նի է, որ ա ռողջ սմբակ նե
րը պետք է նոր մա յում ու նե նան 3040% խո նա վութ յուն։ Նոր մա յի խան գա րու
մից չո րա նում և  ա ռա ջա նում են ճեղք վածք ներ ու այլ հի վան դութ յուն ներ: Ե թե 
կեն դա նին գտնվում է նոր մալ պայ ման նե րում և ն րա սմբակ նե րի եղջ րը հա վա
սար է մաշ վում, նման կեն դա նի նե րի սմբա կը կտրե լու, մաք րե լու և պայ տե լու 
կա րիք չկա: Մ սու րա յին պահ ված քում գտնվող կեն դա նի նե րի կճղակ նե րը ա վե
լի շատ ա ճում են, քան թե մաշ վում։ Սմ բակ նե րի ձևա փո խութ յու նը և հի վան
դութ յուն նե րը կան խար գե լե լու հա մար մեծ նշա նա կութ յուն ու նեն մտրուկ նե րի 
և  ե րի տա սարդ ձիե րի, ինչ պես նաև մսու րա յին պահ ված քում գտնվող տա վա րի 
և հատ կա պես ար տադ րող ցու լե րի սմբակ նե րի ժա մա նա կին կտրե լը և մաք րե լը 
34 ա մի սը մեկ ան գամ:

Ոչ խար նե րի կճղակ նե րի կտրե լը և մաք րե լը կա տա րում են կեն դա նի նե րի 
պառ կած վի ճա կում և  ա վե լի լավ է ոչ խա րը դնել ոչ թե գետ նի, այլ որ ևէ սե ղա
նի վրա և  ան շար ժաց նել։ Ճիշտ մաքր ված կճղա կի եղջ րա յին պա տի ներ բա
նա յին եզ րը պետք է 23 մմ ով բարձր լի նի ներ բա նի մա կե րե սից։ Եղջ րա յին 
ներ բա նը չեն տա շում, նրանք, սո վո րա բար մաշ վում են անհ րա ժեշտ չա փով, 
ե թե եղջ րա յին պա տի ներ բա նա յին եզ րը ճիշտ է կտրված (Վ․ Ի․ Մու տո վին)։ 
Ոչ խար նե րի կճղակ նե րը մաք րում են անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում, տա րե
կան 2 ան գամ ոչ պա կաս: Այն հատ կա պես կար ևոր է անց կաց նել գար նա նը, 
ոչ խար նե րին ա րո տա վայր տե ղա փո խե լուց և  աշ նա նը՝ մսու րա յին պահ ված
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քին անց նե լուց ա ռաջ: Ոչ խա րա բու ծա կան տնտե սութ յուն նե րում կճղակ նե րի 
մաք րում կա տա րում են մեկ ան գամ, խու զի հետ միա ժա մա նակ:

Ն կար 27։ Ոչ խա րի կճղակ նե րի մաքր ման ըն թաց քը։

Խո զե րի կճղակ նե րի մաք րու մը կա տա րում են նույն գոր ծիք նե րով և նույն 
հա ջոր դա կա նութ յամբ, ինչ պես խո շոր կեն դա նի նե րի նը։ Քա նի որ խո զի ար
տա քին կճղա կը ա վե լի զար գա ցած է, ուս տի զույգ եղջ րա կո շիկ նե րը պետք չէ 
հա վա սա րեց նել այն պես, որ մաք րե լուց հե տո ու նե նան միան ման եր կա րութ
յուն։ Խո զե րի ցե ղա յին հո տի կճղակ նե րի ստու գու մը խոր հուրդ է տրվում 
անց կաց նել ծրագ րա յին կար գով՝ 3 ա մի սը մեկ ան գա մից ոչ պա կաս (գար նա
նը՝ կեն դա նի նե րին ճամ բար տե ղա փո խե լիս, ա մառ վա կե սին, աշ նա նը մսու
րա յին պահ ված քի անց նե լիս և ձմ ռան կե սե րին)։ Այդ ըն թաց քում, ե թե անհ րա
ժեշտ է, պետք է կտրել գե րա ճած եղջ րը։

Ն կար 28։ Խո զի կճղակ նե րի մաքր ման ըն թաց քը։
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20․3․4.1 ՍՄԲԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԿՃՂԱԿՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
20․3․4.1․1 ԿՃՂԱԿՆԵՐԻ ԵՂՋՐԱՆՅՈՒԹԻ ԱՆՆՈՐՄԱԼ ՔԱՅՔԱՅՈՒՄԸ
Եղջ րա կո շի կի չա փա վոր քայ քա յու մը ֆի զիո լո գիա կան եր ևույթ է և ն ման է 

նոր մալ մա զա ծածկ մաշ կի ա մե նա վե րին շեր տի քայ քայ մա նը, ո րը տե ղի է ու
նե նում անն կա տե լի: Սա կայն եղջ րան յու թի խո շոր զանգ վա ծի ա րագ քայ քայ
ման դեպ քում նկատ վում է թե փու կա վո րում: Եղջ րա յին թե փուկ նե րը, օ րի նակ̀  
կճղա կի ներ բա նի հատ վա ծում, հեշ տութ յամբ հե ռաց վում են սմբա կի դա նա կի 
բութ եզ րով կամ ե ղուն գով քե րե լով:  Փուխր եղջ րան յու թը ա րա գո րեն իր մեջ 
ծծե լով խո նա վութ յու նը, վե րած վում է փա փուկ մո ման ման զանգ վա ծի: Կճ ղա
կը դառ նում է հեշտ կոտր վող, նման վում է հեշտ պատռ վող ռե տի նի:

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ: Կճ ղակ նե րի եղջ րան յու թի ա րագ քայ քայ ման պատ ճառ
նե րը զա նա զան ար տա քին և ներ քին գոր ծոն ներն են: Խ նամ քի և կե րակր
ման թե րութ յուն նե րը կա րող են նպաս տել եղջ րա կո շի կի փխրու նաց մա նը, 
փափ կաց մա նը և խո նա վաց մա նը: Այս եր ևույթ նե րը հատ կա պես հա ճախ 
նկատ վում են ձմռա նը, երբ կեն դա նի նե րը պահ վում են նեղ, խո նավ ա նաս
նա շեն քե րում, խո նավ գո մաղ բի վրա, ա ռանց շարժ ման: Բա ցի դրա նից, այս 
հի վան դութ յունն ա ռա ջա նում է կեն դա նի նե րին փո խադ րա մի ջո ցով եր կար 
ճա նա պարհ տե ղա փո խե լիս կամ խո նավ անձր ևոտ ե ղա նա կին ոչ խա րի հո տը 
ճա նա պարհ նե րով եր կար ժա մա նակ քշե լիս: Նշ ված բո լոր պատ ճառ ներն ազ
դում են ոչ խա րի ընդ հա նուր վի ճա կի, ինչ պես նաև կճղակ նե րի վրա:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ: Խո նա վութ յան ազ
դե ցութ յան տակ եղջ րան յու թը փափ կում է, քայ քայ վում և լուծ վում, իսկ չո
րութ յու նից և սա ռե ցու մից այն դառ նում է փխրուն և հեշտ կոտր վող: Եղջ
րան յութն ան ջատ վում է թե փուկ նե րի և հա տիկ նե րի ձևով: Եղջ րա գո յաց ման 
պրո ցե սի ժա մա նա կա վոր կան գա ռից ա ռա ջա նում են դա տարկ պա տեր:

ՎԵՐԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՆԽՈՒՄԸ: Ե թե եղջ րան յու թի քայ քա յու մը չի հա սել մաշ
կա հիմ քին, հա տուկ բու ժում չի պա հանջ վում: Հի վան դութ յու նը նկա տե լուն 
պես պետք է կճղակ նե րը ամ րաց նե լու նպա տա կով, կեն դա նի նե րին ա րա ծեց նել 
չոր ա րոտ նե րում: Ձմ ռա նը կե րակ րել լիար ժեք, չոր կե րե րով և պա հել չոր և  ըն
դար ձակ շեն քե րում: Կճ ղակ նե րը պար բե րա բար մաք րել քայ քայ ված եղջ րից:

ՍՄԲԱԿՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ։ Ան կախ նրա նից, թե սմբա կի 
կամ կճղա կի որ մա սում է ախ տա բա նա կան պրո ցե սը, նախ և  ա ռաջ պետք 
է կա տա րել կեն դա նու ընդ հա նուր հե տա զո տում։ Այն է՝ ո րո շել նրա բտվա
ծութ յան աս տի ճա նը, մաշ կի, ավ շա յին հան գույց նե րի, լոր ձա թա ղանթ նե րի 
վի ճա կը, ե րա կա զար կի, շնչա ռութ յան հա ճա խա կա նութ յու նը, մարմ նի ջեր
մաս տի ճա նը։ Ա ռանց օր գա նիզ մի ընդ հա նուր վի ճա կը գի տե նա լու, հնա րա վոր 
չէ ո րո շել ախ տա բա նա կան պրո ցե սի բնույ թը այս կամ այն օր գա նում, կան
խո րո շել հի վան դութ յան ել քը և  ընտ րել բուժ ման նպա տա կա հար մար մե թոդ։ 

 Կեն դա նու հե տա զո տու մը սկսվում է ա նամ նե զից, այ սինքն՝ կեն դա նու 
տի րո ջը հարց նե լով, պար զում են հետև յալ հար ցը. ե՞րբ և  ինչ պի սի՞ հան գա
մանք նե րում է հի վան դա ցել կեն դա նին, հիվանդությունը սկսվելու պա հից 
ուժե ղա ցե՞լ է, թե՞ թու լա ցել, երբ է պայտ վել կեն դա նին (ե թե հե տա զոտ վում է 
պայ տած կեն դա նին)։ Այս հար ցի պա տաս խա նը պետք է հաշ վի առ նել կեն դա
նու հե տա գա հե տա զո տութ յուն նե րի ժա մա նակ։ 
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 Հե տա զոտ ման կար ևոր մե թոդն է սմբա կի ար տա քին զննու մը, ո րի մի
ջո ցով ո րո շում են, թե միա տե սակ են արդյո՞ք կրծքի և կոն քի զույգ վեր ջա
վո րութ յուն նե րի սմբակ նե րի մե ծութ յու նը և ձ ևը։ Հա տուկ ու շադ րութ յուն են 
դարձ նում պսա կի հատ վա ծին, արդ յոք չկա՞ն ու ռա ծութ յուն կամ վեր քեր։ Բա
ցի դրա նից, ո րո շում են եղ ջե րա յին պա տի վի ճա կը, չկա՞ն արդ յոք ճեղք վածք
ներ, պատռ վածք ներ, ան հար թութ յուն ներ և  այլ պա կա սութ յուն ներ։ Ներ բա նի 
կող մից ու շադ րութ յուն են դարձ նում ներ բա նի ձևի, նրա ու ռու ցի կութ յան և 
գո գա վո րութ յան, սպի տակ գծի վի ճա կի, ներ բա նի և փափ կա նի եղջ րի վրա։ 
Պայ տած ձիուն հե տա զո տե լիս ո րո շում են պայտ ման ո րա կը, և  անհ րա ժեշ
տութ յան դեպ քում պայ տա զերծ են ա նում։ Սմ բա կի տե ղա յին ջեր մաս տի ճա նը, 
ինչ պես նաև պսա կի և փափ կա նա յին ա ճա ռի ցա վոտ տե ղե րը հայտ նա բե րում 
են շո շա փե լով։ Հա մե մա տե լու հա մար նույն ձևով ո րո շում են հար ևան ա ռողջ 
սմբա կի ջեր մաս տի ճա նը։ Այս դեպ քում պետք է նկա տի ու նե նալ, որ փափ կան
նե րի ջեր մաս տի ճա նը, նրանց եղ ջե րա շեր տի բա րակ լի նե լու հետ ևան քով, ա վե
լի բարձր է, քան բռնի չա յին մա սում։ Բարձր ջեր մաս տի ճա նի առ կա յութ յու նը 
սմբա կի այս կամ այն մա սում վկա յում է սուր բոր բոք ման առ կա յութ յան մա սին։

 Ար տա քին զննու մից հե տո զննում են սմբա կի փորձ նա կան ու նե լիով, 
ո րով հնա րա վոր է լի նում ո րո շել ախ տա բա նա կան օ ջա խի տե ղը։ Ու նե լիով 
հե տա զո տե լիս նրա մի ճյու ղը դնում են եղ ջե րա յին պա տի վրա, իսկ մյու սը՝ 
սմբա կի ներ բա նա յին մա կե րե սին։ Մո տեց նե լով ու նե լիի ճյու ղե րը, չա փա վոր 
ճնշում են եղջ րա կո շի կի և ն րա մի ջո ցով հյուս վածք նե րի ա վե լի խոր շեր տե
րի վրա։ Ե թե ու նե լիով սեղմ վում է վնաս ված հյուս վածք նե րի տե ղը, ա պա, 
կեն դա նին ցավ զգա լով, ցնցում է հե տա զոտ վող վեր ջա վո րութ յու նը։ Ու նե լին 
հետ ևո ղա կա նո րեն տե ղա փո խում են։

 Երբ վե րը նշված հե տա զոտ ման մե թոդ նե րը արդ յունք չեն տա լիս սմբա
կում հայտ նա բե րե լու ախ տա բա նա կան օ ջա խի տե ղը, այդ դեպ քում նա խա
դաս տա կի (նա խա գար շա պա րի) հատ ված նե րում կի րա ռում են նյար դե րի ախ
տո րո շիչ հա ղոր դակ ցա կան զգա յազր կում։ Ն ման բլո կա դա յից հե տո ցա վե րի 
վե րա նա լը վկա յում է, որ սմբա կում կա ախ տա բա նա կան օ ջախ։

 Ոսկ րե րի կոտր վածք ներ կամ ճեղք վածք ներ կաս կա ծե լիս զգա յազր կում 
չի թույ լատր վում, ո րով հետև ցա վի վե րա նա լով կեն դա նին ա մուր կհեն վի հի
վանդ վեր ջա վո րութ յան վրա, և ճեղք ված քը կա րող է վե րած վել կոտր ված քի, 
իսկ փակ կոտր վածք լի նե լու դեպ քում այն կա րող է բար դա նալ բաց կտրված
քով։ Ն ման դեպ քե րում նպա տա կա հար մար է կա տա րել վեր ջա վո րութ յան 
ծայ րա մա սի ռենտ գե նա լու սա վո րում, կամ ա վե լի լավ է՝ ռենտ գե նան կա րում, 
ո րոնց մի ջո ցով կա րե լի է ո րո շել ոչ միայն ոսկր նե րի կոտր վածք նե րը, այլ նաև 
այն պի սի հի վան դութ յուն ներ, ինչ պի սիք են՝ քրո նիկ ոսկ րա բոր բը, ոսկ րակ
ղան քը, եղ ջե րա յին սյու նը, ինչ պես նաև սմբա կում օ տար, մե տաղ յա մար մին
նե րի առ կա յութ յու նը և  այլն։

20․3․4․2 ՊՍԱԿԻ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
20․3․4․2․1 ՊՍԱԿԻ ԵՎ ՄԻՋՄԱՏԱՅԻՆ ՃԵՂՔԻ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՎԵՐՔԵՐ
Կեն դա նի նե րը հա ճախ են ստա նում պսա կի հատ վա ծի վնաս վածք ներ։ 

Դ րանք հա ճախ ու նե նում են սալ ջարդ վածպատռ ված կամ հա տած վեր քե րի 
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բնույթ և կա րող են լի նել պսա կի որ ևէ մա սում։ Տա վա րի մոտ պսա կի վեր քեր 
հա ճախ նկատ վում են միջկճ ղա կա յին ճեղ քի կա մա րի հատ վա ծում։

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ։ Սուր ա ռար կա ներ (եր կա թի կտոր ներ, մե տա ղա լար, ա պա
կի, մեխ և  այլն)։ Ձիե րի մոտ բա ցի դրան ցից նրանք հա ճախ ա ռա ջա նում են 
պայ տի սուր ե լունդ նե րից, և  ան կա նոն պայ տե րից (թո բուխ), մա նա վանդ խոր 
ձյան վրա, ան հարթ, լպրծուն ճա նա պարհ նե րին աշ խա տե լիս, ձիուն ան կա
նոն կա ռա վա րե լիս (հան կարծ կանգ նեց նե լը, շրջա դար ձը), կեն դա նի նե րի վեր
ջա վո րութ յուն նե րի լայն դրվածք նե րը և  այլն։ Վեր քը ոչ ժա մա նա կին և ս խալ 
բու ժե լու դեպ քում բար դա նում է ֆելգ մո նով, փափ կա նա յին ա ճա ռի, ջլե րի և 
կա պան նե րի մե ռու կա ցու մով։ Հա ճախ մե ռու կա ցում են տա վա րի միջ մա տա
յին կա պան նե րը։ Բար դա ցում նե րի դեպ քում եր ևան են գա լիս վե րը նշված հի
վան դութ յուն նե րի կլի նի կա կան նշան նե րը։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Պետք է կա տա րել որ քան կա րե լի է շուտ. դրա հա մար սմբա կը 
կամ կճղա կը լավ մաք րում են կեղ տից, վեր քի շրջա կա մա զե րը հե ռաց նում։ 
Պին ցե տով և խ ծուծ նե րով մաք րում են վեր քի մա կե րե սը։ Ե թե այն շատ է կեղ
տոտ ված, լվա նում են հա կա նե խիչ լու ծույ թով (ջրած նի պե րօք սիդ, է թակ րի
դին, ֆու րա ցի լին և  այլն), ո րից հե տո չո րաց նում ստե րիլ խծու ծով և կա տա
րում հե տա զո տում։

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Կան խար գել ման հիմ նա կան պայ մանն է՝ կեն դա նի նե
րի կա նո նա վոր խնամ քը։ Պետք է խու սա փել ձմռա նը խոր ձյան մի ջով և սայ
թա քուն ճա նա պար հով եր կա րատև տե ղա շար ժե րից։

20․3․4․2․2 ՊՍԱԿԻ ՖԼԵԳՄՈՆԱ
Հայտ նի է, որ ֆլեգ մո նա ա սե լով հաս կա նում են փուխր շա րակ ցա կան հյուս

ված քի ա ռա վե լա պես թա րա խա յին բոր բո քու մը։ Հայտ նի է նաև, որ փուխր 
բջջան քը պահ պան վել է պսա կի և փափ կան նե րի մաշ կա հիմ քի տակ, ո րոնք 
հա մե մա տած սմբա կի մյուս մա սե րի հետ ա վե լի շար ժուն են։ Այդ իսկ պատ
ճա ռով կեն դա նի նե րի վեր ջա վո րութ յուն նե րի ծայ րա մա սե րում ֆլեգ մո նա կա
րող է ա ռա ջա նալ միայն վե րո հիշ յալ հատ ված նե րում։ Պ սա կի ֆլեգ մո նա յով 
հա ճախ հի վան դա նում են ձիե րը և  եր բեմն էլ՝ տա վարն ու ոչ խա րը։ Վեր ջին նե
րիս պսա կի ֆլեգ մո նան հայտ նի է «մատ նա շունչ» (պա նա րի ցիում) ա նու նով։ 
Շատ դեպ քում պսա կի ֆլեգ մո նան հետ ևանք է պսա կի հո դի մաշ կա հիմ քի 
խոր թա րա խա բոր բի և մա տի հատ վա ծի այլ թա րա խա նե խա յին պրո ցես նե
րի բար դաց ման։ Կճ ղա կա վեր նե րի պսա կի ֆլեգ մո նան միջ մա տա յին հատ վա
ծում հա ճախ բար դա նում է միջ մա տա յին կա պան նե րի և պ սա կոսկ րե րի մե
ռու կա ցու մով:  Ախ տա հար վում է վեր ջույթ նե րից միայն մե կը, և կեն դա նին 
հան կար ծա կի սկսում է կա ղալ: Բ նո րոշ ախ տա նիշ է ոտ քի «ցա վոտ» դիր քը: 
Կեն դա նին ոտ քը թեթ ևա կի ա ռաջ է պա հում և կճ ղա կի ծայ րը դժվա րութ յամբ 
է դնում գետ նին: Հա ճախ ու ռած ոտ քը թեթ ևա կի բարձ րաց նումի ջեց նում է: 
Այս հի վան դութ յու նը հնա րա վոր է ժա մա նա կին ախ տո րո շել։ Արդ յու նա վետ 
բուժ ման շնոր հիվ միջկճ ղա կա յին ֆլեգ մո նան լուրջ խնդիր չի դառ նա:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ պետք է լի նի կոմպ լեք սա յին, այ սինքն՝ տե ղա յին և  ընդ հա նուր։ 
Նախ՝ կեն դա նուն պետք է տալ հան գիստ, ձին տե ղա վո րել կա խող ա պա րա
տում, իսկ տա վա րի տակ փռել ա ռատ ցամ քար։ Վ նաս ված հատ վա ծը լավ 
մաք րել, լվա նալ ջրով, օ ճա ռով և չո րաց նել։ Դ նել սպիրտիխ թիո լի (10:1) կամ 
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սպիրտսո դա յի (10:0,5), սպիրտկամ ֆո րա յի կոմպ րես ներ մինչև թա րա խա կույ
տե րի հա սու նա նա լը, ա պա բա նալ, հե ռաց նել թա րա խը, վի րա հա տա կան վեր քը 
լավ լվա նալ ջրած նի պե րօք սի դով, չո րաց նել, ցա նել տրի ցի լին կամ օք սի տետ
րա ցիկ լին սուլ ֆա դի մե զի նի հետ, կամ յո դա ֆոր մի, բո րաթթ վի և ստ րեպ տո ցի
դի խառ նուրդ (1:7:2ի հա րա բե րութ յամբ)։ Վի րա կա պը փո խել 36 օ րից հե տո, 
նա յած կեն դա նու վի ճա կին։ Լավ արդ յունք է տա լիս բո լո րաձև նո վո կաինպո
նի ցի լի նա յին բլո կա դան։ Այդ նպա տա կով, վնաս ված հատ վա ծից բարձր, են թա
մաշ կա յին ձևով նե րար կում են նո վո կաի նի 0,5%ա նոց 80100 մլն լու ծույթ, ա վե
լաց նե լով 200300 հա զար ԱՄ պե նի ցի լին (Ա. Ֆ. Բուր դեն յուկ)։  Բոր բո քումն ու 
կա ղութ յու նը սո վո րա բար անց նում են մեկեր կու օր վա ըն թաց քում:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Միջկճ ղա կա յին ֆլեգ մո նան կան խե լու արդ յու նա վետ 
մի ջոց է հա վել  յալ ցին կի պա րու նա կութ յամբ ճիշտ նոր մա վոր ված հան քան
յու թե րի խառ նուր դով կե րակ րու մը: Ցին կը բարձ րաց նում է մաշ կի դի մադ րո
ղա կա նութ յու նը բակ տե րիալ ին ֆեկ ցիա նե րի ներ թա փանց ման հան դեպ: Այն 
նաև բարձ րաց նում է մաշ կի վե րա կանգ նո ղա կան ու նա կութ յու նը ին ֆեկ ցիա
յի առ կա յութ յան ժա մա նակ:

20․3․4․2․3 ՊՍԱԿԻ ՀԱՏՎԱԾԻ ԽՈՑԵՐ
Պ սա կի հատ վա ծում կա րող են ա ռա ջա նալ խո ցեր՝ պսա կի վեր քե րը սխալ 

բու ժե լու և ժա մա նա կին չբու ժե լու հետ ևան քով։ Հա ճախ հան դի պող են գանգ
րե նա յին և սն կաձև խո ցե րը։ Խո ցեր ա ռա ջա նում են նաև տա վա րի պսա կի և 
միջ մա տա յին ճեղ քի հատ ված նե րում։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Մե ռու կա ցած հյուս ված քը հե ռաց նե լուց հե տո կա տա րում են 
վի րա կա պում ներ քլո րա մի նի 2%ա նոց կամ կա լիու մի պեր ման գա նա տի 5%
ա նոց, 1,5քլո րա նոց եր կա թի 5%ա նոց, պիկ րի նաթթ վի 3%ա նոց լու ծույթ նե
րով, բևեկ նա յու ղով։

20․3․4․3 ՄԱՇԿԱՀԻՄՔԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄՆԵՐ (PODODERMATITIS)
20․3․4․3․1 ԿՃՂԱԿԻ ԵՎ ՍՄԲԱԿԻ ՄԱՇԿԱՀԻՄՔԻ ԱՆՆԵԽԱԿԱՆ 
ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ
Մաշ կա հիմ քի ան նե խա կան (ա սեպ տիկ) բոր բո քու մը բնո րոշ վում է շճա յին, 

շճա ֆիբ րի նա յին կամ սա կավ դեպ քե րում, շճաար յու նա յին ար տա զա տու կով, 
ո րը կա րող է լի նել սահ մա նա փակ կամ տա րած ված։

ԿԱՆԽՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Սմ բա կի սուր ան նե խա կան բոր բոք ման դեպ քում կան
խո րո շու մը բա րեն պաստ է, քրո նի կա կան դեպ քում՝ զգույշ։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Բուժ ման խնդիրն է սուր շճա յին բոր բոք ման դեպ քում դա դա
րեց նել էք սու դա ցիան։ Ա ռա ջի 12 օ րը հանձ նա րար վում է սմբա կը շա րու նակ 
ո ռո գել սա ռը ջրով, սմբա կի վրա դնել սա ռը կա վա ցեխ, սա ռույ ցով փա թա
թան ներ։ Կա վա ցե խի դառ նութ յունն ու ժե ղաց նե լու հա մար մեկ լիտր ջրին 
ա վե լաց նել մեկ ճա շի գդալ քա ցախ։ Կեն դա նուն տալ հան գիստ, տե ղա վո րել 
լայն հաս տո ցում, փա փուկ ցա մա քի վրա։ 34 օ րից հե տո կա տա րել ջեր մա բու
ժում տար բեր ձևե րով՝ ջեր մա խո նավ թրջոց ներ, տաք լոգ նոց ներ, տաք տոր
ֆա ցեխ և  այլն։
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20․3․4․3․2 ՍՈՒՐ ԱՆՆԵԽԱԿԱՆ ԼԱՄԻՆԻՏ (LAMINITIS)
« Լա մի նիտ» է կոչ վում կճղակ նե րի և սմ բակ նե րի թեր թի կա յին կա ռուց վածք 

ու նե ցող մաշ կա հիմ քի բոր բո քու մը, ո րը կա րող է լի նել ան նե խա կան սուր, մա
կե րե սա յին և խո րը։ Այս տեղ խոս վում է տա վա րի սուր լա մի նի տի (սուր, ան նե
խա կան տա րած ված պո դո դեր մա տիտ) մա սին, ո րը բնո րոշ վում է կճղակ նե րի 
պա տի և ներ բան նե րի մաշ կա հիմ քի (հատ կա պես նրանց բռնի չա յին մա սում) 
կան գա յին պրո ցես նե րով և  ար յու նա զե ղում նե րով։ Լա մի նի տի պատ ճա ռով 
ա ռա ջա ցող փո փո խութ յուն նե րը հետև յալն են. 

 կճղա կի հատ վա ծը ծռվում է, 
 ա ճի օ ղակ նե րը նոր մալ չեն ա ճում, 
 ներ բա նի եղջ յու րի և ս պի տակ գծի հյուս վածք նե րում գո յա ցած հե ղու կի 

կամ ար յան պատ ճա ռով գույ նը դառ նում է դե ղին կամ կար միր, 
 վնաս վում է սպի տակ գի ծը, 
 ա ռա ջա նում է կրկնա կի ներ բան:

Ն կար 29։ Կո վի սուր լա մի նիտ/1/։
ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Սուր լա մի նի տը պետք է բու ժել ա ռանց հե տաձ գե լու, հի

վան դութ յան նշան նե րը եր ևա լուն պես։ Հի վանդ կեն դա նուն տե ղա փո խում 
են ստա ցիո նար, ա պա հո վում ա ռատ, փա փուկ չոր ցա մա քով։ Կե րա բաժ նից 
կտրա կա նա պես պա կա սեց նում են կամ բո լո րո վին հա նում են խտաց րած 
կե րե րը, 34 լիտր չա փով բաց թող նում ար յուն: Ախ տա հար ված կճղակ նե րի 
վրա դնում են սա ռը կա վա ցեխ, ձյուն, սա ռույց: Կա րե լի է նե րար կել հա կա
հիս տա մի նա յին պրե պա րատ ներ, օ րի նակ՝ դի մեդ րոլ 0,4 0,6 մգ չա փով: Լավ 
արդ յունք է տա լիս Ի. Ի. Մագ դա յի ա ռա ջար կած հետև յալ խառ նուր դը՝ ա մի
նա զին 2,5%ա նոց լու ծույթ 10,0, դի մեդ րո լի 1%ա նոց լու ծույթ 5,0, գլ յու կո
զա յի 20%ա նոց լու ծույթ 20,0 (նե րարկ վում է մաշ կի տակ կամ նե րե րա կա յին 
ձևով): Հա կա հիս տա մի նա յին պատ րաս տուկ նե րով բու ժու մը պետք է կրկնել 
ա մեն օր, մինչև որ ան հե տա նան սուր եր ևույթ նե րը (սո վո րա բար՝ 45 օր): Ե թե 
կճղա կը վնաս վել է, ա պա այն պետք է հան գիստ վի ճա կում գտնվի: Ուս տի, 
ա ռողջ կճղա կը պետք է բա վա կա նա չափ բարձր լի նի, որ պես զի ախ տա հար
ված կճղա կին հանգս տա նա լու հնա րա վո րութ յուն տրվի: Անհ րա ժեշ տութ յան 
դեպ քում ա ռողջ կճղա կին պետք է հա տուկ սոսն ձով կպցնել փայտ յա բլոկ: 
Խոր հուրդ է տրվում ա նաս նա բույ ժի հետ խորհր դակ ցել այդ հար ցի շուրջ:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Լա մի նի տը կապ ված է մար սո ղա կան հա մա կար գի, 
ար գան դի և կր ծի ո րոշ հի վան դութ յուն նե րի հետ: Այդ խան գա րում նե րի ա ռա
1 @Copyright: ZIIVPRO
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ջաց ման պատ ճա ռը հիմ նա կա նում կե րակ րումն է: Հետ ևա բար, կե րի քա նա կը 
և ն րա բա ղադ րութ յու նը զգա լի ազ դե ցութ յուն ու նեն վեր ջույթ նե րի ա ռող
ջութ յան վրա: Լա մի նի տը և դ րա հետ կապ ված խան գա րում նե րը հիմ նա
կա նում սկսում են ծնից մի քա նի օր ա ռաջ և շա րու նակ վում ծնից մի քա նի 
շա բաթ հե տո: Այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում ա վե լա նում է կեն դա նի նե րի կող
մից ըն դու նած կոն ցենտ րատ նե րի քա նա կը և հա ճախ նվա զում կոշտ կե րե րի 
(թա ղան թան յու թի) քա նա կը: Դա կտրի չի ա ցի դո զի ա ռա ջաց ման հիմ նա կան 
պատ ճառն է, ո րը մեծ ազ դե ցութ յուն ու նի լա մի նի տի ա ռա ջաց ման գոր ծում: 
Լա մի նի տը կան խե լու հա մար շեշտն անհ րա ժեշտ է դնել կե րակր ման ռե ժի մի 
վրա՝ ել նե լով է ներ գիա յի և ս պի տա կուց նե րի հան դեպ կո վի օր գա նիզ մի պա
հանջ նե րից: Միշտ պետք է խու սա փել կե րա բաժ նում հան կար ծա կի փո փո
խութ յուն ներ կա տա րե լուց: 

20․3․4․3․3 ԽՈՐ ԹԱՐԱԽԱՅԻՆ ՊՈԴՈԴԵՐՄԱՏԻՏ
Այս հի վան դութ յու նը բնո րոշ վում է մաշ կա հիմ քի ա վե լի խոր՝ պտկա յին կամ 

թեր թի կա յին, ա նո թա յին և  եր բեմն նույ նիսկ վեր նոսկ րա յին շեր տե րի բոր բո քու մով։
ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Հիմ նա կա նում նույնն է, ինչ որ մա կե րե սա յին թա րա խա յին 

պո դո դեր մա տի տի ժա մա նակ: Այս դեպ քում կա տա րում են նաև ընդ հա նուր 
բու ժում՝ օգ տա գոր ծե լով հա կա վա րա կա յին և  օր գա նիզ մի դի մադ րո ղա կա
նութ յու նը բարձ րաց նե լու մի ջոց ներ:

20․3․4․3․4 ՏԱՎԱՐԻ ՊՈԴՈԴԵՐՄԱՏԻՏՆԵՐԻ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Տա վա րի պո դո դեր մա տիտ նե րը հա ճախ ըն թա նում են են թա սուր և ք րո նիկ 

ձևե րով։ Օր գա նիզ մի ընդ հա նուր ռեակ ցիան կլի նի կա պես թույլ է ար տա հայտ
ված, մարմ նի ընդ հա նուր ջեր մաս տի ճա նը  հազ վա դեպ 40 աս տի ճա նից բարձ
րա նում և հա ճախ մնում է ֆի զիո լո գիա կան նոր մա յի վե րին սահ մա նում։ Տե
ղա յին բոր բո քա յին ռեակ ցիան ար տա հայտ ված է նկա տե լիո րեն ա վե լի թույլ, 
քան ձիու նը։ Սկզ բում զար գա նում է ֆիբ րի նա յին բոր բո քում, իսկ 811 օ րից 
հե տո ֆիբ րի նա յին բոր բո քու մը վե րած վում է ֆիբ րի նա թա րա խա յի նի։ Ար տա
զա տու կը միշտ թանձր է, քիչ է և պտ կիկ նե րով ու թեր թիկ նե րով դան դաղ 
շարժ վե լով վեր, շատ սա կավ դեպ քե րում հաս նում է պսա կին։

ԿՃՂԱԿՆԵՐԻ ԴԵՐՄԱՏԻՏԸ, ո րը հայտ նի է նաև Մոր տե լա րո յի հի վան դութ
յուն ա նու նով/1/, բնո րոշ վում է պսա կի շրջա կայ քի մաշ կի ուր վագծ ված բոր բո
քու մով: Տի պիկ հի վան դութ յան ժա մա նակ բոր բոք ված հատ վա ծը շրջա պատ
ված է լի նում փոքր է պի թե լա յին սահ մա նով: Այդ հատ վա ծի շուրջ գտնվող 
մա զե րը սո վո րա բար ցցված են լի նում: Ախ տա հար ված մա սը շատ ցա վազ գաց 
է: Կա րող է ա ռա ջա նալ չա փա վոր կամ խիստ ար տա հայտ ված կա ղութ յուն: 
Հա ճախ ախ տա հար վում են հետև յալ հատ ված նե րը․

 պսա կի հե տին հատ վա ծը, որն ա ռա ջա նում է միջկճ ղա կա յին դեր մա տի
տի հետ ևան քով,

 միջկճ ղա կա յին հատ վա ծի մաշ կը, հատ կա պես միջկճ ղա կա յին գե րա ճած 
հատ վա ծի վե րին մա սը,
1 1974 թ․ Չելիի և Մորտելլարոյի կողմից հայտնաբերվել է կճղակների դերմատիտը (BDD) 
Իտալիայում, որը պատճառ էր 6070 տոկոս կովերի վարակվածության։
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 պսա կը, սո վո րա բար միջկճ ղա կա յին հատ վա ծի մաշ կի շրջա կայ քում:

Ն կար 30։ Տա վա րի կճղա կի դեր մա տիտ։
ԲՈՒԺՈՒՄ: Ան ջատ ված եղջ րա յին շեր տե րը, թա րա խը, մե ռած հյուս վածք

նե րը հե ռաց նե լուց հե տո, մաշ կա հիմ քի մա կե րե սը մշա կում են բիո մի ցի նի, 
տեր րա մի ցի նի, տետ րա ցիկ լի նի և մի ցե րի նի ջրա յին լու ծույ թով կամ է մուլ
սիա յով: Բիո մի ցի նի լու ծույ թի կազմն է՝ 1գ բիո մի ցին, 80 մլ թո րած ջուր և 
20մլ գի նու սպիրտ, իսկ է մուլ սիա պատ րաս տե լու հա մար վերց նում են՝ ձկան 
յուղ և 22,5 % ի չա փով բիո մի ցին կամ որ ևէ այլ հա կա բիո տիկ: Լավ հա կա նե
խիչ է ֆու րա ցի լի նի 1:5000 –ի լու ծույ թը: Կա րե լի է օգ տա գոր ծել ցա նա փո շի՝ 
բաղ կա ցած 1 մաս կա լիու մի պեր ման գա նա տից  3 մաս բո րաթթ վից կամ սպի
տակ ստրեպ տո ցի դից: Ե թե վե րը նշված դե ղան յու թե րը չկան, օգ տա գոր ծում 
են կե չու ձյութ կամ ձյու թի է մուլ սիա: Այս բո լոր նյու թե րից, ըստ Մաս տի կո յի, 
ա ռա վել լավ արդ յունք է տա լիս բիո մի ցի նը: 

Արդ յու նա վետ բուժ ման ե ղա նակ է հա մար վում նաև Տետ րա ցիկ լինգեն
ցիանվիո լե տի լու ծույ թը (ՕTC աէ րո զոլ) կճղակ նե րի դեր մա տի տի բուժ ման 
հա մար։ Անհ րա ժեշտ է բու ժել նախ րի կո վե րի բո լոր ախ տա հար ված ոտ քե րը 
հի վան դութ յան տա րա ծու մը կան խե լու նպա տա կով: Սո վո րա բար մե կան գամ
յա բու ժու մը ո րոշ ժա մա նակ բա վա րար կլի նի, սա կայն անհ րա ժեշտ է ու շա դիր 
հետ ևել կո վե րին՝ կա ղա լու դեպ քե րը հնա րա վո րինս շուտ նկա տե լու հա մար:

20․3․4․4 ՓԱՓԿԱՆԻ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
20․3․4․4․1 ՓԱՓԿԱՆԻ, ՆԵՐԲԱՆԻ ԵՎ ՍԼԱՔԻ ՎԵՐՔԵՐ 
Փափ կա նի և ներ բա նի վեր քեր ու նե նում են ինչ պես տա վա րը, այն պես էլ 

ձին, իսկ սլա քի վեր քեր՝ միայն միասմ բա կա նի նե րը:
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ: Մեծ մա սամբ լի նում են ծա կած վեր քեր, ո րոնք ա ռա ջա

նում են սուր ա ռար կա նե րից /մեխ, ա պա կի, եր կա թի կտոր ներ, տա շեղ ներ/:
ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Մաք րել ներ բա նը սլա քը, փափ կա նը կեղ տից, հե ռաց նել եղջ

րա յին բա րակ շեր տը, հե ռաց նել օ տար մար մի նը: Սմ բա կի դա նա կով ձա գա
րաձև փո սիկ ա ռա ջաց նել մինչև բոր բո քա յին խո ռոչ հաս նե լը: Թա րա խը հե
ռաց նել, վեր քին քսել յո դի սպիր տա յին լու ծույթ / 5%ա նոց/, ցա նել յո դա ֆոր մի 
և ստ րեպ տո ցի դի կամ յո դա ֆոր մի և բո րաթթ վի խառ նուրդ նե րից պատ րաստ
ված ցա նա փո շի կամ ո ռո գել պե նի ցի լի նի, ֆու րա ցի լի նի լու ծույթ նե րով, ո րից 
հե տո էլ դնել վի րա կապ Վիշնևս կու հե ղուկ օ ծա նե լի քով: Վի րա կա պի վե րին 
շեր տը հա գեց նում են փայ տի ձյու թով, որ պես զի վեր քի մեջ չներ թա փան ցեն 
կեղ տը և գո մաղ բա ջու րը:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Ա նաս նա շեն քե րը, ա րո տա վայ րե րը, բա նուկ ճա նա
պարհ նե րը և  այլն պետք է ժա մա նա կին մաք րել սրա ծայր մե տա ղե ի րե րից: 
Մինչև կեն դա նի նե րին այն տեղ տե ղա վո րե լը, ման րա մասն ստու գել շեն քե րի 
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հա տա կը և պա տե րը, չկան արդյո՞ք սուր ի րեր և  ա ռար կա ներ / մե խեր, կե ռեր/: 
Նույն ձևով և ն պա տա կով ստու գել նաև ցամ քա րը / ծղո տը, տորֆ, փայ տի թեփ/:

20․3․4․4․2 ՓԱՓԿԱՆԱՅԻՆ ԱՃԱՌԻ ՄԵՌՈՒԿ /ՆԵԿՐՈԶ/
Ձիե րի փափ կա նա յին ա ճա ռի մե ռուկ հա ճախ է հան դի պում և կազ մում 

սմբակ նե րի բո լոր հի վան դութ յուն նե րի 16,5 %ը:
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐՆ են ՝ ա ճառ նե րի շրջա պա տի բջջան քի ֆլեգ մո նը, պսա կի 

ֆլեգ մո նը, վեր քե րը, խոր թա րա խա յին պո դո դեր մա տիտ նե րը, սմբա կի հար
հո դա յին ֆլեգ մո նը:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ե թե փափ կա նա յին ա ճա ռի մե ռու կը երկ րոր դա յին է, այ սինքն՝ 
հետ ևանք է այլ հի վան դութ յան, ա պա ու շադ րութ յուն է դարձ վում  հիմ նա կան 
հի վան դութ յան վրա և  այն բու ժե լիս հա ճախ վի րա հատ ման ե ղա նա կով հե
ռաց նում են նաև մե ռու կաց ման են թարկ ված ա ճա ռը:

20․3․4․5 ԿՃՂԱԿԻ ԵՎ ՍՄԲԱԿԻ ՆԵՐԲԱՆԻ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
20․3․4․5․1 ՁԻՈՒ ՍՄԲԱԿԻ ՍԼԱՔԻ ՓՏՈՒՄ

Այս հի վան դութ յու նը բնո րոշ վում է սլա քի մաշ կա հիմ քի քրո նիկ թա րա խա
յին բոր բո քու մով, որն ու ղեկց վում է եղջ րա յին սլա քի նե խա յին քայ քա յու մով: 
Հա ճախ հի վան դա նում են կոն քի վեր ջա վո րութ յան սմբակ նե րը, հազ վա դեպ 
կրծքի վեր ջա վո րութ յա նը: Կա րող է հի վան դա նալ մեկ սմբա կը կամ միա ժա
մա նակ՝ բո լոր չորս սմբակ նե րը:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Կեն դա նուն տե ղա փո խել չոր տեղ: Մաք րել, հե ռաց նել սլա
քի ան ջատ ված և քայ քայ ված եղ ջե րա շեր տե րը և  ար տա զա տու կը: Մաքր ված 
հատ վա ծին քսել յո դի սպիր տա յին լու ծույթ, ֆոր մա լի նի 23%ա նոց լու ծույթ, 
բևեկ նա յուղ, փայ տի ձյութ, ա պա փա թա թել՝ սլա քի վրա դնե լով վե րո հիշ յալ 
դե ղո րայ քից որ ևէ մե կով հա գե ցած խծուծ /տամ պոն/: Բու ժե լուց հե տո ա պա
ճած սլաք ու նե ցող կեն դա նու սմբա կը պայ տել փա փուկ կամ բրե զեն տե տակ
դիր ու նե ցող կլոր պայ տով:

20․3․4․6 ԿՃՂԱԿԻ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
20․3․4․6․1 ՈՉԽԱՐԻ ԿՃՂԱԿԻ ՓՏԱԽՏ
Հի վան դութ յու նը վա րա կիչ է և բ նո րոշ վում է կճղակ նե րի նե խա յին քայ քա

յու մով, այն միա ժա մա նակ կոչ վում է «նե խա յին ուն գուլ  յուզ»: Հի վան դութ յու
նը ա ռա ջաց նում է կճղակ նե րի եղջ րա կո շի կի փտում: Ըն թաց քը քրո նի կա կան 
է: Հան դի պում է տար վա բո լոր ե ղա նակ նե րին, հա ճախ ձմռա նը և  աշ նա նը: 
Մեծ մա սամբ ըն դու նում է զանգ վա ծա յին բնույթ:

ՏԱՐԲԵՐԻՉ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Փ տախ տի հետ կա րե լի է շփո թել ոչ խար
նե րի կա ղութ յան գար նա նա յին բռնկում նե րը, ո րոնք սո վո րա բար նկատ վում 
են սար բարձ րա նա լու ա ռա ջին 510 օ րը: Սա կայն, այն հար ցը, թե երբ և  ինչ 
պայ ման նե րում է ա ռա ջա ցել հի վան դութ յու նը, շատ դեպ քե րում կա րող է 
պար զել հի վան դութ յան ծա գու մը և բ նույ թը: Փ տախ տը հա ճախ շփո թում են 
նեկ րո բակ տե րիո զի հետ, չնա յած սրանք տար բեր վում են միմ յան ցից: Նեկ րո
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բակ տե րիո զի ժա մա նակ բնո րոշ են միա ժա մա նակ շուր թե րի, կրծքի, մաշ կի, 
են թա մաշ կա յին բջջան քի, ջլե րի, կա պան նե րի, հո դե րի վնաս վածք նե րը, պա
րեն խի մա յին օր գան նե րում մե ռու կա յին օ ջախ նե րի ա ռա ջա ցու մը, ո րոնք չեն 
լի նում կճղակ նե րի փտախ տի ժա մա նակ:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ախ տա հար ված կճղա կը լվա նում են ախ տա հա նիչ լու ծույ թով 
և կոշտ խո զա նա կով, հե ռաց նում ան ջատ ված և քայ քայ ված եղջ րա յին շեր
տե րը, ո րից հե տո բաց ված  հատ ված նե րին քսում են ֆոր մա լի նի 10% ա նոց 
լու ծույթ կամ խա րում են է լեկտ րա դա նա կով, է լեկտ րա զո դի չով կամ տեր րա
մի ցի նի 5%ա նոց սպիր տա յին լու ծույ թով, քլո րա մի ցե տի նի 10% ա նոց  լու
ծույ թով: Լավ է օգ նում սուլ ֆա դի մե զի նի 33 %ա նոց լու ծույ թի նե րե րա կա յին 
նե րար կում նե րը բիո մի ցի նը:

20․3․4․6․2 ՈՉԽԱՐՆԵՐԻ ԿՃՂԱԿՆԵՐԻ ՆԵԿՐՈԲԱԿՏԵՐԻՈԶ
Հի վան դութ յու նը նկատ վում է ա մառ վա ա միս նե րին: Ձմ ռա նը քիչ է պա տա

հում և  ըն թա նում է ա վե լի թեթև: Նեկ րո բակ տե րիո զի նկատ մամբ կոպ տա
բուրդ ցե ղե րը ա վե լի նվազ զգա յու նակ են, քան նրբա գեղ մե րը: 

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆԸ ԵՎ ՏԱՐԱԾՄԱՆԸ նպաս տում են 
կճղակ նե րի մաշ կի նույ նիսկ ա մե նաչն չին վնաս վածք նե րը, մաշ կի թրմու մը, 
որն ա ռա ջա նում է եր կա րատև անձր ևոտ ե ղա նակ նե րին կամ ճահ ճոտ վայ
րե րում ա րա ծեց նե լու հետ ևան քով: Հատ կա պես կար ևոր է նշել կճղակ նե րի 
ան բա վա րար խնամ քի նշա նա կութ յու նը այդ հի վան դութ յան ա ռա ջաց ման և 
տա րած ման գոր ծում, ո րի հետ ևան քով ա ռա ջա նում են փափ կան նե րի սալ
ջար դեր, պսա կի վնաս վածք ներ, եղջ րան յու թի դյու րա բե կութ յուն:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ան կախ նրա նից, թե ինչ մի ջո ցով և  ե ղա նա կով են բու ժում, 
պետք է նա խօ րոք կա տա րել վնաս ված հատ վա ծի վի րա բու ժա կան մշա կում, 
այն է՝ հե ռաց նել մե ռած հյուս վածք նե րը, եղջ րան յու թի ան ջատ ված շեր տե րը: 
Բուժ ման հա մար ա ռա ջարկ ված են բազ մա թիվ մի ջոց ներ, ո րոն ցից կար ևոր
ներն են՝ սպի տակ ստրեպ տո ցի դը կա լիու մի պեր ման գա նա տի կամ նատ րիու մի 
սա լի ցի լա տի հետ, լոգ նոց պղնձար ջաս պի 30%ա նոց, կրեո լի նի կամ կա լիու մի 
պեր ման գա նա տի 4% ա նոց թարմ լու ծույ թով, դժո խա քա րը՝ խո ցե րը խա րե լու 
հա մար, փայ տե ձյութ մեկ մաս և ֆոր մա լի նի կես մաս, պե նի ցի լի նի ՝ փո շու, 
լու ծույ թի, քսու քի, է մուլ սիա յի  ձևե րով, ինչ պես նաև ներմ կա նա յին նե րար
կում նե րի հա մար վի րա կա պեր՝ պիկ րի նաթթ վի 5%ա նոց լու ծույ թով կամ բևեկ
նա յու ղով, էկ մո նո բիո մի ցին, նավ թա լի զո լի 3 % ա նոց լու ծույթ, տեր րա մի ցին, 
ներմ կա նա յին գոր ծա ծութ յան հա մար բիո մի ցին՝ նույն ձևով և ն պա տա կով:

20․3․4․6․3 ՏԱՎԱՐԻ ԿՃՂԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿՐՈԲԱԿՏԵՐԻՈԶ
Նեկ րո բակ տե րիո զի նկատ մամբ ու նե ցած զգա յու նա կութ յան տե սա կե տից 

տա վա րը գտնվում է երկ րորդ տե ղում:
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ նույն են, ինչ որ ոչ խար նե րի կճղակ նե րի նեկ րո բակ տե րիո

զի ժա մա նակ: Հի վան դութ յու նը բռնկվում է հատ կա պես այն տնտե սութ յուն
նե րում, որ տեղ ան բա վա րար է սա նի տա րա հի գիե նիկ վի ճա կը:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Հիմ նա կա նում նույնն է, ինչ որ ոչ խար նե րի  նեկ րո բակ տե րիո
զի ժա մա նակ: Գո յութ յուն ու նեն մի շարք հե ղի նակ նե րի կող մից ա ռա ջարկ
ված բուժ ման ե ղա նակ ներ, ո րոն ցից կար ևոր ներն են․
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▻ Կճ ղակ նե րի և ն րանց շրջա պա տի հատ ված նե րի մե ռու կա ցած մա սե րը 
հե ռաց նե լուց հե տո ա մեն օր կրեո լի նի 2 %ա նոց լու ծույ թով 15 ր լոգ նոց են 
դնում, ո րից հե տո վեր քի վրա ցա նում են որ ևէ ախ տա հա նիչ փո շի՝ յո դա ֆորմ, 
պղնձար ջաս պի, նավ թա լին և կա պում: Բու ժու մը տևում է 1530 օր:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ նույնն է, ինչ որ ոչ խար նե րի նեկ րո բակ տե րիո զի ժա
մա նակ: Անձր ևոտ տա րի նե րին կճղակ նե րի խիստ փափ կե լու դեպ քում լավ 
կլի նի մի քա նի օ րով նրանց կե րակ րել և ջ րել շեն քում, հա տուկ ու շադ րութ
յուն դարձ նել կճղակ նե րի խնամ քի վրա, նեկ րո բակ տե րիո զով ա նա պա հով 
տնտե սութ յուն նե րում կեն դա նի նե րին շա բա թը 1 ան գամ անց կաց նել կրեո լի
նի 10%  է մուլ սիա յով լցված ոչ խոր լոգ նո ցով:

20․3․4․6․4 ԴԱԲԱՂԻ ԿՃՂԱԿԱՅԻՆ ԲԱՐԴԱՑՈՒՄ
Դա բա ղը սուր ըն թա ցող և  ա րագ տա րած վող վա րա կիչ հի վան դութ յուն է: 

Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րից դա բա ղի նկատ մամբ հատ կա պես զգա
յու նակ են՝ տա վա րը, խո զը, ոչ խա րը և  այ ծը: Դա բա ղի հետ ևան քով տնտե
սութ յու նը հսկա յա կան նյու թա կան կո րուստ ներ է կրում:

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ: Դա բա ղի հա րու ցիչն է քամ վող վի րու սը: Այժմ տար բե րում 
են նրա մի քա նի տի պեր և  այդ տի պե րի մի շարք մի ջանկ յալ տի պեր կամ տար
բե րակ ներ:

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ: Հի վան դութ յու նը բնո րոշ վում է մարմ նի ընդ
հա նուր ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցու մով և բե րա նի խո ռո չի, կճղակ նե րի, 
եր բեմն կրծի վրա բշտե րի ա ռա ջա ցու մով: Ոչ խար նե րի մոտ գե րակշ ռում է 
դա բա ղի կճղա կա յին բար դա ցու մը: Հի վան դութ յունը սկսվում է մարմ նի ընդ
հա նուր ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցու մով /մինչև 400/, ո րը պահ պան վում է 
մինչև բշտե րի գո յա նա լը և պատռ վե լը: Կճ ղա կի, պսա կի, փափ կա նի և միջկճ
ղա կա յին ճեղ քը այ տուց ված է և ցա վազ գաց: Սկզ բում մաշ կը ծածկ վում է 
մանր, իսկ ա վե լի ուշ՝ խո շոր, միմ յանց միա ցող բշտիկ նե րով /աֆ թա նե րով/, 
դրանք պատռ վում են՝ ա ռա ջաց նե լով է րո զիա ներ /մա կե րե սա յին խո ցեր/, 
ո րոնք ծածկ վում են բշտիկ նե րի պա րու նակ յա լի չո րա նա լուց ա ռա ջա ցած կե
ղով: Կճ ղակ նե րի հի վան դութ յան ա ռա ջին նշա նը կա ղութ յունն է, ո րը հետզ հե
տե, պրո ցե սի բար դա նա լուն զու գըն թաց, ու ժե ղա նում է: 

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ընդ հա նուր բու ժու մը կա տա րում են հա մա ձայն գոր ծող 
հրա հան գի: Բա ցի ընդ հա նուր բու ժու մից, կա տա րում են տե ղա յին բու ժում: 
Ս տորև նկա րագր ված են բուժ ման մի շարք ե ղա նակ ներ, ո րոնք ա ռա ջարկ ված 
են գործ նա կան և գի տա կան ա նաս նա բու ժա կան մաս նա գետ նե րի կող մից:

▻ Կճ ղակ նե րը զգու շո րեն և խ նամ քով մաք րում են կեղ տից և  ախ տա հա
նում կրեո լի նի լի զո լի կամ կա լիու մի պեր ման գա նա տի 12 %ա նոց լոգ նո ցում, 
ո րից հե տո կճղակ նե րը ցա մա քեց նում են բամ բա կի գնդիկ նե րով և վ նաս ված 
տե ղե րին քսում  10%ա նոց յոդգլի ցե րին կամ փայ տի ձյութ և մի քա նի շերտ 
փա թա թում են մառլ յա յով: Ա վե լի լավ է մառլ յան հա գեց նել փայ տի մա քուր 
ձյու թով և դ նել կճղա կի վնաս ված հատ ված նե րի վրա:

20․3․5 ԿՃՂԱԿԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԱՆՏԻՍԵՊՏԻԿ ԴԵՂՈՐԱՅՔՈՎ
Կեն դա նի նե րի կճղակ նե րի հի վան դութ յուն նե րը և դ րանց մշա կու մը հա

մար վում են ա նաս նա բու ժա կան օր թո պե դիա յի կար ևոր խնդիր նե րից, ո րոնց 
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ի րա գոր ծու մով  կեն դա նի նե րի կճղակ նե րի և սմ բակ նե րի հի վան դութ յուն նե րի 
քա նա կը կհասց վի նվա զա գույ նի։ 

Ան տի սեպ տիկ դե ղո րայք նե րից կճղակ նե րի մշակ ման հա մար ա ռա ջարկ
վում է օգ տա գոր ծել՝

« Չե մի» աէ րո զո լը   200 մլ սր վա կով, «Տ րի ցե լին» ան տի սեպ տիկ ցա նա փո
շի, կամ ֆո րա յի մա ծուկ, իխ տիո լա յին մա ծուկ, սին տո մի ցի նի լի նի մենտ և  այլն։

Կճ ղակ նե րի և սմ բակ նե րի մշակ ման ա ռան ձին դեպ քեր ներ կա յաց ված են  
սույն մո դու լի 20․3․4 են թա բաժ նում, հա մա պա տաս խա նա բար՝ սմբակ նե րի և 
կճ ղակ նե րի հի վան դութ յուն ներ, պսա կի հատ վա ծի հի վան դութ յուն ներ, մաշ
կա հիմ քի բոր բո քում ներ, փափ կա նի հատ վա ծի հի վան դութ յուն ներ,  կճղա կի 
և սմ բա կի ներ բա նի հատ վա ծի հի վան դութ յուն ներ, կճղա կի վա րա կիչ  հի վան
դութ յուն ներ բա ժին նե րում։

20․3․6 ՎԻՐԱԿԱՊԻ ԴՆՈՒՄԸ ԿՃՂԱԿԻ ՎՐԱ
Կճ ղակ նե րի և սմ բակ նե րի մշակ ման ա ռան ձին դեպ քե րի ժա մա նակ, ո րոնք 

ներ կա յաց ված են  սույն մո դու լի 20․3․4 են թա բաժ նում՝ պսա կի ֆլեգ մո նա յի, 
պսա կի հատ վա ծի խո ցե րի, փափ կա նի, ներ բա նի և ս լա քի վեր քե րի, ոչ խար նե րի 
կճղակ նե րի նեկ րո բակ տե րիո զի և  այլ ա ռա վել հա ճախ հան դի պող սմբակ նե րի 
և կճ ղակ նե րի հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում ա ռա ջարկ վում են ան շար ժաց նե
լու և վեր քը փա կե լու հա մար տար բեր տե սա կի բե կա կալ ներ և վի րա կա պեր։

Ն կար 31։ Վեր ջա վո րու
թյու նը ան շար ժաց նե լու 
հա մար պայ տին ամ րաց
ված բե կա կալ ներ և վի րա
կապ ման ձևեր։

Ն կար 32։ Կճ ղակ նե րի մաքր ման, բուժ ման և վի րա կա պի հա մար նա խա տես ված պա
րա գա ներ կճղա կի վրա դնե լու հա մար։
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Օ պե րա տիվ վի րա բու ժութ յուն՝ ու սում նա սի րում է այն պի սի վի րա
հա տում ներ, ո րոնք կի րառ վում են գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի մթե
րատ վութ յան բարձ րաց ման, հի վանդ կեն դա նի նե րի բուժ ման նպա տա կով 
կեն դա նի նե րի ֆիքս ման, ցա վազրկ ման, կա պեր և վի րա կա պեր դնե լու ե ղա
նակ նե րի հա մար և  այն։

20․3․7 ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ 
Ա նաս նա պա հա կան տնտե սութ յուն նե րում և հա մա լիր նե րում կան խար գե

լիչ և բու ժիչ գոր ծո ղութ յուն նե րը անհ րա ժեշտ է զու գոր դել տեխ նո լո գիա կան 
պրո ցես նե րի հետ այն պես, որ դրանք միմ յանց չխան գա րեն։ Կազ մա կեր պել 
տրավ մա տիզ մի կան խար գե լու մը, ել նե լով դիս պան սե րաց ման տվյալ նե րից, 
ժա մա նա կին վե րաց նել հի վան դութ յան պատ ճառ նե րը և բու ժել հայտ նա բեր
ված հի վան դին։ Կա տա րե լա գոր ծել կճղակ նե րի հի վան դութ յուն նե րի բուժ
կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րի տեխ նո լո գիան այն հաշ վով, որ նա ա պա հո վի 
կեն դա նի նե րի մթե րատ վութ յան բարձ րա ցու մը։ Մ շա կել սար քեր կճղակ նե
րի ավ տո մատ կտրման, մաքր ման, հի վան դութ յուն նե րի զանգ վա ծա յին ախ
տո րոշ ման և բուժ կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րը հեշ տաց նե լու հա մար։ 
Ուսում նա սի րել հա մա լիր նե րում կեն դա նի նե րի ան բա վա րար շար ժու մից (հի
պո դի նա միա)  և ն րա բա ցա կա յութ յու նից (ա դի նա միա) ա ռա ջա ցած կճղակ նե
րի հի վան դութ յուն նե րը և ձեռք առ նել կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ներ նրանց 
ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը վե րաց նե լու հա մար։ 

 ՄԱՔՈՒՐ ԱՆԱՍՆԱՇԵՆՔ։ Վեր ջույթ նե րի հի վան դութ յուն նե րը և կա ղու
թ յու նը կա րող են ա ռա ջա նալ ցան կա ցած տի պի ա նաս նա շեն քում: Սա կայն, 
տար բեր տնտե սութ յուն նե րում տար բեր է լի նում դեպ քե րի հա ճա խա կա նու
թ յու նը և բար դութ յան աս տի ճա նը հատ կա պես միջկճ ղա կա յին դեր մա տի տի 
պա րա գա յում: Ա նաս նա շեն քը սա նի տա րա հի գիե նիկ վի ճա կում պա հե լու հա
մար անհ րա ժեշտ է տա րե կան մեկ կամ եր կու ան գամ այն ման րակր կիտ մաք
րել և  ախ տա հա նել: Ե թե ա նաս նա շեն քի հա տա կա յին մա կե րե սը հարթ է և չոր, 
ա պա կեն դա նի ներն ա վե լի հեշ տութ յամբ կտե ղա շարժ վեն, և ն րանց մոտ վեր
ջույթ նե րի խնդիր ներ ա վե լի քիչ կա ռա ջա նան: Չոր հա տա կի ա ռա վե լութ յունն 
այն է, որ այն չի սայ թա քի, և հա մե մա տա բար պա կաս կլի նի ման րէ նե րի քա
նակն ու հա մա պա տաս խա նա բար կնվա զի վեր ջին նե րիս ներ թա փան ցու մը օր
գա նիզմ: Ե թե կաթ նա յին տնտե սութ յան կլի մա յա կան պայ ման նե րը շոգ են և 
չոր, ա պա հա մե մա տա բար քիչ կլի նեն միջկճ ղա կա յին դեր մա տի տի դեպ քե րը: 
Ան հարթ հա տա կին հար մար վե լու հա մար կո վե րին ժա մա նակ է անհ րա ժեշտ: 
Խոր հուրդ է տրվում հոր թե րին և  ե րինջ նե րին հնա րա վո րինս շուտ ա դապ
տաց նել (հար մա րաց նել) այս հա մա կար գին: Հա կա ռակ դեպ քում հան կար ծա
կի մի ջա վայ րի փո փո խութ յու նը, ծնից հե տո կաթ նար տադ րութ յա նը զու գա
հեռ կա րող է չա փա զանց շատ լի նել և հան գեց նել վեր ջույթ նե րի խնդիր նե րի:

 ԿԵՐԱԿՐՈՒՄԸ։ Կո վի ա ռող ջութ յան պահ պան մա նը նպաս տող կե րա
կըրման հիմ նա կան ու ղե ցույց նե րը հետև յալ ներն են.

▻ ցա մա քի շրջա նում կեն դա նի նե րի կե րա բաժ նում նե րա ռել կամ քիչ քա
նա կութ յամբ կոն ցենտ րատ ներ կամ կոն ցենտ րատ ներն ընդ հան րա պես հա նել 
կե րա բաժ նից, 

▻ կո վե րին մշտա պես ա պա հո վել բարձ րո րակ կո պիտ կե րե րով, 
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▻ ծնից հե տո կե րա բաժ նում աս տի ճա նա բար ա վե լաց նել կոն ցենտ րատ նե
րի քա նա կը:

▻ կեն դա նի նե րին կե րակ րել բա վա կա նա չափ բարձ րո րակ ա նաս նա կե րով 
և խու սա փել կե րա բաժ նում հան կար ծա կի փո փո խութ յուն ներ կա տա րե լուց, 

 ԿՃՂԱԿՆԵՐԻ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՄՇԱԿՈՒՄ։ Կա ղութ յան ա ռա ջաց ման պատ
ճա ռը եղջ յու րի գե րա ճի արդ յուն քում մարմ նի ծան րութ յու նը ոչ նոր մալ կեր պով 
պա հելն է: Ե թե կճղա կա յին եղջ յու րը չա փից ա վե լի է ա ճել, ա պա անհ րա ժեշտ 
է այն կտրել կա ղութ յու նը կան խե լու նպա տա կով: Կճ ղակ նե րը մշա կե լու նպա
տա կը կճղա կի մա կե րե սը հար մար դարձ նելն է մարմ նի ծան րութ յու նը պա հե լու 
հա մար: Քա նի որ կա ղութ յու նը սո վո րա բար ա ռա ջա նում է լակ տա ցիա յի վաղ 
շրջա նում, անհ րա ժեշտ է կեն դա նի նե րի կճղակ նե րը ստու գել և կտ րել ցա մա
քեց ման շրջա նում կեն դա նի նե րի կա ղութ յու նը լակ տա ցիա յի ըն թաց քում կան
խե լու նպա տա կով: Ին տեն սիվ կաթ նա յին ա նաս նա պա հութ յան մեջ խոր հուրդ է 
տրվում տա րե կան եր կու ան գամ կտրել բո լոր կթու կո վե րի կճղակ նե րը: 

 ՎԵՐՋՈՒՅԹՆԵՐԻ ԲՈՒԺԻՉ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐ (վան նա)։ Վեր ջույթ նե րի բու ժիչ 
ա վա զա նը կճղակ նե րի հի վան դութ յուն նե րը, ինչ պի սին է միջկճ ղա կա յին դեր
մա տի տը, կան խե լու գոր ծըն թաց է: Կճ ղակ նե րի ա վա զա նի հա մա պա տաս խան 
լու ծույ թը պատ րաստ վում է 35 լիտր ֆոր մա լի նը լու ծե լով 100 լիտր ջրի մեջ: 
Սա կայն պետք է հի շել, որ ֆոր մա լի նի ազ դե ցութ յու նը նվա զում է, երբ ջեր մաս
տի ճա նը 15 ˚Cից նվա զում է: Կա րե լի է նաև օգ տա գոր ծել պղնձար ջասպ (կա
պույտ շիբ): Կճ ղակ նե րի ա վա զա նի հա մար հար մար չափս է 75 սմ լայ նութ յու նը, 
35 մետր եր կա րութ յու նը և 15 սմ խո րութ յու նը: Ա վա զանն անհ րա ժեշտ է լցնել 
մինչև 10 սմ խո րութ յամբ: Ա վա զա նի հա մար ա մե նան պա տա կա հար մար տե
ղը կթի հրա պա րա կի ել քի հատ վածն է: Հ նա րա վոր է ա վե լի բարձր արդ յունք 
ա պա հո վել, ե թե կեն դա նի նե րը ա վա զա նից դուրս գա լուց հե տո մոտ կես ժամ 
չոր տա րած քում գտնվեն: Այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում բու ժիչ լու ծույ թը հա մա
պա տաս խան ազ դե ցութ յուն է գոր ծում: Այդ ե ղա նա կով կճղակ նե րի բու ժու մը 
կա րե լի է օգ տա գոր ծել 23 օր՝ կախ ված կո վե րի քա նա կից: Այդ ժա մա նա կա հատ
վա ծից հե տո լու ծույ թի ազ դե ցութ յու նը թու լա նում է: Լու ծույթն անհ րա ժեշտ է 
փո խել, ե թե այն չա փա զանց շատ է կեղ տոտ վել: Մ սու րա յին պահ ված քի կո վե րի 
միջկճ ղա կա յին դեր մա տի տի կան խար գել ման լավ մի ջոց է եր կու փու լով վան
նա յի կի րա ռու մը՝ ե րե քից չորս շա բաթ ընդ մի ջու մով: 

 ԿՃՂԱԿՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔԸ։ Ա մուր ոտ քե րը և կճ ղակ նե րը շատ կար ևոր են 
կաթ նա տու կո վե րի ա ռող ջութ յան հա մար: Ուս տի, անհ րա ժեշտ է հնա րա վո
րինս կան խել վեր ջույթ նե րի հի վան դութ յուն նե րը, իսկ դա հնա րա վոր է ի րա
կա նաց նել ա նաս նա պա հութ յան ո լոր տում բարձր հմտութ յուն ներ ու նե նա լու 
պա րա գա յում: Վեր ջույթ նե րի խնամ քը պատ շաճ ձևով կազ մա կեր պե լու դեպ
քում կեն դա նի նե րի կա ղութ յու նը լուրջ խնդիր չի դառ նա: 

 ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Վեր ջույթ նե րի հի վան դութ յուն նե րի հա վա նա կա նութ յու նը 
նվա զեց նե լու նպա տա կով անհ րա ժեշտ է սե լեկ ցիա յի ժա մա նակ ու շադ րու
թյուն դարձ նել ո րոշ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի վրա: Այդ բնո րոշ ա ռանձ
նա հատ կութ յուն նե րը կա րող են ժա ռան գա կան լի նել։
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ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ ՓԱՍՏԵՐ
 Ձիերն ու նեն տա փակ, լի քը, սեղմ ված, սուր, շեղ, ծուռ, բու թանկ յուն կամ 

ուղ ղորդ բա ժա կաձև սմբակ ներ, իսկ տա վա րը՝ շեղ, ծուռ, բա ժա կաձև, սու
րանկ յուն կճղակ ներ:

 Հ նում մեր նախ նի նե րը եր կա թին ծա նոթ չլի նե լով, կեն դա նի նե րի սմբակ
նե րը վնաս վածք նե րից պաշտ պա նե լու նպա տա կով գոր ծա ծում էին ծա ռե րի 
դա լար կեղ ևից, ե ղե գից, ծղո տից և  այլ բու սա կան պինդ նյու թե րից, սմբա
կի ներ բա նի ձևին հա մա պա տաս խան հյուս ված պայտ, ո րը նույն նյու թից 
պատ րաստ ված պա րա նով կամ փո կե րով ամ րաց նում էին սմբա կին: Ա վե լի 
ուշ, երբ հայտ նա գործ վեց եր կա թը, պայ տը պատ րաս տում էին եր կա թե թի
թեղ նե րից, ո րոնք ու նեին կե ռեր: Կե ռե րին փո կեր էին կա պում և  ամ րաց
նում մա տի շուր ջը: Ն ման պայ տը կոչ վում էր ձիու մա շիկ (սան դալ)։ Պարզ 
է, որ պայ տե րը ոտ քին փո կե լով ամ րաց նե լը չէր ա պա հո վում անհ րա ժեշտ 
ամ րութ յու նը և  ան շար ժութ յու նը: Հե տա գա յում պայ տը սմբա կին ամ րաց
նե լու հա մար սկսե ցին օգ տա գոր ծել մե տաղ յա մե խեր:

20․3 ՍՏՈՒԳԻ՛Ր ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԴ
1. Ո րո՞նք են տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի մատ նե րի կա ռուց ված քի 

ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը։
2. Ի՞նչ ա րա գութ յամբ է ա ճում եղջ րա կո շի կի պա տը տար բեր կեն դա նա

տե սակ նե րի մոտ։
3. Ո՞ր դեպ քում են կա տա րում օր թո պե դիկ կամ բու ժա կան պայ տում։
4. Ո րո՞նք են ֆիքս ման հար մա րանք նե րի նշա նա կութ յու նը կճղակ նե րի 

մաքր ման հա մար։
5. Կեն դա նի նե րի կճղակ նե րի մե ռած, նեկ րոզ ված հյուս վածք նե րի կտրման 

հա մար ինչ պի սի՞ հիմ նա կան գոր ծիք ներ են կի րառ վում:
6. Ո րո՞նք են սմբակ նե րի, կճղակ նե րի, պսակ նե րի, մաշ կա հիմ քի բոր բոք

ման, փափ կա նի հատ վա ծի, կճղա կի և սմ բա կի ներ բա նի  հի վան դու
թ յուն նե րի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը և կան խար գել մանն ուղղ ված 
մի ջո ցա ռում նե րը։

7. Ո րո՞նք են կճղակ նե րի և սմ բակ նե րի թեր թի կա յին կա ռուց վածք ու նե
ցող մաշ կա հիմ քի բոր բոք ման ( Լա մի նի տի) պատ ճա ռով ա ռա ջա ցող 
փո փո խութ յուն նե րը։

8. Ինչ պի սի՞ բուժ ման ե ղա նակ ներ են ա ռա ջարկ վում կճղակ նե րի վա րա
կիչ հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում։

9. Ինչ պի սի՞ ան տի սեպ տիկ դե ղո րայք ներ են ա ռա ջարկ վում կճղակ նե րի 
մշակ ման հա մար։

10. Ի՞նչ է ա ռա ջարկ վում վեր ջա վո րութ յու նը ան շար ժաց նե լու և վեր քը 
փա կե լու հա մար։

11. Ո րո՞նք են կճղակ նե րի և սմ բակ նե րի խնամ քի կա նոն նե րը։
12. Ինչ պի սի՞ կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ներ են ա ռա ջարկ վում կճղակ նե

րի հի վան դութ յուն նե րի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը վե րաց նե լու հա
մար։ 
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20․3 ԹԵՍՏԵՐ
I Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը

 Ձիու սմբա կի եղ ջե րա կո շի կը կամ սմբա կի եղ ջե րա յին պա տի ճի կազ մի 
մեջ մտնում են՝
1. սմբա կի եզ րած քի մաշ կա հիմ քը, 
2. սմբա կի պսա կի մաշ կա հիմ քը, 
3. սմբա կի պա տի մաշ կա հիմ քը,
4. սմբա կի ներ բա նի մաշ կա հիմ քը,
5. սմբա կի եղ ջե րա յին եզ րաց քը, 
6. եղ ջե րա յին պսա կը, 
7. եղ ջե րա յին պա տը, 
8. եղ ջե րա յին ներ բա նը։

II Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Ձիու 3րդ ֆալ նա գի հատ վա ծում տար բեր վում են հետև յալ շեր տե րը ՝

1. 1ին շերտ՝ եղջ րա յին եզ րածք,
2. 2րդ շերտ՝ մաշ կա հիմք,
3. 3րդ շերտ՝ են թա մաշ կա յին շերտ,
4. 4րդ շերտ՝ պսա կոսկ րի ստո րին մաս,
5. 5րդ շերտ՝ սմբա կի բռնի չա յին մաս,
6. 6րդ շերտ՝ սմբա կի ներ բա նի հատ ված,
7. 7րդ շերտ՝ սմբա կի սլա քի հատ ված:

III Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Կճ ղա կի մաշ կա հիմ քը բա ժան վում է ՝

1. եզ րած քի մաշ կա հիմք, 
2. պսա կի մաշ կա հիմք, 
3. պա տի մաշ կա հիմք,
4. ներ բա նի մաշ կա հիմք,
5. փափ կա նի մաշ կա հիմք, 
6. սմբա կի ներ բա նի մաշ կա հիմք:

IV Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Եղջ րա կո շի կի ա ճը ամ սա կան կազ մում է ՝

1. Ձի՝ ա) 8 մմ, բ) 4 մմ
2. Տա վար՝ ա) 4,5 մմ, բ) 8,5 մմ,
3. Ոչ խար՝ ա) 10 մմ, բ) 3 մմ
4. Խոզ՝ ա) 5 մմ, բ) 10 մմ

V Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Օր թո պե դիկ կամ բու ժա կան պայտ ման են են թար կում՝

1. վեր ջա վո րութ յուն նե րի ան կա նոն դրվածք նե րի,
2. վեր ջա վո րութ յուն նե րի ան կա նոն շար ժում նե րի դեպ քում
3. ձևա փոխ ված սմբակ ներն ուղ ղե լու,
4. վեր ջա վո րութ յուն նե րի ստո րին բաժ նի ջլա կա պա նա յին ա պա րա տի հի

վան դութ յուն նե րը   բու ժե լիս
5. վեր ջա վո րութ յուն նե րի ստո րին մա սի ան շար ժաց ման նպա տա կով բե

կա կալ նե րը պայ տե րին ամ րաց նե լու
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6. վի րա կա պե րը սմբա կի ներ բա նա յին մա սե րում ամ րաց նե լու և դ րանք 
վնաս վե լուց պաշտ պա նե լու հա մար

7. հի վան դութ յուն նե րից հե տո սմբա կի ֆունկ ցիան վե րա կանգ նե լու հա մար,
8. դա բա ղի կան խար գել ման հա մար:

VI Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Կեն դա նի նե րի կճղակ նե րի մե ռած, նեկ րոզ ված հյուս վածք նե րի կտրման 

և մ շակ ման հա մար օգ տա գործ վող հիմ նա կան գոր ծիք ներն են․
1. աք ցա նը,
2. դա նա կը, 
3. դու րը, 
4. խար տո ցը,
5. լա րաս ղո ցը,
6. վի րա դա նա կը:

VII Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Ան տի սեպ տիկ դե ղո րայք նե րից կճղակ նե րի մշակ ման հա մար ա ռա ջարկ

վում է օգ տա գոր ծել․
1. « Չե մի» աէ րո զո լը,
2. «Տ րի ցե լին» ան տի սեպ տիկ ցա նա փո շի, 
3. կամ ֆո րա յի մա ծու կը, 
4. իխ տիո լա յին մա ծու կը, 
5. սին տո մի ցի նի լի նի մեն տը,
6. կա լիու մի պեր ման գա նա տի լու ծույ թը,
7. վե րը նշված բո լոր մի ջոց նե րը:

VIII Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Կճ ղակ նե րի հի վան դութ յուն նե րի բուժ կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րը 

նե րա ռում են․
1. «Տ րի ցե լին» ան տի սեպ տիկ ցա նա փո շի, 
2. մա քուր ա նաս նա շեն քը,
3. պատ շաճ կե րակ րու մը,
4. կճղակ նե րի ֆունկ ցիո նալ մշա կու մը,
5. վեր ջույթ նե րի բու ժիչ ա վա զան նե րը,
6. կճղակ նե րի խնամ քը,
7. ժա մա նա կին բու ժու մը, 
8. հի պո դի նա միա յի  և  ա դի նա միա յի նպաստ մա նը:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  ՑԱՆԿ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Մանվելյան Մ. Պ. «Անասնաբուժական վիրաբուժություն,», Հտ.3, 

Անասնա բու ժա կան օրթոպեդիա, Երևան, 1987թ, էջ 343։ 
https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabujakan/manvelyan

virab3.pdf 
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2. Մանվելյան Մ. Պ. «Անասնաբուժական վիրաբուժություն,», Հտ.2, Անաս
նա բու ժական օրթոպեդիա, Երևան, 1977թ, էջ 330։ 

https:// library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabujakan/man vel
yan%20virab.pdf

3. Веремей Э. И.  Малоизученные  хириргические  болезни животных, 
Минск, 2008, стр. 173

https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabujakan/veremey.pdf 

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Մխիթարյան Ռ.Ս. «Մասնավոր հյուսվածաբանություն» , Երևան, 2008, 

542 էջ։
https://library.anau.am/images/stories/grqer/books/Masnavor%20hjus..pdf 
2. Петраков  К.А.  Оперативная хирургия с топографической анатомией 

животных, Колос 2003, 285 стр. https://library.anau.am/images/stories/grqer/
Anasnabujakan/petrakov.pdf 

3. Кузнецов Г.С. «Хирургические операции у крупного рогатого скота, /
стр. 6874/» Колос, 1973, стр 295․

ՀԱՄԱՑԱՆՑԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀՂՈՒՄՆԵՐ
1. Եղջերահատում և վերջինիս արդյունավետությունը
▻ http://agromshakuyt.card.am/tag/ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

ՆԵՐԻԿԱՐևՈ 
2. Եղջյուրի ծերատում
▻ http://syunik.agro.am/index.php?id=1415&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news] 

=4569
3. Кастрация семидневного поросенка
▻ https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=fNBtGZTmW8w
4. Կճղակների հետ կապված հիվանդություններ
▻ http://agromshakuyt.card.am/tag/ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

ՆԵՐԻԿԱՐևՈ/
5. Կճղակների խնամքը
▻ https://www.veepro.nl/wpcontent/uploads/2016/09/manualfootcarema

nage mentCARDFoundationArmeniakopie.pdf 
6. Мази и антисептические спреи. средства для лечения копыт
▻ https://agroserver.ru/b/maziiantisepticheskiespreisredstvadlyaleche

niyakopyt326866.htm 
7. Trimming Hooves (Կճղակների մաքրումը)
▻ https://spiritedrose.wordpress.com/jerseycattle/beforebuying/trimming

hooves/
8. Научись видеть форму копыта
▻ http://www.horseline.ru/article.php?chapter=article&article=61&page=all 
9. Horse Anatomy: Hoof
▻ http://horsepros.com/5462/horseanatomyhoof
11. The Hoof
▻ http://willowshoofcare.co.uk/lameness/thehoof/ 



‒ 443‒

13. Evaluation of Feet and Legs Important for Cattle Longevity
▻ https://www.drovers.com/article/evaluationfeetandlegsimportantcat

tle longevity 
14. Laminitis: the biggest cause of lameness
▻ https://www.veehof.co.nz/articles/laminitisthebiggestcauseoflameness/ 
15. Endotoxins: Substantial Trigger Factor for Laminitis
▻ http://www.thecattlesite.com/articles/3515/endotoxinssubstantialtrigger

factorforlaminitis/
16. Sheep Hoof care
▻ http://www.sheep101.info/201/hoofcare.html
17. Mini Pig Hoof Care
▻ https://www.minipiginfo.com/minipighoofcare.html 
18. Инструменты для лечения и расчистки копыт
▻ http://vetpribor.ru/products/instrumenty_dlya_lecheniya_i_raschistki_kopyt/

ԽԱՉԲԱՌ20
Հորիզոնական
1. Միասմբակ կենդանիների ոտքի մատները պատող եղջերային գո յա ցու թյուն։
Ուղղահայաց

1. «լար վա ծութ յուն» բա ռից),  օր գա նիզ մի  ընդ հա նուր և  ա ռանձ նա հա
տուկ հար մար վո ղա կան ռեակ ցիան զա նա զան ար տա քին և ներ քին 
ազ դե ցութ յուն նե րի նկատ մամբ, ինչ պես նաև օր գա նիզ մի  նյար դա յին 
հա մա կար գի հա մա պա տաս խան վի ճա կը։

2. սե ռա կան գեղ ձե րի (ա մոր ձի նե րի) վի րա հա տա կան հե ռա ցում կամ այլ 
մե թոդ նե րով

3. որ ևէ օր գա նի գոր ծու նեութ յան մե կու սա ցում, ան ջա տում, անզ գա յա ցում։
4. ա մոր ձու և մա կա մոր ձու մի ջըն դերքն է, ու նի կո նաձև տեսք, ար տա քի

նից ծածկ ված է սե փա կան բու նո ցա յին թա ղան թով։
5. պճե ղա վոր չոր քո տա նի կեն դա նի նե րի ոտ քե րի կարծր եղ ջե րա յին պատ

յա նը, պճեղ։
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ՄՈԴՈՒԼ 21
ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ուսումնառության արդյունքները․
1. Կեն դա նի նե րի և մարդ կանց հա մար վտանգ ներ կա յաց նող վա րա կիչ հի

վան դութ յուն նե րը
2. Կեն դա նի նե րի և մարդ կանց հա մար վտանգ ներ կա յաց նող մա կա բու ծա

յին հի վան դութ յուն նե րը

21․1 ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ՎՏԱՆԳ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
21․1․1 ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
Հա մաշ խար հա յին տնտե սութ յան գլո բա լաց ման և  ին տեգր ման ներ կա պայ

ման նե րում պա րե նի առ կա յութ յունն ու անվ տան գութ յունն յու րա քանչ յուր պե
տութ յան ազ գա յին անվ տան գութ յան ա պա հով ման հիմ նախն դիր նե րից են: 

Սնն դի անվ տան գութ յու նը և սնն դի ա պա հո վութ յու նը միմ յանց հետ փոխ
կա պակց ված հաս կա ցութ յուն ներ են, ո րոնք մարդ կանց կյան քի ո րա կի վրա 
շատ մեծ ազ դե ցութ յուն ու նեն։ Ս րանք նե րա ռում են այն բո լոր մի ջոց նե րը, 
ո րոնք անհ րա ժեշտ են՝ սպա ռող նե րի ա ռող ջութ յան պաշտ պա նութ յու նը 
ե րաշ խա վո րե լու հա մար։ Ս րանք են՝ ա նաս նա բու ժա կան ման րակր կիտ փոր
ձաքն նութ յուն նե րը, ար տադ րութ յան, վե րամ շակ ման, բաշխ ման և վա ճառ քի 
բո լոր մա կար դակ նե րում վե րահս կո ղութ յու նը և կան խար գե լիչ աշ խա տանք
նե րը։ Այս բո լո րը վե րա բե րում են ոչ միայն երկ րում ար տադր վող սննդամ թեր
քին, այլ նաև այլ երկր նե րից ներ մուծ վող նե րին։ 

Սնն դա ծին հի վան դութ յուն նե րը (սննդա յին ծագ ման հի վան դութ յուն
ներ) կա րող են շատ կարճ ժա մա նա կաըն թաց քում բա ցա սա կան ազ դե ցու
թյուն թող նել բնակ չութ յան լայն զանգ ված նե րի վրա: Կեն դա նա կան ծագ ման 
սննդամ թեր քի անվ տան գութ յունն ա պա հո վե լիս ա ռաջ նորդ վում ենք ա նաս
նա շեն քից սե ղան մո տեց մամբ։ Այ սինքն, աշ խա տանք նե րը նե րա ռում են ոչ 
միայն հան րութ յան ա ռող ջութ յան բա ղադ րի չը, այլ նաև կեն դա նի նե րի ա ռող
ջութ յան և բա րե կե ցութ յան բա ղադ րի չը։ Ա վե լին, դրանք սկսվում են հենց 
ա նաս նա գո մից՝ կեն դա նու ծնվե լու պա հից և շա րու նակ վում մինչև մթեր քը 
ու տե լու հա մար պատ րաստ վի ճա կում դրվի սպա ռո ղի սե ղա նին։   

Վեր ջին ե րեք տաս նամ յա կի ըն թաց քում աշ խար հում տե ղի ու նե ցած սո
ցիալտնտե սա կան բազ մա թիվ փո փո խութ յուն նե րը ա ռա ջաց րել են սննդի 
անվ տան գութ յան ա վե լի ամ բող ջա կան հա մա կար գե րի ստեղծ ման անհ րա
ժեշ տութ յուն։ Գ նա լով ա ճում է մի ջազ գա յին շու կան, բարձ րա նում են հան
րութ յան ի րա զեկ վա ծութ յան աս տի ճանն ու կեն սա կեր պը, ո րոնք ա վե լի բարձր 
ստան դարտ ներ են պա հան ջում։  Կ յան քի դրված քի փո փո խութ յան հետ ևան
քով մե ծա նում է նաև պատ րաս տի և հեշտ պատ րաստ վող սննդի նկատ մամբ 
պա հան ջը: Այս պի սի լայն շու կա յա կան հա րա բե րութ յուն նե րի շնոր հիվ ներ կա
յումս հնա րա վոր է դար ձել ձեռք բե րել աշ խար հի տար բեր անկ յուն նե րում ար
տադր ված, բազ մա զան և  ա վե լի է ժան գնե րով սնունդ։ Այս պի սի փո փոխ ված 
պա հան ջար կը բա վա րա րե լու հա մար գնա լով ա վե լի են ին տեն սի վա նում և տեխ
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նո լո գիա պես հա գե նում կեն դա նի նե րի խնամ քի, պահ ված քի և կե րակրման հա
մա կար գե րը։ Ս րա հետ ևան քով փոխ վել են գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի 
ար տադ րութ յան, մշակ ման վա ճառ քի և ս պառ ման մո դել նե րը և դժ վա րա ցել 
սննդի հե տագ ծե լիութ յան դժվա րութ յուն նե րը։

Կար ևոր է նաև նշել, որ շա րու նակ ի հայտ են գա լիս կեն դա նի նե րի նոր 
հի վան դութ յուն ներ, ինչ պես նաև դե ղան յու թե րի նկատ մամբ բարձր դի մադ
րո ղա կա նութ յուն ձեռք բե րած հին հի վան դութ յուն նե րի նոր են թա տե սակ ներ։

21․1․2 ԶԳԱՅԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ 
Սնն դամ թեր քի ո րա կի գնա հատ ման հա մար ա ռաջ նա յին է գնա հատ ման 

զգա յա բա նա կան մե թո դը։ 

Ո րա կի բա րե լավ ման նպա տա կով զգա յա բա նա կան գնա հատ ման ժա մա
նակ կա րե լի է նաև օգ տա գոր ծել զա նա զան գոր ծիք ներ՝ ման րա դի տակ, խո շո
րա ցույց և  այլն։ Այս գնա հա տումն ու նի ո րո շա կի հեր թա կա նութ յուն՝

 Տեսք․ մթեր քի ար տա քին զննումն է, ո րի ըն թաց քում տե սո ղա կան ե ղա
նա կով գնա հատ վում է, թե ապ րան քը որ քա նով է հա մա պա տաս խա նում տվյալ 
ապ րան քին բնո րոշ չա փանշ նե րին։ Այս տեղ կար ևո րութ յուն է դարձ վում ձևին, 
գույ նին, փայ լին, թա փան ցի կութ յա նը, մա կե րե սի ո ղոր կութ յա նը և  այլն։ 

 Կոն սիս տեն ցիա․ շո շա փե լով, սեղ մե լով, կծե լով, կտրե լով կամ ծա կե լով 
և  այլն ո րոշ վում է մթեր քի ջեր մաս տի ճա նը և  ի րեն բնո րոշ կոն սիս տեն ցիա
յին հա մա պա տաս խա նե լիութ յու նը։ Այս տեղ հաշ վի են առ նում մի շարք հատ
կութ յուն ներ՝ հյու թա լիութ յուն, չո րութ յուն, խտութ յուն, փխրու նութ յուն, ամ
րութ յուն, փափ կութ յուն, հա մա սե ռութ յուն և  այլն։ 

 Հոտ․ հո տա ռութ յամբ ո րոշ վում է, թե որ քա նով է մթեր քի հո տը հա մա
պա տաս խա նում դրա բնա կան բնո րոշ հո տին։  

 Համ․ լեզ վի հա մա յին ըն կա լիչ նե րի շնոր հիվ սննդամ թեր քի հա մի հա մա
պա տաս խա նե լիութ յան ո րո շումն է տվյալ մթեր քին բնո րոշ հա մին։

Այժմ շատ հա կիրճ կծա նո թա նանք կա թի և կեն դա նա կան ճար պի փոր
ձաքն նութ յա նը, ո րից հե տո կանց նենք մսե ղի քին։

21․1․3 ԿԱԹԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Կաթն ու նի շատ բարձր սննդա յին ար ժեք, քա նի որ հա րուստ է սպի տա կուց
նե րով, ած խաջ րատ նե րով, ճար պե րով, վի տա մին նե րով և  այլն։ Ի լրումն, այն 
ու նի ման րէաս պան և  ի մու նա բա նա կան հատ կութ յուն ներ։ Կա թի հիմ նա կան 
բա ղադ րա մա սերն են՝ ջու րը, սպի տա կուց նե րը (2․7% կա զեին, 0.5% ալ բու մին 
և 0.1% գլո բու լին), կաթ նա յու ղը, կաթ նա շա քա րը, ֆոս ֆա տիդ նե րը, ֆեր մենտ

Գ նա հատ ման զգա յա բա նա կան կամ օր գա նո լեպ տիկ մե թոդ՝ զգա յա
կան օր գան նե րի մի ջո ցով սննդամ թեր քի ար տա քին տես քի, հո տի, հա մի, ար
ձա կած ձայ նի, ինչ պես նաև շո շա փե լիս դրա զգա ցո ղութ յան գնա հա տումն է։

Կաթ՝ կաթ նա սուն կեն դա նի նե րին բնո րոշ՝ նո րա ծին նե րի սնման հա մար 
կաթ նա գեղ ձե րից ար տադր վող քաց րա համ հե ղուկ է, ո րի գույ նը կա րող է 
տա տան վել սպի տա կից մինչև բաց դեղ նա վուն։
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նե րը, վի տա մին նե րը, օր գա նա կան և  ա նօր գա նա կան թթու նե րի ա ղե րը և  այլն։ 
Ինչ պես ճար պի դեպ քում, կա թը ևս  իր բա ղադ րութ յամբ, տես քով, հա մով և հո
տով տար բեր վում է ըստ կեն դա նա տե սա կի։ Օ րի նակ, գյու ղատն տե սա կան կեն
դա նի նե րից գո մեշն ու նի բարձր յու ղայ նութ յամբ կաթ (8․7%), իսկ ձին՝ ցածր 
յու ղայ նութ յամբ (1․2%)։ Ս րանք հյու սի սա յին եղ ջեր վի (22.5%) հետ հա մե մա տե
լիս շատ ցածր են։ Սա կայն, ե թե հա մե մա տենք այդ ե րեք կեն դա նի նե րի կաթ նա
շա քա րի քա նա կը, զամ բի կի նը ա մե նա բարձրն է (6․5%), ա պա գո մե շի նը և նոր 
միայն հյու սի սա յին եղ ջեր վի նը։ Կախ ված նրա նից, թե սպի տա կուց նե րից որն 
է ա վե լի շատ, կա թը լի նում է կա զեի նա յին (կճղա կա վոր ներ) և  ա լո բու մի նա յին 
(միասմ բա կա վոր ներ, ինչ պես նաև ո րոշ ա մե նա կեր ներ ու մսա կեր ներ)։

Մա քուր, լա վո րակ կա թի ստաց ման հա մար ոչ միայն կար ևոր են կեն դա նու 
ա ռող ջութ յու նը, պահ վածքն ու խնամ քը, այլ նաև կթի կազ մա կեր պումն ու կա
թի մշակ ման ար տադ րա մա սը։ Նախ, կար ևոր է տնտե սութ յու նում տա րած քի, 
կե րա ման նե րի, ջրախ մոց նե րի և գոր ծիք նե րի մշտա կան մաք րումն ու ախ տա
հա նութ յու նը, ա պա նաև կթա րա նի ու կա թի մշակ ման ար տադ րա մա սի տա
րած քի, պա տե րի, հա տա կի գոր ծիք նե րի մաք րութ յու նը, ախ տա հա նութ յու նը և  
աշ խա տան քի ըն թաց քում սա նի տա րա կան պայ ման նե րի պահ պա նու մը։ 

Կեն դա նու կի թը ի րա կա նաց վում է հա տուկ հատ կաց ված տա րած քում՝ 
կթա րա նում, ո րը պետք է մշտա պես մա քուր պա հել, ախ տա հան ված և մի ջատ
նե րից զերծ։ Կա թը շատ ա րագ կլա նում է շրջա պա տի հո տը, ուս տի լա վա գույն 
տար բե րա կը մե քե նա յաց ված կիթն է, ո րի դեպ քում ստեղծ վում է փակ շղթա 
և կա թը չի կա րող աղ տոտ վել կամ փո խել համն ու հո տը։ Կեն դա նուն կթի 
նա խա պատ րաս տե լիս ու շա դիր զննվում է կուր ծը՝ ախ տա բա նա կան եր ևույթ
նե րի բա ցա հայտ ման հա մար, ա պա լվա նում գոլ ջրով ու չո րաց նում մա քուր 
սրբի չով։ Քա նի որ պտու կի անց քի շուրջ և դ րա ան մի ջա պես ներ սում կու տակ
վում են մե ծա քա նակ ման րէ ներ, ա պա յու րա քանչ յուր կի թից ա ռաջ անհ րա
ժեշտ է կա թի ա ռա ջին շի թե րը կթել և թա փել։ Այս ըն թաց քում ու շադ րութ յուն 
է դարձ վում նաև կա թի գույ նի, տես քի և հո տի վրա։ Որ ևէ ախ տա բա նա կան 
եր ևույթ նկա տե լու դեպ քում անհ րա ժեշտ է ան մի ջա պես դա դա րեց նել կի թը և 
դի մել ա նաս նա բույ ժին։ Չի կա րե լի նման կա թը խառ նել ընդ հա նուր կա թին։ 

Ա վե լին, ինչ պես նշվեց, կաթն ու նի ման րէաս պան հատ կութ յուն և կ թից հե
տո ո րոշ ժա մա նակ դրա նում նվա զում է ման րէ նե րի քա նա կը։ Դ րա նից հե տո 
սա կայն ման րէաս պան նյու թե րի քա նա կութ յու նը նվա զում է և քա նի որ կա թը 
գե րա զանց սննդա րար մի ջա վայր է, ման րէ նե րը սկսում են ա րագ բազ մա նալ։ 
Սա կան խե լու հա մար կար ևոր է կթից հե տո կա թի սա ռե ցու մը, քա նի որ սա 
նպաս տում է ջեր մազ գա յուն ման րէաս պան նյու թե րի պահ պան մա նը։ Որ պես 
օ րի նակ նշենք, որ ե թե նոր կթված թարմ կա թի մեջ առ կա են 11․500 ման
րէ ներ, ա պա պա ղեց նե լու դեպ քում դրանք 12 ժամ հե տո նվա զում են մինչև 
7․800ի, իսկ չպա ղեց նե լու դեպ քում՝ ա վե լա նում (114․000)։ Կ թից հե տո ա րագ 
պա ղեց ված և 05oC ջեր մաս տի ճա նում պահ պան վող կաթն իր ման րէաս պան 
հատ կութ յու նը պահ պա նում է 3648 ժամ տևո ղութ յամբ։

Բարձր ո րա կով կա թը ոչ միայն ո րոշ վում է իր օր գա նո լեպ տիկ հատ կու թյուն
նե րով, այլ նաև իր քի միա կան բա ղադ րութ յամբ։ Յու րա քանչ յուր կեն դա նուց 
ստաց ված կա թը պետք է հա մա պա տաս խա նի տվյալ կեն դա նա տե սա կին բնո
րոշ կա թին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րին՝ իր օր գա նո լեպ տիկ հատ կու թյուն
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նե րով (կոն սիս տեն ցիա, գույն, համ, հոտ), ճար պե րի բա ղադ րութ յամբ, խտու
թյամբ, թթվայ նութ յամբ և չոր ճար պա զերծ ված նյու թե րի բա ղադ րու թյամբ։  

Քա նի որ հի վանդ կեն դա նի նե րից ստաց ված կա թը կա րող է նաև հի վան
դութ յուն ա ռա ջաց նել մարդ կանց մոտ, ա պա կեն դա նուն որ ևէ հի վան դութ յամբ 
ախ տո րո շե լու դեպ քում եզ րա կա ցութ յուն է կազմ վում նաև նրա կա թի օգ տա
գործ ման պայ ման նե րի վե րա բեր յալ։ Այս պի սով, ո րոշ հի վան դութ յուն նե րի դեպ
քում կաթն ուղ ղա կի ար գել վում է սննդի մեջ դրա օգ տա գոր ծումն ու այն 30 
րո պե ե ռաց նե լուց հե տո ոչն չաց վում է։ Այս հի վան դութ յուն ներն են՝ սի բի րախ
տը, խշխշան պա լա րը, չա րո րակ այ տու ցը, կա տա ղութ յու նը, լեպ տոս պի րո զը, 
Ք յուտեն դը, կոն տա գիոզ պլևրոպնև մո նիան, ժան տախ տը, կաթ նա գեղ ձի տու
բեր կուլ յո զը, լեյ կո զը, կրծքի ակ տի նո մի կո զը, խլնախ տը և նեկ րո բակ տե րիո զը։  

Այլ հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում գոր ծում են ո րոշ սահ մա նա փա կում ներ։ 
Օ րի նակ՝ տու բեր կուլ  յո զով հի վանդ կո վե րի կա թը 10 րո պե ե ռաց նե լուց հե
տո կե րակր վում է կեն դա նի նե րին, իսկ կլի նի կա կան նշան չցու ցա բե րող, բայց 
դրա կան ռեակ ցիա տված կեն դա նի նե րի կա թը ե ռաց նե լուց հե տո կա րե լի է 
օգ տա գոր ծել տնտե սութ յան ներ սում։ Իսկ բրու ցել  յո զի դեպ քում կա թը թույ
լատր վում է օգ տա գոր ծել սննդի մեջ ա ռանց սահ մա նա փակ ման, ե թե կեն
դա նին կլի նի կա կան նշան ներ չի ցու ցա բե րում, սա կայն ստաց վել է դրա կան 
շճա բա նա կան ռեակ ցիա։ Այն դեպ քում, երբ առ կա են կլի նի կա կան նշան ներ, 
կա թը 5 րո պե ե ռաց նում են կամ վե րամ շա կում հա լած յու ղի։  

Ար դեն վա ճառ քի հա մար նա խա տես ված կա թի և կաթ նամ թեր քի դեպ քում 
ի րա կա նաց վում է սա նի տա րա կան հե տա զո տում։ Մ թեր քի նմու շա ռու մից հե
տո հե տա զոտ վում են դրանց օր գա նո լեպ տիկ ցու ցա նիշ նե րը, ճար պի քա նա
կը, թթվայ նութ յու նը և  այլն։ Այս բո լո րի նկատ մամբ պա հանջ նե րը տար բեր են՝ 
կախ ված, թե ինչ կաթ նամ թերք է դա։

21․1․4 ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ՃԱՐՊԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ինչ պես օր գա նիզ մի բո լոր կա ռուց ված քա յին միա վոր նե րը, ճար պը ևս  
ունի յու րա հատ կութ յուն ներ ըստ կեն դա նա տե սա կի։ Գո յութ յուն ու նի են թա
մաշ կա յին և ներ քին ճարպ, ո րոն ցից երկ րոր դը ըստ կեն դա նա տե սա կի կա րող 
է մարմ նի տար բեր մա սե րում կու տակ վել, օ րի նակ, տա վա րի դեպ քում, այն 
հիմ նա կա նում կու տակ վում է ե րի կամ նե րի շուրջ, կոն քի խո ռո չի պա տե րին, 
ա ղի նե րի և շր դա նի մա կե րե սին և  այլն։ Բտ ված կեն դա նի նե րի ճար պը հիմ նա
կա նում կու տակ վում է են թա մաշ կում և միջմ կա նա յին շա րակ ցա կան հյուս
ված քում՝ մսին տա լով մար մա րան ման տեսք:

Ճար պի կոն սիս տեն ցիան կախ ված է ճար պաթթ վի տե սա կից, և  որ քան շատ 
են հա գե ցած ճար պաթ թու նե րը, այն քան այն պինդ է լի նում (տա վար, ոչ խար, 
եղ նիկ և  այլն) և դժ վար է հալ վում։ Եվ հա կա ռա կը՝ որ քան շատ են չհա գե ցած 
ճար պաթ թու նե րը, այն քան ճար պը թույլ է (կի սա հե ղուկ կամ հե ղուկ) և հեշտ 
հալ վող։ Վեր ջին խմբին են պատ կա նում ձիե րը, խո զե րը, հա վե րը և  այլն։

Ար տադ րութ յան մեջ տար բեր վում են ճար պա յին հում քը (նույն ճար պա
յին հյուս վածքն է) և մա քուր հա լեց ված ճար պը, ո րոնք ի րա րից տար բեր վում 

Կեն դա նա կան ճար պեր՝ ի րենց կազ մում հա գե ցած և չ հա գե ցած ճար
պաթ թու ներ պա րու նա կող ճար պաթ թու նե րի եռգ լի ցե րից ներ։ 
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են ի րենց գույ նով, հա մով, հո տով, կոն սիս տեն ցիա յով և քի միա կան կազ մով։ 
Ս պան դից ան մի ջա պես հե տո ճար պա հում քը տե սա կա վոր վում է և 34 ժամ 
տևո ղութ յամբ լվաց վում սա ռը ջրով (քա նի որ կեղ տոտ ված է լի նում, ար յու
նոտ ու սուր հո տով)։ Ար դեն մաքր ված, հո տը թեթ ևա ցած և փոքրինչ պնդա
ցած վի ճա կում այն ա ղաց վում է և հա լեց վում։  

Ճար պը կա րող է փչա նալ, ինչ պես վե րամ շակ ման ըն թաց քում, այն պես էլ 
տար բեր գոր ծոն նե րի ազ դե ցութ յու նից (ման րէ ներ, ֆեր մենտ ներ)։ Այս բո լո
րի ազ դե ցութ յու նից ճար պը կա րող է քայ քայ վել, են թարկ վե լով օք սի դաց ման 
կամ հիդ րո լի զի (սրա արդ յուն քում բարձ րա նում է ճար պի թթվայ նութ յու նը)։ 
Ա վե լի վտան գա վոր է օք սի դա ցու մը, ո րի ըն թաց քում գո յա ցած պե րօք սիդ նե
րը տրոհ վե լով վե րած վում են քայ քայ ման երկ րոր դա կան ար գա սիք նե րի։ Այս 
պրո ցե սի ըն թաց քում ճար պը փո խում է գույ նը, հա մը, հո տը և նույ նիսկ դառ
նում սննդի մեջ օգ տա գործ ման հա մար վտան գա վոր։ Արդ յուն քում կա րող է 
ա ռա ջա նալ կծվա ծութ յուն և  օ ճա ռա ցում։

Կեն դա նու սպան դից գո յա ցած ճար պը պար տա դիր են թարկ վում է ա նաս
նա բու ժասա նի տա րա կան փոր ձաքն նութ յան՝ տեխ նա քի միա կան (ստան դար
տի հա մա պա տաս խա նե լիութ յան և կար գի ո րո շում), թար մութ յան ո րոշ ման 
(պե րօք սիդ նե րի, ալ դե հիդ նե րի ո րա կա կան ո րո շում), ճար պի կեղ ծում նե րի 
բա ցա հայտ ման (տե սա կա յին պատ կա նե լիութ յան, հալ ման ջեր մաս տի ճա նի 
և յո դի քա նա կի ո րո շում) և հա տուկ հե տա զո տութ յուն նե րի մի ջո ցով։ Միայն 
սրա նից հե տո է կա րե լի այն պատ րաս տել վա ճառ քի հա մար։ Ար գել վում է նոր 
սպան դի են թարկ ված կեն դա նու ճար պը վա ճա ռել։ Այն պի տի լի նի հո վա ցած, 
պա ղած, սա ռած կամ աղ դրված։ Բա ցի ա ռողջ կեն դա նի նե րի թարմ ճար պա
հում քից, սննդա յին հա լած ճար պի ար տադ րութ յան հա մար օգ տա գործ վում 
է նաև ո րոշ հի վան դութ յուն նե րով ախ տո րոշ ված կեն դա նի նե րի ճար պը։ Այս 
ճար պը, սա կայն, հա լեց վում է ա ռան ձին և հա տուկ բարձր ջեր մաս տի ճա նա
յին պայ ման նե րում (ճար պի ներ սի ջեր մաս տի ճա նը 100oCի հաս նե լուց հե տո, 
այն 20 րո պե տևո ղութ յամբ պահ վում է այդ պայ ման նե րում)։ Սա ի հար կե չի 
վե րա բե րում հա տուկ վտան գա վոր հի վան դութ յուն նե րին, ո րոնց դեպ քում 
ամ բող ջա կան դիա կը են թա կա է ոչն չաց ման (օ րի նակ, սի բի րախ տի դեպ քում)։

21․1․5 ՄՍԵՂԻՔԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
Մ սե ղի քի փոր ձաքն նութ յու նը հե տապն դում է եր կու հիմ նա կան նպա տակ՝ 
1. Լա վո րակ մսե ղի քի ստա ցում․ ա պա հո վել մսե ղի քի ստա ցու մը միայն 

ֆի զիո լո գիա պես ա ռողջ, ճիշտ խնամ ված և հա մա պա տաս խան պայ ման նե
րում ու մե թոդ նե րով սպան դի են թարկ ված կեն դա նի նե րից։ Այս նպա տա կով 
ի րա կա նաց վում է կեն դա նու նա խաս պան դա յին հետազոտություն, ո րի դեպ
քում ա ռանձ նաց վում են հի վանդ և հի վան դութ յան մեջ կասկածվող կեն դա նի
նե րը։ Չէ թույ լատր վում սրանց սպան դի են թար կել։ Ո րոշ հի վան դութ յուն նե րի 
դեպ քում ի րա կա նաց վում է սա նի տա րա կան սպանդ և մ սե ղի քը օգ տա գործ
վում է սննդի մեջ միայն հա մա պա տաս խան ե ղա նա կով մշա կե լուց հե տո (օ րի
նակ, բրու ցե լո զի դեպ քում միսն ու ղարկ վում է եր շի կա րա տադ րութ յան կամ 
պա հա ծո յաց ման, որ տեղ եր կա րատև են թարկ վում է բարձր ջեր մաս տի ճա նի 
ազ դե ցութ յան)։ Փոր ձաքն նութ յու նը կա տար վում է լի ցեն զա վոր ված ֆի զի կա
կան և  ի րա վա բա նա կան ան ձանց կող մից: 
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2. Մ սե ղի քի անվ տան գութ յան ստու գում․ ի րա կա նաց վում է ստաց ված 
մսե ղի քի հետս պան դա յին փոր ձաքն նութ յուն, ո րի ըն թաց քում՝ 

 Հայտ նա բեր վում և  ոչն չաց վում է հի վան դութ յուն նե րով, ախ տա հար ված 
և վ նաս ված մսե ղի քը

 Ա պա հով վում է մսե ղի քի վե րամ շա կու մը մա քուր և հա մա պա տաս խան 
սա նի տա րա կան պայ ման նե րում

 Ն վա զեց վում է մսի՝ ման րէ նե րով աղ տոտ վե լու հա վա նա կա նութ յու նը,
 Կանխ վում է ան թույ լատ րե լի քի միա կան նյու թեր և դե ղան յու թեր պա

րու նա կող մսի մուտ քը սննդա յին շղթա
 Հայտ նա բեր վում է կեղծ մակն շու մը

21․1․6 ՍՊԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐ
Կեն դա նի նե րի հի վան դութ յուն նե րի հայտ նա բեր ման և դ րանց մա սին ծա

նուց ման, բարձ րա կարգ անվ տանգ մսի և մ սամ թեր քի ար տադ րութ յան, ինչ
պես նաև սննդի մի ջո ցով տա րած վող զոոնոզ հի վան դութ յուն նե րի կան խար
գել ման տե սա կե տից ան չափ կար ևոր է սպան դա նոց նե րի դե րը։ Վեր ջին ե րեք 
տաս նամ յա կի ըն թաց քում մեր երկ րում սպան դի հետ կապ ված շատ մեծ 
խնդիր է ե ղել բա կա յին մոր թի ի րա կան ցու մը։ Այ սինքն, տա րի նե րի ըն թաց
քում սպան դա նոց նե րի ներ քին կա ռուց ված քի քայ քայ ման, չա փա նիշ նե րի ան
հա մա պա տաս խա նութ յան և  երկ րում տի րող տնտե սա կան ան բա րեն պաստ 
պայ ման նե րի պատ ճա ռով կեն դա նի նե րը սպան դի են են թարկ վել ցան կա ցած 
տեղ՝ հա ճախ ա ռանց սահ ման ված ա նաս նա բու ժա կան հսկո ղութ յան։  

Ս պան դա նոց նե րի գոր ծու նեութ յու նը կար գա վոր վում է ՀՀ կա ռա վա րու
թյան առ 29.06.2006թ. N993Ն ո րոշ ման հա մա ձայն, սա կայն ներ կա յումս 
մշակ վում է կեն դա նի նե րի սպան դի վե րա բեր յալ նոր օ րենսդ րա կան դաշտ, 
ըստ ո րի սպան դա նո ցում սպանդն ար դեն կկրի պար տա դիր բնույթ:

Ս պան դա նոց նե րի և ս պան դա նո ցա յին կե տե րի առ կա յութ յու նը կնվա զեց նի 
վա տա ռողջ կեն դա նի նե րի՝ սննդի շղթա մտնե լու հա վա նա կա նութ յու նը, վա
րա կի տա րած ման և հի վան դութ յուն նե րի փո խանց ման հա վա նա կա նու թյու
նը, ինչ պես նաև կեն դա նի նե րի սպան դի ըն թաց քում սա նի տա րա հի գիե նիկ 
կա նոն նե րի խախտ ման և ս տաց ված մսամ թեր քի ոչ պատ շաճ պահ պան ման 
արդ յուն քում ծա գող սննդա յին թու նա վո րում նե րի հա վա նա կա նութ յու նը: 
Ա վե լին, նման սպան դա նոց նե րը հի վան դութ յուն նե րի վե րա բեր յալ կա նո նա վոր 
ու հու սա լի տե ղե կատ վութ յան հա վա քագր ման և կենտ րո նաց ված վե րահսկ
ման հրա շա լի մի ջոց ներ են, ո րոնք զգա լի դեր են խա ղա ցել ո րոշ երկր նե րում 
բրու ցել յոզ և տու բեր կուլ  յոզ հի վան դութ յուն նե րի վե րաց ման գոր ծըն թա ցում:

Այս բո լո րին նպաս տե լու հա մար, սա կայն, սպան դա նոցն անհ րա ժեշտ է կա
ռու ցել այն պես, որ հեշ տութ յամբ մաքր վի և  որ ևէ կերպ չազ դի մսի ո րա կի 
վրա՝ այն դարձ նե լով վտան գա վոր։ Այս ա ռու մով շատ կար ևոր են սպան դա
նո ցի հի գիե նա յի և մի ջա վայ րի անվ տան գութ յան պա հանջ նե րի պահ պա նու
մը (լու սա վո րութ յան, օ դա փո խութ յան, սառ նա րա նա յին հա մա պա տաս խան 
պայ ման նե րը, ջրա մա տա կա րար ման, ջրա հե ռաց ման հա մա կար գե րի հա մա
պա տաս խա նե ցու մը պա հանջ նե րին, թա փոն նե րի հե ռաց ման ճիշտ կազ մա
կեր պու մը, մի ջատ նե րի ու կրծող նե րի վե րահս կո ղութ յու նը, հա մա պա տաս
խան աշ խա տու ժի առ կա յութ յու նը, աշ խա տան քի շղթա յի շա րու նա կա կան 
վե րահս կո ղութ յու նը և  այլն)։ 
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Ս պան դա նո ցը պար տա վոր է կեն դա նի նե րին ըն դու նե լուց ա ռաջ պա հան
ջել ու ղեկ ցող բո լոր ա նաս նա բու ժա կան փաս տաթղ թե րը։ Այս տեղ պար տա
դիր գրանց վում են սպան դա նոց բեր ված ինչ պե՛ս տե ղա կան, այն պե՛ս էլ ներ
մուծ ված կեն դա նի նե րի բո լոր տվյալ նե րը։ Հի վան դութ յուն նե րի վե րահսկ ման 
նպա տա կով սպան դի հա մար նա խա տես ված կեն դա նի նե րից պար բե րա բար 
հա վաք վում են նմուշ ներ և հե տա զոտ վում լա բո րա տո րիա յում։ Հետս պան դա
յին փոր ձաքն նութ յունն ի րա կա նաց վում է հա տուկ ա նաս նա բու ժա սա նի տա
րա կան փոր ձաքն նութ յան օր գա նո լեպ տիկ զննման հոս քագ ծե րում։ Տա վա րի 
հա մար նա խա տես վում է հոս քա յին ե րեք գիծ՝ գլխի զննման, ներ քին օր գան
նե րի զննման, մսե ղի քի զննման և լ րա ցու ցիչ զննման հա մար, ձիե րի դեպ քում 
ևս չորսն են, սա կայն լրա ցու ցի չին փո խա րի նում է եզ րա փա կիչ զննու մը, ոչ
խա րի դեպ քում ե րեքն են (բա ցա կա յում է գլխի զննման հոս քա գի ծը), խո զե
րի դեպ քում հինգն են՝ գլխի, ներ քին օր գան նե րի, են թած նո տա յին ավ շա յին 
հան գույց նե րի, մսե ղի քի և  եզ րա փա կիչ զննման հոսքագծեր, իսկ թռչուն նե րի 
դեպ քում միայն եր կու սը՝ ներ քին օր գան նե րի և  եզ րա փա կիչ զննում։ 

Այն դեպ քե րում, երբ կեն դա նի նե րը սպան դի են են թարկ վում միս և մ սամ
թերք ար տադ րող կազ մա կեր պութ յուն նե րում, պա հանջ վում է, որ կազ մա կեր
պութ յան տա րածքն ու նե նա ե րեք հիմ նա կան գո տի ներ՝ նա խաս պան դա յին 
պահ ման բա զա (այս գո տում առ կա են ինչ պես մե կու սա րան ու կա րան տի նա
յին բա ժին, այն պես էլ սա նի տա րա կան սպան դա նոց՝ ար տա կարգ դեպ քե րում 
տե ղում սպանդ ի րա կա նաց նե լու հա մար), ար տադ րա կան գո տի և տն տե սա
կան գո տի (բո լոր օ ժան դակ կա ռույց նե րը):

21․1․7 ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՍՊԱՆԴ ԵՎ ՄՍԵՂԻՔԻ ՄՇԱԿՈՒՄ
21․1․7․1 ՆԱԽԱՍՊԱՆԴԱՅԻՆ ԶՆՆՈՒՄ
Նա խաս պան դա յին փոր ձաքն նութ յունն ի րա կա նաց վում է սպան դի օ րը՝ 

կեն դա նուն սպան դի են թար կե լուց  ան մի ջա պես ա ռաջ։ Կեն դա նի նե րը զննվում 
են ինչ պե՛ս հանգս տի, այն պե՛ս էլ շարժ ման ըն թաց քում։ Այս հետազոտության 
նպա տա կը հի վանդ կամ ախ տա բա նութ յամբ կեն դա նի նե րին հայտ նա բե
րումն է։ Ն ման կեն դա նի նե րը չպետք է հաս նեն սպան դահ րա պա րակ և պետք 
է սպան դի են թարկ վեն մե կու սաց ված պայ ման նե րում, որ պես զի տա րած քը, 
սար քա վո րում նե րը, դիակ նե րը և  անձ նա կազ մը չաղ տոտ վեն հա րու ցիչ նե րով։ 
Այս պի սով, նա խաս պան դա յին հե տա զո տութ յան շնոր հիվ հնա րա վոր է դառ
նում ձեռ նար կել հի վան դութ յուն նե րի հա րուց չի տա րա ծու մը կան խող վե
րահս կո ղութ յան, ախ տա հա նութ յան և կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ներ։  

Զնն ման արդ յուն քում հայտ նա բեր վում և  ա ռանձ նաց վում են՝
 Հի վան դութ յան բա ցա հայտ կլի նի կա կան նշան ներ ցու ցա բե րող կեն դա նի նե րը, 
 Ան հաս կեն դա նի նե րը, 
 Ու ժեղ կա ղա ցող կեն դա նի նե րը,
 Այն կեն դա նի նե րը, ո րոնք նստած են և չեն կա րո ղա նում ոտ քի կանգ նել, 
 Հոգ ևար քի մեջ գտնվող կեն դա նի նե րը,
 Բարձր ջեր մութ յամբ (40օC) կեն դա նի նե րը,
 Ն յար դա յին հա մա կար գի ախ տա հար ման նշան ներ ցու ցա բե րող կեն դա

նի նե րը։
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Նա խաս պան դա յին հե տա զո տութ յան ըն թաց քում ախ տա բա նա կան նշան
նե րի և նոր մա յից շե ղում նե րի վե րա բեր յալ հա վաք ված տվյալ նե րը հետս պան
դա յին հե տա զո տութ յան տվյալ նե րի հետ միա սին հստա կեց նում են վերջ նա
կան ախ տո րո շու մը։   

21․1․7․2 ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՍՊԱՆԴԻ ԸՆԹԱՑՔԸ
Սնն դի մեջ օգ տա գործ ման նպա տա կով սպան դա նոց նե րում կեն դա նի նե րի 

սպան դը հիմ նա կա նում նե րա ռում է մի քա նի քայլ, ո րոնք, սա նի տա րա հի գիե
նիկ պա հանջ նե րի հետ միա սին, մե ծա մա սամբ պայ մա նա վո րում են մսի ո րա
կը, ապ րան քա յին ար ժե քը և սա նի տա րա կան վի ճա կը։ 

Ս պան դա նո ցում տա վա րի սպանդն ու մսե ղի քի մշա կումն ի րա կա նաց վում 
են հետև յալ քայ լե րով` 
1. Է լեկտ րաշշ մե ցում
2. Շղ թա յա կան հա մա կար գին ամ րա ցում (կեն դա նու հե տին վեր ջույ թից 

ամ րաց վում է հա տուկ շղթա յա կան հա մա կար գի, ո րը նրան բարձ րաց
նում է և պա հում օ դում ուղ ղա հա յաց կախ ված)

3. Ար յու նա քա մութ յուն
4. Գլ խի մաշ կա զեր ծում ու S1, S2 ո ղե րի միջև ան ջա տում մարմ նից
5. Մարմ նի մաշ կա զեր ծում (սա կա տար վում է ա մե նայն զգու շութ յամբ, 

որ պես զի մի սը չաղ տոտ վի)
6. Վեր ջույթ նե րի և պո չի հե ռա ցում
7. Ամ բողջ ներ քին օր գան նե րի հե ռա ցում (զգու շութ յամբ, որ պես զի ներ

քին օր գան նե րը չվնաս վեն և դ րանք ու մի սը չաղ տոտ վեն։ Ա վե լին, սա 
սպան դից հե տո 30 րո պեի ըն թաց քում չի րա կա նաց նե լու դեպ քում մսե
ղի քի ո րա կը նվա զում է և կա րող է նույ նիսկ վտան գա վոր դառ նալ)

8. Մ սե ղի քի կի սում (դիա կը է լեկտ րա կան սղո ցով ողջ ող նա շա րի եր կա
րութ յամբ կիս վում է եր կու հա վա սար կե սե րի

9. 50 կգ ծանր մսե ղի քը է լեկտ րա կան սղո ցով բա ժան վում է քա ռորդ նե րի 
10. Մ սե ղի քի և ներ քին օր գան նե րի փոր ձաքն նութ յուն
11. Մ սե ղի քի և  օր գան նե րի հար դա րում (մաք րում և  ո ղո ղում)
12. Դ րոշ մում ա նաս նա բու ժա կան և  ապ րան քա գի տա կան կնիք նե րով
13. Մ սե ղի քի կշռում և փո խադ րում սառ նա րան

Խո զե րի սպան դի և մ սե ղի քի մշակ ման պրո ցե սը փոքրինչ տար բեր վում է 
տա վա րից։ Նախ, սրանց դեպ քում մսե ղի քը կա րող է մշակ վել մաշ կա զերծ մամբ, 
կի սա մաշ կա զերծ մամբ և  ա ռանց մաշ կա զերծ ման։ Մաշ կա զերծ մամբ մշակ ման 
դեպ քում քայ լե րը նույնն են, ինչ տա վա րի դեպ քում, բա ցա ռութ յամբ գլխի հե
ռա ցու մից։ Վեր ջինս մա կա ճեղ քում են, բայց մինչև հետս պան դա յին զննման 
ա վար տը թող նում մսե ղի քին կպած և հե ռաց նում միայն ա մե նա վեր ջում։ 

Ինչ վե րա բե րում է ա ռանց մաշ կա զերծ ման մշակ մա նը, ա պա այս տեղ էլ 
հիմ նա կան տար բե րութ յունն այն է, որ մսե ղի քի մշա կումն ի րա կա նաց վում 
է հա տուկ կա հա վոր ված կոն վե յեր գծե րում։ Այս դեպ քում վեր նա մաշ կը, խո
զաստ ևը և մա զե րը հե ռաց վում են թաց այր մամբ, այ սինքն, մսե ղի քը 58  65oC 
ջրով լցված ա վա զա նի մեջ 35 րո պե պա հե լուց հե տո։ Ար դեն փափ կած վի ճա
կում դրանք հեշ տութ յամբ հե ռաց վում են հա տուկ քե րիչ մե քե նա յի մի ջո ցով։ 
Ս րա նից հե տո մսե ղի քը խանձ վում է հա տուկ սար քի մի ջո ցով, ո րը հե ռաց
նում է հնա րա վոր մնա ցած խո զաստ ևը և պն դաց նում մսե ղի քը։
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Ոչ խար նե րը զգա յուն են է լեկտ րա կան շշմեց ման նկատ մամբ, ուս տի սրանց 
դեպ քում սպանդն ի րա կա նաց վում է ա ռանց շշմեց ման՝ դա նա կով ու ղիղ անկ
յան տակ պա րա նո ցա յին ա նոթ նե րը հա տե լու և  ար յու նա քա մութ յան մի ջո ցով։ 

21․1․7․3 ՀԵՏՍՊԱՆԴԱՅԻՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հետս պան դա յին փոր ձաքն նութ յունն ի րա կա նաց վում է կեն դա նու սպան

դից ան մի ջա պես հե տո։ Այս տեղ ու շադ րութ յուն է դարձ վում մսե ղի քի և ներ
քին օր գան նե րի որ ևէ ախ տա բա նա կան եր ևույ թի առ կա յութ յան կամ նոր մա
յից շեղ ման վրա, որ պես զի կանխ վի վա րակ նե րի տա րա ծու մը և սնն դի մեջ 
օգ տա գործ ման նպա տա կով բաց թողն վի միայն լա վո րակ, լիար ժեք և մարդ
կանց ա ռող ջութ յան հա մար անվ տանգ մսե ղիք։ Լիար ժեք հետս պան դա յին 
փոր ձաքն նութ յու նը նե րա ռում է՝

 Մ սի զգա յա բա նա կան (օր գա նո լեպ տիկ) հե տա զո տութ յուն․ զննում, շո
շա փում, հո տի և հա մի հա մա պա տաս խա նե լիութ յան ո րո շում (ախ տա հա
րում նե րի և նոր մա յից շե ղում նե րի հայտ նա բեր ման հա մար)

 Չ թույ լատր ված կամ սահ մա նա յին թույ լատ րե լի մա կար դակ նե րը գե րա
զան ցող աղ տո տիչ նե րի և մ նա ցոր դա յին նյու թե րի հայտ նա բե րում

 Ման րէա բա նա կան ո րա կա կան չա փա նիշ նե րի ան հա մա պա տաս խա
նութ յան հայտ նա բե րում,

Ա ռա ջին հեր թին կա տար վում է մսե ղի քի և ներ քին օր գան նե րի ար տա քին 
մա կե րես նե րի ընդ հա նուր տե սո ղա կան զննում, ա պա շո շափ վում ու կտրվում 
է մսե ղի քը և ներ քին օր գան նե րը և  ի րա կա նաց վում է նմու շա ռում։ 

Կեն դա նի նե րի հետս պան դա յին փոր ձաքն նութ յան ժա մա նակ գլխի ու կո
կոր դի տե սո ղա կան զննու մից հե տո ավ շա յին հան գույց նե րի եր կա րութ յամբ 
կա տար վում են մի քա նի կտրվածք ներ՝ բո լոր շեր տե րը ու սում նա սի րե լու հա
մար (են թած նո տա յին, հե տըմ պա նա յին և հա րա կան ջա յին)։ Ար տա քին և ներ
քին ծա միչ մկան նե րի զննմա նը (վեր ջին նե րիս հա մար կա տար վում են եր կու 
զու գա հեռ հա տում ներ՝ ստո րին ծնո տի վրա) միայն տա վա րի դեպ քում հա ջոր
դում է լեզ վի զննու մը, իսկ մյուս կեն դա նի նե րի դեպ քում՝ ներ քին օր գան նե րը։ 
Վեր ջին ներս հեր թով շո շափ վում են և կաս կա ծի դեպ քում նաև հատ վում՝ ու
շադ րութ յուն դարձ նե լով դրանց խտութ յան, հո տի և գույ նի վրա։ Ըն թաց քում, 
անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում կա տար վում են եր կայ նա կի հա տում ներ՝ խո րա
նիստ հյուս վածք նե րի վի ճա կը (սրտի դեպ քում փո րոք նե րը) և մա կա բուծ նե րի 
առ կա յութ յու նը ստու գե լու հա մար։ Օ րի նակ, տա վա րի ֆասցելիոզի հա մար 
կտրվածք նե րը կա տար վում են լ յար դի ստա մոք սա յին մա կե րե սի կող մում։ Իսկ 
խո զե րի ցիս տի ցեր կո զի դեպ քում՝ ներ քին և  ար տա քին ծա միչ մկան նե րը։ 

Ոչ խար նե րի և  այ ծե րի դեպ քում, ե թե գլու խը, լե զուն և  ու ղե ղը սննդի մեջ 
օգ տա գործ վե լու են, ա պա կեն դա նուն մաշ կա զեր ծե լուց հե տո զննվում է գլու
խը, իսկ որ ևէ կաս կա ծի դեպ քում նաև բե րա նի խո ռո չի օր գան ներն ու հե տըմ
պա նա յին և հա րա կան ջա յին ավ շա յին հան գույց նե րը։

Մատ ղա շի դեպ քում զննվում և շո շափ վում են նաև պոր տա յին հատ վածն 
ու հո դե րը։ Կաս կա ծի դեպ քում դրանք հատ վում են և զնն վում է նաև սի նով
յալ հե ղու կը։

Զնն մա նը զու գա հեռ ի րա կա նաց վում է նաև նմու շա ռում, ո րի ըն թաց քում 
հար կա վոր է պահ պա նել անվ տան գութ յան բո լոր կա նոն ներն ու այն պես աշ



‒ 453‒

խա տել, որ լի նի նվա զա գույն աղ տո տում և գոր ծըն թա ցը որ ևէ կերպ չնպաս տի 
հի վան դութ յուն նե րի տա րած մա նը։ Տ րի խի նե լո զի նկատ մամբ հե տա զոտ ման 
նպա տա կով անհ րա ժեշտ է սպան դա նո ցում յու րա քանչ յուր խո զի մսե ղի քից 
ի րա կա նաց նել նմու շա ռում։ 

Ըստ փոր ձաքն նութ յան արդ յունք նե րի մաս նա գե տը հան գում է եզ րա կա
ցութ յան, թե արդ յոք տվյալ մսե ղի քը սննդի մեջ օգ տա գործ ման հա մար պի
տա նի՞ է, թե՞ ոչ։

Մսեղիքի դրոշմում
Ա նաս նա բու ժա կան սա նի տա րա կան փոր ձաքն նութ յան ա վար տից հե տո 
բո լոր տե սա կի սպան դա յին, գյու ղատն տե սա կան թռչուն նե րի, ինչ պես նաև 
վայ րի կեն դա նի նե րի մսե ղիքն ու են թամ թերք նե րը դրոշմ վում են (ե ռանկ
յու նի, քա ռա կու սի կամ կլոր դրոշմ ներ, ո րոնք դրվում են ըստ կեն դա նու 
մսի բտվա ծութ յան)։ Դ րոշ մը պա րու նա կում է ՀՀ ան վա նու մը, ձեռ նար կու
թյան հա մարն ու ա նաս նա բու ժա կան զննում բա ռե րը։
Ի լրումն, գո յութ յուն ու նեն նաև հա տուկ դրոշմ ներ, ո րոնք դրվում են ո րո
շա կի խնդիր ներ ու նե ցող մսին։ Ս րան ցից են՝ ա պաս տան դար տա յին դրոշ մը 
(ստան դար տով ան թույ լատ րե լի ա րատ նե րով մսի դրոշ մում), վնա սա զերծ
ման են թա կա լի նե լու դրոշ մը (անհ րա ժեշտ է ե փում, սա ռե ցում և  այլն), 
սննդի հա մար ոչ պի տա նի լի նե լու դրոշ մը (ի րե նից ներ կա յաց նում է «օգ
տա հա նում» բա ռը):

21․1․7․4 ՄՍԻ ԱՊՐԱՆՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Միսն ու սում նա սի րե լիս ա ռա ջին հեր թին անհ րա ժեշտ է հաս կա նալ, որ այն 

տար բեր վում է ըստ կեն դա նու տե սա կի, հա սա կի, սե ռի, ընդ հա նուր ֆի զի կա
կան վի ճա կի, ջեր մա յին վի ճա կի (աղ յու սակ 1), և  այս բո լո րը անդ րա դառ նում 
են դրա սննդա յին ար ժե քի, եփ վե լու և  այլ հատ կութ յուն նե րի վրա։ 

Ըստ տե սա կի դա սա կար գու մը հենց հա մա պա տաս խա նում է տվյալ կեն
դա նա տե սա կին, այ սինքն՝ տա վա րի, խո զի, ձիու, թռչնի, ոչ խա րի և  այլն։ Իր 
հեր թին յու րա քանչ յուր տե սակ իր մեջ դա սա կարգ վում է ըստ սե ռի։ Այս տեղ, 
սա կայն, ա րա կան սե ռի կեն դա նի նե րի մի սը բա ժան վում է ա մոր ձատ վա ծի և 
չա մոր ձատ վա ծի, քա նի որ կեն դա նու ա մոր ձա տումն ինք նին բա վա կան մեծ 
ազ դե ցութ յուն է թող նում մսի հատ կա նիշ նե րի վրա։ Չա մոր ձատ ված ա րու նե
րի մի սը հա մար վում է ա վե լի ա նո րակ, քա նի որ այն կո պիտ է, դժվար ծամ վող 
և  ու նի տհաճ հոտ։  Նույն կերպ, մի սը դա սա կարգ վում է նաև ըստ կեն դա
նու բտվա ծութ յան աս տի ճա նի, որ տեղ հաշ վի է առն վում մսե ղի քի ար տա քին 
տես քը, ոսկ րե րի ար տա հայտ վա ծութ յու նը, են թա մաշ կա յին ճար պի բաշ խու
մը օր գա նիզ մում և մ կան նե րի զար գաց վա ծութ յու նը (սրան ցից ել նե լով մի սը 
հա մար վում է բարձր ո րա կի՝ I կարգ, կամ ա վե լի ցածր ո րա կի̀  II կարգ)։ 

Սե ռից բա ցի, յու րա քանչ յուր կեն դա նա տե սա կի դեպ քում կար ևոր է նաև 
հա սա կա յին դա սա կար գու մը՝ կաթ նա կեր (հոր թե րի, գառ նե րի և խոճ կոր նե
րի դեպ քում՝ 14 օ րա կա նից մինչև 3 ամ սա կան), մատ ղաշ (3  36 ամ սա կա նից 
տա վար, 3 8 ամ սա կան մանր եղ ջե րա վոր, 3  10 ամ սա կան բե կո նա յին խո զեր 
և 3 12 ամ սա կան մսա յին խո զեր) և հա սա կա վոր (մատ ղա շի վե րին սահ մա նից 
բարձր)։ 
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Աղյուսակ 1․ Մսեղիքի ջերմային վիճակը

Դասակարգում Հյուսվածքի 
խորքի 
ջերմաստիճան

Բացատրություն

Գոլորշավուն 30  37 oC Մորթից անմիջապես հետո

Հովացրած 15 – 20 oC Մորթից հետո ինքնըստինքյան 
ջերմություն կորցրած

Պաղեցրած 0 – 4 oC Սառնարանային ջերմաստիճան

Սառեցրած 1․5 oC – 5 oC Սառցարանում պահված

Սառցազրկված 1 – 4 oC Սառցարանից հանված և 
հալեցված

Մ սի տե սա կա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը այս քա նով չեն ա վարտ վում։ 
Դ րանք էա կան են մոր ֆո լո գիա կան տե սա կե տից։ Չ նա յած նրան, որ կեն դա նի
նե րի մսի հյուս ված քա յին կա ռուց ված քը նույնն է և, ինչ պես տե սանք ա նա տո
միան ու սում նա սի րե լիս, պա րու նա կում է մկա նա յին հյուս վածք (հիմ նա կան 
կա ռուց ված քա յին մասն է), շա րակ ցա կան հյուս ված քա յին գո յա ցութ յուն ներ, 
ճարպ, ար յու նա տար ա նոթ ներ, նյար դեր, ոսկ րեր, ավ շա յին հան գույց ներ 
և  ա նոթ ներ, վե րը թվարկ ված գոր ծոն նե րից (տա րիք, սեռ, բտվա ծութ յուն և  
այլն) կախ ված լի նում են բա վա կա նին տա տա նում ներ։ Ա հա թե ին չումն է մսի 
սոր տա վոր ման և կար գե րի բա ժան ման կար ևո րութ յու նը։ 

Այս պի սով, մկա նա յին հյուս ված քով ա ռա վել հա րուստ է մսա տու ցե ղե րին 
պատ կա նող կեն դա նի նե րի և  ե րի տա սարդ կեն դա նի նե րի մի սը։ Մ սի գույ նը 
ևս տար բեր վում է՝ ել նե լով այս բո լոր գոր ծոն նե րից։ Մ սի գույ նը ա վե լի բաց է 
ե րի տա սարդ նե րի, է գե րի, քիչ աշ խա տած կեն դա նի նե րի, ա մոր ձատ ված ա րու
նե րի և լավ բտված կեն դա նի նե րի դեպ քում։ Ի լրումն, թարմ մի սը, լավ ար յու
նա քամ ված մի սը և սա ռած մի սը ևս լի նում են ա վե լի բաց գույ նի։ Կախ ված 
կեն դա նա տե սա կից, ա վե լի մուգ է տա վա րի մի սը (մուգ կար միր), ա պա մանր 
եղ ջե րա վոր նե րի նը (աղ յու սա կարմ րա վուն), իսկ խո զե րինն ան հա մե մատ ա վե
լի բաց է (վար դա գոր շա վու նից բաց կարմ րա վուն):

Մ սի համն ու հո տը ևս տար բեր վում են ըստ կեն դա նու տե սա կի, հա սա կի, 
սե ռի և  այլ հատ կա նիշ նե րի։ Բա ցի այն, որ յու րա քանչ յուր տե սա կի կեն դա նի 
ու նի ի րեն բնո րոշ հո տով միս (օ րի նակ, խո զե րի մի սը ճար պան ման հոտ ու նի), 
տար բե րութ յուն ներ կան նաև հենց տե սա կի ներ սում։ Ծեր, չա մոր ձատ ված և 
շատ աշ խա տած կեն դա նի նե րի մի սը հա մի տե սա կե տից հա մար վում է ա վե լի 
ցած րո րակ։ Ս րանց մսում շատ է նաև շա րակ ցա կան հյուս ված քի քա նա կա կան 
հա րա բե րութ յու նը, որն այն դարձ նում է ա ռա վել ջլոտ և դժ վա րա մարս։ Ի հար
կե, սա կախ ված է նաև շա րակ ցա կան հյուս ված քի տե սա կից, օ րի նակ, ճար
պը ևս շա րակ ցա կան հյուս ված քի տա րա տե սակ է (փուխր), սա կայն այն մի սը 
ջլոտ չի դարձ նում։ Ս րա կու տա կում նե րով ո րոշ վում է կեն դա նու բտվա ծու
թյան աս տի ճա նը։ Այս տե սա կե տից ևս տար բե րութ յուն նե րը ակն հայտ են՝ ե թե 
ծեր կեն դա նի նե րի ճար պը կու տակ վում է մաշ կի տակ հաստ շեր տի տես քով, 
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ա պա մատ ղա շի ճար պը կու տակ վում է մկան նե րի միջև՝ դրանց տա լով մար
մա րան ման տեսք։ Վեր ջինս հա մար վում է բարձ րո րակ միս։ Ինչ վե րա բե րում է 
տե սա կա յին տար բե րութ յուն նե րին, ա պա խո զե րի մի սը շատ ա վե լի ճար պոտ 
է (12․5 – 40%), քան տա վա րի նը (0․6 – 7․5%) և  ոչ խար նե րի նը (0.6 – 7.5%): 

Ինչ վե րա բե րում է ոսկ րա յին հյուս ված քին, ա պա սա ու նի և՛ սննդա յին, և՛ 
տեխ նի կա կան նշա նա կութ յուն։ Սնն դա յին ար ժե քը պայ մա նա վոր ված է ոսկ րի 
սպուն գան ման նյու թի քա նա կից, քա նի որ սրանք ի րենց ճար պի և կո լա գե նի 
բարձր պա րու նա կութ յան շնոր հիվ օգ տա գործ վում են ար գա նակ նե րի պատ
րաստ ման հա մար։  

21․1․7․5 ՄՍԻ ՀԱՍՈՒՆԱՑՈՒՄ
Վերն ար դեն անդ րա դար ձանք մի շարք գոր ծոն նե րի, ո րոնք ազ դում են 

մսե ղի քի ո րա կի վրա։ Կեն դա նու պահ ված քից բա ցի, դրանք նե րա ռում են՝ 
կեն դա նու տե ղա փո խու մը, նա խաս պան դա յին խնամ քը, ստրե սի բա ցա կա
յութ յու նը և ս պան դի գոր ծըն թա ցի ճիշտ ի րա կա նա ցու մը (շատ կար ևոր է 
ճիշտ ար յու նա քա մութ յու նը)։ Սա կայն, անհ րա ժեշտ է հաս կա նալ, որ մսի ո րա
կի հետ կապ ված խնդիր նե րը չեն ա վարտ վում սպան դով։

Ս պան դից հե տո մսում սկսվում են ֆի զի կա քի միա կան, կեն սա բա նա կան և 
ֆեր մեն տա յին պրո ցես ներ, ո րոնք այն բա վա կա նին մեծ փո փո խութ յան են են
թար կում։ Նոր մորթ ված կեն դա նուց ստաց ված թարմ մի սը փա փուկ է, նուրբ 
կոն սիս տեն ցիա յով և բա վա կա նին ու ժեղ հա մով ու հո տով։ Տե ղի ու նե ցող փո փո
խութ յուն նե րի հետ ևան քով այն մի քա նի ժա մում փոխ վում է և մի սը դառ նում է 
չոր, ան համ և  ան հոտ։ Սա կայն սա ժա մա նա կա վոր բնույթ է կրում ու մսի ո րա
կա յին հատ կա նիշ նե րը կրկին բա րե լավ վում են՝ 2472 ժամ բա րեն պաստ մի ջա վայ
րա յին պայ ման նե րում պահ վե լու դեպ քում։ Լա վա գույն հա սու նաց ման հա մար 
անհ րա ժեշտ է մի սը 2448 ժամ տևո ղութ յամբ պա հել 04 oC ջեր մաս տի ճա նում։ 

Մ սում ի րա կա նաց վող փո փո խութ յուն նե րը բա ժան վում են ե րեք փու լի՝ 
1. Հետ մա հու փայ տա ցում․ սպան դից 3 – 6 ժամ անց է սկսում և տ ևում 

մինչև 24 ժամ։ Քա նի որ սա պայ մա նա վոր ված է մկան նե րում ակ տին և միո
զին սպի տա կուց նե րի միաց մամբ ա ռա ջա ցած հա մակ ցութ յամբ, ուս տի հա
մե մա տա բար շուտ է սկսվում և  ու ժեղ ըն թա նում ա վե լի զար գա ցած և բուռն 
կեր պով աշ խա տեց ված մկան նե րում (ի րա կա նա նում է, երբ ջեր մաս տի ճա նը 
հաս նում է 1520oCի)

2. Բուն հա սու նա ցում․ այս փու լում փո փոխ վում են սպի տա կուց նե րի 
քի միա կան կազմն ու ֆի զի կա քի միա կան կա ռուց ված քը, գլի կո գե նը թթված
նի հոս քի կանգ առ նե լու պատ ճա ռով այլևս չի սին թեզ վում ու ա րագ քայ քայ
վում և կաթ նաթ թուն կու տակ վում է։   

3. Խո րը ավ տո լիզ․ Կեն սա քի միա կան պրո ցես նե րի շա րու նա կութ յան 
դեպ քում սպի տա կուց նե րը և ճար պե րը քայ քայ վում են և  ան ցան կա լի նյու
թե րի կու տակ ման արդ յուն քում մի սը դառ նում է հիմ նա յին և ս տա նում տհաճ 
համ ու հոտ։  

Մ սի հա սու նա ցում՝ ֆեր մեն տա տիվ բնույ թի փոխ ներ գոր ծութ յան պրո
ցես ներ, ո րոնք սպան դից հե տո մսի մեջ ա ռա ջաց նում են ֆի զի կաքի միա
կան փո փո խութ յուն ներ։
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21․1․8 ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ
Հան րա յին ա ռող ջա պա հութ յան ա պա հով ման տե սա կե տից ոչ միայն կար

ևոր է կեն դա նի նե րի ա ռողջ լի նելն, այլ նաև նրանց բա րե կե ցութ յան ա պա հո
վու մը։ Ստ րե սի մեջ գտնվող կեն դա նի նե րը շատ ա վե լի ըն կա լու նակ են զա
նա զան հի վան դութ յուն նե րի նկատ մամբ, իսկ դրանց բուժ ման նպա տա կով 
տրվող դե ղա մի ջոց նե րը կա րող են կեն դա նու սպան դի դեպ քում մտնել սննդի 
շղթա և  ազ դել մարդ կանց վրա։ 

Պար տա դիր պայ ման է ա պա հո վել կեն դա նի նե րի բա րե կե ցութ յու նը նրանց 
սպան դա նոց տե ղա փո խե լիս, մինչև սպան դը հա տուկ ժա մա նա կա վոր տա
րածք նե րում պա հե լիս, նրանց շար ժում նե րը սահմանափակելիս, ինչ պես 
նաև հենց սպան դի ըն թաց քում։ Այ սինքն, անհ րա ժեշտ է գոր ծո ղութ յուն ներն 
այն պես կազ մա կեր պել, որ պես զի սպան դի ըն թաց քում կամ դրան սպա սե լու 
ըն թաց քում բա ցառ վի կեն դա նի նե րին ցավ, տա ռա պանք և ստ րես պատ ճա
ռե լու հնա րա վո րութ յու նը։ Այս տե սա կե տից շատ կար ևոր է սպան դից ա ռաջ 
կեն դա նու շշմե ցու մը։ Շշ մեց ման ե ղա նակ նե րից ա մե նաարդ յու նա վետն է 
է լեկտ րաշշ մե ցու մը, ո րից հե տո կեն դա նին 35 րո պե գտնվում է է լեկտ րա նար
կո զի մեջ և  որ ևէ ցավ չի զգում։

Ե թե կեն դա նի նե րին սպան դա նոց տե ղա փո խե լուց ան մի ջա պես հե տո հնա
րա վոր չէ փո խադ րա մի ջո ցից բեռ նա թա փել, ա պա անհ րա ժեշտ է բո լոր քայ լե
րը ձեռ նար կել՝ նրանց ան բա րեն պաստ պայ ման նե րից պաշտ պա նե լու և  ա վե
լորդ ան հանգս տութ յուն չպատ ճա ռե լու հա մար: Սա ոչ միայն վե րա բե րում 
է ե ղա նա կա յին ան բա րեն պաստ պայ ման նե րին, այլ նաև օ դա փո խութ յա նը, 
հանգս տա նա լուն և շար ժում նե րի սահ մա նա փակ մա նը։   

Այն կեն դա նի նե րը, ո րոնք չեն կա րո ղա նում քայ լել կամ ու ժեղ ցա վի մեջ են, 
սպան վում են հենց տե ղում։ 

21․1․9 ԾԱՂԻԿ
Ծա ղի կը սուր ըն թաց քով վի րու սա յին հի վան դութ յուն նե րի մի խումբ է, 

ո րոն ցով հի վան դա նում են տար բեր կեն դա նա տե սակ ներ և մար դիկ (սրան ցից 
ո րոշ նե րը զոոնոզ ներ են, իսկ մյուս ներն ու նեն տե սա կա յին ա ռան ձա հատ կութ
յուն ներ)։ Հի վան դութ յունն ա վե լի ծանր է դրսևոր վում հատ կա պես ոչ խար նե րի 
ու այ ծե րի մոտ և շատ լայն տա րած ված է հա րա վա յին և  ար ևել յան մի շարք 
երկր նե րում։ Ժա մա նա կին հա մար վում էր, որ այս եր կու կեն դա նա տե սակ նե
րի դեպ քում հի վան դութ յու նը հա րու ցում են նույն վի րու սի տար բեր շտամ ներ, 
սակ այն այժմ պարզ վել է, որ դրանք լրիվ ա ռան ձին վի րուս ներ են, ո րոնք սա
կայն ան չափ բարդ է տա րան ջա տել՝ ա ռանց գե նե տի կա կան հե տա զո տութ յան։ 

Ծաղ կի նա խաս պան դա յին փոր ձաքն նութ յան ըն թաց քում ա մե նաբ նո րոշ 
նշան ներն են՝ մաշ կի և լոր ձա թա ղանթ նե րի վրա ծաղ կի բշտե րի առ կա յութ յու
նը (նկար 1)։ Ս րանք զար գա նում են՝ մա կու լա նե րից ձևա փոխ վե լով պա պու
լա նե րի, վե զի կա նե րի և պուս տուլ նե րի, ո րոնք ի վեր ջո պատ վում են կե ղով և 
լա վա նում։ Ցա նե րը հիմ նա կա նում նկատ վում են վեր ջույթ նե րի ներ քին մա

Ս պա նել՝ ցան կա ցած գոր ծո ղութ յուն, որն ա ռա ջաց նում է կեն դա նու մահ։
Ս պանդ՝ ար յու նա ռութ յան մի ջո ցով կեն դա նու մա հի ա ռա ջա ցում։
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կե րես նե րին և գան գի դի մա յին հատ վա ծում (աչ քե րի շուրջ, շրթունք նե րին, 
քթին)։ Կեն դա նու մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը շատ բարձր է լի նում, նկատ վում է 
շճալորձ նա յին ար տադ րանք քթանց քե րից ու աչ քե րից, կո պե րը այ տուց վում 
են և  ա րա գա նում է սրտի զարկն ու շնչա ռութ յու նը։ Ոչ խար նե րը կորց նում են 
բուր դը և վ նաս ված մաշ կի հատ վածք նե րը մե ռու կա նում են։ Ա վե լի ծանր ախ
տա հա րում նկատ վում է գառ նե րի դեպ քում։ Այ ծե րի դեպ քում նույն նշան ներն 
ա վե լի մեղմ են ար տա հայտ ված, իսկ կո վե րի դեպ քում բուշ տեր հիմ նա կա նում 
նկատ վում են կուր ծի և հատ կա պես պտուկ նե րի վրա (կո վե րի ծա ղի կը ներ
կա յումս շատ հազ վա դեպ է հան դի պում)։ 

Հետս պան դա յին փոր ձաքն նութ յան ըն թաց քում ըմ պա նի լոր ձա թա ղան թին, 
շնա փո ղում և թո քե րում նկատ վում են նմա նա տիպ սպի տա կիցկար միր գու
նա վոր մամբ ա մուր հան գույց ներ (նկար 2)։ Ծանր ախ տա հար ման դեպ քե րում 
նկատ վում են նաև շնչա ռա կան ու մար սո ղա կան հա մա կար գե րի բոր բո քում ներ։ 

Եզ րա կա ցութ յուն․  Ծաղ կի դեպ քում մսե ղի քը սննդի մեջ օգ տա գործ
ման հա մար թույ լատր վում է ջեր մա յին մշա կում անց նե լուց հե տո, բայց միայն 
ե թե դեռևս չեն եր ևում երկ րոր դա յին ախ տա հար ման նշան ներ։ Վեր ջի նիս 
առ կա յութ յան դեպ քում մսե ղի քը օգ տա հան վում է։ Ե թե այս պի սի մսե ղի քի 
բակ տե րիո լո գիա կան հե տա զո տութ յան դեպ քում ստաց վում է բա ցա սա կան 
արդ յունք, ա պա այն կրկին թույ լատր վում է օգ տա գործ ման միայն ջեր մա յին 
մշակ ման են թարկ վե լուց հե տո։ Ա ռող ջա ցած կեն դա նի նե րի մսե ղի քը թույ
լատր վում է սննդի մեջ օգ տա գործ ման հա մար՝ ա ռանց սահ մա նա փակ ման։ 

Օգ տա հա նում՝ վտան գա վոր ար տադ րան քի վե րամ շա կում` այլ նպա
տա կով (որ պես հումք, ա նաս նա կեր կամ այլն) օգ տա գոր ծե լու հա մար։

Նկար 11․ Բերանի, քթային հայելու և աչքերի շուրջը պապուլաներ, հանգույցներ և 
կե ղեր
Նկար 22․Ծաղիկով վարակված ոչխարի թոքային բլթերում առկա բազմաթիվ հան
գույց ներ

21․1․10 ԼԵՊՏՈՍՊԻՐՈԶ
Լեպ տոս պի րո զը հա մաշ խար հա յին տա րա ծում ու նե ցող բա վա կա նին հա

ճախ հան դի պող զոո նոզ հի վան դութ յուն է, ո րը հա րուց վում է լեպ տոս պի րա յի 
1 https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacologytoxicologyandpharmaceuticalscience/sheeppox
2 https://www.semanticscholar.org/paper/SheeppoxvirusinducesproliferationoftypeIIinBeytut/5
a568daf978a005d95952779de6a495726eb00ff

Նկար 1 Նկար 2
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տար բեր շճա տի պե րով։ Այս հի վան դութ յամբ կա րող են վա րակ վել գրե թե բո լոր 
ըն տա նի և վայ րի կաթ նա սուն ներն ու մար դիկ, բայց ա վե լի հա ճախ հան դի պում 
է տա վա րի, խո զե րի և շ նե րի մոտ։ Հի վան դութ յունն ու նի տե սա կա յին ա ռանձ
նա հատ կութ յուն, ուս տի տար բեր կեն դա նա տե սակ նե րի դեպ քում ար տա հայտ
վող կլի նի կա կան նշան ներն ու հի վան դութ յան ել քը բա վա կա նին տար բեր են։ 

Նա խաս պան դա յին փոր ձաքն նութ յան ըն թաց քում նկատ վում է մաշ կի և 
լոր ձա թա ղանթ նե րի դեղ նութ յուն և սա կա վար յու նութ յուն, ա խոր ժա կի կո
րուստ և թո քա բորբ։ Հ ղի կեն դա նի նե րը վի ժում են և հա ճախ տե ղի է ու նե նում 
ըն կեր քի պա հում։ Լակ տա ցիա յի ըն թաց քում գտնվող կո վե րի մոտ նկատ վում 
է մաս տիտ, եր բեմն կաթ նար տադ րութ յու նը դա դա րում է, իսկ չդա դա րե լու 
դեպ քում էլ կա թը կա րող է լի նել դե ղին, մա կարդ ված և  ար յան հետ քե րով։ 

Հետս պան դա յին փոր ձաքն նութ յան ժա մա նակ նկատ վում է դեղ նութ յուն և 
սա կա վար յու նութ յուն, ինչ պես նաև շճա թա ղանթ նե րի և լոր ձա թա ղանթ նե րի 
կե տա վոր և բ ծա վոր ար յու նա զե ղում ներ։ Ավ շա յին հան գույց նե րը մե ծա ցած են 
և մոխ րա գույն գու նա վոր մամբ, իսկ հա տե լիս խո նավ են։ Սր տամ կա նը լի նում 
է թա ռա մած, ար յու նը՝ չմա կարդ ված, իսկ լ յար դը մե ծա ցած՝ մար մա րան ման 
կտրված քով։ Վեր ջինս դեղ նա դարչ նա գույն կամ կա վա դեղ նա վուն գույ նի է լի
նում։ Շր դա նի լոր ձա թաղ նա թը ար յու նա զեղ ված է լի նում և խո ցե րով։ Կրկ նա
պա տիկ մե ծա ցած ե րի կամ նե րի մա կե րե սին նկատ վում են մանր մոխ րա գույն 
օ ջախ ներ, իսկ հա տե լիս՝ չի եր ևում կեղ ևա յին և  ու ղե ղա յին շեր տե րի սահ մա նը 
(ին տերս տի ցիալ նեֆ րիտ)։ Թո քե րը ևս լի նում են ար յու նա զեղ ված և  այ տուց
ված, իսկ բրոնխ նե րում նկատ վում է փրփրա խա ռը հե ղու կի կու տա կում։  

Եզ րա կա ցութ յուն․ Այս հի վան դութ յու նը զոո նոզ է և դ րա հետ շփու մը 
վտան գի տակ է դնում նաև մարդ կանց ա ռող ջութ յու նը, ուս տի հի վան դու
թյան սուր նշան նե րով (մկան նե րի դիստ րո ֆիկ փո փո խութ յուն ներ և դեղ
նութ յուն) կեն դա նի նե րի մսե ղիքն ու օր գան նե րը ամ բող ջութ յամբ օգ տա հան
վում են։ Ք րո նիկ կամ տե ղա յին ախ տա հար ման դեպ քում, երբ բա ցա կա յում են 
դեղ նութ յունն ու դիստ րո ֆիկ փո փո խութ յուն նե րը, մսե ղիքն ու օր գան նե րը 
կա րող են թույ լատր վել սննդի մեջ օգ տա գործ ման հա մար՝ ջեր մա յին մշա կու
մից հե տո։ Այս դեպ քում հե ռաց վում են ախ տա հար ված օր գան նե րը և  ա ղի
նե րի հետ միա սին ու ղարկ վում օգ տա հան ման։ Ախ տա հան վե լուց հե տո օգ
տա գործ վում են նաև կլի նի կա կան նշան ներ դրսևո րող կեն դա նի նե րի մաշ կը, 
մա զե րը, կճղակ նե րը և  եղջ յուր նե րը։ 

Մ սե ղիքն ու ներ քին օր գան նե րը թույ լատր վում են օգ տա գործ ման ա ռանց 
սահ մա նա փա կում նե րի, ե թե բա ցա կա յում են կլի նի կա կան նշան ներն ու ախ
տա բա նա կան փո փո խութ յուն նե րը, չնա յած լա բո րա տոր հե տա զոտ ման արդ
յուն քում դրա կան ռեակ ցիա յի ստաց մա նը։

21․1․11 ԽՈԶԵՐԻ ԿԱՐՄՐԱԽՏ
Սա հա սուն և  ա ճող խո զե րին ախ տա հա րող ա մե նա հին հի վան դու

թյուն նե րից մեկն է, ո րը հա րուց վում է է րի սի պե լոտ րիքս ռու սիո պա տա յե 
(Erysipelothrix rhusiopathiae) ման րէի կող մից։ Հա մար վում է, որ խո զա բու
ծութ յան բնա գա վա ռում գլխա քա նա կի հա մար յա 50% ար դեն իսկ ի րենց նշա
գեղ ձե րում պա րու նա կում են այս հա րու ցի չը։ Այս ա ռողջ վա րա կա կիր կեն
դա նի նե րի ար տա թո րան քով հա րու ցի չը դուրս է գա լիս ար տա քին մի ջա վայր 
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և մինչև հինգ ա միս մնում այն տեղ։ Հենց այս գո մաղբն էլ հան դի սա նում է 
հարուցիչի աղբ յուր։

Նա խաս պան դա յին փոր ձաքն նութ յան ըն թաց քում նկատ վում են բնո րոշ 
նշան ներ՝ կար միր և  այ տուց ված ցա ներ, ցա նի շրջա նում մաշ կի թե փո տում, 
մարմ նի բարձր ջեր մաս տի ճան, բարձր մա հա ցութ յուն, ա խոր ժա կի կո րուստ,  
թու լութ յուն, կեն դա նի նե րը շարժ վե լիս ցա վից ճչում են, քրո նիկ փու լում ար
դեն այ տուց վում են հո դերն ու ա ռա ջա նում է կա ղութ յուն (նկար 3)։

Հետս պան դա յին փոր ձաքն նութ յան ըն թաց քում հայտ նա բեր վում է վեր
ջույթ նե րի հո դա բորբ (կա րող են նե րառ ված լի նել նաև մի ջո ղա յին հո դե րը), 
մաշ կի շե ղանկ յու նաձև ցա ներ, մե ծա ցած և կարմ րած փայ ծաղ ու լ յարդ, 
ստա մոք սի և  ա ղի նե րի լոր ձա թա ղանթ նե րի, ե րի կամ նե րի և  ավ շա յին հան
գույց նե րի այ տուց և  ար յու նա զե ղում ներ։ Ե րի կամ նե րին ու սրտին կա րող են 
լի նել նաև կե տա յին ար յու նա զե ղում ներ։

Եզ րա կա ցութ յուն․ Մ սե ղիքն ու ներ քին օր գան նե րը բաց են թողն վում 
սննդի մեջ օգ տա գործ ման հա մար այն դեպ քում, երբ բակ տե րիո լո գիա կան 
հե տա զո տութ յան արդ յուն քում բա ցառ վում է ընդ հան րա ցած հի վան դու թյան 
առ կա յութ յու նը, չեն հայտ նա բեր վում հա կա ման րէա յին պրե պա րատ ներ և  
այն սպա ռո ղի ա ռող ջութ յա նը ռիսկ չի ներ կա յաց նում։ 

Նա խաս պան դա յին փոր ձաքն նութ յան ըն թաց քում հայտ նա բեր ված՝ կարմ
րախ տով հի վան դա ցութ յան սուր նշան նե րով կեն դա նի նե րը, ո րոնց մոտ առ
կա են դի ֆուզ մաշ կա յին ցա ներ կամ կարմ րութ յուն,  միան գա մից ու ղարկ
վում են հար կա դիր սպան դի և  օգ տա հան ման՝ անձ նա կազ մի ա ռող ջութ յու նը 
ռիս կի չեն թար կե լու հա մար։ Ոչն չաց վում է մաշ կա յին մե ռուկ նե րով, հո դա բոր
բով կամ հա մա կար գա յին ախ տա հար վա ծութ յան նշան նե րով կեն դա նի նե րի 
մսե ղիքն ամ բող ջութ յամբ։ Ե թե ախ տա բա նա կան փո փո խութ յու նը տե ղա յին 
է և սահ մա նա փակ վում է միայն մաշ կով, ա պա մսե ղի քը թույ լատր վում է օգ
տա գոր ծել սննդի մեջ՝ մաշ կը հե ռաց նե լուց հե տո։ Մաշ կը ախ տա զերծ վում է 

48 ժամ տևո ղութ յամբ̀ 10% ա ղաջ րի 
լու ծույ թի մեջ ընկղմ ված մնա լով։ Մ սե
ղի քը սննդի մեջ կա րե լի է օգ տա գոր
ծել միայն ջեր մա յին մշա կու մից հե տո, 
ե թե առ կա է սրտա պար կի միայն տե
ղա յին ախ տա հա րում՝ ա ռանց ընդ հա
նուր հա մա կար գի ախ տա հար ման։  
Ն կար 31. Խո զե րի կարմ րախտ՝ մաշ կա յին 
ախ տա հար մամբ

ՆՇՈՒՄ․ Դա բաղ, բրու ցե լոզ, սի բի րախտ և տու բեր կուլ  յոզ հի վան դու
թյունների ախ տա նիշ ներն ու ախտաբանական փո փո խութ յուն նե րը ներ կա
յաց ված են մո դուլ 6ում։

1 Courtesy of Dr. Ranald D. A. Cameron, MSD Manual: Veterinary Manual, https://www.msdvetmanual.
com/generalizedconditions/erysipelothrixrhusiopathiaeinfection/swineerysipelas
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ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ ՓԱՍՏԵՐ
 Մարդ կանց նոր ի հայտ ե կող վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի մոտ 75%ն  

ու նեն կեն դա նա կան ծա գում, այ սինքն, ու նեն զոոնոզ բնույթ: Ա վե լին, մարդ
կանց ախ տա հա րող հա րու ցիչ նե րի մե ծա մաս նութ յու նը (մոտ 60%) նույն պես 
զոոնոզ է:

 Տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի ճար պի հալ ման աս տի ճան նե րը կա րող 
են տա տան վել 25oCից մինչև 55 oC։

 1993 թվա կա նին ԱՄՆում ռես տո րա նա յին ցան ցե րից մե կի 93 կե տե րից 
մա տուց վել էին է շե րի խիա կո լի (Escherichia Coli) հա րուց չով աղ տոտ ված 
մսով պատ րաստ ված համ բուր գեր ներ։ Արդ յուն քում ա վե լի քան 500 մարդ 
հի վան դա ցել էր, իսկ 4 ե րե խա մա հա ցել։ 

 2001 թվին Անգ լիա յում ծա գած դա բա ղի բռնկումն ա ռա ջին ան գամ 
գրանց վել է սպան դա նո ցում՝ խո զե րի մոտ տվյալ հի վան դութ յան հա րու ցի
չը հայտ նա բե րե լու արդ յուն քում:

21․ 1 ՍՏՈՒԳԻ՛Ր ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԴ
1. Ի՞նչ է նա խաս պան դա յին փոր ձաքն նութ յունն ու ո՞րն է դրա նպա տա կը։
2. Ո րո՞նք են կեն դա նի նե րին սպան դա նո ցում սպան դի են թար կե լու ա ռա

վե լութ յուն նե րը՝ բա կա յին սպան դի նկատ մամբ։
3. Ի՞նչ նպա տա կով է մսե ղի քը են թարկ վում փոր ձաքն նութ յան։ 
4. Թ վար կե՛ք մսի գնա հատ ման զգա յա բա նա կան մե թոդ նե րը։
5. Կեն դա նու մահ ա ռա ջաց նող ցան կա ցած գոր ծո ղութ յուն հա մար վում է 

, իսկ  ար յու նա ռութ յան մի ջո ցով կեն դա նու մա հի ա ռա ջա ցու
մը՝ ։

6. Ի՞նչ է մսի հա սու նա ցու մը և  ին չո՞վ է այն կար ևոր։
7. Են թադ րե՛նք, Դուք սպան դա նո ցի ա նաս նա բույժն եք և տե ղե կա նում 

եք, որ բեր վել են մի խումբ նոր կեն դա նի ներ, սա կայն դեռևս դրանց 
ժա մա նա կա վոր պա հե լու ա զատ տա րածք չկա։ Ի՞նչ քայ լեր կձեռ նար
կեք և  ին չի՞ վրա ու շադ րութ յուն կդարձ նեք։

8. Ո՞րն է կա թի պա ղեց ման հետ ևան քը։
9. Ի՞նչ է են թադ րում «կեն դա նի նե րի բա րե կե ցութ յուն» հաս կա ցութ յու նը 

և  ի՞նչ քայ լեր է նե րա ռում։

21․1 ԹԵՍՏԵՐ
I. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը

 Սնն դի անվ տան գութ յունն ու ա պա հո վութ յու նը նե րա ռում են՝ 
1. Հի վան դութ յուն նե րի կան խար գել ման աշ խա տանք նե րը 
2. Ա նաս նա բու ժա կան ման րակր կիտ փոր ձաքն նութ յուն նե րը 
3. Ար տադ րութ յան և վե րամ շակ ման մա կար դակ նե րում վե րահս կո ղութ

յու նը
4. Բաշխ ման և վա ճառ քի մա կար դակ նե րում վե րահս կո ղութ յու նը
5. Ճիշտ են բո լոր տար բե րակ նե րը
6. Ճիշտ են 1 և 4 տար բե րակ նե րը
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II. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Ծա ղիկ հի վան դութ յան ախ տան շան չէ․

1. Մաշ կա յին բշտե րի ա ռա ջա ցու մը
2. Գան գի դի մա յին հատ վա ծում այ տուց նե րը
3. Մ կան նե րում պա տիճ նե րի ա ռա ջա ցու մը
4. Բր դի կո րուս տը

III.Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Կարմ րախ տով հի վանդ խո զի մսե ղի քը և ներ քին օր գան նե րը

1. Բաց են թողն վում ա ռանց սահ մա նա փա կում նե րի
2. Օգ տա հան վում են, ե թե կեն դա նին ու նի կլի նի կա կան նշան ներ՝ դի ֆուզ 

մաշ կա յին ցա նով
3. Օգ տա հան վում են, ե թե առ կա է հա մա կար գա յին ախ տա հար վա ծութ

յուն
4. Ճիշտ են 2 և 3 տար բե րակ նե րը

IV.Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Լեպ տոս պի րո զի ներ քին օր գան նե րի ախ տա բա նաա նա տո միա կան փո

փո խութ յուն ներն են․
1. Թա ռա մած սրտամ կան՝ չմա կարդ ված ար յամբ
2. Մաշ կա յին հան գույց ներ և բշ տեր
3. Թո քե րի այ տուց, պուս տու լա ներ
4. Ճիշտ են բո լոր տար բե րակ նե րը
5. Ճիշտ են 1 և 3 տար բե րակ նե րը
6. Ճիշտ են 2 և 3 տար բե րակ նե րը

V. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Նա խաս պան դա յին փոր ձաքն նութ յան ըն թաց քում հայտ նա բեր վում և  

ա ռանձ նաց վում են՝
1. Ու ժեղ կա ղա ցող կեն դա նի նե րը
2. Հո գե վար քի մեջ գտնվող կեն դա նի նե րը
3. Բարձր ջեր մութ յամբ (40օC) կեն դա նի նե րը
4. Ճիշտ են բո լոր տար բե րակ նե րը 
5. Ս խալ են բո լոր տար բե րակ նե րը

VI. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Տա վա րը դա սա կարգ վում է որ պես մատ ղաշ, ե թե․

1. Մի սը հա տե լիս փա փուկ է ու նուրբ
2. Կեն դա նին 3 – 36 ամ սա կան է
3. Կեն դա նին 3 – 10 ամ սա կան է
4. Ճիշտ են 1 և 2 տար բե րակ նե րը
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21․2 ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻՆ ԵՎ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՎՏԱՆԳ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ 
ՄԱԿԱԲՈՒԾԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
21․2․1 ՏՐԻԽԻՆԵԼՅՈԶ
Մա կա բու ծա բա նութ յունն ու սում նա սի րե լիս անդ րա դար ձել ենք նաև տրի

խի նե լա սպի րա լիս (Trichinella spiralis) կլոր որ դին, ո րը հա րու ցում է աշ
խար հում լայն տա րա ծում ու նե ցող զոոնոզ հի վան դութ յուն նե րի շար քին պատ
կա նող տրի խի նե լոզ հի վան դութ յու նը։ Ար դեն նշել ենք, որ չնա յած նրան, որ այս 
հա րու ցի չը կա րող է հան դի պել տար բեր տե սա կի կաթ նա սուն նե րի օր գա նիզ
մում, մար դիկ դրան ցով հիմ նա կա նում հի վան դա նում են հի վանդ խո զի ան բա
վա րար եփ ված մսով սնվե լու դեպ քում (հնա րա վոր է նաև որ սի մսով սնվե լուց 
վա րա կում)։ Ինչ պես խո զե րի դեպ քում, մարդ կանց օր գա նիզ մում ևս կ լան ված 
թրթու րը զար գա նում է սե ռա հա սուն որ դի, ո րի ծնած L1 թրթուր ներն էլ (կեն
դա նա ծին են) ար յան հոս քով սփռվում են ողջ օր գա նիզ մով մեկ, տե ղա կայ վում 
կմախ քա յին մկան նե րում և տի րոջ օր գա նիզ մի կող մից  պա տի ճա վոր վում։  

Այս հի վան դութ յան ժա մա նակ կեն դա նի նե րը կլի նի կա կան նշան ներ չեն 
դրսևո րում, իսկ մարդ կանց դեպ քում նկատ վում են ջեր մաս տի ճա նի բարձ
րա ցում, թու լութ յուն, դեմ քի և կո պե րի այ տուց վա ծութ յուն, մկա նա յին ցավ, 
փոր լու ծով ու ղեկց վող ո րո վայ նա յին ցավ և նույ նիսկ պա րա լիզ։ Տ րի խի նե լո զի 
նկատ մամբ ստուգ վում է 3 շա բա թա կա նից մեծ խո զե րի, վա րազ նե րի, ար ջե րի, 
կուղ բե րի, փոր սուղ նե րի և  այլ ա մե նա կեր ու մսա կեր կեն դա նի նե րի մսե ղի քը։

Մա կա բույ ծի լա բո րա տոր հայտ նա բեր ման հա մար ի րա կա նաց վում են ինչ
պես ուղ ղա կի, այն պես էլ ա նուղ ղա կի ե ղա նակ ներ։ Ուղ ղա կի մե թոդ ներն են 
տրի խի նե լոս կո պիան և մար սո ղա կան թես տը, իսկ ա նուղ ղա կի ե ղա նակ նե րը 
հիմն վում են վա րակ ված կեն դա նու ի մուն պա տաս խա նի և թր թու րի նկատ
մամբ հա կա մար մին նե րի հայտ նա բեր ման վրա։ Այս շճա բա նա կան ե ղա նակ
նե րը զգա յուն են, սա կայն հնա րա վոր է, որ չկա րո ղա նան հայտ նա բե րել նոր 
վա րակ նե րը։ Ա մեն դեպ քում սրանք կա րե լի է կի րա ռել կեն դա նի նե րի մեծ 
խմբե րի սկրի նին գի կամ վե րահս կո ղութ յան հա մար։ Ս րանք հիմ նա կա նում 
կի րառ վում են մարդ կանց հի վան դութ յան ախ տո րոշ ման հա մար։ 

21․2․1․1 ՏՐԻԽԻՆԵԼՈՍԿՈՊԻԱ
Այս ե ղա նակն ի րե նից ներ կա յաց նում է նմուշ նե րի ման րա դի տա կա յին դի

տում։ 0.51 գ կշ ռով նմուշ նե րը վերց վում են ստո ծա նու ո տի կից։ Ս րանք ման
րաց վում են փոքր՝ մո տա վո րա պես 310 մմ մե ծութ յամբ կտոր նե րի։ Այս կտոր
նե րը տե ղադր վում են հա տուկ կոպ րե սո րիում ան վան վող գոր ծի քի մեջ։ Սա 
ի րե նից ներ կա յաց նում է եր կու պտու տակ նե րով ի րար միա ցած եր կու հատ 
հաստ ա պա կի ներ։ Ն մուշ նե րը ա պա կի նե րի միջև տե ղադ րե լուց հե տո սեղմ
վում են՝ պտու տակ նե րի ամ րաց ման մի ջո ցով, ո րի հետ ևան քով ար դեն իսկ 
փոք րիկ կտոր նե րը դառ նում են հա մար յա թա փան ցիկ։ Ս րա նից հե տո ա պա
կին տե ղադր վում և դիտ վում է կա՛մ տրի խի նոս կո պի, կա՛մ հերձ ման ման րա
դի տա կի տակ՝ 30x կամ 40x խո շո րաց մամբ։ Կա րե լի է նաև նմու շը տե ղադ րել 
եր կու սո վո րա կան ա ռար կա յա կան ա պա կի նե րի միջև և դի տել սո վո րա կան 
լու սա յին ման րա դի տա կով՝ 50x100x խո շո րաց մամբ։ 
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Թր թուր ներն ա վե լի հեշտ են հայտ նա բեր վում, ե թե նմու շա ռումն ի րա կա
նաց վել է վա րա կի ա վե լի ուշ փու լե րում։ Այս պի սի դեպ քե րում հնա րա վոր է 
տես նել լիո վին զար գա ցած պար կուճ։ Այս ե ղա նա կի բա ցա սա կան կողմն այն 
է, որ ե թե թրթուր նե րը դեռևս չեն պա տի ճա վոր վել կամ ախ տա հա րու մը հա
մե մա տա բար թեթև է, կա րող է ստաց վել կեղծ բա ցա սա կան պա տաս խան։ 

Մար սո ղա կան ե ղա նակ (խմբա յին նմուշ)
Ն մու շառ ման են են թարկ վում լե զուն, ծա միչ մկան նե րը, միջ կո ղա յին մկան

նե րը և ս տո ծա նին։ Կեն դա նուց վերց վում է 10 գ ն մուշ և մար սո ղա կան ե ղա
նա կով պատ րաստ վում։ Ե թե անհ րա ժեշտ է հե տա զո տել բազ մա թիվ կեն դա
նի ներ, նմու շա ռու մը կա տար վում է յու րա քանչ յուր կեն դա նու ստո ծա նու 
ո տի կից 10 գ վերց նե լով և  ի րար խառ նե լով մինչև ստաց վի ա ռա վե լա գույ նը 
100 գ հա մակց ված նմուշ։

100 գրամ նմու շը շատ մանր կտրատ վում է, ա պա տե ղա փոխ վում 3 լիտր 
տա րո ղութ յամբ փոր ձա նո թում։ Ս րան ա վե լաց վում է 16±0.5 մլ  ա ղաթ թու, 
խառ նում, ա պա ա վե լաց նում 10±0.2 գ պեպ սին։ Փոր ձա նո թի մեջ տե ղադր վում 
է մագ նի սա կան խառ նի չի ձո ղիկ, իսկ փոր ձա նո թը տե ղադր վում է տա քաց ված 
մագ նի սա կան խառ նի չի վրա, ո րը նա խօ րոք ծրագ րա վոր վել է 4446 oC կա յուն 
ջեր մաս տի ճան պահ պա նե լու հա մար։ Խառն վում է այն պի սի ա րա գութ յամբ, 
որ պես զի լու ծույ թի մեջ տե ղում ա ռա ջա նա խոր անցք՝ ա ռանց կողմ նա յին ցայ
տեց ման։ Մո տա վո րա պես 30 րո պե խառն վե լուց հե տո, երբ ան հե տա նում են 
մսի մաս նիկ նե րը, փոր ձա նո թի լու ծույ թը մա ղի մի ջով անց կաց նե լով լցվում է 
նոր տա րա յի մեջ։ Մա ղի վրա կու տակ ված նստված քի վրա շատ զգու շութ յամբ 
լցվում է ջուր՝ այն տեղ մնա ցած թրթուր նե րը ևս հա վա քե լու հա մար։ 

Ս տաց ված հե ղու կը 30 րո պե նստեց նե լուց հե տո դրա 40 մլ լց վում է 50 մլ 
տա րո ղութ յամբ գլա նի մեջ։ Սա 10 րո պե այդ պես մնում է, մինչև նստվածք 
ա ռա ջա նա, ա պա կա թու ցի չով հե ռաց վում է մա կե րե սի հե ղու կից 30 մլ։ Նստ
ված քը ևս մեկ ան գամ նոս րաց վում է 30 մլ ջ րով, ա պա 10 րո պե թող նե լուց հե
տո վրա յի 30 մլ կր կին հե ռաց վում է։ Մ նա ցած 10 մլ հե ղու կը լցվում է պետ րիի 
թա սի կի մեջ և դիտ վում հերձ ման ման րա դի տա կի տակ՝ 2050 x խո շո րաց
մամբ։ Քա նի որ մարս ված պա տիճ նե րից թրթուր նե րը ա զատ վում են, ա պա 
ման րա դի տա կի տակ հան գիստ եր ևում են շարժ ման մեջ։

Այս ե ղա նա կի բա ցա սա կան կողմն այն է, որ ե թե մկա նա յին նմու շը վերց վել 
է վա րակ ման սկզբնա կան փու լե րում, թրթու րը ևս կա րող է մարս վել մար սո
ղա կան հյու թե րի ազ դե ցութ յու նից:

Փոր ձաքն նութ յան ըն թաց քում նույ նիսկ մեկ ողջ կամ սատ կած տրի խի նե լո
զի թրթուր հայտ նա բե րե լու դեպ քում, մսե ղիքն ու ներ քին օր գան ներն ամ բող
ջութ յամբ ուղարկ վում են օգ տա հան ման։ Ար տա քին ճարպն օգ տա գործ վում 
է միայն հա լե ցու մից հե տո, ներ քին ճարպն ու մաշ կը՝ ա ռանց սահ մա նա փակ
ման, իսկ ա ղի նե րը ևս  ա ռանց սահ մա նա փակ ման՝ միայն սո վո րա կան մշակ
ման են թարկ վե լուց հե տո։   

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Լեզ վից նմու շա ռե լիս անհ րա ժեշտ է ա մե նայն զգու շութ յամբ հե ռաց

նել մա կե րե սա յին շեր տե րը, ո րոնք չեն մարս վում և կա րող են խո չըն դո տել 
զննմա նը։



‒ 464‒

21․2․2 ՏԱՎԱՐԻ ԵՎ ԽՈԶԵՐԻ ՑԻՍՏԻՑԵՐԿՈԶԻ (ՖԻՆՈԶ) ՍՏՈՒԳՈՒՄ
Տա վա րի և խո զե րի ցիս տի ցեր կոզ նե րը այն զոոնոզ մա կա բույծ նե րից են, 

ո րոնց հայտ նա բեր ման հա մար հետս պան դա յին փոր ձաքն նութ յան ըն թաց
քում հա տուկ ի րա կա նաց վում է մսե ղի քի զննում կամ շճա բա նակ թեստ։ Սա 
անհ րա ժեշտ է ի րա կա նաց նել վեց շա բա թա կա նից մեծ տա վա րի և խո զե րի 
սպան դի դեպ քում, ե թե գլխի կամ սրտի մկան նե րի հատ ման արդ յուն քում 
հայտ նա բեր վել են ցիս տի ցերկ ներ։ Այս դեպ քում լրա ցու ցիչ կա տար վում են 
առն վազն եր կո ւա կան զու գա հեռ կտրվածք ներ հետև յալ մկան նե րում՝ ս տո
ծա նիի, պա րա նո ցի առջ ևի մա սի, կրծ քա վան դա կի, ար մուն կա թիա կա յին հո
դի, մեջ քի, գոտ կի, սր բա նի, կոն քի, վեր ջա վո րութ յուն նե րի։

Ե թե 40 սմ2 մա կե րե սի վրա հայտ նա բեր վում են մինչև ե րեք ցիս տի ցերկ 
(ան կախ նրա նից՝ դրանք ողջ են, թե ոչ), մսե ղի քը, ներ քին օր գան ներն ու 
գլու խը թույ լատր վում են օգ տա գործ ման ե փած եր շի կե ղե նի և պա հա ծո նե րի 
ար տա դրութ յան մեջ՝ սա ռեց նե լով, ա ղաջ րում պա հե լով կամ ջեր մա յին մշակ
մամբ վա րա կա զեր ծու մից հե տո։ Մարմ նի ճար պե րը վա րա կա զերծ վում են սա
ռեց մամբ կամ հա լեց մամբ, իսկ մսաոսկ րա յին են թամ թերք նե րը օգ տա գործ
վում են արդ յու նա բե րա կան վե րամ շակ ման մեջ։ Ա ղի ներն ու մաշ կը կա րե լի 
է ա ռանց սահ մա նա փակ ման օգ տա գոր ծել՝ տեխ նի կա կան մշա կու մից հե տո։ 

Ե թե 40 սմ2 մա կե րե սի վրա հայտ նա բեր վում են չորս կամ ա վե լի ցիս տի
ցերկ ներ (ան կախ նրա նից՝ դրանք ողջ են, թե ոչ), մսե ղի քը, ներ քին օր գան
ներն ու գլու խը հա մար վում են սննդի մեջ օգ տա գործ ման հա մար ոչ պի տա նի 
և  օգ տա հան վում են։ Այս դեպ քում ևս  ա ղի ներն ու մաշ կը տեխ նի կա կան մշա
կու մից հե տո բաց են թողն վում ա ռանց սահ մա նա փա կում նե րի։ Իսկ մարմ
նի ճար պե րը հա լեց նե լուց հե տո ա ռանց սահ մա նա փակ ման թույ լատր վում են 
սննդի մեջ օգ տա գործ ման հա մար։  

21.2.3 ԷԽԻՆՈԿՈԿՈԶ
Է խի նո կո կոզ նե րը ևս դաս վում են ինչ պես գլո բալ, այն պես էլ տե ղա կան մա

կար դա կով ա ռա վե լա գույն կար ևոր մա կա բու ծա յին զոո նոզ հի վան դու թյուն
նե րի դա սին։ Ս րան ցով ամ բողջ աշ խար հում տա րե կան հի վան դա նում է մո
տա վո րա պես 23 մի լիոն մարդ: Այս ա ռու մով մեզ հատ կա պես հե տաքրք րում է 
հի դա դիտ բուշտ ա ռա ջաց նող է խի նո կա կուս գրա նու լո զի սը: Հի վանդ կեն դա նի
նե րը սո վո րա բար հայտ նա բեր վում են միայն հետ մա հու, սա կայն ներ քին օր գան
նե րին հասց ված վնաս ված քի պատ ճա ռով այս հի վան դութ յու նը նվա զեց նում է 
ար տադ րո ղա կա նութ յու նը (մսատ վութ յուն, կաթ նատ վութ յուն, բրդատ վութ յուն 
և  օր գան նե րի վնաս վածք) ու էա կան վնաս պատ ճա ռում գյու ղատն տե սութ յա նը: 

Մա կա բույ ծի ցիկ լից վեր հի շենք, որ օն կոս ֆե րը մի ջանկ յալ տի րոջ օր գա
նիզ մում (ոչ խար, տա վար, եղ ջե րու և  այլն) ա ղե պա տը ծա կե լով ընկ նում է 
ար յան կամ ավ շի հոսք ու տա րած վե լով ողջ մարմ նով մեկ, տե ղա կայ վում 
հիմ նա կա նում լ յար դում կամ թո քե րում, իսկ եր բեմն նաև այլ օր գան նե րում՝ 
ընդ հուպ ու ղե ղում։ Յու րա քանչ յուր օն կոս ֆե րի տե ղա կայ ման վայ րում ա ռա
ջա նում է մեծ հե ղու կով լցված հի դա դիտ բուշտ, ո րը եր բեմն կա րող է հաս նել 
հսկա յա կան չա փե րի (նկար 4 )։ Բ նա կա նա բար, այս հի վան դութ յան հետ մա
հու հայտ նա բեր ման հա մար անհ րա ժեշտ է ներ քին օր գան նե րում հայտ նա բե
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րել բուշ տե րը, քա նի որ այն ար տա քուստ չի եր ևում և նա խաս պան դա յին հե
տա զո տութ յան ժա մա նակ փո փո խութ յուն ներ չեն գրանց վում։  

Ինչ պես նշվեց, բուշ տե րը հիմ նա կա նում կա րե լի է հայտ նա բե րել լ յար դում 
(75% դեպ քե րում) և թո քե րում (22% դեպ քե րում), բայց դրանք լի նում են նաև 
սրտում, ե րի կամ նե րում, փայ ծա ղում, մկան նե րում, ու ղե ղում, ոսկ րե րում և  
այլն (նկար 5)։ 

Եզ րա կա ցութ յուն․ Կախ ված նրա նից, թե որ քա նով է վնաս ված հյուս ված
քը, դրա հետ տար բեր ձև  են վար վում։ Այս պի սով, օգ տա հան ման կամ ոչն չաց
ման են թա կա է ամ բող ջո վին ախ տա հար ված, հյուծ ված ու այ տուց ված մսե
ղի քը, ինչ պես նաև ա ռան ձին օր գան ներ։ Իսկ թեթև ախ տա հար ման դեպ քում 
կա րե լի է հե ռաց նել տվյալ հատ վածն ու մսե ղիքն ըն դու նել։ Ար գել վում է թա
ղել դիա կը կամ մսե ղի քը, որ պես զի հե տա գա յում դրա նով չսնվեն վերջ նա կան 
տե րե րը՝ մսա կեր նե րը։ 

Ն կար 41․Հ յուս վածք նե րից ա ռանձ նաց ված տար բեր չա փե րի հի դա տիտ բշտեր

Ն կար 52․ Հի դա տիտ բշտե րը լ յար դում

21.2.4 ՖԱՍՑԵԼԻՈԶ
Ֆաս ցե լիոզ նե րը գլո բալ տե սա կե տից հա մար վում են մարդ կանց ա մե նա

տա րած ված մա կա բու ծա յին հի վան դութ յուն նե րից և հս կա յա կան վնաս են 
պատ ճա ռում ոչ խա րա բու ծութ յանն ու տա վա րա բու ծութ յա նը։ Կեն սա կան 
ցիկ լի վեր ջում դրանք ախ տա հա րում են վերջ նա կան տի րոջ (տա վար, ոչ խար, 
եղ նիկ և  այլն) լ յարդն ու լե ղա պար կը՝ խցա նե լով լե ղա ծո րան նե րը, դա դա րեց
նե լով լե ղու հոս քը, խախ տե լով մար սո ղութ յունն ու ա ռա ջաց նե լով բոր բո քում։ 
Հազ վա դեպ սրանք տե ղա կայ վում են նաև թո քե րում: 

Նա խաս պան դա յին հե տա զո տութ յան ժա մա նակ նկատ վում են կեն դա նու 
հյուծ վա ծութ յուն, լոր ձա թա ղանթ նե րի դեղ նութ յուն, ստո րին ծնո տի և վեր
ջույթ նե րի այ տուց և փո րա լուծ։ Շո շա փե լիս նկատ վում է լ յար դի մե ծա ցում և 
ցավ, իսկ ոչ խար նե րի բուր դը լի նում է ան փայլ և տեղտեղ թափ ված։ Լա բո րա
տոր հե տա զո տութ յամբ հայտ նա բեր վում է նաև սա կա վար յու նութ յուն։

Հետս պան դա յին հե տա զո տութ յան ըն թաց քում հիմ նա կա նում փո փո
խութ յուն նե րը նկատ վում են մար սո ղա կան հա մա կար գում՝ լեղ վա ծո րան նե րի 
և լ  յար դի բոր բո քում (հաս տա նում են և մե ծա նում), ֆունկ ցիո նալ դեղ նախտ, 
լեղ վա ծո րան նե րի ֆիբ րոզ և կ րա ցում, երկ րոր դա յին վա րա կի հետ ևան քով 
1 http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/ImageDB/ECH/ECH_002.jpg
2 https://web.stanford.edu/group/parasites/ParaSites2006/Echinococcus/main.html

Ն կար 4 Ն կար 5
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ա ռա ջա ցած թա րա խա կույ տեր լ յար դում (նկար 6)։ Ս րա նից բա ցի, թրթուր նե
րի գաղ թի հետ ևան քով նկատ վում են վնաս վածք ներ ստո ծա նիում, թո քե րում, 
ո րո վայ նա մի զում, ինչ պես նաև սրանց կեն սա գոր ծու նեութ յան ար գա սիք նե
րը, ո րը սև գույ նի նյութ է։ Ծանր ախ տա հար ման դեպ քում փո փո խութ յուն
նե րը նկատ վում են նաև մկան նե րում, ո րոնք լի նում են սա կա վար յուն կամ 
այ տուց ված։ Ախ տո րոշ ման տե սա կե տից կար ևոր է մա կա բույ ծի հայտ նա բե
րու մը, ո րը հնա րա վոր է՝ լ յար դը և լեղ վա ծո րան նե րը հա տե լիս (նկար 7)։  

Ն կար 6․ Ֆաս ցե լիո զից ա ռա ջա ցած՝ լե ղա ծո րան նե րի սուր բոր բո քում (նկա տե լի է լե
ղա ծո րան նե րի ֆիբ րոզ)

Ն կար 71․ Տա վա րի հատ ված լ յարդ և լեղ վա ծո րան̀  դրա նում գտնվող ֆաս ցիո լա նե րով

Եզ րա կա ցութ յուն․ Ախ տա հար ման աս տի ճա նից և մ սե ղի քի ընդ հա նուր 
վի ճա կից կախ ված մսի՝ սննդի մեջ օգ տա գործ վե լու եզ րա կա ցութ յու նը փո
փոխ վում է։ Այս պի սով, ծանր ախ տա հա րում նե րի դեպ քում վնաս ված օր գա
նը ամ բող ջութ յամբ օգ տա հան վում է, իսկ թույլ ախ տա հար ման դեպ քում, երբ 
մսե ղի քը հյուծ ված ու այ տուց ված չէ, հե ռաց վում են միայն ախ տա հար ված 
հատ ված նե րը և մ նա ցա ծը բաց թողն վում ա ռանց սահ մա նա փա կում նե րի։ 

21․2․5 ՈՉԽԱՐՆԵՐԻ ՊՏՈՒՏԱԽՏ
Պ տու տախ տը կամ ու ղե ղա յին ցե նու րո զը ոչ խար նե րին և  այ ծե րին ախ

տա հա րող կար ևոր հի վան դութ յուն է, ո րը ոչ խա րա բու ծութ յա նը հասց նում 
է նշա նա կա լի տնտե սա կան վնաս՝ կեն դա նի նե րի նվա զած ար տադ րո ղա կա
նութ յան, ան կում նե րի, ինչ պես նաև ներ քին օր գան նե րը սննդի օգ տա գործ
ման հա մար ոչ պի տա նի դարձ նե լու պատ ճա ռով։ Ար դեն ծա նո թա ցել ենք հա
րուց չին, ո րը հան դի սա նում է շնազ գի նե րի բա րակ ա ղի նե րում (վերջ նա կան 
տեր) մա կա բու ծող Տե նիա մուլ տի ցեպս շղթա յաձև որ դի թրթու րը։ Վեր ջի նիս 
օն կոս ֆե րան կլան վե լով մի ջանկ յալ տե րեր հան դի սա ցող ոչ խար նե րի և  այ ծե

րի կող մից, ծա կում է ա ղե պատն ու ար յան 
հոս քով տե ղա փոխ վում տար բեր օր գան
ներ։ Ող նու ղեղ կամ գլխու ղեղ հաս նե լու 
դեպ քում ա ռա ջա նում է մի քա նի հար
յուր գլխիկ ներ պա րու նա կող ցե նու րա յին 
բուշտ (նկար 8)։  
Ն կար 82․ Ոչ խա րի ու ղե ղից հե ռաց ված ցե նուր 
բուշտն ու դրա մեջ գտնվող գլխիկ նե րը

1 Universitat Autonoma de Barcelona; https://www.uab.cat/
2 https://www.semanticscholar.org/paper/FirstreportofcoenurosisinsheepintheStateofBatista
Pizzigatti/ba97be928bfa13c15cfdb18ba435cf25314d778c

Ն կար 6․ Ն կար 7․



‒ 467‒

Նա խաս պան դա յին հե տա զո տութ յան ժա մա նակ ան մի ջա պես նկատ վում են 
հի վան դութ յա նը շատ բնո րոշ վար քագ ծեր։ Շար ժում ներն ու պահ ված քը կախ
ված են նրա նից, թե գլխու ղե ղի որ հատ վա ծում է տե ղա կայ ված ցես տո դի բուշ
տը։ Հի վանդ կեն դա նի նե րը սկզբնա կան շրջա նում գլու խը թեք են պա հում, ո րը 
հե տա գա յում վե րած վում է ինքն իր շուր ջը պտտե լու (այս տե ղից էլ հի վան դու
թ յան ան վա նու մը)։ Ե թե բուշ տը տե ղա կայ ված է գան գու ղե ղի աջ կի սագն դում, 
նրանք պտտում են ժամացույցի սլա քի ուղ ղութ յամբ, իսկ ձախ կի սագն դում 
տե ղա կայ ման դեպ քում՝ սլա քին հա կա ռակ։ Գլ խու ղե ղի հե տին մա սում բուշ տի 
դեպ քում կեն դա նին գլու խը դե պի հետ է տա նում, իսկ առջ ևի մա սում լի նե լու 
դեպ քում՝ կա խում ցած կամ գլխով հեն վում որ ևէ ա ռար կա յի կամ պա տին։ Ող
նու ղե ղա յին տե ղա կա յութ յան դեպ քում կեն դա նի նե րը նստում են շան դիր քով 
կամ տե ղից չեն կա րո ղա նում բարձ րա նալ։ Լ րա ցու ցիչ, հի վանդ կեն դա նի նե րը 
թմրած են լի նում, ու ժե ղա նում է թքար տադ րութ յու նը, դժվա րութ յամբ են ծա
մում և հա ճախ ակ տը կի սատ թող նում, կորց նում են ա խոր ժա կը, հա ճախ մա
յում են, մկան նե րը դո ղում են, տե սո ղութ յու նը վնաս վում է և դ րանք գլու խը 

ցած գցած դան դաղ քայ լե լու արդ յուն քում ա ռանձ
նա նում են հո տից։

Հետս պան դա յին հե տա զո տութ յան ժա մա նակ 
ու ղե ղում հայտ նա բեր վում են հա րուց չի բա րակ 
պա տե րով բշտե րը, ող նա շա րի գոտ կա յին հատ վա
ծում և հազ վա դեպ նաև պա րա նո ցա յին հատ վա
ծում նկատ վում են վնաս վածք ներ (նկար 9)։ 
Ն կար 9․ Ոչ խա րի աջ կի սագն դում ցե նու րա յին բշտի 
գտնվե լու վայ րը։ Բշ տի ա ռա ջաց րած Ճնշ ման հետ ևան
քով շրջա պա տող ու ղե ղա յին հյուս ված քը փափ կել է։

Եզ րա կա ցութ յուն․ Հի վան դութ յան դեպ քում թույ լատր վում է ա ռանց սահ
մա նա փա կում նե րի սննդի մեջ օգ տա գոր ծել կեն դա նու մսե ղի քը, իսկ վնաս
ված ու ղեղն ու օր գան նե րը օգ տա հան վում են։

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ ՓԱՍՏ
Տար բեր տե սա կի տրի խի նե լա նե րի տար բե րա կումն ի րա կա նաց վում է մո
լե կու լա յին հե տա զո տու թան մի ջո ցով։ Ս րանք կա րող են ու նե նալ յու րա հա
տուկ հատ կա նիշ ներ, ինչ պես, օ րի նակ, աշ խար հագ րա կան բնո րոշ տե ղա
կա յութ յուն կամ տի րոջ նա խընտ րութ յուն։

21․2 ՍՏՈՒԳԻ՛Ր ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԴ
1. Ի՞նչ մե թոդ նե րով են լա բո րա տո րիա յում հայտ նա բե րում տրի խի նել  յո

զը։
2. Ո րո՞նք են ոչ խար նե րի պտու տախ տին բնո րոշ կլի նի կա կան նշան նե րը։
3. Ինչ պե՞ս են վար վում պտու տախ տով հի վանդ ոչ խար նե րի մսե ղի քի և 

ներ քին օր գան նե րի հետ։
4. Ո՞րն է ֆաս ցե լիո զի հա րու ցի չը։ Որ դե րի ո՞ր տի պին է այն պատ կա նում 

և  ինչ պի սի՞ տեսք ու նի։
5. Ո՞րն է տրի խի նե լոս կո պիա յի բա ցա սա կան կող մը։
6. Թ վար կե՛ք մսե ղի քի մի ջո ցով փո խանց վող ե րեք հի վան դութ յուն և ն շե՛ք 

դրանց հա րու ցիչ նե րը։
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21․2 ԹԵՍՏԵՐ
I. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը

 Ո՞ր հա րու ցիչն է տե ղա կայ վում կեն դա նի նե րի մկան նե րում՝ 
1. Հա սուն է խի նո կո կը
2. Հա սուն տրի խի նել լան
3. Ֆաս ցիո լա յի թրթու րը
4. Ս խալ են բո լոր տար բե րակ նե րը

II. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Տ րի խի նե լո զի նկատ մամբ պար տա դիր քննութ յան է են թարկ վում՝

1. Խո զե րի և վա րազ նե րի մսե ղի քը
2. Ար ջե րի և կուղ բե րի մսե ղի քը
3. Փոր սուղ նե րի մսե ղի քը
4. Ճիշտ են բո լոր տար բե րակ նե րը

III. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Ցիս տի ցեր կո զով ախ տա հար ված մի սը վա րա կա զերծ վում է՝

1. Սա ռեց մամբ, ա ղաջ րում պահ վե լով կամ ե փե լով
2. Ա ղաթթ վի լու ծույ թի մեջ 5 րո պե պահ վե լով
3. Սառ նա րա նում եր կու օր տե ղադր վե լով
4. Ս խալ են բո լոր տար բե րակ նե րը

 
IV. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը

 Պ տու տախ տով հի վանդ կեն դա նու դեպ քում՝
1. Մ սե ղիքն օգ տա գործ վում է ա ռանց սահ մա նա փա կում նե րի
2. Մ սե ղի քը օգ տա հան վում է
3. Ախ տա հար ված ներ քին օր գան նե րը են թարկ վում են ջեր մա յին մշակ

ման
4. Ու ղե ղը ե ռաց վում է, ա պա՝ սա ռեց վում

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Slaughterhouse and Food Animals Monitoring, Center for Food Safety, 
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region, 2017 

2. Ամբրահամյան Վ․, Համբարձումյան Գ․, Հարությունյան Ժ․, Խաչատրյան 
Ն․, «պարենամթորքի փորձաքննության հիմունքներ»։ Երևան, «Լու
սա բաց հրատարակչատուն», 2008․  360 էջ

3. FAO, Manual on meat inspection for developing countires, 2000 
4. Շիրակի գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոն 
5. ՀՀ Առողջապահության նախարարի «մսի և մսամթերքի ար տա դրու

թյան կազմակերպություններին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» 
n 2iii4.1072003 սանիտարական կանոնները և հիգիենիկ նորմերը 
հաստատելու մասին, 2003 թվականի հոկտեմբերի 9ի N 992Ն հրաման

6. OIE, Trichinellosis, http://www.oie.int/en/animalhealthintheworld/ani
maldiseases/trichinellosis/
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7. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի ան վտան
գության պետական ծառայության պետի «Հայաստանի Հան րա
պետությունում խոզերի կարմրախտ հիվանդության դեմ պայքարի 
և կանխարգելման» հրահանգը հաստատելու մասին, 2013 թվականի 
հոկտեմբերի 10ի N 597Ն հրաման

8. J. DupouyCamet; K. D. Murrell; OIE; FAO; WHO, FAO/WHO/OIE 
Guidelines for the surveillance, management, prevention and control of 
trichinellosis, France, FAO/WHO/OIE, 2007, 108 p  

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1․ Ամբրահամյան Վ․, Համբարձումյան Գ․, Հարությունյան Ժ․, Խաչատրյան 

Ն․, «պարենամթերքի փորձաքննության հիմունքներ»։ Երևան, «Լուսաբաց 
հրատարակչատուն», 2008․  360 էջ

Գիրքը հասանելի է հետևյալ հղմամբ․
https://library.anau.am/images/stories/grqer/books/Paren.pdf

2․ ՀՀ Առողջապահության նախարարի «մսի և մսամթերքի արտադրության 
կազմակերպություններին ․ ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» n 2iii
4.1072003 սանիտարական կանոնները և հիգիենիկ նորմերը հաստատելու 
մասին, 2003 թվականի հոկտեմբերի 9ի N 992Ն հրամանը 

Հրամանը հասանելի է հետևյալ հղմամբ․
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=18804

ՀԱՄԱՑԱՆՑԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀՂՈՒՄՆԵՐ
1․ Սպանդանոցների համալրման որոշում
▻ https://www.youtube.com/watch?v=nIPcSBeydFc
2․ Equine liver with hydatit cysts
▻ https://vimeo.com/177683694/25c5fa4ca4
3․ Echinococcosis (hydatit disease)
▻ https://web.stanford.edu/group/parasites/ParaSites2006/Echinococcus/main.html
▻ http://www.petinformedveterinaryadviceonline.com/hydatid.html#hydatid

human
4․ Parasitic cholangitis in bovine liver
▻ http://www.cresa.cat/blogs/sesc/colangitisparasitariesenfetgedebovi/ 

?lang=en
5․ Coenurosis in sheep in Brazil (report)
▻ https://www.semanticscholar.org/paper/Firstreportofcoenurosisinsheep

intheStateofBatistaPizzigatti/ba97be928bfa13c15cfdb18ba435cf25314d778c
6․ Cerebral Coenurosis in small ruminants: A review
▻ https://www.researchgate.net/publication/301591407_Cerebral_Coenurosis_

in_Small_Ruminants_A_Review
7․ OIE Sheep pox and goat pox disease card
▻ http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/

pdf/Di sease_cards/SHEEP_GOAT_POX.pdf
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8․ Sheep pox virus induces proliferation of type II pneumocytes in lungs
▻ https://www.semanticscholar.org/paper/Sheeppoxvirusinducesprolife ra

tionoftypeIIinBeytut/5a568daf978a005d95952779de6a495726eb00ff
9․ MSD manual
▻ https://www.msdvetmanual.com/integumentarysystem/poxdiseases/cowpox
▻ https://www.msdvetmanual.com/generalizedconditions/leptospirosis/over

viewofleptospirosis
10․ Խոզերի մաքսազերծում, դիմակազերծում
▻ https://www.youtube.com/watch?v=5Q7WNe_tick
▻ https://www.youtube.com/watch?v=a8siV0NJNUc

ՄՈԴՈՒԼ 22
ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՄԱՏՂԱՇՆԵՐԻ ՊԱՀՎԱԾՔԻ ԵՎ 
ԽՆԱՄՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Ուսումնառության արդյունքները
1․ Տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի մատ ղաշ նե րի պահ ված քի և խ նամ քի  

ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը,
2․ Տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի մատ ղաշ նե րի կե րակր ման ա ռանձ նա

հատ կութ յուն նե րը:

22․1 ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՄԱՏՂԱՇՆԵՐԻ ՊԱՀՎԱԾՔԻ 
ԵՎ ԽՆԱՄՔԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
22․1․1 ՀՈՐԹԻ ՊԱՀՎԱԾՔԻ ԵՎ ԽՆԱՄՔԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Ա ռողջ հերթերի ա ճե ցու մը սկսվում է դեռևս սաղմ նա յին շրջա նից, քան զի 

այն պայ մա նա վոր ված է հղի կո վե րի լիար ժեք կե րակր մամբ և խ նամ քով: Ան
բա վա րար կե րակր ման և խ նամ քի դեպ քում հղի կո վը պտղի զար գա ցումն 
ա պա հո վե լու հա մար հար կադր ված է սպա ռել իր  օր գա նիզ մում կու տակ ված 
սննդա րար նյու թե րը, ին չի հետ ևան քով սաղ մը նոր մալ չի զար գա նում, իսկ 
կո վը չի կա րո ղա նում դրսևո րել բարձր  մթե րատ վութ յուն: Ծն ված հերթերը 
լի նում են թույլ, թեր զար գա ցած, նվազ կեն սու նակ, ո րոն ցից հնա րա վոր չի 
լի նում ա ճեց նել  վե րար տադ րութ յան հա մար պի տա նի բարձր մթե րա տու 
տոհ մա յին կեն դա նի ներ: Հ ղի կո վե րին տրվող բո լոր կե րե րը պետք է ու նե նան 
բարձր ո րակ, լի նեն թարմ և դ յու րա մարս: Պետք է բա ցա ռել փտած, բոր բոս
նած կե րե րով կե րակ րու մը:

Կո վե րի ծի նը նպա տա կա հար մար է ըն դու նել ծնա րա նում, իսկ ե թե հնա
րա վոր չէ, ա պա ա նաս նա շեն քում այդ նպա տա կի հա մար առանձնացված կա
ցա տե ղում: Ծ նից ան մի ջա պես հե տո անհ րա ժեշտ է մատ ղա շին/1/ ցու ցա բե
րել ա ռա ջին օգ նութ յու նը: Նո րա ծին հոր թի քթանցքն ու բե րա նը մաք րում են 
լոր ձից, իսկ ե թե պոր տա լա րը կտրված չէ, ա պա փո րից 1012 սմ հե ռա վո րու
թյան վրա կտրում են մկրա տով կամ  պար զա պես ձեռ քով, ո րից հե տո ախ
տա հա նում կտրված հատ վա ծը: Հոր թի մար մի նը չո րաց նում են սրբի չով և  ե թե 
1 Մատղաշ՝ ընտանի անասունի ձագ (հորթ, գառ, ուլ, մտրուկ, խոճկոր և այլն). 
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նախ րում չկան հի վան դութ յուն ներ, ա պա թող նում են, որ պես զի կո վը լի զի 
հոր թին: Դա թույլ է տա լիս կո վին լի զել հոր թի վրա մնա ցած շրջպտղա յին հե
ղու կը, ին չը նպաս տում է ըն կեր քի շուտ ընկ նե լուն և  ար գան դի հե տաճ մա նը:

Նո րա ծին հոր թին սրբե լուց, չո րաց նե լուց /կամ մոր լի զե լուց/ հե տո տե ղա
փո խում են նա խա պես ախ տա հան ված ան հա տա կան վան դակ ներ, որ տեղ 
մնում են 1520 օր, ա պա տե ղա փո խում խմբա կա յին վան դակ ներ՝ յու րա քան
չյու րում տե ղա վո րե լով 58 հորթ: Նո րա ծին հոր թին 3 օր վա ըն թաց քում հա
մա րա կա լում են և կա տա րում հա մա պա տաս խան գրան ցում ներ:

Ծ վե լուց 3040 րո պե հե տո հոր թին ա ռա ջին ան գամ կե րակ րում են խի ժով: 
Խիժն ան փո խա րի նե լի սնունդ է նո րա ծին կեն դա նի նե րի հա մար, քան զի  այն 
պա րու նա կում է հա կա մար մին ներ /գա մագ լո բու լին ներ/, ո րոնք նո րած նի օր
գա նիզ մում ա ռա ջաց նում են պա սիվ ի մու նի տետ:

Կ յան քի ա ռա ջին 3 օ րե րին հոր թե րին խի ժով օ րա կան կե րակ րում են 34 
ան գամ՝ յու րա քանչ յուր ան գամ կե րակ րե լով մինչև 1 լիտր խիժ: Ընդ ո րում, 
խի ժի ջեր մաս տի ճա նը չպետք է ցածր լի նի 35 աս տի ճա նից և  այն հոր թին 
պետք է տրվի կթե լուց ան մի ջա պես հե տո: Կ յան քի չոր րորդ օր վա նից հոր թին 
կա թով կե րակ րում են այն քան, որ այն կազ մի հոր թի կեն դա նի զանգ վա ծի 1/5
1/6 մա սը: Թույլ հոր թե րին, ո րոնք վատ ա խոր ժակ ու նեն, չպետք է ստի պել 
շատ խիժ խմել, այ լա պես կա րող է ա ռա ջա նալ փոր լու ծութ յուն:

Խի ժով կե րակ րե լուց հե տո հոր թե րի մար սո ղա կան օր գան նե րը սկսում են 
գոր ծել և  ա ղիք նե րի պա տե րը ման րէ նե րի հա մար դառ նում են դժվար թա
փան ցե լի: Խի ժը, պա րու նա կե լով մեծ քա նա կութ յամբ մագ նե զիու մի ա ղեր, 
ու նի լու ծո ղա կան ազ դե ցութ յուն և ն պաս տում է, որ պես զի ստա մոք սաա ղի
քա յին ու ղի նե րը մաքր վեն սկզբնա կան կղան քից:

Հոր թե րին խի ժը խմեց նում են ծծա կով կաթ նախ մո ցի մի ջո ցով, ին չի շնոր
հիվ խի ժը բե րա նի խո ռոչ է անց նում փոքր չա փա քա նակ նե րով, լավ խառն
վում է թքի հետ և  ան մի ջա պես հաս նում շրդան՝ դրա նով իսկ նպաս տե լով 
սննդա րար նյու թե րի լավ յու րաց մա նը: Խի ժի շրջա նը տևում է 45 օր, ո րից 
հե տո սկսվում է կաթ նա յին շրջա նը, ո րը տևում է մինչև 4 ա միս: Կաթ նա յին 
շրջա նում հոր թե րի հա մար ա ռանց քա յին կե րը կաթն է և մինչև 15 օ րա կան 
հա սա կը նպա տա կա հար մար է հոր թե րին կե րակ րել իր իսկ մոր կա թով, ո րից 
հե տո կա րե լի է կե րակ րել խա ռը կա թով, այ լա պես ա վե լի շուտ հոր թե րին 
խա ռը կա թով կե րակ րե լու դեպ քում հոր թե րի մոտ կա րող է ա ռա ջա նալ փոր
լուծ, ո րի հետ ևան քով նվա զում է հոր թե րի քա շա ճը:Ա նա րատ կա թով հոր թե
րին կե րակ րում են մինչև 1520 օ րա կան հա սա կը, ո րից հե տո կա րե լի է կե
րակ րել սեր զատ կա թով: Ա նա րատ կա թի փո խա րի նի չով հոր թե րին կա րե լի 
է կե րակ րել 810 օ րա կան հա սա կից՝ սահ ման ված կե րակր ման սխե մա նե րին 

Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի պահ վածք՝ կենդանիների 
խնամ քի մի ջո ցա ռումների համալիր, որը ներառում է տեղաբաշխումը, 
կերակրումը, զոո հի գիենիկ լավագույն պայմանների ստեղծումը, օրվա 
ռեժիմի պահպանումը։ Նպատակն է անասնապահական մթերքների ար
տա դրության շահավետ կազմակերպումը, արտադրության ծավալի ավե
լացումը, կենդանիների մթե րա տվության բարձրացումը, նրանց ան կո
րուստ վերարտադրությունը։
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համապատասխան:Ինչ պես ա նա րատ կա թը, այն պես էլ սեր զատ կա թը և կա
թի փո խա րի նի չը պետք է լի նեն թարմ, մա քուր և մինչև 2 ամ սա կան հա սա կը 
խմեց նե լու պա հին պետք է ու նե նան 3536 աս տի ճան ջեր մաս տի ճան, իսկ 3 
ամ սա կան հա սա կից՝ սեն յա կա յին ջեր մաս տի ճան: Հոր թե րին տրվող խմե լու 
ջու րը ևս պետք է ու նե նա այն նույն ջեր մաս տի ճա նը, ինչ որ կա թի նը:

Ն կար 1։ Հոր թե րի կե րակ րումն ու պահ ված քը ան հա տա կան վան դակ նե րում/1/, /2/

Ն կար 2։ Ան հա տա կան հոր թա վան դակ/3/։

Հոր թե րի կե րակր ման հա մար օգ տա գործ վող կաթ նախ մոց նե րը, ծծիչ նե րը, 
դույ լե րը և մ յուս պա րա գա նե րը կե րակ րե լուց հե տո անհ րա ժեշտ է լվա նալ գոլ 
ջրով, ա պա՝ սո դա յի 1 տո կո սա նոց լու ծույ թով, իսկ գոր ծա ծե լուց ա ռաջ դարձ յալ 
լվա նալ գոլ ջրով: Լ վա նա լուց հե տո դրանք պետք է պա հել մա քուր և չոր տե ղում:

Կաթ նա յին շրջա նի ա վար տից հե տո, սկսած 5 ամ սա կան հա սա կից,  էգ և  
ա րու հոր թե րին ա ռանձ նաց նում են և պա հում վան դակ նե րում ա վե լի մեծ 
խմբե րով/2530 գլուխ/:  Մատ ղա շի յու րա քանչ յուր խումբ ա ճեց վում է ա ռան
ձին վան դա կում կամ սեկ ցիա յում, ո րոն ցում կեն դա նի նե րը ա զատ են, ա ռանց 
կապ վե լու և  ա զատ հնա րա վո րութ յուն ու նեն օգտ վե լու կե րից և ջ րից: Հոր թա
նո ցում օ դի ջեր մաս տի ճա նը պետք է լի նի 1718 աս տի ճան, իսկ օ դի հա րա բե
րա կան խո նա վութ յու նը՝ 6070 տո կոս:

22․1․2 ԳԱՌԱՆ ՊԱՀՎԱԾՔԻ ԵՎ ԽՆԱՄՔԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Մա քի նե րի ծնի ըն թաց քում սահ ման վում է 24 ժամ յա հեր թա պա հութ յուն, 

ին չը հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում մատ ղա շին մշտա պես ցու ցա բե րել ա ռա
ջին օգ նութ յուն: Ի տար բե րութ յուն մյուս գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի, 
մա քի ներն ա վե լի ա րագ և դ յու րին են ծնում: Մա քի նե րի ծի նը տևում է 2040 
րո պե, իսկ պտղի դուրս գա լը՝ 46 րո պե:

Ծ նից հե տո գա ռի քիթն ու բե րանն անհ րա ժեշտ է մաք րել լոր ձից և թող
նել, որ մայ րը լի զի: Ծն վե լուց 2025 րո պե անց կեն սու նակ գա ռը փնտրում է 
մոր կուր ծը և փոր ձում կաթ ու տել: Կ յան քի ա ռա ջին օ րե րին գառ նե րը սնվում 
են մոր խի ժով և սնն դա րար նյու թե րից զատ, ստա նում են հա կա մար մին ներ, 
ին չը գառ նե րի օր գա նիզ մում ա ռա ջաց նում է ի մու նի տետ: Կ յան քի ա ռա ջին 
օ րե րին գառ նե րը, հա ճա խա կի ու տե լով մոր խի ժը, կա րո ղա նում են ա րագ 
ամ րապնդ վել, ձեռք բե րել բարձր կեն սու նա կութ յուն, ին չը հու սա լի նա խա
1 ©https://prom.ua 
2 ©http://lori.agro.am/
3 ©Անասնաբուժական խորհրդատվություն (ֆեսբուք):

Ն կար 1 Ն կար 2
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դր յալ ներ է ստեղ ծում նրանց հե տա գա ա ճի և զար գաց ման հա մար: Ի տար բե
րու թյուն հոր թե րի, գառ նե րը օր վա ըն թաց քում բազ մա թիվ ան գամ են ծծում 
մո րը՝ կաթն ըն դու նե լով փոքր չա փա բա ժին նե րով: Գառ նե րի կաթ նա յին շրջա
նը կար ևոր փուլ է, քան զի մոր տակ գտնվե լու ըն թաց քում, կե րակր ման և 
խ նամ քի ճիշտ կազ մա կերպ ման արդ յուն քում, գառ նե րից ստա նում են ի րենց 
տա րե կան քա շա ճի 70 տո կո սը և  ա վե լին:

Կ յան քի ա ռա ջին շա բաթ նե րի ըն թաց քում գառ նե րի միակ սնուն դը մոր 
կաթն է, ո րը պա րու նա կում է ա ճի և զար գաց ման հա մար անհ րա ժեշտ բո լոր 
սննդա րար նյու թե րը և զ գա լի քա նա կութ յամբ հան քա յին տար րեր:

Ծ նա րա նում ջեր մաս տի ճա նը պետք է լի նի 1518 աս տի ճան, իսկ օ դի հա րա
բե րա կան խո նա վութ յու նը՝ 70 տո կո սից ոչ ա վե լի: Ծն վե լուց հե տո գառ նե րին 
հա մա րա կա լում են և գառ նե րով մայ րե րին, կախ ված գառ նե րի հա սա կից, միա
վո րում են խմբե րում, ո րոնք կոչ վում են «սակ ման ներ»: Ինչ քան փոքր է գառ
նե րի հա սա կը, այն քան փոքր է խմբե րում գառ նե րով մա քի նե րի թի վը: Մինչև 
գառ նե րի 67 օ րա կա նը ձևա վո րում են 1520 գլուխ ծնած մայ րեր ընդգր կող 
խմբեր, իսկ 1 շա բա թա կա նից մինչև 1 ամ սա կան գառ ներ ու նե ցող մա քի նե րի 
խմբե րում ընդգր կում են 3050 գլուխ: Մեկ ամ սա կա նից խմբերն ընդգր կում 
են 200300 գլուխ: Գառ նե րին մայ րե րի հետ խմբե րով պա հե լու այս ե ղա նա կի 
դեպ քում գառ նե րը մշտա պես գտնվում են մայ րե րի կող քին և ցան կա ցած ժա
մա նակ կա րո ղա նում են ծծել ի րենց մո րը: Գառ նե րով մայ րեր ընդգր կող խմբե րը 
ա րո տա վայր են քշում և հետ բե րում շատ դան դաղ: Գառ նե րի ա ճեց ման մյուս 
տա րած ված ե ղա նա կը գառ նե րին մայ րե րից ան ջատ ված պա հելն է: Այս ե ղա նա
կի դեպ քում ծնից 12 շա բաթ անց գառ նե րին ա ռանձ նաց նում են մայ րե րից և  

օր վա ըն թաց քում միայն 2 ան գամ են 
թող նում ի րենց մո րը ծծե լու: Գառ նե րի 
ա ճեց ման ա ռա վել պա տաս խա նա տու 
շրջա նը կյան քի ա ռա ջին մեկ շա բաթն 
է, քա նի որ մատ ղա շի անկ ման ա մե նա
բարձր տո կո սը ար ձա նագր վում է այդ 
ժա մա նա կաշր ջա նում:

Նկար 3։ Նորածին գառը մաքիի հետ 
անհատական վանդակում։/1/

Հա յաս տանում գառ նե րի ա ճեց ման ա մե նա տա րած ված ե ղա նա կը ա վան
դա կան՝ փա րա խաբա կա յին ե ղա նակն է: Այս դեպ քում օր վա ըն թաց քում մա
քի նե րը գտնվում են բա կում, իսկ գառ նե րը՝ փա րա խում: Տաք և բա րեն պաստ 
ե ղա նակ նե րին մա քի նե րին տա նում են ա րո տա վայր և  ե րե կո յան ետ բե րում 
փա րախ՝ գառ նե րին կե րակ րե լու: Երբ գառ նե րը դառ նում են 2,53 ամ սա կան, 
մա քի նե րին սկսում են կթել, ին չը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս գառ նե րին կե
րակ րե լուն զու գա հեռ ստա նալ նաև ապ րան քա յին կաթ:

1 ©http://bezogoroda.ru 

Ոչ խա րա բու ծութ յուն, անասնաբուծության ճյուղ, զբաղվում է ոչխար
ների բուծմամբ՝ բուրդ, միս, կաթ, ոչխարենի, գառնենի, ճարպ ստանալու 
համար։ Ժողտնտեսության համար առավել կարևոր նշանակություն 
ունի բուրդը, որը իր տեխնիկական արժեքավոր հատկանիշներով (ամ
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Երբ գառ նե րը դառ նում են 3,54 ամ սա կան, ա պա նրանց ան ջա տում են 
մո րից: Ընդ ո րում, մայ րե րից գառ նե րի ան ջա տումն ի րա կա նաց վում է աս տի
ճա նա բար՝1015 օր վա ըն թաց քում: Մայ րե րից ան ջատ ված գառ նե րին ա ռանձ
նաց նում են ըստ սե ռի և  ա րու ու էգ գառ նե րից ձևա վո րում են մատ ղա շի 
ա ռան ձին հո տեր:

22․1․3 ԽՈՃԿՈՐԻ ՊԱՀՎԱԾՔԻ ԵՎ ԽՆԱՄՔԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Խոճ կոր նե րի աճն ու զար գա ցու մը  պայ մա նա վոր ված են նաև նե րար գան

դա յին զար գա ցու մով, այդ իսկ պատ ճա ռով անհ րա ժեշտ է պատ շաճ ու շադ
րութ յուն դարձ նել հղի մե րուն նե րի կե րակր ման և խ նամ քի պայ ման նե րին: 

Հ ղի մե րուն նե րին հղիութ յան վեր ջին օ րե րին տե ղա փո խում են ան հա տա
կան ծնա րան ներ և սահ մա նում 24 ժամ յա հեր թա պա հութ յուն: Ե թե հղի մե
րու նի պտու կը սեղ մե լիս կաթ է ար տա զատ վում, ա պա մի քա նի ժա մից ծի նը 
կսկսվի: Սո վո րա բար ծի նը հեշտ է ըն թա նում և մե րու նին չան հանգս տաց նե լու 
հա մար պետք չէ մի ջամ տել: Պ տուղ նե րը դուրս են գա լիս ա ռանց դժվա րու
թյան և մե կը հա ջոր դում է մյու սին մի քա նի րո պե նե րի ըն թաց քում: Սկզ բում  
ծնվում են խո շոր և կեն սու նակ, ա պա նվազ և թույլ խոճ կոր նե րը: Ծ նի ա վար
տից ժա մեր անց ընկ նում է ըն կեր քը:

Ծ նա րա նում ջեր մաս տի ճա նը պետք է կազ մի 2426 աս տի ճան, իսկ օ դի 
հա րա բե րա կան խո նա վութ յու նը՝ 6065 տո կոս: Ե թե ծնա րա նում հնա րա վոր 
չէ ա պա հո վել  նպաս տա վոր ջեր մութ յուն, ա պա մե րու նի վան դա կի կո ղա յին 
հատ վա ծում՝ խոճ կոր նե րի հա մար նա խա տես ված ա ռանձ նա վան դա կում, 1 
մետր բարձ րութ յամբ տե ղադ րում են ուլտ րա մա նու շա կա գույն կամ այլ տա
քաց նող լամպ: Վեր ջի նիս բարձ րութ յու նը կար գա վոր վում է այն պես, որ ջեր
մաս տի ճա նը  խոճ կոր նե րի ա ռանձ նա վան դա կի հա տա կի մա կե րե սին կազ մի 
առն վազն 24 աս տի ճան:

Նոր ծնված խոճ կո րի քթի և բե րա նի հատ վա ծից, ինչ պես նաև մարմ նի վրա
յից սրբում են լոր ձը, չո րաց նում, կտրում պոր տա լա րը՝ մարմ նից 45 սմ  հե ռա
վո րութ յան վրա և տե ղադ րում խոճ կոր նե րի ա ռանձ նա վան դա կում ՝ տա քաց
նող լամ պի տակ: Այդ պես են վար վում յու րա քանչ յուր նո րա ծին խոճ կո րի հետ, 
մինչև ա վարտ վի ծի նը: Ծինն ամ բող ջութ յամբ ա վարտ վե լուց հե տո մի քա նի 
րո պե անց մե րու նը պատ րաստ է  կե րակ րել  խոճ կոր նե րին, ուս տի խոճ կոր
նե րին  զգու շութ յամբ տե ղադ րում են պտուկ նե րի դի մաց և  օգ նում պտու կը 
բռնե լուն: Թույլ և ն վազ խոճ կոր նե րին կե րակ րում են առջ ևի պտուկ նե րից, 
իսկ խո շոր և  աշ խույժ խոճ կոր նե րին  տե ղա կա յում են հե տին պտուկ նե րի 
մոտ: Ե թե խոճ կոր նե րը կա թը  ծծե լիս ա տամ նե րով սեղ մում են մոր պտուկ

րու թյուն, առաձգականություն, ոլորվածություն, մանվածություն և այլն) 
գործվածքների, տրիկոտաժի, մահուդի, գորգի, թաղիքի և այլնի ար տա
դրության լավագույն հումք է։

Խո զա բու ծութ յուն,  անասնաբուծության ճյուղ, զբաղվում է խոզերի 
բուծմամբ՝ միս, ճարպ, կաշի և այլ մթերքներ ստանալու համար։
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նե րը և ցավ պատ ճա ռում, ին չից մե րու նը կա րող է հրա ժար վել կե րակ րե լուց, 
ա պա աք ցա նով զգու շութ յամբ կտրում են խոճ կո րի ա տամ նե րը: Կշ տա ցած 
խոճ կոր նե րը տե ղա փոխ վում և տեղ են զբա ղեց նում տա քաց նող լամ պի տակ 
և կ յան քի ա ռա ջին օ րե րին այդ տե ղից հե ռա նում են միայն մո րը ծծե լու նպա
տա կով: Կ յան քի ա ռա ջին 12 շա բաթ վա ըն թաց քում խոճ կոր նե րի հիմ նա կան 
կե րը մայ րա կան կաթն է, որն ու նի բարձր սննդա րա րութ յուն և խոճ կոր նե րի  
կող մից յու րաց վում է գրե թե 100 տո կո սով: Այն պա րու նա կում է նաև բա վա
րար քա նա կութ յամբ հան քա յին նյու թեր և հա կա մար մին ներ: Թերևս, բա ցա
ռութ յուն է կազ մում եր կա թը, քա նի որ մայ րա կան կա թի եր կա թը  ամ բող
ջութ յամբ չի բա վա րա րում  ծծկեր խոճ կոր նե րի ա ճի և զար գաց ման հա մար: 
Յու րա քանչ յուր  խոճ կո րի  պա հան ջը եր կա թի նկատ մամբ 1 օ րում կազ մում 
է 710 մգ, մինչ դեռ մոր կա թի հետ խոճ կորն  օ րա կան ստա նում է գրե թե 1 մգ  
եր կաթ: Այդ իսկ պատ ճա ռով ար դեն կյան քի 3րդ  օր վա նից եր կա թի պա կա
սի հետ ևան քով   խոճ կոր նե րի  ար յան մեջ  նվա զում է հե մոգ լո բի նի քա նա կը, 
խախտ վում նյու թա փո խա նա կութ յու նը և խոճ կոր նե րի  մոտ ի հայտ է գա լիս 
ա նե միա/սա կա վար յու նութ յուն/ հի վան դութ յու նը: Վեր ջինս բա ցա ռե լու նպա
տա կով կյան քի 23րդ  օ րե րին  խոճ կոր նե րին նե րար կում են  եր կաթ պա րու
նա կող պրե պա րատ ներ: Ա ռա ջարկ վում է նե րար կել 2 մլ ֆե րոգ լու կին կամ 1,5 
մլ ֆե րո դեքստ րան  կամ 5 մլ  ուր գո ֆե րան: Նշ ված պրե պա րատ նե րից որ ևէ 
մե կը  նույն չա փա քա նա կով դարձ յալ նե րար կում են 3 շա բա թա կան հա սա կում: 
Վե րո հիշ յալ  պրե պա րատ նե րի բա ցա կա յութ յան դեպ քում  կա րե լի է օգ տա գոր
ծել  ծծմբաթթ վա յին եր կաթ և պ ղինձ՝ 2,5 գրա մը լու ծե լով 1 լիտր ջրում: Այդ 

լու ծույ թից յու րա քանչ յուր խոճ կո րին 
անհ րա ժեշտ է օ րա կան  տալ  10 մլ: 

Խոճ կոր նե րի ա ճի և զար գաց ման  
հա մար կար ևոր նշա նա կութ յուն ու
նի նաև ջու րը, ո րը պետք է լի նի միշտ 
թարմ և մա քուր և  օր վա ըն թաց քում  
խոճ կոր նե րին տրվի առն վազն 2 ան
գամ:
Ն կար 4։ Ծ նից հե տո մե րու նը կե րակ րում է 
նո րա ծին խոճ կոր նե րին։

 Կախ ված պահ ված քի տեխ նո լո գիա յից, խոճ կոր նե րին մոր տակ  ա ճեց նում 
են մինչև 26, 35, 43 և 60 օ րա կան հա սա կը: Ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա
նե րը  և խոճ կոր նե րի հա մար նա խա տես ված կա թի փո խա րի նիչ նե րը  հնա
րա վո րութ յուն են ըն ձե ռում  խոճ կոր նե րին մո րից ան ջա տել  նույ նիսկ ա վե լի 
վաղ հա սա կում: Խոճ կոր նե րին մո րից ան ջա տում են աս տի ճա նա բար և սո վո
րա բար վան դակ նե րից հե ռաց նում են ոչ թե խոճ կոր նե րին, այլ մե րուն նե րին: 
Մո րից ան ջատ ված խոճ կոր նե րին խմբա վո րում են ըստ սե ռի, հա սա կի և կեն
դա նի զանգ վա ծի և, կախ ված ա ճեց ման նպա տա կից, պա հում են վան դակ նե
րում՝ խմբա յին պահ ված քի ե ղա նա կով: Ա ռանձ նաց ված խոճ կոր նե րը ան չափ 
զգա յուն են ցրտի, խո նա վութ յան և մի ջան ցիկ քա մի նե րի նկատ մամբ, ուս տի 
շեն քե րը պետք է լի նեն տաք, չոր և  ա ռանց մի ջան ցիկ քա մի նե րի:
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22․1․4 ՄՏՐՈՒԿԻ ՊԱՀՎԱԾՔԻ ԵՎ ԽՆԱՄՔԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հ ղի զամ բիկ նե րի ծի նը սո վո րա բար տե ղի է ու նե նում գի շե րը կամ էլ վաղ 

լու սա բա ցին: Ծ նի նա խօ րեին  զամ բի կի կուր ծը սկսում է ուռ չել, իսկ պտուկ
նե րի ծայ րե րին  նշմար վում են խի ժի չո րա ցած կա թիլ ներ: Զամ բիկն ան հանգս
տա նում է, հա ճա խա կի  քայ լում կա ցո ցում, պառ կում և վեր կե նում:

Զամ բի կի ծի նը տևում է 3040 րո պե, և  ե թե չկան բար դութ յուն ներ, ա պա 
ծինն ըն թա նում է ա ռանց մար դու մի ջամ տութ յան: 

Մտ րու կը կյան քի ա ռա ջին օ րե րին թեև ին տեն սիվ չի ծծում մո րը, սա
կայն կեն սու նակ է, օր վա ըն թաց քում 3040 ան գամ ծծում է մո րը՝ մայ րա կան 
կաթն ըն դու նե լով փոքր չա փա քա նակ նե րով: Ա ռա ջին 3 շա բաթ նե րի ըն թաց
քում մտրու կը սնվում է բա ցա ռա պես մոր կա թով, ին չը ա պա հո վում է աճ ման 
բարձր ին տեն սի վութ յուն և մտ րուկ նե րի կեն դա նի զանգ վա ծը օ րա կան կա րող 
է  ա վե լա նալ 11,5 կգ ով: Այ նո ւա մե նայ նիվ, չպետք է թող նել մտրու կին տևա
կա նո րեն ծծի մո րը, քա նի որ շատ կաթ ըն դու նե լու դեպ քում մտրու կի մոտ 
կա րող է ա ռա ջա նալ  փոր լուծ: Սկ սած 20 օ րա կան հա սա կից՝ մտրուկ նե րին 
աս տի ճա նա բար սո վո րեց նում են կո պիտ և խ տաց րած կե րե րին:

Մտ րուկ նե րին մո րից ան ջա տում են, երբ նրանք նոր մալ զար գա ցել են, և  
ա վարտ վել է նրանց ա ռա ջին մա զա թա փութ յու նը: Ե թե մտրու կը թույլ է  և 
թեր զար գա ցած, ա պա մո րից ան ջա տում են ա վե լի ուշ: Տոհ մա յին տնտե սու
թ յուն նե րում  մտրուկ նե րին մո րից ան ջա տում են 67, իսկ ա խո ռա յին և  ե րա
մա կա յին պահ ված քի դեպ քում՝ 78 ամ սա կա նում: Կու միս ար տադ րող տնտե

սութ յուն նե րում  մտրուկ նե րին մո րից 
ան ջա տում են 45 ամ սա կան հա սա կում 
և  ի րաց նում մսի: Մտ րուկ նե րին  մո րից 
ան ջա տում են միան գա մից՝ հա տուկ 
պատ րաս տած ցան կա պա տի մի ջո ցով: 
Զամ բիկ նե րին քշում են ա րոտ, իսկ 
մտրուկ նե րից մի քա նի օր պա հե լուց 
հե տո կազ մում են ե րա մակ և նույն պես 
բաց թող նում ա րո տա վայր:
Ն կար 5։ Նո րա ծին մտրու կը զամ բի կի հետ։

Ձիա բու ծա րան նե րում տոհ մա յին ար ժեք ու նե ցող մտրուկ նե րին  մայ րե րից 
ան ջա տե լուց հե տո պա հում են կա ցոց նե րում՝ յու րա քանչ յու րում 12 գլուխ: 

Խմ բա յին պահ ված քի դեպ քում յու րա քանչ յուր մտրու կին հատ կաց վում է 
վան դա կի՝ 56, իսկ խո շոր ցե ղե րի մատ ղա շի հաշ վով՝ 78 քառ. մետր մա կե
րես: Ձմ ռա նը ա խո ռում ջեր մաս տի ճա նը պետք է լի նի 6 աս տի ճա նից ոչ ցածր, 
իսկ օ դի հա րա բե րա կան խո նա վութ յու նը՝ 70 տո կո սից ոչ բարձր: Ձմ ռանն 
անհ րա ժեշտ է հետ ևել  մտրուկ նե րի մաշ կի մաք րութ յա նը: Ա ռա ջին ան գամ  
մտրուկ նե րի սմբակ նե րը մաք րում են, կտրում և ձ ևա վո րում մինչև մո րից ան
ջա տե լը, իսկ հե տա գա յում՝ գար նա նը և  աշ նա նը:

 Գար նա նից սկսած  մտրուկ նե րին տե ղա փո խում են ա րո տա վայր: Ա րո տա

Ձիաբուծություն, անասնապահության ճյուղ, զբաղվում է ձիերի բուծ
մամբ և օգտագործմամբ։
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յին պահ ված քի դեպ քում մատ ղա շի հա մար լա վա գույն ա րոտ ներ են ցա նո վի 
մշա կա բույ սե րով ա րոտ նե րը, ո րոնք բա ժան վում են 24 ա րո տակ տո րի՝ յու
րա քանչ յու րը 1030 հա մա կե րե սով: Կախ ված մտրուկ նե րի քա նա կից, յու րա
քանչ յուր ա րո տակ տոր ա րա ծեց վում է 712 օր, ո րից հե տո մտրուկ նե րը տե ղա
փոխ վում են այլ ա րո տակ տոր: Ա րո տա յին ողջ շրջա նի ըն թաց քում մատ ղա շին 
հատ կաց վում է 1,22 հա ա րո տա վայր:

22․1․5 ՀԱՎԻ ՃՏԻ ՊԱՀՎԱԾՔԻ ԵՎ ԽՆԱՄՔԻ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Ին կու բա տոր նե րում ճտա հա նութ յան ա վար տից 1012 ժամ անց ար դեն չո

րա ցած փե տուր նե րով մատ ղա շը տե ղա փոխ վում է ա ճեց ման բա ժան մունք: 
Մինչ այդ մատ ղա շը տե սա կա վո րում են՝ ու շադ րութ յուն դարձ նե լով ճտի կեն
դա նի զանգ վա ծի, շար ժու նա կութ յան, փո րի մե ծութ յան, ոտ նա թա թի և կ տու
ցի գույ նի, փետ րա վոր վա ծութ յան աս տի ճա նի և  ար տա կազմ ված քի վրա: Տե
սա կա վոր ման հի ման վրա ճտե րը բա ժան վում են 4 կար գի և  ա ճեց ման հա մար 
պի տա նի են միայն ա ռա ջին և  երկ րորդ կար գի ճտե րը:

Մեկ օ րա կան ճտե րին բա ժա նում են նաև ըստ սե ռի: Այս դեպ քում ա րու նե
րին ա ռանձ նաց նում են հե տանց քի լոր ձա թա ղան թի վրա գտնվող սե ռա կան 
բլթա կի առ կա յութ յամբ: Ա րու նե րի սե ռա բա ժա նու մը կա տար վում է ճտա հա
նութ յու նից հե տո՝ 615 ժամ վա ըն թաց քում:

Թռչ նա բու ծա րան նե րում ա ճեց ման հա մար ընտ րում են բա ցա ռա պես 
ա ռողջ, նոր մալ զար գա ցած ճտե րին, ո րոնց տե ղա կա յում են խո շոր խմբե րով՝ 
յու րա քանչ յու րում 2025 հա զար գլուխ: Նո րոգ ման մատ ղա շի ա ճեց ման նպա
տա կով արդ յու նա բե րա կան հո տի 150 օ րա կան յու րա քանչ յուր ա ծա նի հաշ վով 
ար տադ րա մա սում պետք է  ու նե նալ 2,8 չտե սա կա վոր ված 1 օ րա կան ճուտ 
կամ 1,4 վա ռեկ, իսկ  ծնո ղա կան հո տի 1 ա ծա նի հաշ վով՝ չտե սա կա վոր ված 1 
օ րա կան 3  ճուտ կամ  1,5 վա ռեկ:

Ճ տե րը տե ղա փո խե լուց 23 օր ա ռաջ ճտա նո ցի վան դակ նե րը կար գի են բե
րում, ստու գում տա քաց ման և  օ դա փո խութ յան հա մա կար գե րը, գույ քը տաք 
ջրով լվա նում ու ախ տա հա նում են և  անհ րա ժեշտ ջեր մութ յուն ա պա հո վե լու 
հա մար միաց նում ջե ռուց ման հա մա կար գը:

Ա ռողջ և կեն սու նակ ճտերն  աշ խույժ են, ու նեն հարթ և փայ լուն փետ րա
ծածկ և խիստ զգա յուն են ար տա քին գոր ծոն նե րի նկատ մամբ:

Ճ տե րի ա ճե ցումն ի րա կա նաց վում է տար բեր տի պե րի վան դա կա յին մարտ
կոց նե րում/Ռ15, ԲԿՄ3, ՎԲ3 և  այլն/, իսկ փո խադր ման հա մար կի րառ վում 
են  ԲԿՄ2,ԿԲԱ4 և  այլ տի պե րի վան դա կա յին մարտ կոց ներ: Ու նի վեր սալ  
վան դա կա յին մարտ կոց նե րում ճտե րը պահ վում են 1119 օ րա կան հա սա կը և 
վան դա կի 1 քառ. մետր մա կե րե սի վրա տե ղա կա յում են 1 օ րա կան 34 ճուտ, 
այն հաշ վով, որ պես զի մինչև ա ճեց ման վեր ջը այդ մա կե րե սում պահ պան վի 
առն վազն 25 գլուխ:

Թռչնաբուծություն՝ անասնապահության ճյուղ։ Զբաղվում է գյու ղա
տնտե սական թռչունների բուծմամբ՝ դիետիկ ձու, թարմ միս, նաև աղ վա
փե տուր և փե տուր ստանալու համար։
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Ն կար 6։ Ճ տե րի կե րակ րումն ու խնամ քը

Կ յան քի ա ռա ջին շա բաթ նե րին ճտե
րի օր գա նիզ մը չի կա րո ղա նում ինք
նու րույն ի րա կա նաց նել  ջեր մա կար
գա վոր ման գոր ծա ռույթ, ուս տի  շեն քի 
ներ սում ջեր մաս տի ճա նը կար գա վո
րում են ար հես տա կա նո րեն:

Ճ տա նո ցում  օ դի հարաբերական 
խո նա վութ յու նը պետք է լի նի 6070 տո
կոս և  ա ճեց ման ա ռա ջին օ րե րին  անհ
րա ժեշտ է պահ պա նել  ա վե լի բարձր 
հա րա բե րա կան խո նա վութ յուն:

Ճ տե րի ա ճեց ման ըն թաց քում կար ևոր է նաև լու սա յին ռե ժի մի ճիշտ պահ
պա նու մը: Լու սա յին օր վա տևո ղութ յան ընդ լայ նու մը ա վե լաց նում է թռչնի 
կող մից կե րի օգ տա գոր ծու մը, ինչն էլ  խթա նում է  ճտե րի աճն ու զար գա ցու
մը: Կ յան քի ա ռա ջին 2 շա բաթ վա ըն թաց քում նպա տա կա հար մար է օր վա լու
սա յին տևո ղութ յու նը սահ մա նել 20 ժամ, իսկ 3րդ շա բաթ վա նից մինչև 1820 
շա բա թա կան հա սա կը լու սա վո րութ յան տևո ղութ յունն անհ րա ժեշտ է  կրճա
տել շա բա թա կան 40 րո պեով:

Ճ տե րի ա ճեց ման գոր ծըն թա ցում ար տա քին ազ դակ նե րից, թերևս, ա ռա վել 
կար ևո րը  ճտա նո ցում ճիշտ ջեր մա յին ռե ժի մի ա պա հո վումն է: Ճ տա նո ցում 1 
օ րա կան ճտե րի հա մար անհ րա ժեշտ է ա պա հո վել 3233 աստիճան, 25 օ րա
կա նում՝ 2930, 610 օ րա կա նում՝ 2628, 1120 օ րա կա նում՝ 2526, 2130 օ րա
կա նում՝ 2224, 3140 օ րա կա նում՝ 2022, իսկ 41 օ րա կա նից սկսած՝ 1820 աս
տի ճան ջեր մութ յուն: Հա տա կա յին պահ ված քի դեպ քում 60 օ րա կա նից բարձր 
մատ ղա շի հա մար հա տա կից  60 սմ բարձ րութ յան վրա տե ղադ րում են թա ռեր: 

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ ՓԱՍՏԵՐ
 Գ յու ղատն տե սա կան մյուս կեն դա նի նե րի մատ ղա շի հա մե մա տութ յամբ 

խոճ կոր ներն ու նեն ա ճի բարձր է ներ գիա և զար գաց ման բարձր ին տեն սի
վութ յուն: Այս պես, կյան քի ա ռա ջին 10 օ րում խոճ կոր նե րի կեն դա նի զանգ
վածն ա վե լա նում է 2,5 ան գամ, 1 ամ սա կա նում՝ 5 ան գամ, 2 ամ սա կա նում՝ 
1112 ան գամ և նույ նիսկ ա վե լի: Կ յան քի ա ռա ջին 2 ամ սում խոճ կոր նե րի 
ստա մոք սի տա րո ղութ յունն ա վե լա նում է 5060 ան գամ, բա րակ ա ղի քի 
եր կա րութ յու նը՝ 5 ան գամ, հաստ ա ղի քի նը՝ 45 ան գամ: Ա ղիք նե րի տա րո
ղութ յունն ա վե լա նում է հա մա պա տաս խա նա բար՝ 5060 և 4050 ան գամ:

 Ձիու մի սը տա վա րի մսի հա մե մա տութ յամբ ու նի ա վե լի մուգ գույն՝ միոգ
լո բի նի ա ռա վել բարձր պա րու նա կութ յան շնոր հիվ: Ձիու մի սը նաև թույլ 
քաղց րա համ է՝ մեծ քա նա կութ յամբ գլի կո գե նի առ կա յութ յան պատ ճա ռով:

 Ֆ րան սիա ցի թե րապևտ ներն ա ռա ջար կում են տու բեր կուլ յո զով/թո քախ
տով/ հի վանդ նե րին բու ժել ձիու հում միս օգ տա գոր ծե լու մի ջո ցով/հի պո
սո մո թե րա պիա/: Ն րանք գտնում են, որ ձիու մսում կան հա տուկ նյու թեր, 
ո րոնք չե զո քաց նում են թո քախ տի ցու պիկ նե րի կող մից ար տադր վող թույ նը: 
Ճ տե րի կեն դա նի զանգ վա ծը ճտա հա նութ յու նից ան մի ջա պես հե տո կազ
մում է ձվի զանգ վա ծի 7172 %, իսկ 1 օ րա կա նում՝ 6465 %:

 Հա վե րի Եր ևան յան ցեղն ու նի 2 ներ ցե ղա յին տի պեր՝ սև և կարմ րա դարչ
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նա գույն: Սև ներ ցե ղա յին տի պի սև փետ րա վո րու մը դո մի նանտ/գե րիշ խող/ 
հատ կա նիշ է և  այլ ցե ղե րի հետ տրա մա խաչ ման ժա մա նակ  այն փո խանց
վում է խառ նա ցեղ ճտե րին: Այս հան գա ման քը նկա տի ու նե նա լով՝ հա վե րի 
եր ևան յան ցե ղի սև ներ ցե ղա յին տի պի ա քա ղաղ նե րով  տրա մա խաչ վում 
էին մի շարք ցե ղե րի հա վեր, ին չի հետ ևան քով ստաց ված խառ նա ցեղ սերն
դի ա քա ղաղ նե րը ի րենց փե տուր նե րի գույ նե րով տար բեր վում էին է գե րից: 
Դա հնա րա վո րութ յուն էր ըն ձե ռում  ճտա հա նութ յու նից ան մի ջա պես հե տո 
1 օ րա կան հա սա կում  հեշ տութ յամբ ա ռանձ նաց նել  էգ և  ա րու ճտե րին:

22․1 ՍՏՈՒԳԻ՛Ր ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԴ
1. Ին չի՞ շնոր հիվ է խի ժը օր գա նիզ մում ա ռա ջաց նում պա սիվ ի մու նի տետ:
2. Ո՞րն է գառ նե րի ա ճեց ման ա մե նա տա րած ված ե ղա նա կը Հա յաս տա նում:
3. Ինչ պի սի՞ հի վան դութ յուն է ա ռա ջա նում խոճ կոր նե րի օր գա նիզ մում եր

կա թի պա կա սութ յան հետ ևան քով և  ինչ պե՞ս են այն բու ժում:
4. Ո՞ր հա սա կից են մտրուկ նե րին սո վո րեց նում  կո պիտ և խ տաց րած կե րե րին:
5. Ե՞րբ է ճտե րի մոտ կա տար վում  ա րու նե րի սե ռա բա ժա նու մը և  ինչ պե՞ս:

22․1 ԹԵՍՏԵՐ
I Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը

Կ յան քի 4րդ  օր վա նից հոր թին տրվող կա թի օ րա կան քա նա կութ յու նը 
պետք է կազ մի հոր թի կեն դա նի զանգ վա ծի՝
1. 1/31/4 մա սը,
2. 1/41/5 մա սը,
3. 1/51/6 մա սը,
4. 1/61/7 մա սը:

II Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
Ինչ քա՞ն պետք է լի նի օ դի հա րա բե րա կան խո նա վութ յու նը տար բեր տե

սա կի գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի մատ ղա շի հա մար նա խա տես ված 
ա նաս նա շեն քում՝
1. 3040 տո կոս,    
2. 4050 տո կոս,
3. 5060 տո կոս,
4. 6070 տո կոս:
5. 

III Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
Ինչ քա՞ն է կազ մում խոճ կո րի օ րա կան պա հան ջը եր կա թի նկատ մամբ՝ 

1. 46 մգ,
2. 710 մգ,
3. 1114 մգ,
4. 1518 մգ:
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IV Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
Ա րո տա յին ողջ շրջա նի ըն թաց քում 1 մտրու կի հա մար ի՞նչ մա կե րե սով 

ա րոտ է անհ րա ժեշտ՝
1. 0,51,0 հա,
2. 1,01,5 հա,
3. 1,52,0 հա,
4. 2,02,5 հա:

V Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
Կ յան քի ա ռա ջին 2 շա բաթ վա ըն թաց քում ճտե րի հա մար որ քա՞ն պետք է 

կազ մի օր վա նպաս տա վոր լու սա յին տևո ղութ յու նը՝ 
1. 18 ժամ,
2. 19 ժամ,
3. 20 ժամ,
4. 21 ժամ:

22․2 ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՄԱՏՂԱՇՆԵՐԻ 
ԿԵՐԱԿՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ/1/

22․2․1 ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ 
ՄԱՏՂԱՇԻՆ ՏՐՎՈՂ  ԿԵՐԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 
Կե րեր են  կոչ վում բու սա կան, կեն դա նա կան, սին թե տիկ և հան քա յին ծագ

ման այն բո լոր ար տադ րանք նե րը, ո րոնք օգ տա գործ վում են կեն դա նի նե րի 
սնման հա մար և բա ցա սա կան  ազ դե ցութ յուն չեն գոր ծում նրանց ա ռող ջու
թ յան, ա ճի, բազ մաց ման ֆունկ ցիա յի և մ թե րատ վութ յան վրա: Կե րե րը, ըստ 
ծագ ման, հում քի տե սա կի, քի միա կան կազ մի և սնն դա րա րութ յան, դա սա
կարգ վում են հետև յալ խմբե րի.

 բու սա կան ծագ ման կե րեր՝ կա նաչ, կո պիտ, հյու թա լի, հա տի կա յին, տեխ
նի կա կան ար տադ րութ յան մնա ցուկ ներ և սնն դա յին մնա ցորդ ներ;

 կեն դա նա կան ծագ ման  կե րեր՝ կաթ նա յին, մսա յին, ձկնա յին, կե րի խմո
րասն կեր;

 հան քա յին կե րեր՝ մակ րո տար րա յին և միկ րո տար րա յին;
 հա մակց ված կե րեր՝ լիա կե րա բա ժին, հա մակց ված, սպի տա կու ցա վի տա

մի նա յին լրա ցա կե րեր և պ րե միքս ներ;
 սին թե տիկ ա զո տա կան միա ցութ յուն ներ՝ կե րի պրո տեի նի փո խա րի նիչ ներ;
 կեն սա բա նա կան ակ տիվ նյու թեր:

22.2.1 ա) ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԾԱԳՄԱՆ ԿԵՐԵՐ
Ընդգր կում են հետև յալ տե սակ նե րը՝

 կա նաչ կե րե րը, ո րոն ցից են թի թեռ նա ծաղ կա վոր, հա ցազ գի և  այլ բույ
սե րը, ո րոնք պա րու նա կում են 7590 տո կոս ջուր, 35 տո կոս պրո տեին,0,81,5 
ճարպ, 610 տո կոս թա ղա թան յութ, 1015 տո կոս ա նա զոտ մզված քա յին նյու
թեր և 23 տո կոս մո խիր;
1 Գյուղատնտեսական կենդանիների կերակրման առանձնահատկությունները՝ կերակրման նոր մա
ներն ու կերաբաժինները տարբեր տարիքի, սեռի, ֆիզիոլոգիական վիճակի ու մթերատվության 
համար: Կերակրման լիարժեքության հսկողությունը։
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 կո պիտ կե րե րը, ո րոն ցից են խո տը, ծղո տը, մղե ղը, վի տա մի նա յին խո
տալ յու րը, ո րոնք պա րու նա կում են 1417 տո կոս ջուր, 716 տո կոս պրո տեին, 
24 տո կոս ճարպ, 2228 տո կոս թա ղան թան յութ, 3545 տո կոս ա նա զոտ 
մզված քա յին նյու թեր և 68 տո կոս մո խիր;

 հյու թա լի կե րե րը, ո րոն ցից են սե նա ժը, սի լո սը, ար մա տա պա լա րապ տուղ
նե րը /կե րի ճակն դեղ, կար տո ֆիլ, գա զար, շաղ գամ, գոն գեղ և  այլն/, կա ղամ բը 
և  այլն, ո րոնք պա րու նա կում են 4588 տո կոս ջուր, իսկ չոր նյու թե րի քա նա կը, 
կախ ված կե րի տե սա կից, տա տան վում է 1255 տո կո սի սահ ման նե րում;

 հա տի կա յին կե րե րը, կախ ված քի միա կան կազ մից, բա ժան վում են 3 
խմբի՝ ած խաջ րատ նե րով հա րուստ հա ցազ գի հա տիկ ներ, պրո տեի նով հա
րուստ լո բազ գի և ճար պե րով հա րուստ ձի թա տու բույ սե րի սեր մեր, և պա
րու նա կում են 4170 տո կոս ած խաջ րեր, 825 տո կոս պրո տեին, 418 տո կոս 
ճար պեր և 27 տո կոս մո խիր;

 տեխ նի կա կան ար տադ րութ յան մնա ցուկ նե րից են ալ յու րի ար տադ րու
թյան մնա ցուկ նե րը /ցո րե նի թե փը և հա տի կի ջարդ ված քը/, ձե թի ար տադ րու
թ յան մնա ցուկ նե րը /ար ևա ծաղ կի, սո յա յի, բամ բա կի, կտա վա տի քուս պե րը և 
քուս պալ յուր նե րը/, օս լա յի և ս պիր տի ար տադ րութ յան մնա ցուկ նե րը /տկնուց
քը/, շա քա րի ար տադ րութ յան մնա ցուկ նե րը /ճակն դե ղի մզու կը և մա թը/, գա
րեջ րի ար տադ րութ յան մնա ցուկ նե րը /գա րեջ րի դիր տը և խ մո րասն կե րը/;

 սննդա յին մնա ցուկ նե րից են ճա շա րան նե րից, խո հա նոց նե րից, հա ցի և 
մ թերք նե րի վե րամ շա կու մից ստաց ված սննդի մնա ցուկ նե րը, ո րոնց 5 կգ ի 
սննդա րա րութ յու նը կազ մում է 1 կե րի միա վոր:

22.2.1 բ) ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԾԱԳՄԱՆ ԿԵՐԵՐ
 կկաթ նա յին կե րե րը, ո րոնք, բա ցի ա նա րատ կա թից, նե րա ռում են կա թի 

վե րամ շա կու մից ստաց ված երկ րոր դա կան հում քը՝ սեր զատ կա թը, թա նը, պան
րա շի ճու կը և  այլն, ո րոնց օր գա նա կան նյու թե րը մարս վում են 95 տո կո սով;

 մսի և ձ կան վե րամ շա կու մից ստա նում են ոսկ րա յին, մսոսկ րա յին, ար
յան և ձ կան ալ յուր ներ, ո րոնք լիար ժեք սպի տա կու ցա յին կե րեր են և հիմ նա
կա նում օգ տա գործ վում են որ պես հա մակց ված կե րե րի և կե րա խառ նուրդ նե
րի բա ղադ րա տար րեր՝ 515 տո կո սի չա փով: Դ րանք պա րու նա կում են 4075 
տո կոս պրո տեին;

 կե րի խմո րասն կե րը բարձ րար ժեք սպի տա կու ցա յին և B խմբի վի տա մին
ներ պա րու նա կող կե րեր են, ո րոնց ար տադ րութ յու նը հիմն ված է հա ցաթխ ման, 
փայ տամ շակ ման, սուլ ֆիտցել յու լո զա յին և ս պիր տի ար տադ րութ յան վրա:

Հա մակց ված կե րեր, գի տա կա նո րեն հիմ նա վոր ված բա ղադ րա տոմ սե րով 
ար տադր վող կե րա յին խառ նուրդ ներ գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե
րի հա մար։ Թո ղարկ վում է լիա ռա ցիոն, կոն ցենտ րա տա յին և ս պի տա կու
ցավի տա մի նահան քա յին հա վե լում նե րով հա մակց ված կե րե րը՝  ալյուրի, 
հատիկի և  բրիկետի  ձևով։ Լիառացիոնը որոշակի հարաբերակցությամբ 
պարունակում է կենդանիների համար անհրաժեշտ բոլոր սննդանյութերը։



‒ 482‒

22.2.1 գ) ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԿԵՐԵՐ 
 Կերակրի աղը, 
 կավիճը, 
 կերի ֆոսֆատները, 
 միկ րո տար րե րի զա նա զան ա ղե րը, ո րոնք պա րու նա կում են նատ րիում, 

քլոր, կալ ցիում, ֆոս ֆոր և միկ րո տար րեր:

22.2.1 դ) ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ԿԵՐԵՐԸ
 
Ման րաց ված, տար բեր կե րա բա ղադ րիչ նե րի հա մա սեռ, չոր խառ նուրդ ներ 

են, ո րոնք նե րառ ված են գի տա կա նո րեն հիմ նա վոր ված չա փա բա ժին նե րով և  
ա ռա վել արդ յու նա վետ են օգ տա գործ վում կեն դա նի նե րի կող մից: Հա մակց
ված կե րերն ար տադր վում են սո րուն և հա տի կա վոր ված տես քով և լի նում են՝ 

 լիա կե րա բա ժին հա մակց ված կե րի, 
 խտա ցուկ հա մակց ված կե րի, 
 հաշ վեկշռ ված լրա ցա կե րե րի/սպի տա կու ցա յին, 
 վի տա մի նա յին 
 հան քա յին կազ մով
 պրե միքս նե րի տե սա կազ մով: 

• Պ րե միքս նե րը խթա նում են կեն դա նի նե րի ա ճը, մթե րատ վութ յու նը և 
բազ մաց ման ֆունկ ցիան, հան դի սա նում են կեն սա բա նա կան ակ տիվ 
նյու թե րի /վի տա մին նե րի, միկ րո տար րե րի, ֆեր մենտ նե րի, հա կա բիո
տիկ նե րի և հոր մոն նե րի/ խառ նուրդ և  օգ տա գործ վում են հա մակց ված 
կե րե րը և կե րա խառ նուրդ նե րը հարս տաց նե լու հա մար /13 տո կո սի չա
փով և  ա վե լի/:

Հա մակց ված կե րե րի շար քին են պատ կա նում նաև․ 
 ա նա րատ կա թի փո խա րի նիչ նե րը, 
 մատ ղա շին կե րակ րե լու հա մար նա խա տես ված ստար տե րա յին խտա ցա

կե րե րը:

22.2.1 ե) ՍԻՆԹԵՏԻԿ ԱԶՈՏԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ա զո տա կան միա ցութ յուն նե րը հան դի սա նում են սպի տա կուց նե րի փո խա

րի նիչ ներ, ո րոն ցից են մի զան յու թը, ծծմբաթթ վա յին ա մո նիու մը, դիա մո նիում 
ֆոս ֆա տը, սին թե տիկ ա մի նաթ թու նե րը/լի զինը, և  այլն։ 

Ա զո տա կան միա ցութ յուն նե րը օգ տա գործ վում են միայն ո րո ճող նե րի կե
րա բաժ նում՝ պրո տեի նի պա կա սը լրաց նե լու հա մար, իսկ խո զե րի և թռ չուն
նե րի հա մար դրանք թու նա վոր են, քա նի որ դրանք միա խորշ ստա մոք սով 
կեն դա նի ներ են և չու նեն ման րէ նե րի մի ջո ցով սին թե տիկ ա զո տը յու րաց նե լու 
կեն սա բա նա կան հա մա կարգ:

22.2.1 զ) ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԵՐ
Կեն սա բա նա կան ակ տիվ նյու թե րից են՝ վի տա մի նա յին պատ րաս տուկ նե րը, 

հա կա բիո տիկ նե րը, ֆեր մենտ նե րը, հոր մոն նե րը, ա մի նաթ թու նե րը, կտղու ցա
ծին նե րը, օր գա նա կան ու սին թե տիկ այլ միա ցութ յուն նե րը։ 
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Կեն սա բա նա կան ակ տիվ նյու թե րը խթա նում են մատ ղա շի ա ճը, կեն դա նի
նե րի մթե րատ վութ յու նը և բազ մաց ման ֆունկ ցիան:

22․2․2 ՀՈՐԹԻՆ ՏՐՎՈՂ ԿԵՐԵՐԸ
Նո րա ծին հոր թերն ի րենց կյան քի ա ռա ջին տաս նօր յա կին սնվում են բա ցա

ռա պես մայ րա կան խի ժով և կա թով: Սկ սած 1112 օ րա կան հա սա կից, կա թին 
զու գա հեռ անհ րա ժեշտ է տալ այլ կե րեր: Այդ իսկ պատ ճա ռով այդ հա սա կից 
հոր թե րին սո վո րեց նում են խոտ ու տե լուն: Հոր թե րին տրվող խո տը պետք է 
լի նի նուրբ և լավ ո րա կի, ցան կա լի է թի թեռ նա ծաղ կա վոր /առ վույտ, ե րեք
նուկ,կորն գան/ կամ լեռ նա մար գա գետ նա յին բույ սե րից: Սկ սած 1520 օ րա կան 
հա սա կից հոր թե րին տա լիս են նաև խտաց րած կե րեր, ո րոնք պետք է ու նե
նան բարձր ո րակ՝ ա ռանց բոր բո սի, նե խա ծութ յան և կողմ նա կի խառ նուրդ
նե րի: Խ տաց րած կե րե րը ա ռա ջին օ րե րին տա լիս են փոքր չա փա քա նակ նե
րով /5060 գրամ/, ա պա աս տի ճա նա բար ա վե լաց նում: Հ յու թա լի կե րե րին 
հոր թե րին սո վո րեց նում են կյան քի ա ռա ջին ամս վա վեր ջից՝ սկզբում օ րա կան 
100200 գրամ, ա պա օ րե ցօր ա վե լաց նում: Վաղ հա սա կից հոր թե րին խո տով և 
հ յու թա լի կե րե րով կե րակ րու մը նպաս տում է մար սո ղա կան հա մա կար գի լավ 
զար գաց մա նը և հե տա գա յում այդ կե րե րի արդ յու նա վետ օգ տա գործ մա նը: 
Ս տա մոք սաա ղի քա յին հի վան դութ յուն նե րից խու սա փե լու հա մար մի տե սա
կի կե րից մյու սին ան ցու մը պետք է կա տա րել աս տի ճա նա բար:

 Հոր թե րի կաթ նա յին շրջա նը սո վո
րա բար տևում է 4 ա միս, ո րի ըն թաց
քում ստա նում են 400420 կգ  ա նա րատ 
կաթ: Կա թի փո խա րի նիչ օգ տա գոր ծե
լու դեպ քում ա նա րատ կա թի քա նա կը 
կա րե լի է գրե թե կի սով չափ կրճա տել:
Ն կար 7։ Նո րա ծին հոր թի կե րակ րու մը ծծա
կով կաթ նախ մո ցի մի ջո ցով։

Մ սա յին տա վա րա բու ծութ յու նում կաթ նա յին շրջա նում հոր թե րին մինչև 68 
ամ սա կան հա սա կը ա ճեց նում են մոր տակ: Եր բեմն 1 կո վի տակ ա ճեց վում են 
2 հորթ: Ա րո տա յին շրջա նում հոր թե րը մշտա պես գտնվում են մայ րե րի հետ, 
մոր կաթն ու տում ըստ պա հան ջի և միա ժա մա նակ օգտ վում ա րո տի կա նա չից:

Հետ կաթ նա յին շրջա նում հոր թե րին խմբա վո րում են, էգ կեն դա նի նե րին 
ա ռանձ նաց նում ցու լիկ նե րից՝ պա հե լով ա ռան ձին վան դակ նե րում, ա ռանց կա
պե լու: Հետ կաթ նա յին շրջա նում հոր թե րին կե րակ րում են խո տով, սի լո սով, սե
նա ժով և խ տաց րած կե րե րով: Այդ ըն թաց քում կով կաս յան գորշ ցե ղի նո րոգ ման 

Տա վա րա բու ծութ յուն՝  ա նաս նա պա հութ յան ճյուղ, զբաղ վում է 
կաթ նա տու և մ սա տու տա վա րի բուծ ման, դրանց տոհ մա յին ու մթե
րատ վութ յան հատ կա նիշ նե րի բա րե լավ ման հար ցով։ Տա վա րը բու ծում 
են կաթ, միս, կաշվի հումք ստանալու, առանձին երկրներում՝ նաև աշ խա
տեց նելու և սպորտային (ցլամարտ) նպատակների համար։
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մատ ղա շի մի ջին օ րա կան քա շա ճը պետք է կազ մի 550600 գրամ, տոհ մա յին 
ցու լիկ նե րի նը՝ 650700 գրամ, իսկ մսա ցու մատ ղա շի նը՝ 800 գրամ և  ա վե լի:

Ա րո տա յին շրջա նում մատ ղա շի հիմ նա կան կե րը հան դի սա նում է ա րո
տա կա նա չը, ո րը պա րու նա կում է ա ճի և զար գաց ման հա մար անհ րա ժեշտ 
սննդա րար նյու թեր, վի տա մին ներ, ֆեր մենտ ներ, մակ րո և միկ րո տար րեր 
և  այլ  կեն սա բա նա կան ակ տիվ նյու թեր: Հետ կաթ նա յին շրջա նից սկսվում է 
մատ ղա շի ին տեն սիվ ա ճե ցու մը մինչև 1 տա րե կան հա սա կը, ո րից հե տո կազ
մա կերպ վում է բտու մը: Մ սու րա յին բտման ժա մա նա կաշր ջա նը բա ժա նում են 
3 շրջա նի՝ յու րա քանչ յու րը 1 ա միս տևո ղութ յամբ: Մ սու րա յին բտման ա ռա վել 
տա րած ված  կե րակր ման օ րի նա կե լի կե րա բա ժի նը ներ կա յաց ված է ա ռա ջին 
աղ յու սա կում:
Աղ յու սակ 1։ Տա վա րի մատ ղա շի բտման օ րի նա կե լի կե րա բա ժին ներ օ րա կան 800 – 
850 գրամ քա շաճ ստա նա լու հա մար (սի լո սա յին տիպ)։

22․2․3 ԳԱՌԱՆԸ ՏՐՎՈՂ ԿԵՐԵՐԸ
Գառ նե րի ա ճեց ման ա ռա վել պա տաս խա նա տու շրջա նը կյան քի ա ռա ջին 

շա բաթն է, քա նի որ ան կում նե րի գե րակ շիռ մա սը տե ղի է ու նե նում այդ ժա
մա նա կա հատ վա ծում: Նո րա ծին գառ նե րի հա մար կյան քի ա ռա ջին 2 տաս նօր
յակ նե րում հիմ նա կան կե րը հան դի սա նում է մայ րա կան կա թը, իսկ 20 օ րա կա
նից սկսած գառ նե րին սո վո րեց նում են նուրբ խո տին, ջրին և  ա ղին: Ա րո տա յին 
շրջա նը սկսե լուն պես գառ նե րին զգու շութ յամբ սկսում են ա րա ծեց նել: Գառ նե
րին ա րո տի հա նե լուց 2530 օր հե տո կա տա րում են ճիճ վա թա փում:

Մոր տակ գտնվե լու ըն թաց քում գառ նե րի աճն ու զար գա ցումն ա րագ են 
ըն թա նում և, որ պես կա նոն, գառ նե րը լի նում են ա ռողջ և կեն սու նակ: Այդ 
ըն թաց քում գառ նե րի կեն դա նի զանգ վա ծի յու րա քանչ յուր կի լոգ րամ քա շա ճի 
վրա ծախս վում է գրե թե 5 կգ մայ րա կան կաթ, իսկ օ րա կան 250300 գրամ քա
շաճ ստա նա լու հա մար մա քի նե րի օ րա կան կաթ նատ վութ յու նը պետք է լի նի 
1.21.5 կգ:
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Ն կար 8։ Նո րա ծին գառ նե րը մա քիի 
հետ՝ ան հա տա կան վան դա կում։

Նր բա գեղմ և կի սանր բա գեղմ գառ նե րի 
պո չը 1012 օ րա կան հա սա կում կտրում են, 
քա նի որ եր կար պո չը կեղ տո տում է բուր դը: 
Այդ ըն թաց քում պո չի կտրե լը գառ նե րի մոտ 
չի ա ռա ջաց նում խոր և տ ևա կան սթրես ներ, 
ուս տի պո չի կտրե լը չպետք է ու շաց նել:

Ե րեք ամ սա կան հա սա կում գառ նե րը 
լիար ժեք  կա րող են օգ տա գոր ծել այն նույն 
կե րե րը, ինչ որ լիա տա րիք ոչ խար նե րը, ուս
տի 3.54 ամ սա կան հա սա կում  հիմ նա կա
նում գառ նե րին ան ջա տում են մո րից: Սո
վո րա բար գառ նե րին մո րից ան ջա տում են 

աս տի ճա նա բար՝ 1015 օր վա ըն թաց քում, ո րից հե տո ա ռանձ նաց նում են ըստ 
սե ռի և ձ ևա վո րում մատ ղա շի ա ռան ձին հո տեր: Վե րար տադ րութ յան հա մար 
ոչ պի տա նի մատ ղա շի ին տեն սիվ բտու մը սկսում են մո րից ան ջա տե լուց հե
տո՝ 3.55 ամ սա կան հա սա կից, և շա րու նա կում 34 ամս վա ըն թաց քում, ո րից 
հե տո ՝ 78 ամ սա կա նում մատ ղա շին ի րաց նում են մսի:

Ա րո տա վայ րե րի առ կա յութ յան դեպ քում ա մառ վա ա միս նե րին կազ մա
կեր պում են ա րո տա գի րա ցում, ին չի շնոր հիվ գառ նե րի կեն դա նի զանգ վածն 
ա վե լա նում է 1520 տո կո սով: Այդ նպա տա կով օգ տա գոր ծում են այն ա րո տա
կ տոր նե րը, ո րոնք ու նեն հա րուստ և մատ ղաշ բու սա ծածկ: Ա րո տա գի րաց ման 
ըն թաց քում ա ռա վել արդ յու նա վետ է հեր թա փո խա յին ա րա ծեց ման ե ղա նա
կը, ո րի դեպ քում ա րո տա վայ րը բա ժան վում է մի քա նի ա րո տակ տոր նե րի, 
ո րոն ցում կեն դա նի ներն ա րա ծեց վում են հա ջոր դա կա նութ յամբ: Օր վա ըն
թաց քում ոչ խար նե րին անհ րա ժեշտ է ա րա ծեց նել 12 ժա մից ոչ պա կաս:

22․2․4 ԽՈՃԿՈՐԻՆ ՏՐՎՈՂ ԿԵՐԵՐԸ
Ա ռողջ և լավ զար գա ցած խոճ կոր ներ ա ճեց նե լու հա մար  կյան քի ա ռա ջին 

շա բա թից հե տո  խոճ կոր նե րին անհ րա ժեշտ է կե րակ րել լրա ցու ցիչ կե րե րով, 
ին չը հնա րա վո րութ յուն կտա  խթա նել նրանց աճն ու զար գա ցու մը և մո րից 
ան ջա տե լիս ա պա հո վել 1520 կգ կեն դա նի զանգ ված: Լ րա ցու ցիչ  կե րե րով 
խոճ կոր նե րին սկսում են կե րակ րել 67 օ րա կան հա սա կից: Սկզբ նա կան փու
լում  լա վա գույն կեր է կո վի ա նա րատ և սեր զատ կա թը: Հա մակց ված կերն անհ
րա ժեշտ է շա ղա խել կա թով և թարմ վի ճա կում կե րակ րել: Ե թե դա հնա րա վոր 
չէ, ա պա սկզբնա կան օ րե րին խոճ կոր նե րին կե րակ րում են հա տուկ բա ղադ րա
տոմ սե րով պատ րաստ ված ստար տե րա յին հա մակց ված կե րե րով: Հա մակց ված 
կե րը կա րե լի է տալ ինչ պես շա ղախ ված, այն պես էլ չոր վի ճա կում:

Խոճ կոր նե րի ստա մոք սաա ղի քա յին, շնչա ռա կան օր գան նե րի և  այլ հի վան
դութ յուն նե րի դեմ պայ քա րե լու, ինչ պես նաև ա ճը խթա նե լու հա մար ան հրա
ժեշ տության դեպքում կարելի է խոճկորներին տալ կե րա յին հա կա բիո տիկ
ներ՝ 810 օ րա կա նում՝ 5մգ, 1020 օ րա կա նում՝ 10 մգ, իսկ 20 օ րա կա նից բարձր 
խոճ կոր նե րին՝ 2040 մգ:

Մո րից ան ջա տե լուց հե տո կա տար վում է խոճ կոր նե րի ընտ րութ յուն, ո րի 
արդ յուն քում մի մա սը ա ճեց վում է վե րար տադ րութ յան նպա տա կով, իսկ գե
րակ շիռ մա սը դրվում է բտման տակ: Կի րառ վում է խո զե րի բտման 3 տե սակ՝ 
բե կո նա յին, մսա յին և ճար պա յին: Ա ռա վել ար ժե քա վոր մսե ղիք է ստաց վում 
բե կո նա յին բտման դեպ քում:
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Բե կո նա յին բտման հա մար ընտր վում են ա ռողջ, լավ զար գա ցած, եր կար 
ի րան ու նե ցող 2.53 ամ սա կան խոճ կոր նե րին: Ա ռա վել հար մար են մաս նա
գի տաց ված մսա յին ուղ ղութ յան ցե ղե րի խոճ կոր նե րը, ո րոնց բտման տակ են 
դնում 2530  կգ կեն դա նի զանգ վա ծով: Բ տումն ա վար տում են 7.58 ամ սա
կա նում, երբ մատ ղա շի կեն դա նի զանգ վա ծը հաս նում է 85105 կգ ի, իսկ ճար
պի հաս տութ յու նը կրծքի 67րդ  ո ղե րի հատ վա ծում՝ 1.53.0 սմ ի: Բե կո նա յին 
բտման ըն թաց քում կեն դա նի նե րին կե րակ րում են նաև հյու թա լի և կեն դա նա
կան ծագ ման կե րե րով՝ հա տուկ ու շադ րութ յուն դարձ նե լով պրո տեի նի լիար
ժե քութ յան և քա նա կի վրա: Բտ ման ըն թաց քում մինչև 4550 կգ կեն դա նի 
զանգ վա ծը խոճ կոր նե րին  1 կե րի միա վո րի հաշ վով  պա հանջ վում է 120130 
գրամ, իսկ 50100 կգ ի դեպ քում՝ 100110  գրամ մար սե լի պրո տեին: Բարձ
րո րակ մսե ղիք ստա նա լու հա մար կե րա բա ժին են մտցնում սեր զատ կաթ և 

չա փա վոր քա նա կութ յամբ կե
րի խմո րասն կեր: Բե կո նա յին 
բտման ժա մա նակ մատ ղա շի 
կե րա բաժ նի կար ևոր բա ղա
դրիչ են խո տալ յու րը /ամ ռա
նը՝ առ վույ տի կա նաչ զանգ վա
ծը/, ինչ պես նաև գա րին, ո լո ռը 
և կար տո ֆի լը:

Ն կար 9։ Նո րա ծին խոճ կոր նե րը սնվում են մայ րա կան կա թով։

22․2․5 ՄՏՐՈՒԿԻՆ ՏՐՎՈՂ ԿԵՐԵՐԸ
Երբ մտրուկ նե րը մոր տակ գտնվե լու ըն թաց քում լիար ժեք օգտ վում են 

տար բեր տե սա կի կե րե րից, նա խա պատ րաս տում են նրանց մո րից ան ջա
տե լու հա մար։ Ան ջա տե լուց ա ռաջ ցան կա լի է կե րակ րել գա զա րով՝ սկզբում 
օ րա կան 1,52 կգ, իսկ ան ջա տե լուց հե տո՝ 78 կգ, և  ան ջա տե լուց մի քա նի օր 
անց կե րա բաժ նից աս տի ճա նա բար հա նում են գա զա րը։ Ան ջատ ման օ րե րին 
մտրուկ նե րին օ րա կան պետք է տալ 34 կգ խ տաց րած կեր, 56 կգ խոտ, ինչ
պես նաև 1012 կգ հ յու թա լի կեր։

Մո րից ան ջա տած մտրուկ նե րի նոր մալ աճն ու զար գա ցումն ա պա հո վե լու 
հա մար կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի նրանց նոր մալ կե րակ րու մը։ Այդ նպա
տա կով մսու րա յին շրջա նում նրանց կե րակ րում են նուրբ և լա վո րակ խո տով, 
խտաց րած և հ յու թա լի կե րե րով, իսկ հան քա յին նյու թե րից՝ կա վիճ, ոսկ րալ
յուր, կրա քար, փայ տա ծուխ և  այլ հան քա յին կե րեր։

Մտ րուկ նե րին օ րա կան կե րակ րում են 34 ան գամ՝ հա վա սար ընդ մի ջում
նե րով։ Աշ նան և ձմ ռան ա միս նե րին օ րա կան կե րա բաժ նում մտրուկ նե րի յու
րա քանչ յուր 100 կգ կեն դա նի զանգ վա ծի հաշ վով խո տի քա նա կը պետք է կազ
մի 1,52 կգ։ Գ րե թե նույն հա մա մաս նութ յամբ կե րակ րում են նաև խտաց րած 
կե րե րով։ Մտ րուկ նե րի կե րա բա ժին պար բե րա բար պետք է մտցնել 0,51,0 կգ 
ցո րե նի թեփ, ո րը նպաս տում է մար սո ղա կան հա մա կար գի նոր մալ գոր ծու
նեութ յա նը և կան խում ա ղիք նե րի խցա նու մը։ Հ յու թա լի կե րե րը տա լիս են 
կամ մինչև խտաց րած կե րե րով կե րակ րե լը, կամ էլ դրանց հետ խառ նած վի
ճա կում։ Հ յու թա լի կե րե րից ճակն դե ղը և գա զա րը պետք է տալ նա խա պես 
լավ լվա նա լուց և ման րեց նե լուց հե տո։ Խո տը հա վա սա րա պես բա ժա նում են 
ըստ կե րակր ման քա նա կութ յան կամ էլ մեծ մա սը տա լիս են ե րե կո յան։
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Ա րո տա յին շրջա նում մտրուկ նե րին ա րա ծեց նում են լա վա գույն ա րո տա
վայ րե րում։ Ա րոտ նե րում մտրուկ նե րը մի ջին հաշ վով ու տում են 2025 կգ  ա րո
տա կա նաչ, ո րի սննդա րա րութ յու նը կազ մում է 45 կե րի միա վոր։ Մտրուկ
նե րին ա րա ծեց նում են ա ռա վոտ յան և  ե րե կո յան հով ժա մե րին։ Ա րո տա յին 
շրջա նում մտրուկ նե րին ջրում են օ րա կան 23 ան գամ։

22․2․5․1 ՄՏՐՈՒԿՆԵՐԻ ԿԵՐԱԿՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ԵՎ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ 
Երբ մտրուկ նե րը մոր տակ գտնվե լու ըն թաց քում լիար ժեք օգտ վում են 

տար բեր տե սա կի կե րե րից, նա խա պատ րաս տում են նրանց մո րից ան ջա
տե լու հա մար։ Ան ջա տե լուց ա ռաջ ցան կա լի է կե րակ րել գա զա րով՝ սկզբում 
օ րա կան 1,52 կգ, իսկ ան ջա տե լուց հե տո՝ 78 կգ, և  ան ջա տե լուց մի քա նի օր 
անց կե րա բաժ նից աս տի ճա նա բար հա նում են գա զա րը։ Ան ջատ ման օ րե րին 
մտրուկ նե րին օ րա կան պետք է տալ 34 կգ խ տաց րած կեր, 56 կգ խոտ, ինչ
պես նաև 1012 կգ հ յու թա լի կեր։

Մո րից ան ջա տած մտրուկ նե րի նոր մալ աճն ու զար գա ցումն ա պա հո վե լու 
հա մար կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի նրանց նոր մալ կե րակ րու մը։ Այդ նպա
տա կով մսու րա յին շրջա նում նրանց կե րակ րում են նուրբ և լա վո րակ խո տով, 
խտաց րած և հ յու թա լի կե րե րով, իսկ հան քա յին նյու թե րից՝ կա վիճ, ոսկ րալ
յուր, կրա քար, փայ տա ծուխ և  այլ հան քա յին կե րեր։

Մտ րուկ նե րին օ րա կան կե րակ րում են 34 ան գամ՝ հա վա սար ընդ մի ջում
նե րով։ Աշ նան և ձմ ռան ա միս նե րին օ րա կան կե րա բաժ նում մտրուկ նե րի յու
րա քանչ յուր 100 կգ կեն դա նի զանգ վա ծի հաշ վով խո տի քա նա կը պետք է կազ
մի 1,52 կգ։ Գ րե թե նույն հա մա մաս նութ յամբ կե րակ րում են նաև խտաց րած 
կե րե րով։ Մտ րուկ նե րի կե րա բա ժին պար բե րա բար պետք է մտցնել 0,51,0 կգ 
ցո րե նի թեփ, ո րը նպաս տում է մար սո ղա կան հա մա կար գի նոր մալ գոր ծու
նեութ յա նը և կան խում ա ղիք նե րի խցա նու մը։ Հ յու թա լի կե րե րը տա լիս են 
կամ մինչև խտաց րած կե րե րով կե րակ րե լը, կամ էլ դրանց հետ խառ նած վի
ճա կում։ Հ յու թա լի կե րե րից ճակն դե ղը և գա զա րը պետք է տալ նա խա պես 
լավ լվա նա լուց և ման րեց նե լուց հե տո։ Խո տը հա վա սա րա պես բա ժա նում են 
ըստ կե րակր ման քա նա կութ յան կամ էլ մեծ մա սը տա լիս են ե րե կո յան։

Ա րո տա յին շրջա նում մտրուկ նե րին ա րա ծեց նում են լա վա գույն ա րո տա
վայ րե րում։ Ա րոտ նե րում մտրուկ նե րը մի ջին հաշ վով ու տում են 2025 կգ  

ա րո տա կա նաչ, ո րի սննդա րա րութ յու նը կազ
մում է 45 կե րի միա վոր։ Մտ րուկ նե րին ա րա
ծեց նում են ա ռա վոտ յան և  ե րե կո յան հով ժա
մե րին։ Ա րո տա յին շրջա նում մտրուկ նե րին 
ջրում են օ րա կան 23 ան գամ։
Ն կար 10։ Նո րա ծին մտրու կը սնվում է մայ րա կան 
կա թով։
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22․2․6 ՀԱՎԻ ՃՏԻՆ ՏՐՎՈՂ ԿԵՐԵՐԸ
Ճ տա հա նութ յան ա ռա ջին օ րը 1 օ րա կան ճտե րի մոտ դեղ նուցն ամ բող

ջութ յամբ չի ներծծ ված և ճու տը կա րող է ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ ված գո
յատ ևել դրա հաշ վին։ Ան չափ կար ևոր է, որ ճտե րը կյան քի ա ռա ջին ժա մե րից 
ա զատ օգտ վեն ջրից, այ լա պես նրանց օր գա նիզ մը կջրազրկ վի, ինչն էլ կհան
գեց նի ճտե րի անկ ման։

Ճ տե րի կե րակ րու մը սկսվում է ա ճեց ման թռչնա նոց տե ղա փո խե լուց հե տո՝ 
ճտա հա նութ յու նից 12 ժամ անց։ Ճ տե րին կե րակ րում են ինչ պես սո րուն, այն
պես էլ ջար դած հա տի կա վոր ված /23 մմ տ րա մագ ծով/ հա մակց ված կե րե րով։ 
Մատ ղա շի կե րակ րումն ի րա կա նաց վում է խիստ ո րո շա կի ժա մե րին, քա նի որ 
նրանք զգա յուն են կե րակր ման ռե ժի մի խախ տում նե րի նկատ մամբ։ Ճ տե րի 
հա մակց ված կե րի մեջ ա ղա ցած վի ճա կում նե րառ ված են հետև յալ կե րե րը․ 

 ե գիպ տա ցո րեն՝ 45 տո կոս, 
 հա ցազ գի և հա տի կաըն դե ղեն հա տիկ ներ՝ 15 տո կոս, 
 ար ևա ծաղ կի և սո յա յի քուսպ՝ 14 տո կոս, 
 մսոսկ րա յին ալ յուր՝ 5 տո կոս, ձկան ալ յուր՝ 5 տո կոս, 
 չոր կաթ/կա թի փո շի/՝ 4 տո կոս,
 կեն դա նա կան ճարպ՝ 3 , 
 ձկան յուղ՝1, 
 խո տալ յուր՝ 2, 
 չոր դրոժ՝ 3, 
 կա վիճ, խե ցի՝ 2, 
 ոսկ րալ յուր՝ 0,9, 
 կե րակ րի աղ՝ 0,1 տո կոս,

ըն դա մե նը՝ 100 տո կոս։ 
Վե րո հիշ յալ բա ղադ րութ յամբ հա մակց ված կե րը ճտե րին, ըստ հա սա կի, 

տրվում է աղ յու սա կում ներ կա յաց ված չա փա բա ժին նե րով։
Աղ յու սակ 2։ Հա վի ճտե րի աճն ու կե րի օգ տա գոր ծու մը՝ ըստ հա սա կի։
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Ն կար 12։ Ճ տե րի կե րակ րումն ու 
խնամ քը թռչնա բու ծա րան նե րում։

Ն կար 11։ Ճ տե րի կե րակ րումն ու խնամ
քը տնա յին պայ ման նե րում։

15 օ րա կան վա ռեկ ներն ու տում են 115 գրամ հա մակց ված կեր, իսկ ա ծան 
հա վե րը՝ վան դա կա յին պահ ված քի դեպ քում՝ 125 գրամ, հա տա կա յին պահ
ված քի դեպ քում՝ 135150 գրամ /կախ ված թռչնի ցե ղից/։

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ ՓԱՍՏԵՐ
 Ո լո ռը սպի տա կու ցով հա րուստ լո բազ գի է, ո րի հա տիկ ներն օգ տա գործ

վում են մարդ կանց սննդում և կեն դա նի նե րի կե րե րում: Պատ մութ յա նը 
հայտ նի են ի րա դար ձութ յուն ներ, ո րոն ցում  «գլխա վոր հե րո սը» ո լոռն է: 
Այս պես, հան րա ճա նաչ գրող Պաուս տովս կին նկա րագ րում է «Դ նեպր» օվ
կիա նո սա յին շո գե նա վի կոր ծա նու մը, ո րը տե ղի է ու նե ցել Բոս ֆո րի նե ղու
ցի մո տա կայ քում: Շո գե նա վը բեռն ված էր ե ղել ո լո ռով և նա վա խել թա փան
ցած ջրից ո լո ռը սկսել էր ուռ չել, ին չին չեն դի մա ցել շո գե նա վի հե ծան նե րը 
և մե տաղ յա կա ղա պար նե րը ուռ չած ո լո ռի ճնշու մից ա ռանձ նա ցել են միմ
յան ցից՝ դառ նա լով շո գե նա վի կոր ծան ման պատ ճառ (ո լո ռը կա րող է կլա նել 
իր զանգ վա ծից մինչև 5 ան գամ շատ ջուր):

 Ո լո ռին առնչ վող մյուս դեպ քը կապ ված է « Սե դով» սառ ցա հա տի հետ, 
երբ ո լո ռը փրկել է մարդ կանց կյան քը: Ե ղա նա կա յին խիստ ան բա րեն պաստ 
պայ ման նե րի պատ ճա ռով սառ ցա հա տը «գե րի էր ըն կել» Հ յու սի սա յին բևե
ռի սա ռույց նե րում, և նա վի անձ նա կազ մի ան դամ նե րը, տևա կան «գե րու
թյան» պատ ճա ռով, զրկվել էին վի տա մին ներց: Փր կութ յան են գա լիս խո նա
վութ յու նից ծլած և վի տա մին նե րով հա րուստ ո լո ռի ընձ յուղ նե րը, ո րոն ցով 
էլ նա վաս տի նե րը լրաց րել էին վի տա մին նե րի պա կա սը:
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22․2 ՍՏՈՒԳԻ՛Ր ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԴ
1. Ինչ պի սի՞ խմբե րի են դա սա կարգ վում կե րե րը՝ ըստ ծագ ման, հում քի 

տե սա կի, քի միա կան կազ մի և սնն դա րա րութ յան։
2. Թ վար կեք բու սա կան ծա գում ու նե ցող կե րե րը։
3. Թ վար կեք կեն դա նա կան ծա գում ու նե ցող կե րե րը։
4. Թ վար կեք հա մակց ված կե րե րը։
5. Ինչ են կեն սա բա նա կան ակ տիվ նյու թե րը։

22․2 ԹԵՍՏԵՐ
I Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը

 Սին թե տիկ ա զո տա կան միա ցութ յուն նե րով կե րակր վում են․
1. տա վա րը և խո զե րը,
2. տա վա րը և  ոչ խա րը,
3. խո զե րը և թռ չուն նե րը,
4. ոչ խա րը և խո զե րը։

II Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Ո՞ր հա սա կից սկսած են  գառ նե րը լիար ժեք օգտ վում բո լոր տե սա կի կե

րե րից՝
1. Մեկ ամ սա կա նից,
2. Եր կու ամ սա կա նից,
3. Ե րեք ամ սա կա նից,
4. Չորս ամ սա կա նից։

III Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Ո՞ր հա սա կից են խոճ կոր նե րը դրվում բե կո նա յին բտման տակ՝

1. 1,52,0 ամ սա կա նից,
2. 2,02,5 ամ սա կա նից,
3. 2,53,0 ամ սա կա նից,
4. 3,03,5 ամ սա կա նից։ 

IV Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Ինչ քա՞ն պետք է կազ մի կով կաս յան գորշ ցե ղի նո րոգ ման մատ ղա շի մի

ջին օ րա կան քա շա ճը՝ 
1. 400450 գրամ,
2. 450500 գրամ,
3. 500550 գրամ,
4. 550600 գրամ։

V Կարդա՛լ հարցը և ընտրե՛լ ճիշտ տարբերակը
Ճտահանությունից քանի՞ ժամ հետո են իրականացնում ճտերի կե  

րակրումը՝
1. 10 ժամից,
2. 11 ժամից,
3. 12 ժամից,
4. 13 ժամից:
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿԸ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Մարմարյան Յու. Գ. և ուրիշներՙՙԱնասնաբուծության հիմունքներ՚՚, 
Երևան2001, ՛՛Ասողիկ՛՛ հրատարակչություն 433 էջ,

2. Պետրոսյան Կ. Հ. «Թռչնաբուծություն», Երևան1988,՛՛Լույս՛՛ հրա տա
րակ չություն 345 էջ,

3. Սարգսյան Ռ. Թ., Չիթչյան Տ. Ժ., Հովհաննիսյան Ա. Հ. «Տավա րա բու ծու
թյուն», Երևան 2012, ՀՊԱՀ, 290 էջ,

4. Դուրստ Լ. Վիտման Մ. «Գյուղատնտեսական կենդանիների կերակրում», 
Երևան2005, Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա, 395 էջ

5. Զաքարյան Դ. Պ. «Գյուղատնտեսական կենդանիների կերակրման 
նոր մա ները և կերաբաժիններն ըստ գոտիների», Երևան, 1962, 569էջ․

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Մալաթյան Ն.Ա.“Գյուղատնտեսական կենդանիների կերակրում”, 

Երևան։ Լույս։ 1979թ455 էջ
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պայմաններում» Խորհրդատվական թերթիկ, Երևան 2004, 17 էջ։
3. Մարգարյան Ս․ Ե․ «Հատիկավոր և բրիկետավորված կերերի արտա

դրու թյան տեխնոլոգիան» Երևան, Հայաստան,1983, 108 էջ․
4. Բերեզովսկի Ա․ Ա․«Համակցված սիլոսի պատրաստումը և օգտա գոր

ծումը» Երևան 1965, 86 էջ։
5. Смирнов А. «Мир растений», Москва1988, изд. ‘’Молодая гвардия’’, 

303 стр.,
6. Бегучев А. П. и др. ‘’Скотоводство’’, Москва1984, изд.’’Колос’’, 517 

стр.,
7. Джапаридзе Т. Г. и др.’’Овцеводство’’, Москва1983, изд.’’Колос’’. 

‘’Колос’’,445 стр.
8. Արզումանյան Ե. Ա և ուրիշներ, Տավարաբուծություն, Մ.,1984 թ. 18 
9. Էռնստ Լ. Կ., Բեգուչեվ Ա. Պ., Տավարաբուծություն, Մ.,1984 թ. 

10. Ոսկանյան Վ. Բ., Հայաստանի տավարաբուծությունը, Եր., 1987 թ. 
11. Костомахин Н. М., Скотоводство , М., 2007 г. 
12. Սիմոնյան Խ. Մ., Տավարաբուծության զարգացումը Հայաստանի 

Հանրապետությունում, Եր., 2008 թ. 
13. Մելքոնյան Մ.Ս., Մարմարյան Յու. Գ., Ոչխարաբուծություն, Եր., 1996թ. 
14. Քարամյան Մ. Գ., Մինասյան Լ .Գ., Ոչխարաբուծություն /պրակտիկում/, 

1979 թ. 
15. Литовченко, Г. Р., .Есаулов П. А, Овцеводство  1 и 2 том, 1972 г. 
16. Սարգսյան Ռ. Թ. Չիթչյան Տ.Ժ., Ա.Հ.Հովհաննիսյան, Տավարաբուծություն, 
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17. Рухкян А. А., Мелконян М. С. и др., Армянская полугрубошерстная 
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22. Մարմարյան Յու. Գ., Ներսեսյան Շ. Ս., Աբրահամյան Վ. Ա.և ուր., Անաս

նաբուծության հիմունքներ, Եր.2001 թ. 
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ՀԱՄԱՑԱՆՑԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀՂՈՒՄՆԵՐ
1. Խ․Ե․Կ․ կերակրում և խնամք «Ձեռնարկ»
▻ http://www.sgp.am/res/Publications/LD/Feeding%20and%20care.pdf
2. Նորածին հորթերի կերակրում և պահվածք «Լոռու ԳԱՄԿ»
▻ http://lori.agro.am/index.php?id=4436&tx_ttnews[tt_news]=10322&cHash

=ae843e9e6dcc6988ff58a35b9353de58  
3. Նորածին հորթերի խնամքն ու պահվածքը
▻ https://www.youtube.com/watch?v=minzBfsx_yE 
4. Գյուղատնտեսական կենդանիների բուծում. կերակրման և անաս նա

բու ծության տեխնոլոգիա
▻ http://bok.am/wpcontent/uploads/2018/08/Gyux_02.00.pdf 
5. Կաթի արդյունաբերական արտադրության ժամանակակից տեխնո լո

գիան Հայաստանում և ֆերմայի արդյունավետ կառավարումը
▻ http://storage.georgiandairy.org/uploads/pdf/virmenska.pdf 
6. Уход За Ягнятами «fermer.by»
▻ https://www.fermer.by/topic/8976ukhodzayagnyatami/
7. Как ухаживать за ягнятами «https://samstroy.info»
▻ https://samstroy.info/fazenda/sheepbreeding/1316845384.htm
8. Уход за овцами и ягнятами после рождения «http://agrobk.ru»
▻ http://agrobk.ru/uhodzaovtsamiiyagnyatamiposlerozhdeniya
9. Уход и кормление телят «https://villaved.ru»
▻ https://villaved.ru/zhivotnovodstvo/korovyi/kormlenieiuhodzatelyata

mi.html
10. Уход за телятами «http://www.lynix.biz»
▻ http://www.lynix.biz/forum/ukhodzatelyatami
11. Лошадь в вашем хозяйстве. Выращивание жеребят до отъема
▻ https://agrostory.com/infocentre/zivotnovodstvo/loshadvvashemkho

zyay s tvevyrashchivaniezherebyatdootema/
12. Новорожденные жеребята  первые часы жизни
▻ https://zooclub.ru/horses/352.shtml
▻ https://agrov.com.ua/uhodzatsyiplyatamivozrastomot0do1mesyatsa
▻ https://prokyr.ru/razvedenieisoderjanie/tsyplyatavpervyedni3122/
13. Խոզերի ծնի եվ մատղաշի աճեցման կազմակերպման առանձ նա հատ

կությունները
▻ https://www.youtube.com/watch?v=6Q1Gc_ANjgI
 
ԽԱՉԲԱՌ22

Ուղղահայաց
1. Ուտելի բույս
2. Երկիր, որը հայտնի է ոչխարի և այծի պանիրների տեսականիով
3. Կերաբույս
4. Գյուղ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում, որտեղ հիմնադրված տոհմային 

տնտեսություններում ստեղծվել է ոչխարի հայկական կիսակոպտաբուրդ ցեղը
5. Մարդկանց և կենդանիների արյան հիվանդություն, որ շատ է տարածված 

խոճկորների մոտ
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6. Եվ ծաղիկ, և գրող

Հորիզոնական
1. Անձրևից հետո երկնակամարում հայտնվող բնական երևույթ

II
Հորիզոնական
1. Մշակաբույսեր հնձելու գյուղատնտեսական  տեխնիկա

Ուղղահայաց
1. Կերային մշակաբույսեր
2. Կենդանու տեսակ
3. Ոչխարի ցեղ
4. Ոչխարի բրդի կառուցվածքային միավորը
5. Մարդկանց և կենդանիների մոտ հանդիպող պիգմենտազուրկ 

առանձնյակ
6. Ծաղիկ
7. Նոր ծնված կենդանի
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Հորիզոնական
1. Անասնաշենքում կենդանիներին հատկացված տեղ (կացատեղ)

Ուղղահայաց
1. Ցանովի կերային բազմամյա մշակաբույս (կորնգան)
2. Ազոտային միացություն, որի շատ պարունակությունը անասնաշենքի 

օդում վնասակար է մարդկանց և կենդանիների համար (ամոնիակ)
3. Անասնաշենքի հիգիենայի պահպանման համար հատակը մաքրելու 

պարագա (ցախավել)
4. Անասնաշենքի օդում պարունակվող գազ, որի շատ քանակությունը 

անցանկալի է (ածխաթթու գազ)
5. Հացազգի մշակաբույս, որի հատիկների վերամշակումից ստացված 

մնացորդը և ծղոտը օգտագործվում են որպես անասնակեր (տարեկան)
6. Սպիտակուցներով հարուստ վայրի և մշակովի կերաբույս (երեքնուկ)
7. Հայկական տարածք, որի անվանմամբ են կոչվում ոչխարի և ձիու հայ

կա կան ցեղերը (Ղարաբաղ) 
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ՄՈԴՈՒԼ 23
ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՄԱՏՂԱՇՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼ 
ՏԱՐԱԾՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺՈւՄԸ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ
Ուսումնառության արդյունքները
1․ Տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի մատ ղաշ նե րի ա ռա վել տա րած ված, սե

զո նա յին և հա ճա խա կի հան դի պող հի վան դութ յուն ներ։
2․ Տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի մատ ղաշ նե րի հի վան դութ յուն նե րի դե

ղո րայ քա յին բու ժու մը և կան խար գել ման մի ջո ցա ռում նե րը։ Տար բեր տե սա կի 
կեն դա նի նե րի մատ ղաշ նե րի հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման և կան խար գել
ման ընդ հա նուր մի ջո ցա ռում նե րը։

23․1 ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՄԱՏՂԱՇՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼ 
ՏԱՐԱԾՎԱԾ, ՍԵԶՈՆԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՃԱԽԱԿԻ ՀԱՆԴԻՊՈՂ
 ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
23․1․1 ԲԱԿՏԵՐԻԱԼ ԾԱԳՄԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Դա սա կար գու մը․
▻ Խո շոր, մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի և խո զե րի մատ ղաշ նե րի բակ

տե րիալ ծագ ման հի վան դութ յուն նե ր․
• Կո լի բակ տե րիոզ
• Սալ մո նե լոզ
• Գառ նե րի և խոճ կոր նե րի ա նաէ րո բա յին դի զեն տե րիա
• Ստ րեպ տո կո կոզ ներ
• և  այլն
▻ Թռ չուն նե րի մատ ղա շի բակ տե րիալ ծագ ման հի վան դութ յուն նե րը, տես 

մո դուլ 24ում;
▻ Դե կո րա տիվ և մոր թա տու գա զան նե րի մատ ղաշ նե րի բակ տե րիալ հի

վան դութ յուն նե րը, տես մո դուլ 25ում;

23․1․1․1 ԿՈԼԻԲԱԿՏԵՐԻՈԶ
Կո լի բակ տե րիո զը (Colibacteriosis) մատ ղաշ կեն դա նի նե րի սուր ըն թաց

քով ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն է, ո րը բնո րոշ վում է սեպ տի ցե միա յով, թու
նա վո րու մով և  ա ղիք նե րի լոր ձա թա ղանթ նե րի ախ տա հա րում նե րով:

ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ: Ա ղի քա յին ցու պի կի դե րը հոր թե րի կո լի բակ տե
րիո զի ա ռա ջաց ման գոր ծում բա ցա հայտ վել է 189193 թթ., այ նու հետև, ի պա
տիվ Էյ շե րի խի, ո րը ան ջա տել է հի վան դութ յան հա րու ցի չը, այն ան վան վել է 
Escherichia coli: Այժմ հի վան դութ յու նը տա րած ված է աշ խար հի բո լոր երկր նե
րում, այդ թվում նաև Հա յաս տա նում և պատ ճա ռում է մեծ տնտե սա կան վնաս: 

ՀԱՐՈՒՑԻՉԸ: ժա մա նա կա կից դա սա կարգ ման հի ման վրա ա ղի քա յին 
խմբի ման րէ նե րը ի րենց խմբում ընդգր կում են Escherichia, Citobacter և 
Enterobacter սե ռե րի բակ տե րիա նե րին: Կո լի բակ տե րիո զի հա րու ցի չը հա մար
վում է միայն Escherichiaն, ո րը իր կպչուն հա կած նի (Կ հա կա ծին) շնոր հիվ 
ամ րա նում է ա ղիք նե րի լոր ձա թա ղան թի է պի թե լին և ցու ցա բե րում թու նա վոր 
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հատ կութ յուն: Է շե րի խիա յի ախ տած նա յին գոր ծոն են հա մար վում հա կա բիո
տի կան ման, սպի տա կու ցա յին ծագ ման կո լի ցին նյու թը, ինչ պես նաև ջեր մա
կա յուն և ջեր մաան կա յուն ար տա թույ նե րը, ջեր մա կա յուն ներ թույ նե րը, հե մո
լի զի նը, նեյ րո տոք սի նը, ֆիբ րի նո յի զի նը և  այլն։ Կո լի բակ տե րիո զից սատ կած 
գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի դիակ նե րից և հի վանդ նե րի կղկղան քից 
ան ջատ ված E. Coliի տա րա տե սակ ներ ախ տա ծին են լա բո րա տոր կեն դա նի նե
րի, մաս նա վո րա պես, սպի տակ մկնե րի հա մար, ե թե վա րա կու մը կա տար վում 
է նե րե րա կա յին կամ նե րո րո վայ նա յին ե ղա նակ նե րով: Հի վան դութ յան հա րու
ցի չի կար ևոր ա ռանձ նա հատ կութ յու նը հա մար վում է նաև հա կա բիո տիկ նե րի 
նկատ մամբ զգա յու նա կութ յան տա տա նում նե րը: Կո լի բակ տե րիո զի ման րէ նե
րի տա րա տե սակ նե րի մե ծա մաս նութ յու նը կա յուն է պե նի ցի լի նի, լևո մի ցե տի
նի, տետ րա ցիկ լի նի, մո նո մի ցի նի և  այլ հա կա բիո տիկ նե րի նկատ մամբ։

ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Է շե րի խիա յի կա յու նութ յու նը սո վո րա բար ցածր է, սա
կայն չո րաց ված կղկղան քում պահ պան վում է մինչև մեկ ա միս, ջրում և հո ղում՝ 
մի քա նի ա միս, բարձր ջեր մաս տի ճա նում ան կա յուն է: Ախ տա հա նու թյան հա
մար լավ պատ րաս տուկ ներ են հա մար վում կծու նատ րիու մի 24 %ոց տաք լու
ծույ թը, թարմ հան գած կրի 2 %ոց, 3 % ակ տիվ քլոր պա րու նա կող քլո րակ րի, 
2 %ոց ֆոր մալ դե հի դի լու ծույթ նե րը:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ: Չ նա յած կո լի բակ տե րիո զի հա
րու ցի չը պատ կա նում է պայ մա նա կան ախ տա ծին ման րէ նե րի շար քին, սա
կայն նա խատ րա մադ րող բազ մա պի սի գոր ծոն նե րի առ կա յութ յան դեպ քում 
գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի նո րա ծին մատ ղաշ նե րը միշտ են թա կա են 
հի վան դա նա լու: Հոր թե րը հի վան դա նում են կյան քի ա ռա ջին օ րե րից մինչև 
710րդ  օ րը, գառ նե րը 15րդ  օ րը և մեկ ամ սա կա նից մինչև 57 ամ սա կան հա
սա կը, իսկ խոճ կոր նե րը հի վան դա նում են կյան քի ա ռա ջին շա բաթ նե րում և 
մայ րե րից ան ջա տե լուց հե տո: Մտ րուկ նե րը հի վան դա նում են կյան քի ա ռա
ջին օ րե րին, թռչուն նե րը 190 օ րա կան հա սա կը և ձ վադր ման շրջա նում, մուշ
տա կա տու գա զան նե րը ախ տա հար վում են 1,     եր բեմն էլ մինչև 10 օ րա կան 
հա սա կը: Հի վան դութ յու նը ար ձա նագր վում է տար վա բո լոր ե ղա նակ նե րին, 
հատ կա պես զանգ վա ծա յին ծնի ժա մա նակ։ Երբ ստեղծ վում են ա նաս նա շեն
քի ման րէա կան կեղ տոտ վա ծութ յան մեծ հնա րա վո րութ յուն ներ, ինչ պես նաև 
կեն դա նի նե րի խիտ պահ ված քի պայ ման նե րում: Հի վան դութ յան հա րու ցի չի 
աղբ յուր են ոչ միայն հի վանդ և  ա ռող ջա ցած մատ ղաշ նե րը, այլև ախ տա ծին 
ման րէ ներ կրող մայ րե րը։ Վա րա կի հա րու ցի չը հիմ նա կա նում ար տա զատ վում 
է կղկղան քով, եր բեմն էլ մե զի մի ջո ցով: Հա րու ցի չի փո խանց ման գոր ծոն ներ 
են հա մար վում ոչ միայն կղկղան քով և մե զով աղ տոտ ված ար տա քին մի ջա
վայ րի բազ մա պի սի ա ռար կա նե րը, այլև խնա մող անձ նա կազ մը՝ որ պես մե խա
նի կա կան փո խան ցող: Կեն դա նի նե րի վա րա կու մը ա ռա վե լա պես կա տար վում 
է ներ քին ճա նա պար հով, եր բեմն էլ շնչա ռա կան ու ղի նե րով: Հա մա ճա րա կի 
ա ռա ջաց ման հիմ նա կան նա խատ րա մադ րող գոր ծոն է հա մար վում նո րա ծին 
կեն դա նի նե րի ֆի զիո լո գիա կան և  ի մու նա կեն սա բա նա կան վի ճա կը: Կո լի բակ
տե րիո զի նկատ մամբ տևա կան ա նա պա հով տնտե սութ յուն նե րում ախ տա ծին 
ման րէ նե րի բնա կան սե լեկ ցիա յի արդ յուն քում հնա րա վոր է նաև նե րար գան
դա յին վա րա կում։ Կո լի բակ տե րիո զի հա մա ճա րա կի ին տեն սի վութ յու նը հաս
նում է 6070 %ի, իսկ բու ժիչ մի ջո ցա ռում նե րի բա ցա կա յութ յան դեպ քում 
ան կում նե րը հաս նում են 80 %ի։
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ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Վա րա կի  ման րէ նե րը  ներ քին  ճա նա պար հով անց
նե լով մար սո ղա կան ու ղի ներ, կպչում են շրդա նի և բա րակ ա ղիք նե րի լոր ձա
թա ղանթ նե րի է պի թե լի թա վիկ նե րին, բազ մա նում են և  ար տադ րում ար տա
թույն, որն ա ռա ջաց նում է ա ղիք նե րի բոր բո քում: Այ նու հետև բակ տե րիա նե րը 
և թույ նե րը թա փան ցում են ավ շա յին և  ար յու նա յին հա մա կարգ և պայ մա
նա վո րում սեպ տի ցե միա ու տոք սե միա: Ե թե բա ցա կա յում են հի վան դութ յան 
ա ռա ջաց ման նա խատ րա մադ րող գոր ծոն նե րը և նո րա ծին մատ ղաշ նե րը դա
լը ստա նում են ժա մա նա կին, ա պա նրա ի մու նագ լո բու լին նե րը թա փան ցում 
են ա ղիք նե րի լոր ձա թա ղանթ ներ և կա սեց նում հա րու ցի չի բազ մա ցու մը և  
ագ րե սիվ հատ կութ յան դրսևո րու մը: Հետ ևան քը լի նում է այն, որ ախ տա հա
րում նե րը զար գա նամ են ա ղիք նե րում, այն էլ ա ռան ձին հատ ված նե րում: Ըստ 
ախ տա հա րում նե րի տե ղադր ման և բ նույ թի՝ տար բե րում են կո լի բակ տե րիո
զի հետև յալ ձևե րը՝ սեպ տիկ, էն տե րո տոք սե միկ, էն տե րի տա յին։ 

Ընդ ո րում, վեր ջի նիս եր կու ձևե րի դեպ քում հա րու ցի չը տե ղադր վում է ստա
մոք սա ղի քա յին ու ղի նե րում և ն րանց սահ մա նա կից ավ շա յին հան գույց նե րում:

ԸՆԹԱՑՔԸ ԵՎ ՆՇԱՆՆԵՐԸ: Կո լի բակ տե րիո զի գաղտ նի շրջա նը տևում է 
մի քա նի ժա մից մինչև 12 օր։ Տար բե րում են հի վան դութ յան գեր սուր, սուր և  
են թա սուր ձևե րը: Հոր թե րի, գառ նե րի. խոճ կոր նե րի և մտ րուկ նե րի մոտ կլի
նի կա կան նշան նե րը գրե թե չեն տար բեր վում:

 Հի վան դութ յան գեր սուր ըն թաց քը ա ռա վե լա պես դիտ վում է կյան քի 
ա ռա ջին օ րե րին: Հի վանդ նե րի մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը բարձ րա նում է մինչև 
42° C։ Մատ ղա շը ա րա գո րեն թու լա նում է, ա րա գա նում են սրտի աշ խա տան
քը և շն չա ռութ յու նը, տե սա նե լի լոր ձա թա ղանթ նե րը ար յու նակց վում և  ար
յու նա գեղ վում են, հնա րա վոր են փոր լու ծի եր ևույթ ներ: Կեն դա նին ըն կած է 
ու ժաս պառ վի ճա կում, և մա հը վրա է հաս նում 12 օ րում:

 Սուր ըն թաց քը դիտ վում է 37 օ րա կան մատ ղաշ նե րի մոտ և բ նո րոշ վում 
է ու ժեղ ար տա հայտ ված փոր լու ծով ու օր գա նիզ մի ջրազր կու մով, ան դա մա
լու ծութ յամբ և ջ ղա ձիգ կծկում նե րով: Կեն դա նին սատ կում է հի վան դութ յան 
34րդ  օ րը:

 Են թա սուր ըն թացքր սո վո րա բար հան դի պում է մշտա կան ա նա պա հով 
տնտե սութ յուն նե րում ա վե լի հա սա կա վոր’ 610 օ րա կան հոր թե րի մոտ:

Կո լի բակ տե րիո գի սեպ տիկ ձևի դեպ քում ին ֆեկ ցիա յի հա րու ցի չը թա փան
ցում է ար յան մեջ, բազ մա նում նրա նում և տա րած վում ամ բողջ օր գա նիզ
մում, ո րի արդ յուն քում կեն դա նին սատ կում է մի քա նի ժամ վա ըն թաց քում 
կամ մի քա նի օ րում: Դրս ևոր վող կլի նի կա կան նշան ներ են հա մար վում մարմ
նի ջեր մաս տի ճա նի բարձրացումը մինչև 0.51.00C փոր լու ծը և  օր գա նիզ մի 
ջրազր կու մը, պուլ սի ու շնչա ռութ յան ա րա գա ցու մը:

Ախ տա ծին ման րէ նե րը թա փան ցե լով ստա մոքս, բա րակ ա ղիք նե ր և ո րո
վայ նա մի զա յին ավ շա յին հան գույց ներ, ին տեն սիվ կեր պով բազ մա նում են, 
ա ռա ջաց նում թու նա վո րում և բոր բո քում ներ: Թույ նե րը, ներծծ վե լով ար յան 
և  ավ շա յին հոս քի մեջ, տա րած վում են օր գա նիզ մում և հ յուս վածք նե րում: 
Ախ տա հա րում նե րի այս պի սի ընթացքը բնո րոշ է վա րա կի էն տե րո տոք սե միկ 
ձևին, ո րի դեպ քում կեն դա նին սատ կում է տոք սե միա յից և կո լապ սից։

Էն տե րի տա յին ձևի դեպ քում ախ տա հար վում են ստա մոք սաա ղի քա յին 
ու ղի նե րը և  ո րո վայ նա մի զա յին ավ շա յին հան գույց նե րը: Հոր թե րի մոտ այն 
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բնո րոշ վում է մարմ նի ջեր մաս տի ճա նի կար ճատև բարձ րա ցու մով, ընկճ վա
ծութ յամբ, սրտի աշ խա տան քի և շն չա ռութ յան ա րա գա ցու մով: Ք թի խո ռո չից 
ար տա զատ վում է լոր ծա թա րա խա յին էք սա դատ: Բ նո րոշ նշա նը փոր լուծն է, 
կղկղան քը ջրիկ է, սպի տա կա վուն գույ նի, լոր ձա խառն և փրփ րա յին, ո րը եր
բեմն պա րու նա կում է մա կարդ ված դալ և  ար յան հետ քեր: Փոր լու ծի հետ ևան
քով հի վանդ նե րը ա րագ հյուծ վում են, ջրազրկ վում, մաշ կը կորց նում է փայ լը, 
աչ քե րը փոս են ընկ նում: Հե տա գա յում փոր լու ծը դառ նում է ա կա մա և կեն
դա նին սատ կում է ծայ րա հեղ ու ժաս պառ վի ճա կում:

Բա ցի նշված կլի նի կա կան դրսևո րում նե րից, ե թե խոճ կոր նե րը վա րակ
վում են հի վան դութ յան հա րու ցի չի բե տահե մո լի տիկ տա րա տե սակ նե րով, 
ո րը ա ռա ջաց նում է կո լիէն տե րո տոք սե միա կամ այ տու ցա յին հի վան դութ
յուն, վա րա կը ար տա հայտ վում է նյար դա յին եր ևույթ նե րով, մաս նա վո րա պես՝ 
գրգռվա ծաթ յամբ, դո ղով և  ան դա մա լու ծութ յամբ: Հի վանդ խոճ կոր նե րի ջեր
մաս տի ճա նը բարձ րա նում է մինչև 40,541° C, այ նու հետև իջ նում է նոր մա յի: 
Կո պե րի այ տու ցա վոր ման հետ ևան քով ակ նա յին ճեղ քը զգա լիո րեն նե ղա նում 
է: Ն կատ վում է փսխում և կար ճատև փոր լուծ, կո կոր դի այ տուց, ո րի հետ ևան
քով ձայ նը կոր չում է լրիվ կամ մաս նա կիո րեն:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Հիմ նա կան փո փո
խութ յուն նե րը դիտ վում են ստա մոքսա ղի քա յին ու ղի նե րում: Ո րո վայ նի խո ռո
չում եր բեմն հայտ նա բե րում են էք սու դատ, իսկ հոր թե րի, գառ նե րի և խոճ կոր
նե րի ստա մոք սում առ կա է դա լի կամ կա թի մա կար դակ: Լոր ձա թա ղանթ նե րը 
այ տուց ված են և  ար յու նալց ված, ծածկ ված լոր ձով, ո րի տակ հա ճախ նկատ
վում են ար յու նա զե ղում ներ: Բա րակ և հաստ ա ղիք նե րի պա րու նակ յա լը ու նի 
դեղ նաս պի տա կա վուն գույն, եր բեմն ար յու նա խա ռը, ա ղիք նե րը հա ճախ լցված 
են գա զով, իսկ լոր ձա թա ղանթ նե րը՝ ար յու նալց ված և  ար յու նա զեղ ված:

Խոճ կոր նե րի այ տու ցա յին հի վան դութ յան դեպ քում այ տուց ված են կո պե րը 
և շաղ կա պե նին: Դոն դո ղան ման այ տուց ներ են հայտ նա բեր վում վե րին ծնո տի, 
աչ քե րի շրջա կայ քի, ա կան ջի խե ցի նե րի են թա մաշ կա յին բջջան քում և հաստ 
ա ղիք նե րի ո րո վայ նա մի զա յին հատ վա ծում: Ո րո վայ նա մի զա յին ավ շա յին հան
գույց նե րը ուռ չած են, կտրված քը՝ կար միր գույ նի և մար մար յա ե րան գով:

Թռ չուն նե րի դիա հերձ ման դեպ քում հայտ նա բեր վում է սրտի պա յու սա կի շճա
ֆիբ րի նո զա յին պե րի կար դիտ, եր բեմն էլ ո րո վայ նա մի զի բոր բո քում, բո թե րի կա
տա ռա յին կամ ար յու նա հո սա յին, ինչ պես նաև օ դա պար կե րի և հո դե րի բոր բո քում:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Կո լի բակ տե րիո զը ախ տո րո շում են կլի նի կա կան, հա մա
ճա րա կա բա նա կան, ախ տա բա նաա նա տո միա կան տվյալ նե րի և պար տա դիր 
լա բո րա տոր հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի հի ման վրա, նպա տա կա հար մար 
է լա բո րա տո րիա ու ղար կել 23 թարմ դիակ, ո րոնք չեն են թարկ վել բուժ ման։ 
Այդ պի սի հնա րա վո րութ յուն նե րի բա ցա կա յութ յան դեպ քում ու ղար կում են 
սիր տը, եր կու կող մից կապ ված ա նոթ նե րը, խո ղո վա կաձև ոս կոր նե րը, լ յար դի 
կտոր ներ լե ղա պար կի հետ միա սին, փայ ծա ղը, բա րակ ա ղիք նե րի հատ ված ներ, 
ո րոնք կապ ված են եր կու ծայ րե րից, ո րո վայ նա մի զա յին ավ շա յին հան գույց նե
րը, ե րի կամ նե րը: Թռ չուն նե րի կո լի բակ տե րիո զի ախ տո րոշ ման հա մար լա բո
րա տո րիա են ու ղար կում թարմ դիակ ներ կամ 56 հի վանդ թռչուն:

Հի վան դութ յու նը հա մար վում է ախ տո րոշ ված, ե թե ման րէա կան ա ճեց
վածք է ան ջատ վում փայ ծա ղից, ոսկ րա ծու ծից կամ գան գու ղե ղից, ա ռանց 
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շի ճու կա բա նա կան խմբե րի և  ախ տած նութ յան ո րոշ ման, ինչ պես նաև եր կու 
և  ա վե լի օր գան նե րից սպի տակ մկնե րի կամ ճտե րի հա մար ախ տա ծին ա ճեց
վածք նե րի ան ջա տում, կամ ըստ ագլ յու տի նա ցիա յի ռեակ ցիա յի ախ տա ծին 
շի ճու կա բա նա կան խմբե րին պատ կա նոդ ա ճեց ված քի ստա ցում: Այ տու ցա յին 
հի վան դութ յու նը հա մա րում են ախ տո րոշ ված, ե թե ստա մոք սի կամ բա րակ 
ա ղիք նե րի ա ռաջ նա յին պա տի պա րու նակ յա լից ան ջատ վում է սպի տակ մկնե
րի հա մար ախ տա ծին բե տահե մո լի տիկ է շե րի խիա կամ ագլ յու տի նա ցիա յի 
ռեակ ցիա յով ո րոշ վել է հա րու ցի չի տի պը:

ՏԱՐԲԵՐԻՉ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ կա տար վում Է սա լոմ նել յո զի. ա նաե րո բա յին 
էն տե րո տեքս միա յի, դիս պեպ սիա յի, վի րու սա յին ծագ ման փոր լու ծի նկատ մամբ:

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ: Կամ պի լո բակ տե րիո
զի դեպ քում սպան դա յին կեն դա նի նե րի միսն օգ տա գոր ծում են միայն ջեր մա
յին մշա կու մից հե տո: Հի վանդ կեն դա նի նե րից ստաց ված մսե ղի քը և ս պան
դա յին այլ մթերք ներ ու ղար կում են բարձր ջեր մաս տի ճա նով վե րամ շակ ման՝ 
ե փած եր շիկ կամ պա հա ծո պատ րաս տե լու նպա տա կով:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Նախ քան բու ժիչ մի ջո ցա ռում նե րի ընտ րութ յու նը, անհ րա ժեշտ 
է վե րա կանգ նել օր գա նիզ մի խախտ ված նյու թա փո խա նա կութ յու նը, խիստ կեր
պով հետ ևել կե րակր ման հի գիե նա յին: Բարձր բու ժիչ հատ կու թյամբ են օժտ ված 
տետ րա ցիկ լի նա յին, նեո մի ցի նա յին խմբի հա կա բիո տիկ նե րը, սուլ ֆա նի լա մի դա
յին և նիտ րո ֆու րա նա յին պատ րաս տուկ նե րը: Նախ, հի վան դութ յան ա ռա ջին 
օ րը դա լով կամ կա թով կե րակ րու մը փո խա րի նում են տաք ֆի զիո լո գիա կան լու
ծույ թով: Այդ պի սի քաղ ցա ծութ յու նը շա րու նա կում են 612 ժամ, հե տա գա յում 
կա թի քա նա կութ յու նը պա կա սեց նում են կի սով չափ, փո խա րե նը ա վե լաց նե լով 
ֆի զիո լո գիա կան լու ծույթ: Այդ խառ նուր դը տրվում է օ րը 34 ան գամ:

Հա կա բիո տիկ նե րի նկատ մամբ E.coli ի զգա յու նա կութ յու նը ո րո շե լուց հե
տո օգ տա գոր ծում են լևո մի ցե տին. տետ րա ցիկ լին, նեո մի ցին, պո լի միք սինՄ: 
Նշ ված պատ րաս տուկ նե րը տրվում են ներ քին ճա նա պար հով, ջրի կամ դա
լի (կա թի) հետ: Քա նի որ նեո մի ցի նա յին խմբի պատ րաս տուկ նե րը դժվար են 
ներծծ վում ա ղիք նե րից, ուս տի նպա տա կա հար մար է կա տա րել նաև դի բիո
մի ցի նի և  օք սի տետ րա ցիկ լի նի ներմ կա նա յին նե րար կում ներ: Ե թե բուժ ման 
արդ յու նա վե տութ յու նը ցածր է և հի վանդ կեն դա նի նե րից ար տա զատ վում են 
ման րէ նե րի կա յուն ձևեր, ան հրա ժեշտ է օգ տա գոր ծել նոր հա կա բիո տիկ:

Դիե տիկ և հա կա բիո տի կա բուժ մա նը զու գըն թաց օգ տա գոր ծում են նաև 
սուլ ֆա զոլ, ֆտա լա զոլ, դի սուլ ֆան, սուլ ֆա դի մե զին, ֆու րա զո լի դոն, ֆու րա
ցի լին և  այլն։ Օր գա նիզ մից ման րէա կան թույ նե րի հե ռաց ման և  ա ղաջ րա յին 
հա վա սա րակշ ռութ յան վե րա կանգն ման նպա տա կով նե րո րո վայ նա յին ու ղիով 
նե րար կում են գլ յու կո զաա ղա յին լու ծույթ ներ: Ա ղի նե րի ծանր ախ տա հա
րում նե րի դեպ քում խոր հուրդ է տրվում օգ տա գոր ծել 

 Շա րաբ րի նի լու ծույթ, ո րի բա ղադ րութ յունն է՝ 1000 մլ թո րած ջուր, 3.5 
գր. նատ րիում քլոր, 13 գր․  եր կած խաթթ վա յին նատ րիում, 0.3 գր կալ ցիում 
քլոր, 0.5 գր կա լիում քլոր, 50 գր. գլ յու կո զա յի փո շի, 0.2 գր կո ֆեին և 500 
հա զար ՍՄ պե նի ցի լին: Հոր թե րին նե րար կում են օ րը մեկ ան գամ 5001000 
մլ. աջ սո վա փո սի հատ վա ծում։ Գառ նե րին, խոճ կոր նե րին և մտ րուկ նե րին նե
րար կում են են թա մաշ կա յին ե ղա նա կով; 

 Ա ղիք նե րից թույ նե րի հե ռաց ման հա մար ե րաշ խա վոր վում է կա տա րել 
ֆի զիո լո գիա կան տաք լու ծույ թով հոգ նա;
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 Վի տա մին նե րի պա կա սը լրաց նե լու հա մար օ րը մեկ ան գամ ներմ կա նա
յին ե ղա նա կով նե րար կում են A, D, C վի տա մին նե րը:

Բուժ ման ա ռանձ նա հա տուկ մի ջոց նե րից օգ տա գոր ծում են․
 Հա կակո լի բակ տե րիո զա յին և հա կա սալ մո նե լո զա յին հա կա տոք սիկ շի

ճուկ և բակ տե րիո ֆագ;
 Արդ յու նա վետ է նաև ա ցի դո ֆի լա յին կամ պրո պիո նա յին ա ցի դո ֆի լա յին 

բուլ  յո նա յին ա ճեց ված քի օգ տա գոր ծու մը, ո րոնք կար գա վո րում են ստա մոք
սաա ղի քա յին ու ղի նե րի ման րէա կան կազ մը:

ԻՄՈՒՆԻՏԵՏ: Կո լի բակ տե րիո զով հի վան դա ցած և  ա ռող ջա ցած կեն դա
նի նե րը ձեռք են բե րում ա նըն կա լու նա կութ յուն կրկնա կի վա րակ ման նկատ
մամբ: Քա նի որ նո րա ծին կեն դա նի նե րի ի մու նա բա նա կան հա կազ դու մը թույլ 
է, ուս տի նպա տա կա հար մար է․

 վակ ցի նաց նել հղի կո վե րին և մե րուն նե րին: 
Ա ռա ջարկ ված է․

 հա կա կո լի բակ տե րիո զա յին  հիդ րոք սիդալ յա մի նա յին ֆոր մոլ թիո մեր
սա լա յին վակ ցի նա, ո րը կո վե րին նե րար կում են ծնից 3540 օր ա ռաջ, իսկ մե
րուն նե րին՝ 1.52 ա միս ա ռաջ: 

Որ պես ա ռանձ նա հա տուկ մի ջոց, խո ցե րի հա մար ա ռա ջարկ ված է նաև․
 Կո լիպ րո տեկ տան, ո րը տրվում է դա լի հետ, օ րը 2 ան գամ:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ: Կո վե րի ցա մա
քեց ման շրջա նում անհ րա ժեշտ է կե րա բաժ նից հա նել մզու կը, պա կա սեց նել 
սի լո սի և  այլ թթու կե րե րի քա նա կը։ Նո րա ծին հոր թե րին դա լով կե րակ րել ոչ 
ուշ, քան ծնվե լուց 12 ժամ հե տո: Այս պի սի կե րակ րու մը պայ մա նա վոր ված է 
նրա նով, որ մո րից ստաց ված ի մա նագ լո րա լին նե րը ա ղիք նե րից ներծծ վում են 
կյան քի ա ռա ջին 68 ժամ վա ըն թաց քում: Ա ռա ջին օ րե րին պետք է կե րակ րել 
օ րը 46 ան գամ: Դա լի ջեր մաս տի ճա նը պետք է հա մա պա տաս խա նի օր գա
նիզ մի ջեր մաս տի ճա նին: Խիստ ու շադ րութ յուն դարձնել կաթ նած ծիչ նե րի, 
կե րակ րող նե րի ձեռ քե րի, կո վե րի կրծի և պ տուկ նե րի մաք րութ յա նը:

Կո լի րա կակ տե րիո զի նկատ մամբ ա նա պա հով տնտե սութ յուն նե րում հի վանդ 
մատ ղա շին մե կու սաց նում են և բու ժում: Հի վանդ նե րի մե կու սա ցու մը, կաթ նա
ման նե րի մաք րութ յու նը, ա նաս նա շեն քի, գույ քի ախ տա հա նու մը և գո մաղ բի 
վա րա կա զեր ծու մը, ո րոնք պայ մա նա վո րում են փո խանց ման գոր ծոն նե րի վնա
սա զեր ծու մը, հա մար վում են կար ևոր հա կա հա մա ճա րա կա յին մի ջո ցա ռում:

Կան խար գել ման նպա տա կով բո լոր նո րա ծին կեն դա նի նե րին նե րար կում են․
 հա կա կո լի բակ տե րիո զա յին և հա կա սալ մո նե լո զա յին գե րի մուն շի ճուկ կամ 

միար ժեք հա կա կո լի բակ տե րիո զա յին շի ճուկ, ինչ պես նաև կո լիպ րո տեկ տան:
Հի վանդ ծծկեր խոճ կոր նե րին ի րենց մայ րե րի հետ միա սին բու ժում են գե

րի մուն շի ճու կով: Հ ղի խո զա մայ րե րին, ինչ պես նաև 10 օ րա կա նից բարձր 
հա սա կի խոճ կոր նե րին, ո րոնք գտնվում են ա պա հով բա ժան մունք նե րում, 
են թար կում են վակ ցի նաց ման: Մե կու սաց նում են և բու ժում նաև հի վանդ 
գառ նե րին ի րենց մայ րե րի հետ միա սին: Հ ղի ոչ խար նե րին և գառ նե րին վակ
ցի նաց նում են, իսկ նո րա ծին գառ նե րին կյան քի ա ռա ջին օ րե րին են թար կում 
են պա սիվ ի մու նաց ման:

Ա նաս նա շեն քե րի ախ տա հա նութ յան հա մար օգ տա գոր ծում են կծու նատ
րիու մի 4 %ոց տաք լու ծույթ, 2 %ոց ֆոր մալ դե հի դի, 3 % ակ տիվ քլոր պա րու
նա կող քլորակրի լու ծույթ ներ: 
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Ա նաս նա շեն քում ստեղ ծում են նաև ֆոր մա լի նա յին աէ րո զոլ՝ 1 խոր. մետր 
ծա վա լին 20 մլ ի հաշ վով, 24 ժամ տևո ղութ յամբ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մատղաշի կոլիբակտերիոզ հիվանդությունը համաձայն ՀՀ կա ռա
վարության 3ը օգոստոսի 2006թ թիվ 1081 որոշման, ընդգրկված է 
«Կեն դանիների կա րան տինային, հատուկ վտանգավոր և պարտադիր 
ծա նուցման ին ֆեկ ցիոն հիվանդությունների» ցանկի̀  «Պարտադիր ծա
նուցման ենթակա հի վան դու թյունների» շարքում։

23․1․1․2 ՍԱԼՄՈՆԵԼՈԶ
Սալ մո նե լո զը (Salmonellosis) գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի, ա ռա վե

լա պես մատ ղաշ նե րի ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն է, ո րը բնո րոշ վում է տեն
դով, սեպ տի ցե միա յով, տոք սե միա յով, ստա մոքսա ղի քա յին ու ղի նե րի և թո քե
րի ախ տա հա րում նե րով:

ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅԱՆԸ: Հի վան դութ յան հա րու ցի չը ա ռա ջին ան գամ 1885 
թ. ան ջա տել են Սալ մո նը և Ս մի տը: Ի պա տիվ Սալ մո նի, ման րէա կեն սա բան նե
րի մի ջազ գա յին ըն կե րութ յա նը 1934 թ. այդ խմբի ման րէ նե րին ան վա նում են 
սալ մո նե լա ներ, իսկ նրանց կող մից հա րուց վող հի վան դութ յա նը՝ Սալ մո նե լոզ: 
Վա րա կը տա րած ված է աշ խար հի բո լոր երկր նե րում և մեծ տնտե սա կան վնաս 
է պատ ճա ռում ա նաս նա պա հութ յա նը:

ՀԱՐՈՒՑԻՉԸ: Սալ մո նե լան նե րի սե ռը, ո րը ընդգր կում է շուրջ 2200 շի ճու կա
բա նա կան տա րա տե սակ ներ, պատ կա նում է Enterobacteriacae ըն տա նի քին: Ընդ 
ո րում, տար բեր շի ճու կա բա նա կան տար բե րակ ներ ու նեն ա ռան ձին կեն դա նա
կան տե սակ նե րի մեկ տեր և մի քա նի լրա ցու ցիչ տե րեր: Հիմ նա կան և լ րա ցու ցիչ 
տե րե րի շար քը կա րող են ընդգրկ վել նոր կեն դա նա կան տե սակ ներ։ Այս պես․

 Salmonella dublinը հա մար վում է հոր թե րի և  եր բեմն գառ նե րի Սալ մո նե
լո զի հա րու ցի չը;

 S.choleraesuisը խոճ կոր նե րի; 
 Տ.abortus ovis ըոչ խար նե րի;
 S. abortus agui ն զամ բիկ նե րի;
 Տ typhimuriumը ու նի մի շարք տե րեր գյու ղատն տե սա կան և վայ րի 

կեն դա նի նե րի մատ ղաշ նե րի շրջա նում, իսկ հիմ նա կա նում հի վան դա նում են 
մկնան ման կրծող նե րը և ջր լող թռչուն նե րը։

Հի վան դութ յան հա րու ցի չը աէ րոբ, սպոր և պա տիճ չա ռա ջաց նող, գրամ 
բա ցա սա կան, 23 մկմ մե ծութ յան շար ժուն ման րէ ներն են։ Լավ ա ճում են սո
վո րա կան սննդա յին մի ջա վայ րե րում և ներկ վում ա նի լա յին ներ կե րով: Ա գա րի 
վրա գո յաց նում են սպի տա կագոր շա վուն գա ղութ ներ, իսկ հե ղուկ մի ջա վայ
րում՝ մա կե րե սա յին փա ռով նույն գույ նի նստվածք։

Սալ մո նե լան նե րի շի ճու կա բա նա կան տար բե րա կու մը կա տար վում է Օջեր
մա կա յուն (մարմ նա յին) և Հջեր մաան կա յուն հա կա ծին նե րի մի ջո ցով, օգ
տա գոր ծե լով հա մա պա տաս խան միա վա լենտ շի ճուկ ներ ագլ յու տի նա ցիա յի 
ռեակ ցիա յում:

ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Ար տա քին մի ջա վայ րի պայ ման նե րում սալ մո նել  յա նե
րը օժտ ված են բարձր կա յու նութ յամբ: Օ րի նակ՝
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 ջրում, հո ղում և գո մաղ բում պահ պան վում են 910 ա միս;
 սա ռեց մա նը՝ 45 ա միս;
 7075°Cի պայ ման նե րում կեն սու նա կութ յու նը կորց նում են 1530 րո պեում; 
 կծու նատ րիու մի 3 %ոց, քլո րակ րի 2 %ոց ակ տիվ քլոր պա րու նա կող, 

ֆոր մալ դե հի դի 2 %ոց, թարմ հան գած կրի 20 %ոց լու ծույթ նե րի ազ դե ցու
թյու նից ա նաս նա շեն քը վա րա կա զերծ վում է 60 րո պեում:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ: Սալ մո նե լո զի սուր ըն թաց քը հա
ճախ հան դի պում է 1015 օ րա կա նից բարձր հա սա կի հոր թե րի և 14 ամ սա կա
նից բարձր խոճ կոր նե րի մոտ:

 Հոր թե րը կա րող են հի վան դա նալ մինչև 2 ամ սա կան, եր բեմն ա վե լի 
բարձր հա սա կում։ 

 Խոճ կոր նե րը, կյան քի աոա ջին օ րե րից սկսած, հատ կա պես մայ րե րից 
ան ջա տե լու ժա մա նակ: 

 Գառ նե րը հի վան դա նում են կյան քի աոա ջին օ րե րին և  ա վե լի մեծ հա սա
կում։ Ոչ խար նե րի և  այ ծե րի մոտ սալ մո նե լո զը բռնկվում է սո վո րա բար ծնից 
11.5 ա միս ա ռաջ և զանգ վա ծա յին վի ժում նե րի պատ ճառ դառ նում:

 Մտ րուկ նե րը ծնվե լուց հե տո ա ռա ջին շա բաթ վա ըն թաց քում, եր բեմն 3 
շա բա թա կա նից մինչև 3 ամ սա կան հա սա կը: 

 Հի վան դութ յան նկատ մամբ լա բո րա տոր կեն դա նի նե րից ա ռա վե լա պես ըն
կա լու նակ են սպի տակ մկնե րը, այ նու հետև ծո վա խո զուկ նե րը և ճա գար նե րը: 

 Սալ մո նե լո զով հի վան դա նում է նաև մար դը:
Հի վան դութ յան հա րու ցիչն ար տա զատ վում է հի վանդ և հի վան դա ցած ու 

ա ռող ջա ցած ման րէա կիր նե րի կղկղան քի, մե զի, քթի լոր ձա հոս քի, իսկ հա սա կա
վոր նե րից՝ կա թի, պտղա թա ղանթ նե րի ու շուրջպտ ղա յին հե ղուկ նե րի մի ջո ցով։ 
Խոճ կոր նե րի սալ մո նե լո զի հիմ նա կան աղբ յու րը ման րէա կիր խո զա մայ րերն են: 
Վա րա կի տա րած ման տե սա կե տից մեծ վտանգ են ներ կա յաց նում նաև ոչ խար
նե րը, այ ծե րը և զամ բիկ նե րը, ո րոնք վիժ ման ժա մա նակ ար տա քին մի ջա վայր են 
ար տա զա տում մեծ քա նա կութ յան ման րէա կան զանգ ված։ Մկ նան ման կրծող նե
րը որ պես ման րէա կիր ներ, ու նեն ո րոշ հա մա ճա րա կա բա նա կան նշա նա կութ յուն:

Սալ մո նե լո զին բնո րոշ է ար տա քին մի ջա վայ րի բազ մա պի սի գոր ծոն նե րի 
առ կա յութ յու նը, ո րոնց բազ մա զա նութ յու նը կապ ված է հատ կա պես կղկղան
քի և մե զի մի ջո ցով նրանց աղ տոտ ման հետ: Բազ մա զան են նաև վա րա կի 
հա րու ցի չը օր գա նիզմ անց նե լու ու ղի նե րը: Վա րա կու մը ա ռա վե լա պես կա
տար վում է ներ քին ճա նա պար հով, երբ կեն դա նի նե րին խմեց նում են սալ մո
նե լա նե րով վա րակ ված կաթ, սեր զա տի կաթ, ջուր: Վա րա կը փո խանց վում է 
նաև ման րէ նե րով աղ տոտ ված պա տե րը, հա տա կը, միջ նա պա տե րը, կե րա
ման նե րը լի զե լու մի ջո ցով, ինչ պես նաև շնչա ռա կան ու ղի նե րով, պոր տա լա
րով, իսկ հատ կա պես գառ ներն ու խոճ կոր նե րը՝ նաև նե րար գան դա յին: Խո զե
րի մոտ ար ձա նագր վում են նաև սպան դա նո ցա յին թա փոն նե րով, մսոսկ րա յին 
և ձ կան յու ղով հա մակց ված կե րե րով վա րակ ման դեպ քեր, ո րոնք հա ճախ 
պատ կա նում են S.typhimurium տա րա տե սա կին: Սալ մո նե լո զի ա ռա ջաց ման 
նա խատ րա մադ րող, հա ճախ և  ո րո շիչ դեր են խա ղում ար տա քին մի ջա վայ րի 
այն պի սի գոր ծոն նե րը, ինչ պի սիք են կե րե րի մեջ սպի տա կուց նե րի, վի տա մին
նե րի, հան քա յին նյու թե րի, մաս նա վո րա պես՝ կալ ցիու մի և ֆոս ֆո րի ա ղե րի 
ան բա վա րա րութ յու նը, ա նաս նա շեն քի բարձր խո նա վութ յու նը և ցածր ջեր
մաս տի ճա նը ձմռանգար նան ա միս նե րին։
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Հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րից ու շադ րութ յան է ար ժա նի այն եր
ևույ թը, որ հա րու ցի չի ա ռան ձին տա րա տե սակ նե րի և  օր գա նիզ մի փո խազ
դե ցութ յու նը միա տե սակ չի դրսևոր վում։ Տվ յալ կեն սա բա նա կան տե սա կին 
հար մար ված սալ մո նե լա նե րը, օ րի նակ.

 S.dublinը խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի մոտ, 
 S.choleraesuisը և S.typhisuisը խո զե րի մոտ, 
 S. gallinarum pulorumը հա վե րի, 
 S. enteritidisը բա դե րի,
 Տ.abortus equiը ձիե րի,
 Տ.abortus ovisը ոչ խար նե րի, 
 S.typhimuriumը բո լոր կեն դա նի նե րի մոտ ա ռա ջաց նում են ա ռաջ նա յին 

սալ մո նե լոզ ներ։
Մինչ դեռ չհար մար ված տե սակ նե րը հա մար վում են երկ րոր դա յին սալ մո նե

լո զի պատ ճառ: Խն դիրն այն է, որ հա րու ցի չի հար մար ված տե սակ նե րը օժտ
ված են ա վե լի բարձր վա րա կու նա կութ յամբ։

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Վա րակ ված կեն դա նի նե րի ա ղիք նե րում սալ մո նե լա
նե րը բազ մա նում են և  ա ռաջ բե րում լոր ձա թա ղանթ նե րի բոր բո քում ներ, այ
նու հետև ա ղիք նե րի թա վիկ նե րով անց նում են պե յեր յան բծե րը, ֆո լի կալ նե րը 
և  ո րո վայ նա մի զա յին ավ շա յին հան գույց ներ, որ տեղ ին տեն սիվ բազ մաց ման 
արդ յուն քում կու տակ վում է մեծ քա նա կութ յամբ կեն սա բա նա կան զանգ ված: 
Վեր ջին նե րիս քայ քա յու մից ան ջատ ված ներ թույ նը, կեն սա գոր ծու նեութ յան ար
գա սիք նե րը և ման րէ նե րը թափ վում են ավ շա յին և  ար յան հա մա կարգ և  ա ռա
ջաց նում սեպ տի ցե միա: Այս ա մե նի հետ ևան քով ընկճ վում են ոչ միայն թույլ, 
այլև բա վա րար դի մադ րո ղա կա նութ յուն ու նե ցող կեն դա նի նե րի պաշտ պա նիչ 
հար մա րանք նե րը։ Ման րէա կան ներ թույ նը ա ռա վե լա պես ազ դում է ա նոթ նե րի 
պա տի վրա, ո րին հետ ևում են էք սու դա ցիան և  ար յու նա հո սու թյու նը։ Շ ճա յին 
և լոր ձա յին ծած կոց նե րի վրա գո յա նում են հա մա տա րած ար յու նա զե ղում ներ։ 
Մե ռու կային օ ջախ ներ են ա ռա ջա նում լ յար դում, փայ ծա ղում, ե րի կամ նե րում, 
թո քե րում և  այլ օր գան նե րում: Հի վան դութ յան քրո նի կա կան ըն թաց քի դեպ
քում մատ ղաշ նե րի, հատ կա պես՝ մտրուկ նե րի և գառ նե րի մոտ զար գա նում են 
հո դե րի բոր բոք ման և բ րոն խոպնև մո նիա յի եր ևույթ ներ:

ԸՆԹԱՑՔԸ ԵՎ ՆՇԱՆՆԵՐԸ: Հի վան դութ յան գաղտ նի շրջա նը տևում է 24 
ժա մից մինչև մեկ շա բաթ: Մի ջին հաշ վով այն կազ մում է 53 օր։ Գաղտ նի 
շրջա նի այս պի սի տա տա նում նե րը կախ ված են հի վան դութ յան հա րու ցի չի 
չա փա բաժ նից և վա րա կու նա կութ յու նից, վա րակ ման ու ղուց և  օր գա նիզ մի 
դի մադ րո ղա կա նութ յու նից: 

Հոր թե րի մոտ ըն թա նում է սուր, են թա սուր, քրո նիկ, իսկ մե ծա հա սակ նե րի 
մոտ՝ վիժ ված քա յին ձևե րով:

 Սալ մո նե լո զի սուր ձևի դեպ քում ընդ հա նուր նշան նե րը դրսևոր վում են 
մինչև 40410Cի մարմ նի ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցու մով, ընկճ վա ծու թ յամբ, 
կեն դա նին կանգ նում է կի սա փակ աչ քե րով, սրտի րո պեա կան հրոց նե րի քա նա
կը հաս նում է 110150ի, իսկ շնչա ռա կան շար ժում նե րը 6090 և  ա վե լի: Մարմ
նի մաշ կը տաք է, իսկ ծայ րա մա սե րը՝ սա ռը։ Շաղ կա պե նում լոր ձա թա ղանթ նե
րը ար յու նալց ված են, այ տուց ված, դիտ վում է ա ռատ ար ցուն քա հո սութ յուն: 
Ե թե 12 օր վա ըն թաց քում հի վանդ նե րը չեն սատ կում, ա պա դրսևոր վում են 



‒ 505‒

վա րա կի բնո րոշ նշան նե րը: Մար սո ղա կան ու ղի նե րի լոր ձա թա ղանթ նե րի ախ
տա հար ման հետ ևան քով նկատ վում է փոր լուծ, կղկղան քը գորշդեղ նա վուն 
գույ նի է, լոր ձա խա ռը և գա զա յին պղպջակ նե րով, հե տա գա յում այն դառ նում է 
ար յու նա խա ռը և  ա կա մա: Ա ռան ձին հոր թե րի մոտ ար ձա նագր վում է մկա նա
յին դող ազդ րի և  ար մուն կի հատ ված նե րում: Ծանր ըն թաց քի դեպ քում ախ
տա հար վում են նաև ե րի կամ նե րը, ո րը ու ղեկց վում է ցա վե րով և հա ճա խա
կի մի զա զա տութ յամբ: Մե զը լի նում է պղտոր և պա րու նա կում է է պի թե լա յին 
բջիջ ներ, սպի տա կուց, է րիտ րո ցիտ ներ, պա կա սում է ար տա զատ վող մե զի քա
նա կութ յու նը: Կեն դա նին ըն կած է թույլ վի ճա կում, չի հա կազ դում ար տա քին 
ազ դակ նե րին: Հի վան դութ յան թեթև ար տա հայտ ման և բու ժիչ մի ջո ցա ռում
նե րի դեպ քում վա րա կի նշան նե րը դա դա րում են, և կեն դա նին ա ռող ջա նում է: 
Ըն թաց քի բար դաց մա նը զու գըն թաց, հի վան դութ յան 510րդ  օ րը նկատ վում է 
պուլ սի ա ռիթ միա, ընդ միջ վող շնչա ռութ յուն, կո մա տոզ վի ճակ և  ան կում:

 Են թա սուր ձևի դեպ քում գրե թե սուր ըն թաց քին բնո րոշ նշան նե րին 
ա վե լա նում են շնչա ռա կան օր գան նե րի ախ տա հար ման նշան նե րը, ո րոնք 
դրսևոր վում են շաղ կա պե նու և ք թի լոր ձա թա ղանթ նե րի բոր բո քում նե րով, 
շճա լոր ձա յին ար տա հոս քով, հա զով և թո քե րի  ախ տա հար ման նշան նե րով:

 Ք րո նիկ ըն թաց քը ա ռա վե լա պես բնո րոշ վում է շնչա ռա կան օր գան նե րի 
ախ տա հա րում նե րով և բ րոն խոպ նե մո նիա յի զար գա ցու մով: Հա զը դառ նում 
է ցա վա զգաց և  ու ղեկց վում է տնքոց նե րով: Մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը եր բեմն 
պահ պան վում է 40.541.50Cի սահ ման նե րում, եր բեմն նկատ վում են հո դե րի, մաս
նա վո րա պես՝ ծնկի և ցատ կիչ հո դե րի բոր բո քում ներ, ո րի հետ ևան քով հո դե րը լի
նում են տաք և ցա վազ գաց, իսկ հե տա գա յում այ տու ցը մե ծա նում է և  ամ րա նում: 

Խո զե րի տար բեր հա սա կա յին խմբե րում հի վան դութ յու նը ըն թա նում է ոչ 
միա տե սակ: Հա սա կա վոր նե րի մոտ ա ռա վե լա պես ըն թա նում է ա ռանց կլի նի
կա կան նշան նե րի դրսևոր ման, եր բեմն կա րող է ըն թաց քը սրվել և  ու ղեկց
վել կար ճատև տեն դով, ինչ պես նաև վի ժում նե րով, ան կեն սու նակ մատ ղա շի 
ծնվե լով: Խոճ կոր նե րի մոտ ըն թա նում է սուր, են թա սուր և ք րո նիկ ձևե րով:

 Սուր ըն թաց քի դեպ քում նշան նե րը գրե թե նույնն են, ինչ պի սին հոր թե
րի մոտ է, ո րոն ցից ա ռանձ նաց վում են տեն դը և փոր լու ծը։ Հատ կան շա կան 
է սրտի աշ խա տան քի թու լութ յու նը, ո րը ար տա հայտ վում է կրծքի, ո րո վայ նի 
ստո րին հատ վա ծի, ա կանջ նե րի և պո չի ծայ րե րի կապ տութ յամբ կամ օ ջա խա
յին կարմ րութ յամբ: Բուժ ման բա ցա կա յութ յան դեպ քում խոճ կոր նե րը 80%
ով սատ կում են 35րդ  օ րը կամ հի վան դութ յու նը անց նում է են թա սուր կամ 
քրո նիկ ըն թաց քի:

 Են թա սուր ըն թաց քի դեպ քում դիտ վում է մարմ նի ջեր մաս տի ճա նի պար
բե րա բար բարձ րա ցում, փոր լուծ: Հի վան դութ յու նը հիմ նա կա նում բար դա
նում է թո քե րի ախ տա հա րու մով: Մա հը վրա է հաս նում 23 շա բաթ հե տո կամ 
անց նում է քրո նի կի:

 Ք րո նիկ ըն թաց քի դեպ քում խոճ կոր նե րը նի հա րում են, դան դա ղում 
են աճն ու զար գա ցու մը, կղկղան քը ջրիկ է, եր բեմն ար յու նա խա ռը: Մաշ կը 
կորց նում է էլաստիկությունը, նրա վրա գո յա նում են թե փա կալ ված ցա ներ: 
Ն կատ վում են նաև թո քե րի ախ տա հար ման նշան ներ, հո դե րի բոր բո քում, այ
տու ցա վո րում և կա ղութ յուն: Հի վան դութ յու նը շա րու նակ վում է 23 ա միս, 
ո րի ըն թաց քում կեն դա նի նե րը հյուծ վում են և սատ կում, իսկ ա ռող ջաց ման 
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դեպ քում տևա կան ժա մա նակ մնում են ման րէա կիր ներ: Են թա սուր և ք րո նիկ 
ըն թաց քի դեպ քում խոճ կոր նե րի ան կում նե րը հաս նում են 60%ի:

Ոչ խար նե րի սալ մո նե լո զի հիմ նա կան կլի նի կա կան նշա նը վի ժումն է, ո րը 
նկատ վում է հղիութ յան վեր ջին շրջա նում: Նո րա ծին գառ նե րի մոտ սկսվում է 
փոր լու ծը, եր բեմն ար յու նա յին: 

 Վա րա կը սո վո րա բար ար տա հայտ վում է սուր ձևով և 25 օր վա ըն թաց
քում վեր ջա նում կեն դա նու ան կու մով, իսկ ա վե լի հա սա կա վոր նե րի՝ 23 շա
բա թա կան նե րի մոտ բար դա նում է թո քե րի և հո դե րի ախ տա հա րու մով:

Զամ բիկ նե րի սալ մո նե լո զա յին վի ժու մը նկատ վում է հղիութ յան 48րդ  ամ
սում: Ե թե չեն վի ժում, ա պա ծնվում են ան կեն սու նակ մտրուկ ներ, ո րոնք ան
կա րող են շարժ վել և ծ ծել մո րը:

 Բարձր ջեր մութ յան, փոր լու ծի և  եր բեմն հո դե րի ախ տա հա րում նե րի 
առ կա յութ յան պայ ման նե րում 23րդ  օ րը մտրուկ նե րը սատ կում են ու ժաս
պառ վի ճա կում: 

Ա վե լի հա սա կա վոր մտրուկ նե րի մոտ հի վան դութ յան ըն թաց քը ձգձգվում 
է, և հա ճախ սատ կում են հյուծ վա ծութ յան և սր տի գոր ծու նեութ յան անկ ման 
պատ ճա ռով: Ա ռող ջաց ման դեպ քում տևա կան ժա մա նակ մնում են բակ տե
րիա կիր ներ:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։
 Սալ մո նել  յո զի սուր ըն թաց քի դեպ քում բո լոր տե սա կի մատ ղաշ նե րի 

մոտ հիմ նա կան ախ տա հա րում նե րը դիտ վում են ո րո վայ նի խո ռո չում: Ար յու
նա զեղ ված են սրտի ներ քին և  ար տա քին թա ղանթ նե րը, մար սո ղա կան ու ղի
նե րի շի ճա յին և լոր ձա յին ծած կոց նե րը, փայ ծա ղը, ե րի կամ նե րը, մի զա պար
կի լոր ձա թա ղանթ նե րը։ Լ յար դը և փայ ծա ղը ծա վա լով մե ծա ցած են։ Եր բեմն 
առ կա են մե ռու կաց ված օ ջախ ներ: Շր դա նի և բա րակ ա ղիք նե րի լոր ձա թա
ղանթ նե րը ար յու նալց ված են և  այ տուց ված, ծածկ ված լոր ձով: Ա ղիք նե րին 
սահ մա նա կից ո րո վայ նա մի զա յին ավ շա յին հան գույց նե րը մե ծա ցած են և  ար
յու նա լցված, իսկ կտրված քում ար յու նա զե ղում ներ կան:

 Սալ մո նե լո զի քրո նիկ ըն թաց քով կեն դա նի նե րի անկ ման դեպ քում ար ձա
նագր վում են հա մե մա տա բար բնո րոշ փո փո խութ յուն ներ: Բո լոր կեն դա նա
կան տե սա կի (ըն կա լու նակ) մատ ղաշ նե րի թո քե րը ախ տա հար ված են, խոր
դու բորդ, գորշ կարմ րա վուն գույ նի, բոր բոք ված օ ջախ նե րը պնդա ցած են, 
բրոնխ նե րից հո սում է լոր ձաթա րա խա յին էք սու դատ: Թո քե րի կտրված քի 
մա կե րե սին հա ճախ հան դի պում են թա րա խա մե ռու կա յին օ ջախ ներ: Հա ճախ 
հան դի պում են թո քե րի ախ տա հար ված հատ ված նե րի և կրծ քի վան դա կի 
ֆիբ րի նո զա յին կպում ներ, իսկ ան ջա տե լու դեպ քում կպում նե րի մա կե րե սը 
հա ճախ լի նում է թա րա խա կալ ված: Բ րոն խա յին և միջ նոր մա յին ավ շա յին 
հան գույց նե րը մե ծա ցած են, ո րոնց կտրված քի մա կե րե սին եր բեմն առ կա են 
լի նում լո ռան ման մե ռու կաց ված օ ջախ ներ: Ախ տա հար ված հո դե րի հերձ ման 
դեպ քում նկատ վում են շճա յին բոր բոք մա նը բնո րոշ փո փո խութ յուն ներ:

Խոճ կոր նե րի սալ մո նե լո զի սուր ըն թաց քին բնո րոշ են ստա մոքս ա ղի քա յին 
ու ղի նե րի բոր բո քում նե րը, հաստ և շր ջա նա կաձև ա ղիք նե րի լոր ձա թա ղանթ
նե րը են թարկ ված են դիֆ տե րի ոտիկ ախ տա հար ման, հաս տա ցած են և պն դա
ցած, ֆո լի կուլ նե րը՝ մե ռու կաց ված, ո րոնց տե ղում ա ռա ջա նում են լո ռան ման 
զանգ վա ծով ծածկ ված խո ցեր: Ախ տա հար ված թո քե րը պնդա ցած են, գորշ
կար միր գույ նի:
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ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Սալ մո նել  յո զը ախ տո րո շում են կլի նի կահա մա ճա րա կա
բա նա կան և  ախ տա բա նաա նա տո միա կան տվյալ նե րի ու ման րէա բա նա կան 
հե տա զո տութ յուն նե րի հի ման վար։ Որ պես ախ տա բա նա կան նյութ, լա բո րա
տո րիա ևս  ու ղար կում են թարմ դիա կը կամ ներ քին օր գան նե րի, ավ շա յին 
հան գույց նե րի կտոր ներ, սրտի ար յու նը, խո ղո վա կաձև ոս կոր նե րը, վիժ ված 
պտու ղը: Կեն դա նութ յան ժա մա նակ ախ տո րոշ ման հա մար լաբորատորիա են 
ու ղար կում կղկղան քը, ար յու նը, ար գան դի լոր ձա հոս քը, իսկ շի ճու կա բա նա
կան ախ տո րոշ ման հա մար՝ ար յան շի ճու կը։

 Սալ մո նե լո զի քրո նիկ ըն թաց քը, ինչ պես նաև ման րէակ րութ յու նը բա
ցա հայ տե լու նպա տա կով դի մում են ագլ յու տի նա ցիա յի ռեակ ցիա յին։ Քա նի 
որ ար յան մեջ ագլ յու տի նին նե րը հայտն վում են հի վան դա նա լուց 710 օր հե
տո, ուս տի կաս կած վող կեն դա նի նե րից պետք է ար յու նը վերց նել կլի նի կա կան 
նշան նե րը դրսևոր վե լուց մեկ շա բաթ հե տո: Ար յան շի ճու կի 1:100 և բարձր 
նոս րաց ման դեպ քում 50 %ոց ագլ յու տի նա ցիան վկա յում է հի վան դութ յան 
առ կա յութ յու նը:

Ման րէա բա նա կան ե ղա նա կով ստաց ված ա ճեց վածք նե րը տար բե րա կում են 
«խայ տաբ ղետ շար քի» վրա ցա նե լու և  ագլյ ՚ու տի նա ցիա յի ռեակ ցիա յի մի ջո ցով:

ՏԱՐԲԵՐԻՉ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Կա տար վում է հոր թե րի կո լի բակ տե րիո զի, 
դիպ լո կո կոզ նե րի, դիս պեպ սիա յի, խո զե րի կլա սիկ ժան տախ տի, դի զեն տե
րիա յի և պաս տե րել  յո զի, ոչ խար նե րի բրու ցել  յո զի, կամ պի լո բակ տե րիո զի, 
լիս տե րիո զի և խ լա մի դո զի, ձիե րի ռի նոպնև մո նիա յի և վի րու սա յին ար տե րի
տի նկատ մամբ:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Հի վանդ կեն դա նի նե րին պետք է բու ժել հա մա լիր մե թո դով, 
ո րի դեպ քում օր գա նիզ մում կա սեց վում են ոչ միայն սալ մո նե լիա նե րը, այլև 
վե րաց վում են հնա րա վոր թու նա վո րում նե րը: Բուժ ման ա ռանձ նա հա տուկ 
մի ջոց նե րից օգ տա գոր ծում են հա կա սալ մո նե լո զա յին բազ մար ժեք հա կատոք
սիկ շի ճուկ, բակ տե րիո ֆագ, ինչ պես նաև տետ րա ցիկ լի նա յին խմբի հա կա
բիո տիկ ներ, սին տո մի ցին, լևո մի ցե տին, նեո մի ցին, պո լի միք սին և  այլ պատ
րաս տուկ ներ: 

Օգ տա գոր ծում են հրա հան գով սահ ման ված չա փա բա ժին ներ: 
Հի վան դութ յան են թա սուր և ք րո նիկ ձևե րի դեպ քում, թո քե րի ախ տա հա

րում նե րով բար դա ցում նե րի նկատ մամբ օգ տա գոր ծում են․
 պե նի ցի լի նի և ստ րեպ տո մի ցի նի հա մակ ցութ յու նը: 

Արդ յու նա վետ է հա մար վում նաև հա կա բիո տիկ նե րի և սուլ ֆա նի լա միդ նե
րի հա մակ ցու մը, նիտ րո ֆու րա նա յին պատ րաս տուկ նե րից ֆու րա զո լի դո նը, 
ֆու րա ցի լի նը, ֆու րա զո լի նը: Լավ արդ յունք է ստաց վում նաև սիմ պա տիկ 
աստ ղա յին հան գույ ցի 0.5 տո կո սա նոց նո վո կա յի նա յին շրջա փա կու մից: 

Անհ րա ժեշտ է կա տա րել նաև նշա նա յին բու ժում: Հա կա բիո տիկ նե րով եր
կա րատև բուժ ման դեպ քում պետք է տրվեն նաև վի տա մին ներ և ման րէաս
պան պատ րաս տուկ նե րից ա ցի դո ֆի լին և պ րո պիո նա յին ա ցի դո ֆի լա յին բուլ
յո նա յին ա ճեց վածք ներ:

ԻՄՈՒՆԻՏԵՏ: Սալ մո նե լո զով հի վան դա ցած և  ա ռող ջա ցած կեն դա նի նե րը 
ձեռք են բե րում վա րա կա մեր ժում: Հի վան դութ յան կան խար գել ման կար ևոր 
գոր ծոն է հա մար վում պաշտ պա նիչ հա կա մար մին նե րի առ կա յութ յու նը դա
լի մեջ: Նախ քան ծի նը, հղի կեն դա նի նե րի ի մու նա ցու մը նպաս տում է դա լի 
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ա ռանձ նա հա տուկ պաշտ պա նիչ հատ կութ յան ու ժե ղաց մա նը: Հի վան դու
թյան կան խար գել ման նպա տա կով օգ տա գոր ծում են կեն դա նի թու լաց ված և 
ս պան ված սալ մո նել  յա նե րից պատ րաստ ված վակ ցի նա ներ:

Ակ տի վազրկ ված վակ ցի նա նե րին են պատ կա նում․
 խտաց ված ֆոր մոլ վակ ցի նա հոր թե րի սալ մո նե լո զի նկատ մամբ, 
 խոճ կոր նե րի պա րա տի ֆի նկատ մամբ, 
 խոճ կոր նե րի սալ մո նե լո զի, 
 պաս տե րել  յո զի և  էն տե րո կո կա յին ին ֆեկ ցիա յի նկատ մամբ, 
 ֆոր մոլ թիո մեր սա նա յին բազ մար ժեք վակ ցի նա ոչ խար նե րի սալ մո նե լո

զի նկատ մամբ,
 բազ մար ժեք վակ ցի նա մուշ տա կա տու գա զան նե րի սալ մո նե լո զի և կո լի

բակ տե րիո զի նկատ մամբ:
Կեն դա նի թու լաց ված ման րէ նե րից պատ րաստ ված վակ ցի նա նե րին են 

պատ կա նում․
 ա սո ցիաց ված վակ ցի նա հոր թե րի սալ մո նե լո զի, Տ Typhimurium և 

S.dublin տա րա տե սակ նե րից;
 խո զե րի սալ մո նե լո զի նկատ մամբ  S․ choleraesuis տա րա տե սակ նե րից: 

Ա նա պա հով տնտե սութ յուն նե րում կան խար գե լիչ նպա տա կով օգ տա գոր
ծում են․

 ՏՍ177 տա րա տե սա կի չոր, կեն դա նի ման րէ նե րից պատ րաստ ված վակ
ցի նա խո զե րի սալ մո նե լո զի նկատ մամբ:

Գո յութ յուն ու նե ցող հրա հանգ նե րի հի ման վրա նշված վակ ցի նա նե րով 
ի մու նաց նում են ոչ միայն մատ ղաշ կեն դա նի նե րին, այլև հղիութ յան վեր ջին 
շրջա նում գտնվող մայ րե րին: Սալ մո նե լո զի ա ռանձ նա հա տուկ կան խար գել
ման նպա տա կով օգ տա գոր ծում են նաև գե րի մուն շի ճուկ ներ:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ: Սալ մո նե լո զի 
դեմ պայ քա րի հա մա կար գում ո րո շիչ նշա նա կութ յուն ու նի․

 զոո հի գիե նիկ և  ա նաս նա բու ժասա նի տա րա կան պա հանջ նե րի բա վա
րա րու մը, 

 կեն դա նի նե րի կե րակր ման և խ նամ քի անհ րա ժեշտ պայ ման նե րի ստեղ ծու մը: 
Կար ևոր պայ ման են հա մար վում հղի կեն դա նի նե րի կե րակ րումն ու պահ

ված քը, ա նաս նա շեն քե րի ժա մա նա կին մաք րումն ու կան խար գե լիք ախ տա
հա նութ յուն նե րը, սա նի տա րա հի գիե նիկ պայ ման նե րում ծնի ըն դու նու մը, 
ծնա րան նե րի և պ րո ֆի լակ տո րիա նե րի նա խա պատ րաս տու մը:

Սալ մո նե լո զի նկատ մամբ ա նա պա հով տնտե սութ յուն նե րում կլի նի կա կան 
նշան ներ և մարմ նի բարձր ջեր մութ յուն ու նե ցող հի վանդ և հի վան դութ յան 
նկատ մամբ կաս կած վող կեն դա նի նե րին մե կու սաց նում են և բու ժում, իսկ 
ա ռողջ նե րին են թար կում են ակ տիվ կամ պա սիվ ի մու նաց ման: Ա ռող ջաց ված 
խո զա մայ րե րին և մա քի նե րին բտում են և  են թար կում սպան դի: 

Ա նաս նա շեն քի, խնամ քի ա ռար կա նե րի ախ տա հա նութ յու նը կա տա րում են․
 2 %ոց ֆորմսղ դե հի դի;
 2 % ակ տիվ քլոր պա րու նա կող քլո րակ րի; 
 4 %ոց կծու նատ րիու մի;
 20 %ոց թարմ հան գած կրի լու ծույթ նե րով: 
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ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Սալմոնել յոզ հիվանդությունը, համաձայն ՀՀ կառավարության 3ը 
օգոստոսի 2006թ թիվ 1081 որոշման, ընդգրկված է «Կենդանիների կա
րան տինային, հատուկ վտանգավոր և պարտադիր ծանուցման ին ֆեկ ցիոն 
հի վանդությունների» ցանկի̀  «Պարտադիր ծանուցման են թա կա հի վան
դությունների» շարքում։

23․1․1․3 ԳԱՌՆԵՐԻ ԵՎ ԽՈՃԿՈՐՆԵՐԻ ԱՆԱԷՐՈԲԱՅԻՆ ԴԻԶԵՆՏԵՐԻԱ
Մատ ղա շի ա նաէ րո բա յին դի զեն տե րիան սուր ըն թաց քով ին ֆեկ ցիոն հի

վան դութ յուն է, ո րը բնո րոշ վում է ա ղիք նե րի ար յու նա հո սա յին բոր բո քու մով, 
թու նա վո րու մով և բարձր մա հա ցութ յամբ։

ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ: Գառ նե րի դի զեն տե րիան ա ռա ջին ան գամ նկա
րագր վել է 1885 թ., որ պես ար յու նա յին փոր լուծ, իսկ հի վան դութ յան հա րու
ցի չը ու սում նա սիր վել է 1922 թ.: Խոճ կոր նե րի դի զեն տե րիա յի հա րու ցի չը ան
ջատ վել է 1924 թ. ար յու նա յին փոր լու ծով հի վանդ խոճ կոր նե րից:

Այժմ հի վան դութ յու նը տա րած ված է ա մե նու րեք և մեծ տնտե սա կան վնաս 
է հասց նում խո զա բու ծութ յա նը և  ոչ խա րա բու ծութ յա նը:

ՀԱՐՈՒՑԻՉԸ: Գառ նե րի ա նաէ րո բա յին դի զեն տե րիա յի հա րու ցի չը պատ
կա նում է Clostridium pertringensի B, իսկ խոճ կոր նե րի նը՝ C տի պին, եր բեմն 
կա րող են հի վան դա նալ նաև մյուս տի պե րով: 

Խիստ ա նաէ րոբ, սպոր և պա տիճ ա ռա ջաց նող, 49 մկմ մե ծութ յան ան
շարժ ման րէ ներ են: Կեն դա նու օր գա նիզ մում և  ար յու նա յին սննդա յին մի
ջա վայ րում ա ռա ջաց նում են պա տիճ: Ար տադ րում են ար տա թույ ներ, ո րոնք 
օժտ ված են մե ռու կա յին և հե մո լի տիկ հատ կութ յուն նե րով, Կիտտ Տա րոց ցի 
մի ջա վայ րում բազ մաց ման արդ յուն քում բուլ  յո նը պղտոր վում է, ար տա զատ
վում է մեծ քա նա կութ յան գազ, ո րը կա րող է դուրս նե տել խցա նը և բռնկ
վել բո ցի առ կա յութ յան դեպ քում: Պղ տոր մի ջա վայ րը 12 օր վա ըն թաց քում 
պարզ վում է, և  ա ճեց ված քը նստում է հա տա կին:

ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հի վան դութ յան հա րու ցի չի սպոր նե րը օժտ ված են 
բարձր կա յու նութ յամբ: Հո ղի մեջ պահ պան վում է մինչև 4 տա րի, իսկ ե ռաց
ման ժա մա նակ ոչն չա նում է 5 րո պեում: Վե գե տա տիվ ձևը իր կեն սու նա կու
թ յու նը հո ղում պահ պա նում է 1035 օր, գո մաղ բում՝ 35 օր: Լավ ախ տա հա
նիչ ներ են հա մար վում 10 %ոց կծու նատ րիու մի, 5 %ոց ֆոր մալ դե հի դի, 5 % 
ակ տիվ քլոր պա րու նա կող քլո րակ րի լու ծույթ նե րը:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ: Բ նա կան պայ ման նե րում վա րա
կի նկատ մամբ ըն կա լու նակ են մինչև 5 օ րա կան գառ նե րը և մինչև 3 օ րա կան 
խոճ կոր նե րը: Հի վան դութ յան հա րու ցի չը մեծ չա փով տա րած ված է բնութ յան 
մեջ, մաս նա վո րա պես՝ հո ղում և գո մաղ բում: Հա մա ճա րա կա բա նա կան կար
ևոր գոր ծոն է հա մար վում հա րու ցի չի առ կա յութ յու նը հա սա կա վոր ոչ խար նե
րի և խո զե րի ա ղիք նե րում: Այդ կա պակ ցութ յամբ էլ գրե թե ան խու սա փե լի է, 
որ նո րա ծին գառ նե րը և խոճ կոր նե րը չշփվեն վա րա կի հետ:

Հի վան դութ յան ա ռա ջաց ման կար ևոր պայ ման է հա մար վում․
 նո րա ծին նե րի օր գա նիզ մի ցածր դի մադ րո ղա կա նութ յու նը, ո րը հա ճախ 

հետ ևանք է դա լի մեջ վի տա մին նե րի ան բա վա րա րութ յան, 
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 ինչ պես նաև գառ նե րի և խոճ կոր նե րի պահ ված քի հա կա սա նի տա րա կան 
պայ ման նե րը։

Կեն դա նի նե րի վա րա կու մը կա տար վում է ներ քին ճա նա պար հով, ման րէ
նե րով ո ղող ված կե րի, ջրի, գո մաղ բի մի ջո ցով։  Սկզբ նա կան շրջա նում հի
վան դա նում են հա տու կենտ կեն դա նի ներ, ո րոնց օր գա նիզ մում բարձ րա նա
լով հա րու ցի չի վա րա կու նա կութ յու նը, կղկղան քի մի ջո ցով ար տա զա տում են 
մեծ քա նա կութ յան ման րէա կան զանգ ված և պատ ճառ հան դի սա նում թե կուզ 
օր գա նիզ մի բարձր դի մադ րո ղա կա նութ յուն ու նե ցող մատ ղաշ նե րի վա րակ
ման: Այս պի սի պայ ման նե րում հի վան դութ յու նը ըն դու նում է տե ղա ճա րա կի 
բնույթ։ Հա սա կա վոր նե րի ման րէակ րութ յու նը, ար տա քին մի ջա վայ րում մեծ 
քա նա կութ յան ման րէ նե րի առ կա յութ յու նը և հա րու ցի չի կա յու նութ յու նը 
պայ մա նա վո րում են մնա յուն հա մա ճա րա կա յին օ ջախ նե րի առ կա յութ յու նը: 
Ա նա պա հով տնտե սութ յուն նե րում հա մա ճա րա կի ին տեն սի վութ յու նը հաս
նում է մինչև 60 %ի, իսկ ան կում նե րը՝ 50100 %ի։

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Ա նաէ րո բա յին դի զեն տե րիա յի հա րու ցի չը ներ քին 
ճա նա պար հով, սո վո րա բար դա լի կամ ար տա քին մի ջա վայ րի վա րակ ված 
ա ռար կա նե րը լի զե լու մի ջո ցով անց նում է ա ղիք ներ, բուռն կեր պով բազ մա
նում նրա նում և  ար տա զա տում մեծ քա նա կութ յան թույ ներ, ո րոնք մե ռու
կաց նող ազ դե ցութ յուն են ու նե նում ա ղի քի պա տի վրա: Ախ տա հար ված 
օ ջախ նե րից թույ նե րը տա րած վում են այլ օր գան ներ և հ յուս վածք ներ, ա ռա
ջաց նե լով մա հա ցու ել քով ընդ հա նուր թու նա վո րում:

ԸՆԹԱՑՔԸ և ՆՇԱՆՆԵՐԸ: Հի վան դութ յան գաղտ նի շրջա նը տևում է մի 
քա նի ժամ, եր բեմն 13 օր։ Վա րա կը դրսևոր վում է սուր և  են թա սուր ձևե րով: 

 Սուր ձևի նշան ներն այն քան էլ ակն հայտ չեն, եր բեմն ան կու մից ա ռաջ 
դիտ վում Է ար յու նա յին փոր լուծ։

 Են թա սուր ըն թաց քի ա ռաջ նա յին նշա նը փոր լուծն է, ո րից կեն դա նի նե րը 
ա րա գո րեն հյուծ վում են և  ու ժաս պառ լի նում: Հի վանդ նե րը ոտ քի չեն կանգ
նում, իսկ վեր բարձ րա նա լու դեպ քում ան մի ջա պես ընկ նում են գետ նին: Աչ քե րը 
հետ են գնում, ո րո վայ նը ցա վազ գա ցութ յու նից վեր են բարձ րաց նում, ընկ նում 
են և գլ խով ու վեր ջա վո րութ յուն նե րով շար ժում ներ կա տա րում: Հի վան դու
թյան սկզբում մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը բարձ րա նում է մինչև 410 C, իսկ փոր լու
ծին զու գըն թաց իջ նում է մինչև նոր մա յի և  ան գամ դրա նից ցածր։ Ան կում նե րը 
հաս նում են 80100 %ի: Թեթև դեպ քե րում հնա րա վոր է նաև ա ռող ջա ցում։

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Կրծ քի և  ո րո վայ
նի խո ռոչ նե րում եր բեմն նկա տե լի է ոչ մեծ ծա վա լի պարզ էք սու դա տի առ
կա յութ յուն: Շր դա նի և բա րակ ա ղիք նե րի լոր ձա թա ղանթ նե րը են թարկ ված 
են ար յու նա հո սա յին բոր բոք ման, առ կա են մե ռու կաց ված օ ջախ ներ, հա ճախ 
ա ղիք նե րի պա րու նակ յա լը ու նե նում է շա գա նա կա գույն տեսք: Խոճ կոր նե րի 
մոտ ա ղի քի պա տի մե ռու կա ցու մը ա վե լի տա րած ված բնույթ է կրում: Ո րո
վայ նա մի զա յին ավ շա յին հան գույց նե րը մե ծա ցած են և հ յու թա լի։ Օր գա նիզ
մի թու նա վոր ման հետ ևան քով լ յար դը, ե րի կամ նե րը և սր տամ կա նը են թարկ
ված են սպի տա կու ցաճար պա յին կազ մա փո խութ յան:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Հաշ վի են առ նում կլի նի կա կան, հա մա ճա րա կա բա նա
կան,  ախ տա բա նաա նա տո միա կան տվյալ նե րը և վերջ նա կան ախ տո րոշ
ման՝ ման րէա բա նա կան հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը։ Լա բո րա տո րիա են 
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ուղար կում թարմ դիա կը կամ ա ղիք նե րի մի մա սը իր պա րու նակ յա լով, պա
րեն քի մա տոզ օր գան նե րի կտոր ներ և սր տի ար յու նը:

ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՉ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Անհ րա ժեշտ է ա նաէ րո բա յին դի զեն տե
րիան տար բե րա կել կո լի բակ տե րիո գից,  սալ մո նե լո զից, դիս պեպ սիա յից, խոճ
կոր նե րի կե րա յին թու նա վո րու մից:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Հի վանդ գառ նե րի և խոճ կոր նե րի բու ժու մը կա րող է արդ յու
նա վետ լի նել միայն հի վան դութ յան սկզբում: Օգ տա գոր ծում են․

 հա կա դի զեն տե րիա յին գե րի մուն շի ճուկ, 
 հա կա բիո տիկ ներ՝ մաս նա վո րա պես, տետ րա ցիկ լին, բիո մի ցին, սին տո մի ցին,
 նշա նա կում են նաև լու ծո ղա կան ներ, 
 սրտա յին պատ րաս տուկ ներ
 և ն շա նա կում դիե տա:

ԻՄՈՒՆԻՏԵՏ: Հի վան դա ցած և  ա ռող ջա ցած գառ նե րը ձեռք են բե րում կա
յուն վա րա կա մեր ժում, սա կայն կյան քի ա ռա ջին օ րե րին հնա րա վոր չէ ստեղ
ծել ար հես տա կան վա րա կա մեր ժում: Ա ռա ջարկ վում է․

 Հ ղի ոչ խար նե րին և խո զե րին ակ տիվ ի մու նաց ման են թար կել․
 Բ րադ զո տի;
 Ին ֆեկ ցիոն էն տե րո տոք սե միա յի;
 Չա րո րակ այ տու ցի;
 Գառ նե րի ա նաէ րո բա յին դի զեն տե րա յի նկատ մամբ գո յութ յուն ու նե ցող 

բազ մար ժեք հիդ րօք սիդ ար յու մի նա յին ֆոր մոլ վակ ցի նա յով: 
 Գառ նե րի հա կա դի զեն տե րիա յին գե րի մուն շի ճու կով նո րա ծին գառ նե րի 

և խոճ կոր նե րի պա սիվ ի մու նա ցու մը, ո րը նպաս տում է այդ վա րա կի նկատ
մամբ ա նըն կա լու նա կութ յան ձևա վոր մա նը:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ: Ա նաէ րո բա յին 
դի զեն տե րիա յի կան խար գե լու մը կապ ված է հի վան դութ յան ա ռա ջաց ման նա
խատ րա մադ րող գոր ծոն նե րի վե րաց ման հետ: Ա ռաջ նա կարգ նշա նա կութ յուն 
ու նի ա նաս նա շեն քի նա խա պատ րաս տու մը ծնի ըն դուն ման հա մար: Գառ նե
րին հնա րա վոր վա րա կու մից պաշտ պա նե լու նպա տա կով ծնից ա ռաջ մաք
րում են ոչ խար նե րի կուր ծը, հե ռաց նում նրա շրջա պա տի բուր դը: Լ վա նում և  
ախ տա հա նում են հղի խո զե րի կուր ծը: 

 Ծ նից 2030 օր ա ռաջ հղի ոչ խար նե րին և խո զե րին պատ վաս տում են 
բազ մար ժեք հիդ րօք սիդ ար յու մի նա յին ֆոր մոլ վակ ցի նա յով։ 

 Իսկ ե թե մայ րե րը չեն ի մու նաց վել, ա պա նո րա ծին նե րին ծնից 12 ժամ 
հե տո նե րար կում են ի մուն շի ճուկ:

Ա նաս նա շեն քի ախ տա հա նութ յան հա մար օգ տա գոր ծում են 10 %ոց կծու 
նատ րիու մի, 5 %ոց ֆոր մալ դե հի դի, 5 % ակ տիվ քլոր պա րու նա կող քլո րակ րի 
լու ծույթ ներ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մատղաշի անաէրոբային դիզենտերիա հիվանդությունը, համաձայն ՀՀ 
կա ռավարության 3ը օգոստոսի 2006թ թիվ 1081 որոշման, ընդգրկված է 
«Կենդանիների կարանտինային, հատուկ վտանգավոր և պարտադիր ծա
նուց ման ինֆեկցիոն հիվանդությունների» ցանկի̀  «Պարտադիր ծա նուց
ման են թակա հիվանդությունների» շարքում։
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 23․1․1․4 ՍՏՐԵՊՏՈԿՈԿՈԶՆԵՐ
Մատ ղա շի ստրեպ տո կո կոզ նե րը (Streptococosis) կեն դա նի նե րի ին ֆեկ

ցիոն հի վան դութ յուն նե րի մեծ խումբ է, ո րը բնո րոշ է տար բեր օր գան նե րում 
և հ յուս վածք նե րում թա րա խա յին բոր բո քում նե րի ա ռա ջա ցու մով:

Հի վան դութ յուն նե րը տա րած ված են ա մե նու րեք, իսկ ա ռան ձին տնտե
սութ յուն նե րում կրում են մնա յուն բնույթ:

ՀԱՐՈՒՑԻՉԸ: Այս հա վա քա ծու հի վան դութ յուն նե րը հա րուց վում են ստրեպ
տո կո կե րի կող մից, ո րոնք 0.6 1.0 մկմ մե ծութ յամբ, գնդաձև, եր կար կամ կարճ 
շղթա նե րի ձևով, եր բեմն եր կու կամ ա ռան ձին կո կե րի ձևով ման րէ ներ են: Լավ 
ա ճում են շի ճուկ կամ ար յուն պա րու նա կող սննդա յին մի ջա վայ րե րում։ Ս պոր չեն 
ա ռա ջաց նում, ա ռան ձին տե սակ ներ պա տի ճա վոր վում են: Բա ցա հայտ ված են 17 
շի ճու կա բա նա կան խմբեր, իսկ կեն դա նի նե րի հա մար ա ռա վել ախ տա ծին են․

 Բե տա հե մո լի տիկ A, B, C, D և E խմբե րի ստրեպ տո կո կերը: Մեծ տա րա
ծում ու նեն բնութ յան մեջ: Չո րաց ված թա րա խի մեջ ման րէ նե րի կեն սու նա
կութ յու նը պահ պան ված է մինչև 23 ա միս, խո նավ թա րա խում՝ 6, իսկ գո
մաղ բում՝ 1 ա միս։  85◦Cի պայ ման նե րում ոչն չա նում են 30 րո պեում: Որ պես 
քի միա կան ախ տա հա նիչ մի ջոց, օգ տա գոր ծում են 1%ոց ֆոր մալի նի և 2%ոց 
կծու նատ րիու մի լու ծույթ նե րը:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ: Ստ րեպ տո կո կե րի վա րա կի նկատ
մամբ ըն կա լու նակ են բո լոր կաթ նա սուն կեն դա նի նե րը և թռ չուն նե րը, սա կայն 
հի վան դութ յան ըն թաց քը կախ ված է կեն դա նի նե րի պահ ված քի և խ նամ քի 
պայ ման նե րից, հա սա կից և վա րակ ման ե ղա նա կից: Սո վո րա բար մատ ղաշ 
կեն դա նի նե րը հի վան դա նում են կյան քի ա ռա ջին օ րե րից մինչև 46 ա մի սը: 
Նո րա ծին հոր թե րի և գառ նե րի մոտ վա րա կը հա ճախ կրում է ստրեպ տո կո
կա յին սեպ տի ցե միա յի բնույթ, իսկ խոճ կոր նե րի մոտ էլ ա վե լի ծանր է ըն թա
նում, բա ցի սեպ տի ցե մա յից, ախ տա հար վում են նաև հո դե րը և գան գու ղե ղի 
թա ղանթ նե րը: Մտ րուկ նե րի մոտ ստրեպ տո կո կա յին թա րա խը անց նե լով ար
յան մեջ, հի վան դութ յու նը հե տա գա յում դրսևոր վում է պոր տա լա րի և հո դե րի 
ախ տա հա րում նե րով: Հա սա կա վոր կեն դա նի նե րի մոտ հա ճախ ախ տա հար
վում են ար գան դի լոր ձա թա ղանթ նե րը և կաթ նա գեղ ձը:

Հի վան դութ յան հա րու ցի չի աղբ յուր են հա մար վում հի վանդ, հի վան դա
ցած ա ռող ջա ցած մատ ղաշ նե րը, ինչ պես նաև կրծի և  ար գան դի լոր ձա թա
ղանթ նե րի ստրեպ տո կո կա յին ախ տա հա րում ներ ու նե ցող հա սա կա վոր կեն
դա նի նե րը: Վա րա կու մը հա ճախ կա տար վում է պոր տա լա րի, ինչ պես նաև 
ներ քին, հատ կա պես կա թի մի ջո ցով և շն չա ռա կան ու ղի նե րով: Սկզբ նա կան 
շրջա նում սուր ըն թաց քով հի վան դա նում են ա ռան ձին մատ ղաշ ներ, ո րոնք 
սատ կում են 23 օ րում: Հե տա գա յում ախ տա հար վում է հա մե մա տա բար հա
սա կա վոր մատ ղաշ նե րի ա վե լի մեծ գլխա քա նակ։ Հի վան դութ յու նը գրե թե 
միշտ ար ձա նագր վում է այն տնտե սութ յուն նե րում, որ տեղ ցածր մա կար դա կի 
վրա են կեն դա նի նե րի պահ ված քի ա նաս նա բու ժասա նի տա րա կան պայ ման
նե րը, մաս նա վո րա պես, խախտ ված են ծնի հի գիե նան, ինչ պես նաև հղի կեն
դա նի նե րի խնամ քի պայ ման նե րը։

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Տար բեր ու ղի նե րով ստրեպ տո կո կե րը անց նե լով նո
րա ծին նե րի օր գա նիզմ, թա փան ցում են ար յան մեջ, նրա նում բազ մա նում և  
ա ռա ջաց նում ար յան վա րակ մա նը և թու նա վոր մա նը բնո րոշ պատ կեր: Բա
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ցա հայտ ված է, որ հի վան դութ յան հա րու ցի չի ախ տած նութ յան գոր ծոն ներ են 
հա մար վում է րիթ րո ցի տա յին թույ նը, «Օ» ստրեպ տա լի զի նը և ֆեր մենտ նե րը:

ԸՆԹԱՑՔԸ ԵՎ ՆՇԱՆՆԵՐԸ: Վա րա կի դրսևոր ման ակն հայտ ձևը բնո րոշ է 
սեպ տի ցե միա յին, ո րը ար տա հայտ վում է մարմ նի բարձր ջեր մութ յամբ, սրտի 
աշ խա տան քի և շն չա ռութ յան ա րա գաց մամբ։

Մատ ղաշ նե րը հրա ժար վում են կեր ըն դու նե լուց, աչ քե րից և ք թից հո սում է 
էք սու դատ, տե սա նե լի լոր ձա թա ղանթ նե րը այ տուց ված են և կարմ րած, նկատ
վում են հո դե րի բոր բո քում ներ, հատ կա պես մտրուկ նե րի և խոճ կոր նե րի մոտ: 
Հե տա գա յում, հի վան դութ յան փոքրինչ ձգձգման դեպ քում, ախ տա հար վում 
են մար սո ղա կան և շն չա ռա կան օր գան նե րը:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Ախ տա բա նա կան 
փո փո խութ յուն նե րը էա կա նա պես հա մա պա տաս խա նում են ստրեպ տո կո կե
րով ար յան վա րակ մա նը: Ա նոթ նե րում ար յու նը ջրիկ է, հե մո լի զի նշան նե րով, 
ար յու նա զե ղում ներ են դիտ վում լոր ձա թա ղանթ նե րում և ներ քին օր գան նե
րում: Բ նո րոշ են փայ ծա ղի մե ծա ցու մը, ռե զի նան ման կազ մութ յու նը և ն րա 
կտրված քի չո րութ յու նը: Հի վան դութ յան են թա սուր և ք րո նիկ ընթացքի դեպ
քում ախ տա հար վում են նաև ներ քին մյուս օր գան նե րը, մաս նա վո րա պես՝ թո
քե րը և մար սո ղա կան ու ղի նե րը:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Կա տար վում է կլի նի կա կան, հա մա ճա րա կա բա նա կան 
տվյալ նե րի, ախ տա բա նաա նա տո միա կան փո փո խութ յուն նե րի և ման րէա բա
նա կան հե տա զո տութ յուն նե րի հի ման վրա:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Հի վանդ կեն դա նի նե րի բուժ ման հա մար ա ռա ջարկ ված են․
 հա կաստ րեպ տո կո կա յին գե րի մուն շի ճուկ, 
 հա կա բիո տիկ ներ և սուլ ֆա նի լա մի դա յին պատ րաս տուկ ներ:

Հի վան դութ յա նը բնո րոշ ընդ հա նուր և  ա ռան ձին օր գան նե րի ախ տա հար
ման նկատ մամբ օգ տա գոր ծում են բուժ ման նշա նա յին մի ջոց ներ:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ: Վա րա կի ընդ
հա նուր կան խար գել ման հիմ քում ըն կած են վերը նշված այն նա խատ րա մադ
րող գոր ծոն նե րի նկատ մամբ մի ջո ցա ռում նե րը, ո րոնք նպաս տում են հա սա
կա վոր և մատ ղաշ կեն դա նի նե րի մոտ ստրեպ տո կո կոզ նե րի աոա ջաց մա նը: 
Ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յուն է դարձ վում հղի կեն դա նի նե րի կաթ նա գեղ ձի, 
ծնի ըն դուն ման հի գիե նա յին։ Նո րա ծին նե րի պոր տա լա րը միշտ պետք է վի
րա բու ժա կան մշակ ման են թար կել: Հի վան դութ յան ա ռանձ նա հա տուկ կան
խար գել ման հա մար օգ տա գոր ծում են հոր թե րի, գառ նե րի և խոճ կոր նե րի հա
կաստ րեպ տո կո կա յին ա ռան ձին և հա մակց ված վակ ցի նա ներ։

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մատղաշի ստրեպտոկոկոզներ հիվանդությունը, համաձայն ՀՀ կա
ռա վարության 3ը օգոստոսի 2006թ թիվ 1081 որոշման, ընդգրկված է 
«Կեն դանիների կարանտինային, հատուկ վտանգավոր և պարտադիր 
ծա նուցման ինֆեկցիոն հիվանդությունների» ցանկի̀  «Պարտադիր ծա
նուց ման ենթակա հիվանդությունների» շարքում։
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 23․1․2 ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ԾԱԳՄԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Դասակարգումը։

 Վի րու սա յին ծագ ման հի վան դութ յուն ներ․
  Թռ չուն նե րի վի րու սա յին ծագ ման հի վան դութ յուն ներ 

 Ն յու կասլ յան և Մա րե կի հի վան դութ յուն ներ / տես մո դուլ 24ում/
 Դե կո րա տիվ և մոր թա տու գա զան նե րի հի վան դութ յուն ներ /տես մո դուլ 25ում/
 Խո շոր և մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի և խո զե րի մատ ղաշ նե րի վի

րու սա յին ծագ ման հի վան դութ յուն ներ։
  Մատ ղաշ նե րի վի րու սա յին պնևմոէն տե րիտ ներ։

23․1․2․1 ՄԱՏՂԱՇՆԵՐԻ ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՊՆԵՎՄՈԷՆՏԵՐԻՏՆԵՐ
Վի րու սա յին ծագ ման ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րի խումբ է, ո րը հա

ճախ հա մակց վում է պայ մա նա կան ախ տա ծին ման րէ նե րով, մի կոպ լազ մա նե
րով, խլա մի դիա նե րով և  այլ միկ րոօր գա նիզմ նե րով, ա ռա ջաց նե լով շնչա ռա
կան և մար սո ղա կան ու ղի նե րի ախ տա հա րում ներ:

ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ: Մատ ղաշ նե րի վի րու սա յին պնևմոէն տե րիտ նե րը 
մեծ տա րա ծում են գտել հատ կա պես զար գա ցած արդ յու նա բե րա կան ա նաս
նա պա հա կան երկր նե րում:

ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԸ. Հի վան դութ յան ա ռա ջաց մա նը ո րո շա կի մաս նակ ցու
թ յուն են ցու ցա բե րում ա դե նա, պար վո. էն տե րո. կո րո նաև պա րա միք սո
վի րուս նե րը: Ն րան ցից ռո տա, էն տե րո, կո րո նա և պա րա միք սո վիուս նե րը 
պա րու նա կում են ՌՆԹ, իսկ ա դե նաև պար վո վի րուս նե րը՝ ԴՆԹ: Շն չա ռա կան 
և մար սո ղա կան հա մա կար գի ախ տա հա րում նե րով հի վանդ կեն դա նի նե րից 
վի րուս նե րը ան ջա տում են և վե րար տադ րում տար բեր բբա յին ա ճեց վածք նե
րում և հա վի սաղ մում:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ: Մատ ղաշ կեն դա նի նե րի շնչա ռա
կան և մար սո ղա կան հա մա կար գե րի վի րու սա յին հի վան դութ յուն նե րը հա ճախ 
ար ձա նագր վում են բազ մա պի սի ստրե սա յին գոր ծոն նե րի ազ դե ցութ յու նից: 
Երբ միան գա մից փոխ վում են նրանց պահ ված քի պայ ման նե րը, խախտ վում 
են կեն դա նի նե րի կե րակր ման ե շա հա գործ ման ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա
կան և հա մա ճա րա կա բա նա կան նոր մե րը: Կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նեն նաև 
տար բեր տնտե սութ յուն նե րից ձեռք բեր ված մատ ղաշ նե րի խմբա վո րում նե րը: 
Նշ ված հի վան դութ յուն նե րի հա րու ցիչ նե րը սո վո րա բար գաղտ նի ձևով շրջապ
տույտ են կա տա րում հա սա կա վոր կեն դա նի նե րի մեջ։ Շն չա ռա կան և մար սո
ղա կան ու ղի նե րի վի րու սա յին հի վան դութ յուն նե րի հա մա ճա րա կի ին տեն սի
վութ յու նը ա ռան ձին դեպ քե րում կա րող է հաս նել 90100 %ի։ 

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Շն չա ռա կան ու ղի նե րի վի րուս նե րը մատ ղաշ նե րի օր
գա նիզմ են թա փան ցում վե րին շնչա ռա կան ու ղի նե րի և թո քե րի լոր ձա թա ղանթ
նե րի է պի թե լի մի ջո ցով: Բազ մա նում և  ա ռա ջաց նում են այդ ու ղի նե րի բոր բո
քում ներ, ո րի պայ ման նե րում ակ տի վա նում են ման րէա կան ին ֆեկ ցիա նե րի 
հա րու ցիչ նե րը, մաս նա վո րա պես՝ պաս տե րե լա նե րը, սալ մո նե լա նե րը, է շե րի խիա
նե րը, ստրեպ տա կոկ կե րը. ինչ պես նաև խլա մի դիա նե րը և մի կոպ լազ մա նե րը։ 

ԸՆԹԱՑՔԸ ԵՎ ՆՇԱՆՆԵՐԸ: Ա դե նա վի րուս նե րով և ռեո վի րուս նե րով հա
րուց վող շնչա ռա կան ու ղի նե րի ախ տա հար ման նշան նե րը հիմ նա կա նում 
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նույնն են, և  ին ֆեկ ցիան դրսևոր վում է թեթև ըն թաց քով ու ա ռանց կլի նի կա
կան նշան նե րի: Խա ռը վի րու սա յին կամ վի րու սա յին և ման րէա կան վա րակ նե
րի հա րու ցիչ նե րի ա սո ցիա ցիա յի դեպ քում հի վան դութ յու նը ըն թա նում է ծանր 
ձևով: Այս դեպ քում հի վան դութ յան գաղտ նի շրջա նը տևում է 27 օր, ո րից հե
տո նկատ վում է մարմ նի ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցում, կեն դա նի նե րը ընկճ ված 
են, քթանցք նե րից և  աչ քե րից հո սում է շճա լոր ձա յին էք սու դատ, հա զում են, 
շնչա ռութ յու նը դժվա րա ցած է, դրսևոր վում են թո քե րի ախ տա հար ման հա մա
լիր նշան ներ: Հ նա րա վոր է նաև միա ժա մա նակ հի վան դութ յան էն տե րի տա յին 
ձևը, ո րը հան գեց նում է կեն դա նի նե րի անկ ման: Բա ցի մատ ղաշ նե րի ստա մոք
սաա ղի քա յին ու ղի նե րի ախ տա հա րու մից, կո վե րի մոտ նկատ վում են վի ժում
ներ, իսկ խո զե րի մոտ բազ մա պի սի նշան նե րից ա ռանձ նաց վում են վի ժում նե
րը կամ ան կեն սու նակ և դիա րեա յով հի վանդ խոճ կոր նե րի ծնվե լը:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Մատ ղաշ նե րի վե րին 
շնչա ռա կան ու ղի նե րի և բ րոնխ նե րի լոր ձա թա ղանթ նե րը են թարկ ված են կա
տա րա յին բոր բոք ման: Թո քե րի ախ տա հա րում նե րը հի շեց նում են պնևմո նիա յին 
բնո րոշ բո լոր դրսևո րում նե րը, ո րի դեպ քում ա ռանձ նաց վում են տար բեր հատ
ված նե րի կար միր և գորշ լ յար դա ցու մը, թո քե րի պնդա ցու մը։ Է նե րի տա յին ձևի 
դեպ քում դիտ վում է բա րակ ա ղիք նե րի լոր ձա թա ղանթ նե րի կա տա րա յին բոր
բո քում, ար յու նալ ցում, այ տու ցա վո րում, տեղտեղ ար յու նա զե ղում ներ և քերծ
վածք ներ, ո րո վայ նա մի զա յին ավ շա յին գեղ ձե րի մե ծա ցում և  այ տու ցա վո րում:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Քա նի որ վի րու սա յին ին ֆեկ ցիա նե րով հա րուց վող ստա
մոք սա ղի քա յին ու ղի նե րի և թո քե րի ախ տա հա րում նե րը չեն դրսևոր վում յու
րա հա տուկ նշան նե րով, այդ կա պակ ցութ յամբ էլ ախ տո րո շու մը կապ ված է 
ո րո շա կի դժվա րութ յուն նե րի հետ: Կ լի նի կա կան հա մա ճա րա կա բա նա կան և  
ախ տա բա նաա նա տո միա կան տվյալ նե րի հետ միա սին դի մում են ախ տո րոշ
ման հիմ նա կան լա բո րա տոր հե տա զո տութ յան մե թո դին, ո րի դեպ քում օգ
տա գոր ծում են վի րու սա բա նա կան, ման րէա բա նա կան, շի ճու կա բա նա կան և 
կեն սա բա նա կան մե թոդ նե րը: 

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Մատ ղաշ նե րի վի րու սա յին պնևմոէն տե րիտ նե րի դեպ քում 
բու ժու մը կա տա րում են ըստ հի վան դութ յան նշան նե րի: Երկ րոր դա յին ին
ֆեկ ցիա նե րի հա րու ցիչ նե րին ակ տի վազր կե լու նպա տա կով օգ տա գոր ծում են 
հա կա բիո տիկ ներ և հա կա ման րէա կան այլ պատ րաս տուկ ներ:

ԻՄՈՒՆԻՏԵՏ: Պայ մա նա կան ախ տա ծին վի րու սա յին ին ֆեկ ցիա նե րով հի
վան դա ցած է. ա ռող ջա ցած կեն դա նի նե րի ար յան շի ճու կում հայտ նա բեր վում 
են օր գա նիզ մի ա ռանձ նա հա տուկ ա նըն կա լու նա կութ յու նը պայ մա նա վո րող 
վի րուս չե զո քաց նող հա կա մար մին ներ: Քա նի որ հի վան դութ յան հա րու ցիչ
նե րը օժտ ված են բազ մա թիվ հա կա ծին նե րով, այդ կա պակ ցութ յամբ ա ռանձ
նա հա տուկ կան խար գել ման մի ջոց նե րը մշակ ված են միայն ա ռան ձին ին ֆեկ
ցիա նե րի նկատ մամբ:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ: Անհ րա ժեշտ է 
վե րաց նել այն բո լոր ստրե սա յին գոր ծոն նե րը, ո րոնք նպաս տում են մատ ղաշ
նե րի պնևմոէն տե րիտ նե րի ա ռա ջաց մա նը: Այն տնտե սութ յուն նե րում, որ տեղ 
ար ձա նագր վում են մատ ղաշ նե րի պնևմո նիա և դիա րեա, պետք է խու սա փել 
այդ տա րածք նե րից կեն դա նի ներ ներ մու ծել նախ րի հա մալր ման հա մար։

Ա նա պա հով տնտե սութ յուն նե րում հի վանդ կեն դա նի նե րին ա ռանձ նաց
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նում են և բու ժում: Կար գա վո րում են նո րա ծին նե րի կե րակր ման, խնամ քի 
պայ ման նե րը, սահ ման ված կար գով կա տա րում են ախ տա հա նութ յուն ներ:

Խո զե րի ռո տա վի րու սա յին և պար վո վի րու սա յին ին ֆեկ ցիա նե րի կան խար
գել ման հա մար օգ տա գոր ծում են վակ ցի նա ներ։

Խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի ա դե նա վի րու սա յին ին ֆեկ ցիա յի նկատ
մամբ մշակ ված են․

 Ա դե նաՄԱԱ վակ ցի նա, 
 Հոր թե րի կո րո նա վի րուս նե րի նկատ մամբ՝ ՀՕԱի ֆոր մոլ վակ ցի նա,
 Գե րի մուն շի ճուկ 
 Քի միա կան բու ժիչ պատ րաս տուկ ներ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մատղաշի վիրուսային պնևմոէնտերիտներ հիվանդությունը, համաձայն 
ՀՀ կառավարության 3ը օգոստոսի 2006թ թիվ 1081 որոշման, ընդգրկված 
է «Կենդանիների կարանտինային, հատուկ վտանգավոր և պարտադիր ծա
նուց ման ինֆեկցիոն հիվանդությունների» ցանկի̀  «Պարտադիր ծա նուց
ման ենթակա հիվանդությունների» շարքում։

23․1․3 ՍՆԿԱՅԻՆ ԾԱԳՄԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Դասակարգումը։

 Սնկային ծագման հիվանդություններ․
 Թռ չուն նե րի սնկա յին հի վան դութ յուն ներ /տես մո դուլ 24ում/, 
 Դե կո րա տիվ և մոր թա տու գա զան նե րի հի վան դութ յուն ներ /տես մո դուլ 

25ում/։
 Խո շոր և մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի և խո զե րի մատ ղաշ նե րի սնկա

յին ծագ ման հի վան դութ յուն ներ․
 Դեր մա տո մի կոզ նե րը․

• Տ րի խո ֆի տիա
• Միկ րոս պո րիա
• Ֆա վուս /տես մո դուլ 24ում/
• 
23․1․3․1 ԴԵՐՄԱՏՈՄԻԿՈԶՆԵՐ
Դեր մա տո մի կոզ նե րը մաշ կի և ն րա ա ծանց յալ նե րի ին ֆեկ ցիոն սնկա յին հի

վան դութ յուն ներ են, ո րոնք հա րուց վում են դեր մա տո ֆիտ նե րով:
ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԸ: Պատ կա նում են ան կա տար սնկե րին, ո րոն ցով հի վան

դա նում են ըն տա նի բո լոր կեն դա նի նե րը, մուշ տա կա տու գա զան նե րը, ուղ
տե րը, վագ րե րը, կրծող նե րը, հի վան դա նում են նաև մար դիկ: Այս սնկե րը մա
կա բուծ վում են միայն մաշ կի եղ ջե րաց ված շեր տում և ն րա ա ծանց յալ նե րում: 

Տար բե րում են դեր մա տո մի կոզ նե րի ե րեք հիմ նա կան խմբեր․
 Տ րի խո ֆի տոզ
 Միկ րոս պո րոզ 
 Ֆա վուս  

Քա նի որ ա ռա ջին եր կու սը օժտ ված են մի շարք նման հատ կա նիշ նե րով, 
ուս տի նրանք ներ կա յաց վում են խու զող մրմնջուկ/1/ ընդ հա նուր ան վան 
1 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=87749 
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տակ: Սա կայն հաշ վի առ նե լով հա րու ցիչ նե րի կեն սա բա նա կան հատ կութ յուն
նե րի տար բե րութ յուն նե րը, նրանց ան վա նում են ըստ հի վան դութ յան՝ Տ րի խո
ֆի տոզ կամ Տ րի խո ֆի տիա և Մի կոս պո րիա:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում կեն դա նի նե րի խու զող մրմնջուկ 
(տրի խո ֆի տիան, միկ րոս պո րիան) հի վան դութ յան դեմ պայ քա րի և կան
խար գել ման հրա հան գը հաս տատ ված է Գ յու ղատն տե սութ յան նա խա րա
րութ յան սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան պե տա կան ծա ռա յութ յան պե տի 
10 հոկ տեմ բե րի 2013 թ. N 598ն հ րա մա նով։

23․1․3․1․1 ՏՐԻԽՈՖԻՏԻԱ
Տ րի խո ֆի տիան՝ տրի խո ֆի տո զը ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն է, ո րը բնո րոշ 

է մաշ կի վրա սահ մա նա փակ ված, մա զե րը հիմ քից կտրատ ված, թե փա կալ ված 
կամ շճա թա րա խա յին էք սու դա տով և հաստ կե ղե րի գո յաց մամբ հատ ված նե
րի ա ռա ջա ցու մով:

ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԸ: Տ րի խո ֆի տիան կամ տրի խո ֆի տո զը հա րու ցում են 
Trichophyton սե ռին պատ կա նող Tr. verucosum, Tr. gypseum, Tr. equinum սնկե
րը: Երկկճ ղա կա վոր կեն դա նի նե րի տրի խո ֆի տիա յի հիմ նա կան հա րու ցիչն է 
Tr.verucosum, ձիե րի նը՝ Tr. equinum, իսկ խո զե րի նը, կա տու նե րի նը, շնե րի նը, 
մուշ տա կա տու գա զան նե րի նը, կրծող նե րի նը՝ Tr. gypseum: Ն րանք ա ճում են 
ոչ միայն մաշ կի վրա և մա զե րում, այլև խո տի, ծղո տի, գո մաղ բի վրա և  ար
հես տա կան սննդա յին մի ջա վայ րե րում: Մաշ կի և մա զե րի վրա մա կա բու ծում 
են սնկա մարմ նի ձևով, ո րի հիմ քե րը շար քե րով ըն կած են մա զի եր կա րութ յան 
և ն րա հիմ քի վրա: Սն կի սպոր նե րը 38 մկմ ի են հաս նում, միաբ ջիջ են և  օ վա
լաձև։ Ախ տա բա նա կան նյու թում պահ պան վում են մինչև 7 տա րի, հո ղում՝ 
142 օր։ Մինչև 1000C չոր ջեր մութ յու նում սպոր նե րը ոչն չա նում են 1 ժա մում։ 
Ախ տա հա նիչ նյու թե րից ա ռա վել արդ յու նա վետ են մինչև 5°C ծծմբա կար բո
լա յին խառ նուր դի 10%ոց լու ծույ թը, 2% ֆոր մալ դե հի դի լու ծույ թը, 10%ոց 
կծու նատ րիու մի լու ծույ թը և նույն խտութ յամբ քլո րա յին յո դի լու ծույ թը:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ: Հի վան դութ յան նկատ մամբ ա ռա
վե լա պես ըն կա լու նակ են խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րը, ձիե րը, շնե րը, 
կա տու նե րը, մկնե րը, առ նետ նե րը, մուշ տա կա տու գա զան նե րը և  այլ գի շա
տիչ ներ: Խո զե րը, ոչ խար նե րը և  այ ծե րը հազ վա դեպ են հի վան դա նում, բարձր 
ըն կա լու նա կութ յուն ու նեն 2 ամ սա կա նից մինչև 1 տա րե կան խո շոր եղ ջե րա
վոր ա նա սուն նե րի մատ ղաշ նե րը: Չ նա յած հի վան դութ յու նը ար ձա նագր վում 
է տար վա բո լոր ե ղա նակ նե րին, հա ճախ ա ռա վե լա գույն վա րակ վա ծութ յու նը 
դիտ վում է աշ նա նը, ձմռա նը և վաղ գար նա նը, ո րը կապ ված է օր գա նիզ մի 
դիդ մադ րո ղա կա նութ յան հետ։ Հի վանդ կեն դա նի նե րից հա րու ցի չը ա ռողջ նե
րին է փո խանց վում ան մի ջա կան շփման և փո խանց ման գոր ծոն ներ հա մար
վող ա ռար կա նե րի, ինչ պես նաև մկնան ման կրծող նե րի մի ջո ցով։

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Տ րի խո ֆի տիա յի հա րու ցիչ նե րը լավ բազ մա նում են 
մաշ կի եղջ րա յին նյու թում, ո րը մեծ քա նա կութ յամբ գտնվում է վեր նա մաշ կի 
և մա զե րի մեջ: Սն կից ար տա զատ վող ֆեր մենտ նե րը ա ռա ջաց նում են մաշ կի 
մա կե րե սա յին բոր բո քում և  եղ ջե րա շեր տը դարձ նում փուխր:
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ԸՆԹԱՑՔԸ ԵՎ ՆՇԱՆՆԵՐԸ: Հի վան դութ յան գաղտ նի շրջա նը տևում է 830 
օր, ո րը կախ ված է հա րու ցի չի վա րա կու նա կութ յու նից, 
կեն դա նու հա սա կից և  ի մու նա հա կազդ ման վի ճա կից: Խո
շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի մոտ ա ռա վե լա պես ախ տա
հար վում է գլխի, պա րա նո ցի, կող քե րի, եր բեմն մեջ քի, հե
տանց քի հատ վա ծի մաշ կը, իսկ հոր թե րի մոտ̀  բե րա նի և  
աչ քե րի շուրջ, ճա կա տի և պա րա նո ցի մաշ կը, ինչ պես նաև 
մարմ նի և  այլ հատ ված նե րի և պո չի մաշ կը։ 
Ն կար 1։ Տ րի խո ֆի տիա յի տա րած ված ձև:

Տար բե րում են տրի խո ֆի տիա յի մա կե րե սա յին, խո րա նիստ կամ ֆոլ կու լա
յին և  ա տի պիկ ձևե րը: 

Քա նի որ հա սա կա վոր կեն դա նի նե րի կա յու նութ յու նը բարձր է այս հի վան
դութ յան նկատ մամբ, այս տե սա կե տից վա րա կի մա կե րե սա յին և  ա տի պիկ 
ձևե րը նրանց մոտ է ար ձա նագր վում, իսկ մատ ղաշ նե րը հի վան դա նում են 
խոր կամ չա րո րակ ձևով: Ախ տա հար ված օ ջախ նե րի քա նա կութ յու նը տար
բեր է, ո րոնք հա տու կեն տից հաս նում են տասն յակ նե րի, հա ճախ, որ պես բար
դա ցում, միա ձուլ վում են և  ա ռա ջաց նում զանգ վա ծա յին ախ տա հար ված տա
րածք: Հի վանդ հոր թե րը կորց նում են բտվա ծութ յու նը, խիստ ընկ նում են ա ճը 
և զար գա ցու մը: Հի վան դութ յան ա տի պիկ կամ ջնջված ոչ բնո րոշ ձևը ար ձա
նագր վում է ամ ռան ա միս նե րին, այն էլ՝ հա սա կա վոր կեն դա նի նե րի մոտ: 

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Կա տար վում է շատ թե քիչ բնո րոշ կլի նի կա կան նշան
նե րի և հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րի հի ման վրա: Անհ րա ժեշ տութ յան 
դեպ քում դի մում են սնկա բա նա կան հե տա զո տութ յան, ո րը ի րա կա նաց վում 
է մաշ կի ախ տա հար ված և  ա ռողջ հատ ված նե րից վերց րած ախ տա բա նա կան 
նյու թի ման րա դի տակ ման և հա րու ցի չի ա ճեց ված քի ստաց ման մի ջո ցով: 

ՏԱՐԲԵՐԻՉ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Եղ ջե րա վոր և մանր կեն դա նի նե րի տրի
խո ֆի տիան տար բեր վում է միկ րոս պո րա յից, ո րի դեպ քում սպոր նե րը ա վե լի 
փոքր են, քան տրի խո ֆի տիա յի նը, և դա սա վոր վում են շղթա նե րով: Միկ րո
սպո րիա յով ախ տա հար ված մա զե րի ուլտ րա մա նու շա կա գույն ճա ռա գայթ ման 
դեպ քում լու մի նես ցեն տա յին ման րա դի տա կով դիտ վում է վառ կա նաչ առ կայ
ծում, ո րը չի լի նում տրի խո ֆի տիա յի ժա մա նակ: Տ րի խո ֆի տիան տար բեր վում 
է քո սից, ո րի դեպ քում ախ տա հա րու մը կլոր ձևի չէ, կե ղե րը հաստ չեն, իսկ 
ման րա դի տա կով հայտ նա բե րում են քո սի տզե րին: Էկ զե մա նե րը և  ոչ վա րա կիչ 
բնույ թի մաշ կի բոր բո քում նե րը լի նում են միայն աոան ձին կեն դա նի նե րի մոտ:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Տ րի խո ֆի տիա յով հի վանդ կեն դա նի նե րին բու ժում են մե կու
սաց ված պայ ման նե րում: Որ պես բուժ ման յու րա հա տուկ մի ջոց, խո շոր եղ ջե
րա վոր ա նա սուն նե րի հա մար օգ տա գոր ծում են ԼՏՖ 130, իսկ ձիե րի հա մար՝ 
ՍՊ1 վակ ցի նա նե րը: Այդ նպա տա կով վակ ցի նան նե րար կում են որ պես կան
խար գե լիչ կրկնա կի բաժ նե չա փով: Վակ ցի նա յով բուժ ման դեպ քում չեն օգ
տա գործ վում դե ղո րայ քա յին մի ջոց ներ, իսկ ե թե տա րած ված ախ տա հա րում
ներ են, կեն սա պատ րաս տու կը նե րար կում են եռն վագ, իսկ կե ղե րը մշա կում 
փափ կեց նող նյու թե րով: Արդ յու նա վետ են հա մար վում այն պի սի սնկաս պան 
մի ջոց նե րը, ինչ պի սիք են 1 քլո րա յին յո դը, ՌՕՍԿը, ՍԿ9, « Յամ» քսու քը: 
Դ րա կան արդ յուն քով փոր ձարկ վել է գրի զեո ֆուլ վին հա կա բիոիո տի կը, ո րը 
տրվում է կե րի հետ:
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ԻՄՈՒՆԻՏԵՏԸ: Հի վան դա ցած և  ա ռող ջա ցած կեն դա նի նե րի մոտ ձևա վոր
վում է հետ վա րա կա յին լար ված և տ ևա կան ի մու նի տետ, և  որ պես կա նոն 2րդ  
ան գամ չեն հի վան դա նում: Ագլ յու տի նին նե րը և կոմպ լե մենտ կա պող հա կա
մար մին նե րը ար յան մեջ պահ պան վում են մի քա նի ա միս: Հի վան դութ յան 
կան խար գել ման և բուժ ման հա մար ա ռա ջարկ ված են բարձր ի մու նա ծին ակ
տի վութ յամբ օժտ ված կեն դա նի, բայց թու լաց ված սնկե րից պատ րաստ ված 
վակ ցի նա ներ, դրանք են՝ ԼՏՖ130 և ՏՖ130 խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե
րի հա մար, ՍՊ1՝ ձիե րի հա մար, « Մեն տո վակ»՝ մուշ տա կա տու գա զան նե րի 
և ճա գար նե րի հա մար, «Տ րի խո վիս»՝ ոչ խար նե րի հա մար: Կեն սա պատ րաս
տուկ նե րը օգ տա գոր ծում են ներմ կա նա յին ե ղա նա կով երկն վագ նույն հատ
վա ծում, 1014 օր ընդ մի ջու մով: Հոր թե րի մոտ ի մու նի տե տը ձևա վոր վում է 
2րդ վակ ցի նա ցու մից 2130 օր հե տո և պահ պան վում է 810 տա րի, ձիե րի 
մոտ՝ 6 տա րի, մուշ տա կա տու գա զան նե րի և ճա գար նե րի մոտ՝ 3 տա րի: Եր
բեմն վակ ցի նա յի նե րարկ ման հատ վա ծում ա ռա ջա նում են կե ղեր, ո րը չեն 
մշա կում դե ղո րայ քով, քա նի որ 1530 օր վա ըն թաց քում ինք նին մաքր վում է:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ԵՎ  ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ: Կեն դա նի նե րի 
պահ ված քի նոր մե րի պահ պա նու մը, ա նաս նա շեն քե րի կան խար գե լիչ ախ տա
հա նում նե րը, կրծող նե րի դեմ պայ քա րը, կան խար գե լիչ կա րան տի նի պահ
պա նու մը կար ևոր մի ջո ցա ռում ներ են տրի խո ֆի տիա յի նկատ մամբ ա պա հով 
տնտե սութ յուն նե րի պահ պան ման հա մար: Նախ կի նում ա նա պա հով և ս պառ
նա լի քի են թա կա տնտե սութ յուն նե րում կան խար գե լիչ նպա տա կով հոր թե րին 
վակ ցի նա ցում էին 1 ամ սա կան հա սա կից, իսկ մտրուկ նե րին՝ 3 ամ սա կա նից: 
Ա նա պա հով տնտե սութ յուն նե րում ար գել վում է կեն դա նի նե րի վե րախմ բա
վո րու մը, հի վանդ նե րին մե կու սաց նում են և բու ժում: Վա րակ ման մեջ կաս
կած վող կեն դա նի նե րին պատ վաս տում են և հի վանդ ներ հայտ նա բե րե լու 
նպա տա կով 5 օր ընդ մի ջու մով ստու գում ներ կա տա րում: Ա նաս նա շեն քի 
ախ տա հա նութ յան հա մար օգ տա գոր ծում են 1 տո կո սա նոց կծու նատ րիու մի 
պա րու նա կութ յան, 2 տո կո սա նոց ֆոր մալ դե հի դի լու ծույթ կամ ֆոր մա լին կե
րո սի նա յին լու ծույթ, ո րը բաղ կա ցած է 10 մաս ֆոր մա լի նից և 10 կե րո սի նից, 
5 կրիո լի նից և 75 մաս ջրից: Հո ղի մա կե րե սը վնա սա զեր ծում են ոչ պա կաս 
5 տո կո սա նոց ակ տիվ քլոր պա րու նա կող քլո րակ րի, 4 տո կո սա նոց ֆոր մալ
դե հի դի լու ծույթ նե րով: Տն տե սութ յուն նե րը տրի խո ֆի տիա յի նկատ մամբ հա
մար վում են ա պա հով, ե թե հի վան դութ յան վեր ջին դեպ քից ան ցել է 2 ա միս, և  
անց կաց վել է եզ րա փա կիչ ախ տա հա նութ յուն:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Տ րի խո ֆի տիան կամ տրի խո ֆի տոզ հի վան դութ յու նը, հա մա ձայն ՀՀ կա ռա վա
րութ յան 3ը օ գոս տո սի 2006թ․ թիվ 1081 ո րոշ ման, ընդգրկ ված է « Կեն դա նի նե րի 
կա րան տի նա յին, հա տուկ վտան գա վոր և պար տա դիր ծա նուց ման ին ֆեկ ցիոն 
հի վան դութ յուն նե րի» ցան կի̀  « Հա տուկ վտան գա վոր հի վան դութ յուն նե րի» և 
« Պար տա դիր ծա նուց ման են թա կա հի վան դութ յուն նե րի» շար քում։

23․1․3․1․2 ՄԻԿՐՈՍՊՈՐԻԱ
Միկ րոս պո րիան (Microsporosis) կամ միկ րոս պո րոզ՝ ին ֆեկ ցիոն հի վան

դութ յուն է, ո րը բնո րոշ է մաշ կի և ն րա ա ծանց յալ նե րի մա կե րե սա յին ախ տա
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հա րում նե րով։ Հա րու ցի չը սունկ է, ո րը պատ կա նում է (microsponum) սե ռին: 
Հայտ նի են հա րու ցի չի մի շարք տե սակ ներ. 

 M.eguinum, ո րով հի վան դա նում են ձիե րը, 
 М. Lanosum՝ հի վան դա նում են կա տու նե րը, շնե րը, մուշ տա կա տու գա

զան նե րը, 
 M. Gypseum՝ ախ տա հա րում է կա տու նե րին, շնե րին, ձիե րին, եր բեմն 

նաև հոր թե րին և մ յուս կեն դա նի նե րին, 
 М. Nanum՝ հի վան դա նում են խո զե րը: 

Հա րուց չի սպոր նե րը տե ղադր վում են ախ տա հար ված մա զի ներ սում և մա
կե րե սին: 

ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հա րու ցիչ նե րը հո ղում պահ պան վում են 2 տա րի, 
ախ տա հար ված մա զի մեջ՝ 25 տա րի, իսկ բա րեն պաստ պայ ման նե րում կա
րող են բազ մա նալ հո ղի մեջ: Ֆոր մալ դե հի դի 13% ոց լու ծույ թում ոչն չա նում 
են 15 րո պեում, 58 %ոց հիմ նա յին նյու թե րի լու ծույթ նե րից ոչն չա նում են 
2030 րո պեում:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ: Միկ րոս պո րիան հա ճախ հան դի
պում է կա տու նե րի, շնե րի, ձիե րի մոտ: Հի վան դութ յան նկատ մամբ ըն կա լու նակ 
են նաև մուշ տա կա վոր գա զան նե րը, խո զե րը, առ նետ նե րը, մկնե րը, ծո վա խո
զուկ նե րը, եր բեմն նաև վայ րի կեն դա նի նե րը; Չ նա յած զգա յուն կեն դա նի նե րի 
բո լոր հա սակ ներն են հի վան դա նում, սա կայն հա մա ճա րա կի ուժ գնութ յու նը 
ա ռա վե լա պես ար տա հայտ վում է մատ ղաշ նե րի մոտ, ո րոնք վա րակ վում են 
ի րենց կյան քի ա ռա ջին օ րե րից: Այս պես, խո զե րը ա վե լի ըն կա լու նակ են մինչև 
4 ամ սա կան հա սա կը, իսկ ձիե րը՝ մինչև 27 տա րե կան: Հի վան դութ յան հա րու
ցի չի աղբ յու րից ման րէ ներն ար տա զատ վում են ախ տա հար ված օ ջախ նե րից 
թե փուկ նե րի, մա զե րի մի ջո ցով և վա րա կում շրջա պա տի ա ռար կա նե րը: 

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Մակ րոօր գա նիզ մի պա տաս խան հա կազ դու մը հա
րու ցի չի նկատ մամբ և  ախ տա բա նութ յան զար գաց ման ըն թաց քը նույնն է, 
ինչ պես տրի խո ֆի տիա յի դեպ քում /տես Տ րի խո ֆի տիա հի վան դութ յու նը/:

ԸՆԹԱՑՔԸ ԵՎ ՆՇԱՆՆԵՐԸ: Ինչ պես տրի խո ֆի տիա յի դեպ քում, միկ րոս
պո րիան ևս  ըն թա նում է մա կե րե սա յին, խոր և  ա տի պիկ, ինչ պես նաև թաքն
ված ձևե րով: 

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Կեն դա նի նե րի միկ րոս պո րիան ախ տո րո շում են հա մա ճա
րա կա բա նա կան տվյալ նե րի, կլի նի կա կան նշան նե րի, լ յու մի նիս ցեն տա յին մե թո դի 
ու ման րէա կան քսուք նե րի ման րա դի տա կա յին հե տա զոտ ման մի ջո ցով: Ե թե մա
զե րը ախ տա հար ված են միկ րոս պո րիա յով, ա պա ուլտ րա մա նու շա կա գույն ճա
ռա գայթ նե րի ազ դե ցութ յու նից առ կայ ծում են վառ կա նաչ գույ նի: Տար բե րիչ ախ
տո րո շու մը կա տար վում է տրի խո ֆի տիա յի, քո սի, Ա հի պո վի տա մի նո զի, մաշ կի 
բոր բո քում նե րի նկատ մամբ: Վեր ջին եր կու դեպ քե րում ախ տա բա նա կան նյու թի 
մեջ չի հայտ նա բեր վում հի վան դութ յան հա րու ցիչ, իսկ քո սի դեպ քում հայտ նա բե
րում են վա րա կի հա րու ցիչ հա մար վող տզե րին: Տ րի խո ֆի տիա լի դեպ քում ախ
տա հար ված մա զե րը լ յու մի նիս ցեն տա յին մե թո դով չեն ար ձա կում կա նաչ գույն:

ԲՈՒԺՈՒՄ: Միկ րոս պո րա յի դեպ քում չի ա ռա ջարկ ված բուժ ման յու րա հա
տուկ մի ջոց: Այդ նպա տա կի հա մար պի տա նի են սնկաս պան նյու թե րը, ո րոնք 
օգ տա գործ վում են տրի խո ֆի տիա յի դեպ քում: 

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Միկ րոս պո րիա յի յու րա հա տուկ կան խար գել ման 
նպա տա կով ա ռա ջարկ վել են վակ ցի նա ներ․
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 վան դերմ 
 պո լի վակ: 

Հի վանդ կեն դա նի նե րի հետ աշ խա տե լու ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է պահ
պա նել անձ նա կան կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ներ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Միկ րոս պո րիա հի վան դութ յու նը, հա մա ձայն ՀՀ կա ռա վա րութ յան 3ը 
օ գոս տո սի 2006թ թիվ 1081 ո րոշ ման, ընդգրկ ված է « Կեն դա նի նե րի կա րան
տի նա յին, հա տուկ վտան գա վոր և պար տա դիր ծա նուց ման ին ֆեկ ցիոն հի
վան դութ յուն նե րի» ցան կի̀  « Հա տուկ վտան գա վոր հի վան դութ յուն նե րի» 
և « Պար տա դիր ծա նուց ման են թա կա հի վան դութ յուն նե րի» շար քե րում։

23․1․3․1․3 ՖԱՎՈՒՍ
Ն շում․ տես մո դուլ 24ը՝ սնկա յին ծագ ման հի վան դութ յուն ներ են թա բաժ նում։

23․1․4 ՄԱԿԱԲՈՒԾԱՅԻՆ ԾԱԳՄԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Դա սա կար գու մը։

 Թռ չուն նե րի մատ ղա շի մա կա բու ծա յին հի վան դութ յուն ներ /տես՝ մո դուլ 
24ում/,

 Դե կո րա տիվ և մոր թա տու գա զան նե րի մատ ղա շի մա կա բու ծա յին հի
վան դութ յուն ներ /ՏԵՍ՝ ՄՈԴՈՒԼ 25ՈՒՄ/։

 Խո շոր և մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի, խո զե րի, ձիե րի և ճա գար նե րի 
մատ ղաշ նե րի մա կա բու ծա յին հի վան դութ յուն ներ․

• Տ րե մա տո դոզ ներ
• Ցես տո դոզ ներ
• Նե մա տո դոզ ներ
• Նա խա կեն դա նի նե րով պայ մա նա վոր ված հի վան դութ յուն ներ
• Տ զե րով պայ մա նա վոր ված հի վան դութ յուն ներ
• Մի ջատ նե րով պայ մա նա վոր ված հի վան դութ յուն ներ
• 
23․1․4․1 ՏՐԵՄԱՏՈԴՈԶՆԵՐ
23․1․4․1․1 ՏԱՎԱՐԻ ԵՎ ՄԱՆՐ ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ 
ՖԱՍՑԵԼՅՈԶՆԵՐ
Ֆաս ցել  յոզ նե րը ըն տա նի և վայ րի ո րո ճող նե րի սուր կամ քրո նիկ ըն թացք 

ու նե ցող հի վան դութ յուն ներ են: Հա րու ցիչ նե րը պատ կա նում են Fasciolidae 
ըն տա նի քին և Fasciolata կար գին: Այս հի վան դութ յամբ վա րակ վում են նաև 
միասմ բակ կեն դա նի նե րը, գի շա տիչ նե րը, կրծող նե րը և մար դը: Հա րու ցիչ նե
րը տե ղա կայ վում են լ յար դի լե ղա ծո րան նե րում և լե ղա պար կում։

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Ֆաս ցել  յո զի հա րու ցիչ նե րը եր կուսն 
են՝ Fasciola hepaticaն կամ սո վո րա կան ֆաս ցիո լան, և F giganticaն կամ 
հսկա ֆաս ցիո լան։ 

 F.hepatica մար մի նը տեր ևաձև է, եր կա րութ յու նը 23սմ  է, իսկ լայ նու
թյու նը 0.81.2 սմ։ 
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 F. giganlica եր կա րութ յու նը 47.5սմ  է, լայ նութ յու նը 0.51,2սմ, մար մի նը 
նշտա րան ման է: 

Հա սուն մա կա բույծ նե րը գոր շա դարչ նա գույն են, ֆաս ցիո լա նե րի մար մի նը 
ար տա քի նից պատ ված է սուր եզ րեր ու նե ցող, բա հան ման փշիկ նե րով: Ֆաս
ցիո լա յի ձվե րը օ վա լա ձեւ են, դեղ նաոս կե գույն, եր կա րութ յու նը 0.120.14 մմ  է, 
իսկ լայ նութ յու նը՝ 0,070.09մմ, ձուն մեկ բևե ռում ու նի կա փա րիչ, իսկ մյուս 
բևե ռում թմբաձև լայ նա ցում:

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Մա կա բույ ծի ձվե րի զար գա ցու մը տե ղի է ու նե
նում կանգ նած և քաղց րա համ ջրե րում: Ձ վում 2030°C ջեր մաս տի ճա նի պայ
ման նե րում, 1218 օ րում զար գա նում է տան ձան ման, թար թիչ նե րով պատ ված 
մի րա ցի դիան, ո րը լքե լով ձուն սկսում է լո ղալ ջրամ բա րի մա կե րե սին և  այդ ըն
թաց քում չի սնվում: Հան դի պե լով մի ջանկ յալ տե րե րին՝ ա վա զա նա յին, Lymnaea 
truncatula (մինչև 1 սմ  եր կա րութ յուն ու նե ցող, մուգդարչ նա գույն, աշ տա րա
կան ման խխունջ ներ են) և L.auricularia խխունջ նե րին, սի րա ցի դիա նե րը կպչե
լով դրանց ոտ քին, ցի տո լի տիկ ֆեր մեն տի ներ գոր ծու թ յան շնոր հիվ, 30 րո պեի 
ըն թաց քում ներդր վում են դրանց մարմ նի մեջ և տե ղա շարժ վե լով հաս նում 
մինչև խխուն ջի լ յար դը, որ տեղ և շա րու նակ վում է դրանց հե տա գա, ան սեռ 
զար գա ցու մը: Սկզ բում ձևա վոր վում է սպո րա ցիս տը (սաղմ նա յին բջիջ ներ պա
րու նա կող եր կա րա վուն պարկ), այ նու հետև ռե դիան (ձևա վոր ված թր թուր նե րով 
լե ցուն պարկ) և ցեր կա րիա նե րը (պոչ ու նե ցող ե րի տա սարդ ֆաս ցիո լա նե րը): 
Լա վա գույն պայ ման նե րում խխուն ջում ցեր կա րիա նե րի զար գա ցու մը տևում է 
23 ա միս: Ան բա րեն պաստ պայ ման նե րի դեպ քում խխուն ջի օր գա նիզ մում ցեր
կա րիա նե րի փո խա րեն զար գա նում են երկ րորդ և  եր րորդ սերն դի ռե դիա նե րը։ 
Մեկ մի րա ցի դիա յից ա ռա ջա նում են մինչև 1000 ցեր կա րիա ներ: Ցեր կա րիա նե
րը ինք նու րույն դուրս գա լով խխուն ջի մարմ նից, կպչե լով ա ռափն յա խո տե րին, 
քա րե րին և  այլ ա ռար կա նե րի, մի քա նի րո պեի ըն թաց քում ցիս տա վոր վե լով վեր 
են ած վում ին վա զիոն ա դո լես կա րիա նե րի: Կեն դա նի նե րը վա րակ վում են կե րի 
կամ ջրի հետ կլա նե լով ին վա զիոն ա դո լես կա րիա նե րին, ո րոնք ընկ նե լով վերջ
նա կան տե րե րի ա ղիք նե րը, ա զատ վե լով հաստ պաշտ պա նիչ թա ղան թից, վեր 
են ած վում ե րի տա սարդ ֆաս ցիո լա նե րի: Վեր ջին ներս դե պի լ յարդ և լե ղու ղի
ներ գաղթ կա տա րում են եր կու ճա նա պար հով: Մի դեպ քում ար յու նա յին ճա
նա պար հով դար բա սա յին ե րա կի մի ջո ցով, ո րը տևում է 2.54 ա միս, մյուս դեպ
քում անց նե լով ա ղե պա տի մի ջով, սկզ բում թա փան ցում են ո րո վայ նի խո ռոչ, 
այն տե ղից էլ ծա կե լով լ յար դի թա ղան թը, ներդր վում են լե ղու ղի նե րի մեջ: Այս 
ճա նա պար հի տևո ղութ յու նը կազ մում է 68 շա բաթ: Ֆաս ցիո լա նե րը տի րոջ օր
գա նիզ մում մա կա բուծ վում են տա րի նե րով: 

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ: Ֆաս ցել  յո զը հան դի պում է Հա
յաս տա նի հա մար յա բո լոր շրջան նե րում, հատ կա պես խո նավ և  անձր ևա յին 
տա րի նե րին։ Հի վան դութ յան տա րած ման սահ ման նե րը պայ մա նա վոր ված են 
խխունջ նե րի առ կա յութ յամբ, ո րոնք բնակ վում են 5․89․0 pH ու նե ցող ջրամ
բար նե րում, ինչ պես նաև ցա մա քում, հատ կա պես ոչ մեծ լճակ նե րի և  ա ռու
նե րի ա փե րին: Ա ռատ անձրև նե րից հե տո, դրանց կա րե լի է հան դի պել կեն
դա նի նե րի և մարդ կանց, ինչ պես նաև տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի ոտ քա և  
ան վա հետ քե րում: Հա յաս տա նի պայ ման նե րում կեն դա նի նե րը ֆաս ցել յո զով 
վա րակ վում են հու նի սի վեր ջե րից սկսած, հետ ևա բար, հա րու ցիչ նե րի ձվե րը 
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կեն դա նի նե րի կղկղան քում ար դեն հայտ նա բեր վում 
են աշ նան կե սե րին։ Հա րու ցիչ նե րի ձվե րը 4050°C 
ջեր մաս տի ճա նի պայ ման նե րում ոչն չա նում են 3040 
րո պեի ըն թաց քում, իսկ 50°C` վայր կե նա պես: Հինգ 
աս տի ճան բա ցա սա կան ջեր մութ յան պայ ման նե րում 
ոչն չա նում են մեկ օ րից:

Ն կար 2։ Ֆաս ցիո լա հե պա տի կա յի կեն սա կեր պը։

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Ե րի տա սարդ ֆաս ցիո լա նե րը ի րենց գաղ թի ժա մա նակ 
մե խա նի կո րեն վնա սում են ա ղե պա տը, ար յան և  ավ շա յին ա նոթ նե րի պա տե րը 
և լ  յար դը, ո րի հետ ևան քով տվյալ օր գան նե րում ա ռա ջա նում են բոր բո քա յին եր
ևույթ ներ: Ե րի տա սարդ ֆաս ցիո լա նե րը գաղ թի ժա մա նակ ի րենց վրա ներկ րում 
են մե ծա քա նակ ման րէ ներ: Հա սուն ֆաս ցիո լա նե րը տե ղա շարժ վե լով լե ղու ղի նե
րում, ի րենց փշիկ նե րով մե խա նի կո րեն վնա սում են լոր ձա թա ղանթ նե րը, պատ
ճառ դառ նա լով բոր բո քում նե րի և հե տա գա յում նաև լե ղա քա րե րի ա ռա ջաց ման: 
Կու տակ վե լով լե ղու ղի նե րում, դրանք խցա նում նե րի, ինչ պես նաև հե տա գա յում 
լե ղա կան գի պատ ճառ են դառ նում, ո րի հետ ևան քով նախ խան գար վում է մար
սո ղութ յու նը, իսկ այ նու հետև ա ռա ջա նում են լ յար դի բոր բո քում ներ, ան գամ՝ 
ցի ռոզ: Ֆաս ցիո լա նե րի նյու թա փո խա նա կութ յան ար գա սիք նե րը ներծծ վե լով ար
յան մեջ, ա ռա ջաց նում են օր գա նիզ մի սենս բի լի զա ցիա և  ինք նա թու նա վո րում:

ՎԱՐԱԿԱՄԵՐԺՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Ու սում նա սիր ված չէ, սա կայն հայտ նի է, որ 
այս հի վան դութ յան ժա մա նակ կեն դա նի նե րի մոտ բա ցա կա յում է բնա ծին 
ա նըն կա լութ յու նը:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ։ Հա սա կա վոր տա վա րի և մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի 
մոտ այս հի վան դութ յու նը սո վո րա բար ու նե նում է քրո նի կա կան ըն թացք: Հի
վան դութ յան կլի նի կա կան նշան նե րի ար տա հայտ վա ծութ յու նը մե ծա պես կախ
ված է վա րակ ման ին տեն սի վութ յու նից, հա րուց չի տե սա կից (հսկա ֆաս ցիո լան 
ա վե լի ախ տա ծին է), տի րոջ բնա կան դի մադ րո ղա կա նութ յու նից, կե րակր ման 
ու խնամ քի պայ ման նե րից և հատ կա պես տա րի քից։ Ե րի տա սարդ կեն դա նի նե
րի մոտ հի վան դութ յու նը ու նե նում է սուր ըն թացք, ո րի նշան ներն են մարմ նի 
ընդ հա նուր ջեր մութ յան բարձ րա ցու մը, ընկճ վա ծութ յու նը, ա խոր ժա կի կո րուս
տը, նա խաս տա մոքս նե րի ա տո նիան և  այլն: Ք րո նի կա կան ըն թաց քը ձգձգվում 
է ա միս նե րով, ո րի ժա մա նակ կեն դա նի նե րի մոտ հայտ նա բե րում ենք հետև յալ 
նշան նե րը՝ ընկճ վա ծութ յուն, տե սա նե լի լոր ձա թա ղանթ նե րի թույլ դե ղին գու
նա վո րում, մարմ նի ստո րին հատ ված նե րի այ տուց ներ, խան գար վում է մար սո
ղութ յու նը և ն վա զում է կեն դա նի նե րի մթե րատ վութ յու նը: Ոչ խար նե րի բուր դը 
կորց նում է իր փայ լը, է լաս տի կութ յու նը և մարմ նի վրա տեղտեղ թափ վում է: 
Լ յար դը շո շա փե լիս հայտ նա բեր վում է ծա վա լի մե ծա ցում և ցա վազ գա ցութ յուն։ 
Մե զում շա տա նում է սպի տա կուց նե րի քա նա կու թյու նը։ Հայտ նա բեր վում է հի
պոք րոմ և մակ րո ցիս տար սա կա վար յու նու թյուն։ Կեն դա նի նե րի մոտ խան գար
վում է վի տա մին նե րի, հատ կա պես A, B և C վի տա մին նե րի փո խա նա կութ յու նը:

ԱԽՏԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Ըն կած կամ հար կա դիր 
մոր թի են թարկ ված կեն դա նի նե րի լ յար դը ծա վա լով լի նում է մե ծա ցած, նրա 
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մա կե րե սին եր ևում են թրթուր նե րի մուգ կար միր, գաղ թի հետ քեր: Լե ղու ղի
նե րը լի նում են հաս տա ցած, դրան ցում և լե ղա պար կում հայտ նա բեր վում են 
բազ մա թիվ հա րու ցիչ ներ։ Ու ժեղ վա րակ ման դեպ քում դիա կի մոտ կա րող են 
հայտ նա բեր վել ո րո վայ նա մի զի բոր բոք ման և ջր գո ղութ յան նշան ներ: Լե ղիի 
խտաս տի ճա նը լի նում է բարձր:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Ախ տո րո շու մը կա տար վում է հա մա ճա րա կա բա նա
կան տվյալ նե րի և կ լի նի կա կան նշան նե րի հի ման վրա: Հա րու ցիչ նե րի ձվե րը 
հայտ նա բե րե լու նպա տա կով կղկղան քը հե տա զո տում են հա ջոր դա կան լվա
ցում նե րի մե թո դով։ Հա մա լիր ախ տո րո շու մը ամ բող ջաց նում են ախ տա նա
տո միա կան տվ յալ նե րը։ 

ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՉ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Ֆաս ցել  յո զի հա րուց չի ձվե րը անհ րա
ժեշտ է տար բե րա կել պա րամ ֆիս տո մա տո զի հա րուց չի ձվե րից։

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ: Օր գան նե րի ախ տա
հար ված մա սերն օգ տա հա նում են: Ներ քին օր գան նե րի չախ տա հար ված մա
սերն ու մսե ղի քը բաց են թող նում ա ռանց սահ մա նա փակ ման: Ե թե ախ տա
հար ված է ներ քին օր գա նի 2/3ից ա վե լին, ա պա օր գանն ամ բող ջութ յամբ 
օգ տա հա նում են։

 ( Տես մո դուլ 21ը՝ «Ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան փոր ձաքն նութ յուն», 
կեն դա նի նե րին և մարդ կանց վտանգ ներ կա յաց նող մա կա բու ծա յին հի վան
դութ յուն նե րը)։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ֆաս ցել  յո զի բուժ ման նպա տա կով ա ռա ջարկ վում են հետև
յալ դե ղա մի ջոց նե րը.

 Ա տա զոլֆոր տե՝ տա վա րին և մանր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րին 1 հա բը 
60կգ քա շին, միան վագ:

 Ալ բե նա դա զոլ՝ տա վա րին և մանր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րին մեկ բոլ  յու
սը 250300կգ քա շին, միան վագ:

 Պա նա կար՝ տա վա րին մեկ գրամ փո շին 30կգ քա շին, մանր եղ ջե րա վոր 
ա նա սուն նե րին մեկ գրամ փո շին 50 կգ քա շին, կե րի հետ, միան վագ:

 Պո լիտ րեմ՝ տա վա րին 0,2գ/կգ քա շին, մանր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րին 
0,14գ/կգ քա շին, միան վագ, կե րի հետ։

Բեն զի մի դա զո լի խմբին պատ կա նող դե ղա մի ջոց նե րը ոչն չաց նում են մեկ 
շա բա թա կա նից բարձր հա սակ ու նե ցող հա րուց չի բո լոր թրթուր նե րը։ Ֆաս
ցել  յո զի ժա մա նակ օգ տա գոր ծում են նաև հետև յալ դե ղա մի ջոց նե րը. 

 դո վե նիկս, դի րիան, զա նիլ, դի սա լան, ի վո մեկ և  այլն:
Են թա սուր ըն թաց քի դեպ քում նշված դե ղա մի ջոց նե րով բու ժու մը կրկ նում 

են 48 շա բաթ անց:
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Ի րա կա նաց նում են հաշ վի առ նե լով հա րուց չի կեն

սա կեր պը և հի վան դութ յան հա մա ճա րա կա բա նա կան ար տա հայտ վա ծութ յան 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: Կան խար գել ման գոր ծըն թա ցում ա ռաջ նա յին է 
հա մար վում ա րո տա վայ րե րի հել մին թո լո գիա կան ի րա վի ճա կի հե տա զո տու
թյու նը, ինչ պես նաև կեն դա նի նե րի պլա նա յին հե տա զո տութ յու նը և ճիճ վա թա
փութ յու նը, գո մաղ բի պար տա դիր ախ տա հա նութ յամբ, կան խում է ֆաս ցել յո
զով ա նա պա հով տնտե սութ յուն նե րի կեղ տաջ րե րի թափ վե լը ջրամ բար ներ:

Ճիճ վա բա նա կան գնա հա տու մը ի րա կա նաց վում է ա րո տա վայ րե րում, ինչ
պես նաև կեն դա նու տե ղա փոխ ման ու ղի նե րում, դրե նա ժա յին ջրանցք նե րում, 
ջուր խմե լու վայ րե րում, ձկնա բու ծա կան լճե րում և  ա րո տա յին հան դա մա սե րին 
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հա րա կից այլ ջրամ բար նե րում, քաղց րա համ ջրե րում խխունջ նե րի (ֆաս ցել յա
նե րի մի ջանկ յալ տե րե րի) առ կա յութ յան հե տա զոտ ման, ինչ պես նաև խխունջ
նե րի թվա քա նա կի սահ մա նա փակ ման մի ջո ցա ռում նե րի մի ջո ցով:

Կեն դա նի նե րը յու րա քանչ յուր 2 ա մի սը մեկ տե ղա փոխ վում են նոր ա րո
տա վայ րեր: Ե թե դա հնա րա վոր չէ ա պա հո վել, ա պա տե ղա փո խութ յու նը ի րա
կա նաց վում է մեկ ան գամ, ա րո տա վայ րա յին սե զո նի միջ նա մա սում (հու լի սի 
վերջ  օ գոս տո սի սկիզբ):

Միամ յա մշա կո վի ա րո տա վայ րե րի (այ սու հետ՝ ՄՄԱ) ստեղծ ման հա մար 
ընտր վում են ա ռա վե լա պես անջր դի հո վիտ նե րի վե րին հո ղակ տոր նե րը: ՄՄԱ 
կա ռու ցու մը սկսվում է ա րո տա վայ րա յին հան դա վայ րե րի ճիճ վա բա նա կան 
գնա հա տու մից: Մոլ յուս կո ցիդ նե րով ոչ մեծ ջրամ բար նե րը ծածկ վում են հո
ղով՝ ի րա կա նաց նե լով մշակ ման հե տա գա տեխ նի կա կան աշ խա տանք ներ: 
Ա րո տա վայ րե րը ցան կա պատ վում են:

Չո րա ցած հո ղե րի օգ տա գործ ման ժա մա նակ մե լիո րա տիվ (հո ղա բա րե լավ
ման) ջրանցք նե րը եր կա րատև մշա կո վի ա րո տա վայ րե րից (այ սու հետ՝ ԵՄԱ) 
ա ռանձ նաց վում են ցան կա պատ նե րով: Ջ րանցք նե րից կեն դա նի նե րի ջուր 
խմեց նելն ար գել վում է: Ջ րե լա տե ղը կա հա վոր վում է ա մուր ծած կույթ ու նե
ցող հրա պա րակ նե րով:

Խ խունջ նե րի բիո տո պե րը հայտ նա բե րե լու նպա տա կով հե տա զո տում են 
գե տե րի հո վիտ նե րը, ճա հիճ նե րի և ջ րամ բար նե րի ծայ րա մա սե րը, ո ռոգ ման 
ջրանցք նե րը և ջ րա փո սե րը: Այս նպա տա կով հե տա զո տում են նաև բույ սե րի 
ար մա տա մերձ հատ ված նե րը և ջ րամ բար նե րի պա տե րը (ա փե րը): Խ խունջ նե
րի նկատ մամբ օգ տա գոր ծում են մոլ  յուս կո ցիդ ներ, ո րոն ցով ջրամ բար նե րը 
մշա կում են տա րե կան եր կու ան գամ գար նա նը և  ամ ռան վեր ջում: 

Խ խունջ նե րի քա նա կի սահ մա նա փակ ման հա մար ի րա կա նաց վում են 
հետև յալ մի ջո ցա ռում նե րը.

 ցած րա դիր ա րոտ նե րում մե լիո րա ցիա յի մե թո դով ի րա կա նաց վում է 
մշա կա բույ սե րի տեխ նի կա կան մա կե րե սա յին բա րե լա վում՝ ծած կե լով ջրա փո
սե րը, ոչ մեծ ջրամ բար նե րը և հար թեց նե լով հո ղը,

 վե րաց վում են տնտե սա կան նշա նա կութ յուն չու նե ցող ջրամ բար նե րը, 
մանր ո ռո գիչ ջրանցք նե րը և լք յալ ար տեզ յան հո րանց քե րը, խո րաց վում են 
ծան ծա ղա հուն ար հես տա կան լճակ նե րը, ա պա հո վե լով դրանց վրա բա դե րի 
տե ղա կա յու մը: Չո րաց վում են ա րո տա վայ րե րի ճահ ճա ցած տա րածք նե րը,

 ա րո տա վայ րե րը, մե լիո րա տիվ ջրանցք նե րը և  այլ ջրամ բար նե րը, ո րոնք 
բնա կեց ված են խխունջ նե րով, մշակ վում են պղնձար ջաս պի կամ 5,4՛  դիք
լոր սա լի ցի լա նի լի դի լու ծույ թով: Մինչև խխունջ նե րով բնա կեց ված վայ րե րի 
մշա կու մը, դրանց հա րա կից տե ղա մա սի մոտ գտնվող խո տը հնա րա վո րինս 
հնձվում է, օգ տա հան վում կամ վե րամ շակ վում է խո տա յին հա տիկ նե րի,

 ա րո տա վայ րե րում պղնձար ջասպն օգ տա գործ վում է խխուն ջի բիո տո
պի 1 մ2 հա մար 2գ հաշ վար կով: Փոքր ջրամ բար նե րի մեջ (ար հես տա կան լճեր, 
ա ռու ներ) լու ծույթն ա վե լաց վում է՝ ստեղ ծե լով 0,2 գ/լ խտութ յուն, իսկ ա ռու
նե րի և  ո ռո գող ջրանցք նե րի հո սող ջրում՝ ժա մում 0,2  0,3 գ/լ հաշ վար կով,

5,4՛  դիք լոր սա լի ցի լա նի լիդն 10% խտան յու թի ձևով և պղն ձար ջասպ 1:5000 
հա րա բե րու թյամբ ա վե լաց վում է ար հես տա կան լճե րի, ա ռու նե րի և ճահ ճուտ
նե րի մեջ 1 մ3  ջրին 1 գ մա քուր նյու թի հաշ վար կով: Ա րո տա վայ րե րը, ո րոնք 
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օգ տա գործ վում են որ պես կեն դա նի նե րի հա մար ա րո տա տեղ, ցո ղարկ վում են 
մոլ յուս կո ցի դի 0,01 %ա նոց լու ծույ թով՝ 1 մ2 բիո տո պի հաշ վար կով 0,2 գ: Փոքր 
լճախ խունջ նե րի բիո տո պե րի մշա կումն ի րա կա նաց վում է խո նավ ե ղա նա կի 
ժա մա նակ, ա ռա վոտ յան ժա մե րին կամ ու ժեղ ցո ղի շրջա նում, +140 C ոչ ցածր 
ջեր մաս տի ճա նին, երբ խխունջ նե րը ա ռա վել շար ժուն են: Մոլ յուս կո ցիդ նե րը 
նե րարկ վում են բիո տո պե րի մեջ տա րե կան եր կու ան գամ՝ մա յի սին և հու լիս
օգոս տո սի սկզբին: Մ շակ ման օրն ար գել վում է կեն դա նի նե րի ա րա ծե ցու մը:

Հա յաս տա նի պայ ման նե րում կեն դա նի նե րի կան խար գե լիչ ճիճ վա թա փու
թյու նը կա տա րում են տա րե կան ե րեք ան գամ` ա ռա ջի նը ապ րիլմա յիս ա միս
նե րին, երկ րոր դը օ գոս տոսսեպ տեմ բե րին և  եր րոր դը դեկ տեմ բերհուն վա րին: 

Ա րա ծեց վող կեն դա նի նե րի հել մին թո կոպ րոս կո պիկ հե տա զո տութ յու նը (հա
սա կա վոր տա վա րի, ե րինջ նե րի, մատ ղա շի և մեկ տա րե կա նից բարձր ոչ խար նե
րի) ի րա կա նաց վում է միան վագ, մսու րա յին շրջա նում, հուն վար ամ սից ոչ շուտ:

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ՃԻՃՎԱԹԱՓՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Ճիճ վա թա փու
թ յու նը ի րա կա նաց վում է ա ռա ջին ան գամ (պրեի մա գի նալ և  ի մա գի նալ) մսու
րա յին պահ ված քին անց նե լուց 30 օր հե տո հա կա ճիճ վա յին դե ղա մի ջոց նե րով, 
ո րոնք ազ դում են ինչ պես ոչ սե ռա հա սուն, այն պես էլ սե ռա հա սուն ֆաս ցել յա նե
րի վրա, երկ րորդ ան գամ՝ (ի մա գի նալ)՝ ոչ ուշ, քան ա րո տի հա նե լուց 22,5 ա միս 
ա ռաջ, հաշ վի առ նե լով կո վե րի և  ոչ խար նե րի ծի նը, հա կա ճիճ վա յին դե ղա մի ջոց
նե րով, ո րոնք ազ դում են սե ռա հա սուն ֆաս ցել յա նե րի վրա: Կեն դա նի նե րի ուժեղ 
վա րակ վա ծութ յամբ տնտե սութ յուն նե րում, ո րոն ցում նա խորդ տար վա ըն թաց
քում նկատ վել է սուր ֆաս ցել յոզ և կեն դա նի նե րի անկ ման դեպ քեր, ինչ պես նաև 
ֆաս ցել յա նե րով գար նա նա յին ին տեն սիվ վա րակ վա ծութ յան ժա մա նակ ա րա ծեց
վող կեն դա նի նե րը ճիճ վա թափ վում են հու նիս ամս վա վեր ջում և հու լիս ամս վա 
սկզբում տրե մա տո դի ե րի տա սարդ ձևե րի վրա ազ դող դե ղա մի ջո ցով: Դիեց ման 
շրջա նում կո վե րը ճիճ վա թափ վում են միայն ցու ցում նե րի առ կա յու թյան դեպ
քում: Կեն դա նի նե րի ամ բողջ տար վա ա րո տա վայ րա յին պահ ված քի ժա մա նակ 
ճիճ վա թափ ման ժամ կետ նե րը սահ ման վում են հաշ վի առ նե լով ֆաս ցել յո զի 
ա նաս նա հա մա ճա րա կա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: Ճիճ վա թափ ման արդ
յու նա վե տութ յու նը ո րոշ վում է կղան քի հել մին թոօ վոս կո պիկ հե տա զո տու թյուն
նե րի ճա նա պար հով, ոչ շուտ, քան ճիճ վա թա փութ յու նից 45 օր հե տո:

Հաշ վի առ նե լով դե ղա մի ջոց նե րի ազ դե ցութ յու նը տար բեր կեն դա նա տե
սակ նե րի վրա, ճիճ վա թա փութ յան հա մար օգ տա գործ վում են հետև յալ դե ղա
մի ջոց նե րը՝

1) Հեկ սի խոլ՝ նշա նակ վում է խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րին հա մակց
ված կե րե րի հետ խառ նուր դում միան վագ 300 մգ/կգ դե ղա չա փով, իսկ ոչ
խար նե րին և  այ ծե րին՝ 200 մգ/կգ դե ղա չա փով: Կո վե րին հեկ սի խո լը տրվում է 
0,51 կգ կե րի հետ, խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի մատ ղա շին և  ոչ խար նե
րին դե ղի խառ նուր դը տրվում է կե րի հետ հետև յալ հա րա բե րութ յամբ (դե ղի 
1 բա ժին և կե րի 6 բա ժին): Բար դութ յուն նե րից խու սա փե լու նպա տա կով հեկ
սի խո լով կե րակ րե լուց մեկ օր ա ռաջ և  եր կու օր հե տո կե րա բաժ նից հան վում 
են դժվա րա մարս և  ա նո րակ կե րե րը: Բար դութ յուն նե րի դեպ քում խոր հուրդ 
է տրվում նատ րիու մի սե լե նի տի ներ մաշ կա յին նե րար կում 0,1 մգ/կգ չա փով 1 
%ա նոց ջրա յին լու ծույ թի ձևով 1 մլ/100 կգ մարմ նի զանգ վա ծի հաշ վար կով: 
Կեն դա նի նե րի սպան դը թույ լատր վում է հեկ սի խո լի ըն դու նու մից 15 օր անց:
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2) Պո լիտ րեմ՝ նշա նակ վում է խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րին հա մակց
ված կե րե րի հետ խառ նուր դում միան վագ 200 մգ/կգ դե ղա չա փով, իսկ ոչ խար
նե րին և  այ ծե րին՝ 140 մգ/կգ դե ղա չա փով: Պո լիտ րե մի օգ տա գործ ման հա մար 
կի րառ վում է հեկ սի խո լի օգ տա գործ ման հա մար նա խա տես ված կար գը:

3) Ա ցե մի դո ֆեն՝ նշա նակ վում է ջրա յին լու ծույ թի տես քով ոչ խար նե րի և 
խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի սուր ֆաս ցել  յո զի առ կա յութ յան, ինչ պես 
նաև կան խար գե լիչ նպա տա կով՝ ան հա տա կան, ա ռանց սննդա կար գի սահ
մա նա փակ ման: Ոչ խար նե րին դե ղը նե րարկ վում է 150 մգ/կգ, տա վա րին՝ 200 
մգ/կգ դե ղա չա փե րով: Կեն դա նի նե րի սպան դը թույ լատր վում է ճիճ վա թա փու
թ յու նից 15 օր անց:

4) Ռա ֆոք սա նիդ (ուր սո վեր միտ, ռա նիդ)՝ նշա նակ վում է 7,5 մգ/կգ դե ղա չա
փով, ջրա յին լու ծույ թի տես քով, միան վագ, ան հա տա կան, մինչև ա ռա վոտ յան 
կե րակ րու մը: Դիեց վող կեն դա նի նե րին ռա ֆոք սա նիդ չի նշա նակ վում: Մ սի 
հա մար կեն դա նի նե րի սպան դը թույ լատր վում է ոչ շուտ, քան ճիճ վա թա փու
թ յու նից 28 օր անց:

5) Ֆաս կո վերմ (կլո զան թել)՝ նշա նակ վում է խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե
րին և  ոչ խար նե րին ներ մաշ կա յին 2,5 մգ/կգ դե ղա չա փով: Կեն դա նի նե րի կա
թը և մի սը բու ժու մից հե տո 14 օր վա ըն թաց քում սննդում չի թույ լատր վում 
օգ տա գոր ծել:

6) Դի սա լան՝ նշա նակ վում է միան վագ, ներ քին, եր կու օր տևո ղութ յամբ 
ոչ դիեց ման շրջա նում գտնվող խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րին 15 մգ/կգ, 
իսկ ոչ խար նե րին՝ 10 մգ/կգ դե ղա չա փով: Դե ղը նե րարկ վում է ջրա յին լու ծույ
թի ձևով կամ խառն վում հա մակց ված կե րի հետ: Մ սի հա մար կեն դա նի նե րի 
սպան դը թույ լատր վում է դե ղա մի ջո ցի օգ տա գոր ծու մից 28 օր անց:

7) Բի թիո նոլ՝ նշա նակ վում է ոչ խար նե րին 150 մգ/կգ ան հա տա կան, միան
վագ կամ 200 մգ/կգ կե րակր ման մի ջո ցով, 50100 կեն դա նի նե րից բաղ կա
ցած խմբե րի հա մար՝ խտաց րած կե րա խառ նուր դում (մեկ կեն դա նու հա մար 
150200 գ կեր հաշ վով): Մինչև ճիճ վա թա փութ յու նը ոչ խար նե րը պահ վում 
են 1517ժամ յա սո ված դիե տա յով: Մ սի հա մար կեն դա նի նե րի սպան դը թույ
լատր վում է դե ղա մի ջո ցի օգ տա գոր ծու մից 12 օր անց:

8) Քա ռաք լո րա յին ած խա ծին՝ նշա նակ վում է ոչ խար նե րին և  այ ծե րին միան
վագ (դե ղա պա տիճ նե րով): Մինչև մեկ տա րե կան մատ ղաշ նե րին նշա նակ վում 
է 1 մլ դե ղա չա փով, մեկ տա րե կա նից բարձր ոչ խար նե րին՝ 23 մլ յու րա քանչ
յուր կեն դա նուն: Ոչ լիար ժեք կե րակր ման հետ ևան քով ա ռա ջա ցող բար դու
թ յուն նե րից խու սա փե լու հա մար ճիճ վա թա փութ յու նից եր կու շա բաթ ա ռաջ 
կեն դա նի նե րի կե րա բաժ նում ա վե լաց վում են ա ղե րով և վի տա մին նե րով հա
րուստ կեր և կե րա յին հա վե լում ներ: Բար դութ յուն նե րի դեպ քում հի վանդ 
կեն դա նի նե րին նե րե րա կա յին նե րարկ վում է 20 մլ 10 %ա նոց քլո րա յին կալ
ցիու մի լու ծույթ օ րը 34 ան գամ, նաև նշա նակ վում է ախ տան շա կան (սիմպ
տո մա տիկ) բու ժում: Խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի և գո մեշ նե րի հա մար 
քա ռաք լո րա յին ած խա ծի նը նշա նակ վում է 50 %ա նոց լու ծույ թի կամ բժշկա
կան վա զե լի նի յու ղով միան վագ 100 կգ զանգ վա ծի հաշ վար կով 10 մլ դե ղա չա
փով: Լու ծույ թը նե րարկ վում է ներմ կա նա յին գա վա կի տա րած քում 23 տեղ: 
Բար դութ յուն նե րի դեպ քում նե րարկ վում է քլո րա յին կալ ցիու մի 10 %ա նոց 
լու ծույթ՝ նե րե րա կա յին 100 մլ, օ րը 34 ան գամ և ն շա նակ վում է ռու մի նա տոր 
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մի ջոց ներ: Մ սի հա մար կեն դա նի նե րի սպան դը թույ լատր վում է դե ղի օգ տա
գոր ծու մից 28 օր անց:

9) Ֆա զի նեքս (Տ րիկ լա բեն դա զոլ)՝ նշա նակ վում է ոչ խար նե րին 10 մգ/կգ 
դե ղա չա փով և  ոչ դիեց ման շրջա նում գտնվող խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի
նե րին՝ կա խույ թի տես քով, ներ քին, միան վագ, 12 մգ/կգ դե ղա չա փով: Խո շոր 
եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի սպան դը մսի հա մար թույ լատր վում է ճիճ վա թա
փութ յու նից հե տո 14 օր անց, իսկ ոչ խար նե րի սպան դը՝ 28 օր անց:

10) Ի վո մեկ պլյուս (1 % ի վեր մեկ տի նի և 10 % կլոր սու լո նի բա ղադ րու
թյամբ) նե րարկ վում է ոչ դիեց ման շրջա նում գտնվող խո շոր եղ ջե րա վոր կեն
դա նի նե րին, են թա մաշ կա յին, կեն դա նի զանգ վա ծի 50 կգ ին 1 մլ դե ղա չա փով:

23․1․4․1․1 ՈՐՈՃՈՂՆԵՐԻ ՊԱՐԱՄՖԻՍՏՈՄԱՏՈԶՆԵՐ
Պա րամ ֆիս տո մա տո զը տա վա րի, գո մեշ նե րի, մանր եղ ջե րա վոր ա նա սուն

նե րի և վայ րի ո րո ճող նե րի (ո րոշ տե սակ ներ հան դի պում են նաև միասմ բա
կա վոր կեն դա նի նե րի, խո զե րի, գե տա ձիե րի և կր ծող նե րի մոտ) սուր կամ քրո
նի կա կան ըն թացք ու նե ցող հի վան դու թյուն է, ո րի ժա մա նակ ախ տա հար վում 
են շրդա նը, նա խաս տա մոքս նե րը, տաս ներ կու մատն յա ու ղու են թա լոր ձա յին 
շեր տը և բա րակ ա ղիք նե րը: Հա րու ցիչ նե րը պատ կա նում են Paramphistomata 
են թա կար գին, Paramphistomatidae և Gastrothylacidae ըն տա նիք նե րին:

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Պա րամ ֆիս տո մա նե րի մար մի նը կո
նաձև կամ տան ձաձև է, գույ նը բաց վար դա գույն: Այս հա րու ցիչ նե րի մոտ բա
ցա կա յում է բե րա նա յին ծծա նը, իսկ ո րո վայ նա յին ծծա նը, ո րը ա վե լի խո շոր 
և ցայ տուն է, տե ղադր ված է նրանց մարմ նի ծայ րա մա սում: Պա րամ ֆիս տո
մա նե րի ձվե րը օ վա լաձև են, մոխ րա գույն, նրան ցում լավ ար տա հայտ ված են 
դեղ նու ցա յին բջիջ նե րը։

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Բո լոր պա րամ ֆիս տո մա նե րը կեն սա հել մինթ
ներ   են,   զար գա նում   են   մի ջանկ յալ տե րե րի   քաղց րա համ  ջրե րի Planorbis 
carinatus P. planorbis. Panisus սե ռե րին պատ կա նող խխունջ նե րի  մաս նակ
ցութ յամբ: Պա րամ ֆիս տո մա նե րը,  մա կա բուծ վե լով  ո րո ճող նե րի  նա խաս
տա մոքս նե րում,  ար տա քին  մի ջա վայր  են ար տա զա տում ոչ ին վա զիոն ձվեր, 
ո րոնք ընկ նե լով տաք ջրամ բար ներ, 1122 օր վա  ըն թաց քում ձվում զար գա նում 
է  մի րա ցի դիան։  Վեր ջինս  լքե լով խխուն ջին սկզբում լո ղում է ջրում, այ նու
հետև հան դի պե լով մի ջանկ յալ տի րո ջը խխուն ջին, ակ տիվ ճա նա պար հով թա
փան ցում է դրանց մար մի նը և տե ղա կայ վում լ յար դում, որ տեղ զար գա նում ու 
ձևա վոր վում են սպո րո ցիստ նե րը, ռե դիա նե րը և վեր ջա պես ցեր կա րիա նե րը: 
Խ խուն ջի մարմ նում ցեր կա րիա նե րը ձևա վոր վում են 23 ամս վա ըն թաց քում. 
Ցեր կա րիա նե րը ջրում վեր են ած վում ին վա զիոն ա դո լես կա րիա նե րի, ո րոնք 
կամ կպչում են ջրա յին բույ սե րի, քա րե րի մա կե րե սին, կամ էլ պա սիվ լո ղում 
են ջրի մա կե րե սին: Ո րո ճող նե րը վա րակ վում են կե րի կամ ջրի հետ կուլ տա լով 
ին վա զիոն ա դո լես կա րիա նե րին: Ընկ նե լով ո րո ճող նե րի ստա մոք սը կամ տաս
ներ կու մատն յա ա ղի քը ա դո լես կա րիա նե րը քայ քայ վում են և  ե րի տա սարդ տրե
մա տոդ նե րը ներդր վում են տաս ներ կու մատն յա ա ղու են թա լոր ձա յին շեր տը, 
որ տեղ 2 ամս վա ըն թաց քում մա կա բուծ վե լով, այ նու հետև գաղ թում են դե պի 
հետ, նա խաս տա մոքս նե րի, հատ կա պես կտրիչ և 34 ամս վա ըն թաց քում դառ
նում են սե ռա հա սուն: Տի րոջ օր գա նիզ մում մա կա բուծ վում են 45 տա րի:
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ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Պա րամ ֆիս տո մա տո զով կեն դա նի նե րը 
սո վո րա բար վա րակ վում են ա փա մերձ խո նավ ա րո տա վայ րե րում, կանգ նած 
ջրամ բար նե րի ա փե րից հնձած խո տով կե րակ րե լիս կամ այդ ջրամ բար նե րի 
ջրով ջրե լիս։ Պա րամ ֆիս տո մա նե րի ձվե րը խիստ զգա յուն են ջեր մաս տի ճա
նի և խո նա վութ յան տա տա նում նե րի հան դեպ։ 2°C ջեր մաս տի ճա նի դեպ քում 
ձվում սաղ մի զար գա ցու մը դա դա րում է։ 24 ժամ յա սա ռեց ման կամ էլ չո րաց
ման դեպ քում ձվե րը 25 րո պեի ըն թաց քում ոչն չա նում են: Բա ցա հայտ վել է, 
որ տա վա րի մոտ տա րի քին զու գըն թաց ին վա զիա յի ին տեն սի վութ յու նը ա ճում 
է, մեկ կեն դա նու մոտ հա րու ցիչ նե րի քա նա կը կա րող Է կազ մել 610 հա զար 
նմուշ: Ոչ խար նե րի մատ ղաշ նե րի մոտ հայտ նա բեր վել Է 6008000 նմուշ: 

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Ա դո լես կա րիա նե րը կե րի հետ ընկ նե լով ո րո ճող նե
րի շրդա նը, սկզբում սնվե լով լոր ձա թա ղան թի հատ ված նե րով, քայ քա յում են 
այն, այ նու հետև ար դեն ե րի տա սարդ հա րու ցիչ նե րը ներդր վե լով ստա մոք սի 
և տաս ներ կու մատն յա ա ղու են թա լոր ձա յին շեր տում, այդ տեղ մոտ 2 ա միս 
մա կա բուծ վում են: Դուրս գա լով տաս ներ կու մատն յա ու ղու լոր ձա թա ղան
թում ա ռա ջա ցած պա տիճ նե րից, գաղ թում են ետ, դե պի նա խաս տա մոքս
ներ: Եր բեմն ե րի տա սարդ հա րու ցիչ նե րը հան դի պում են լե ղա ծո րա նում, են
թաս տա մոք սա յին գեղ ձի ծո րա նում, ան գամ կրծքի վան դա կում և  ո րո վայ նի 
խո ռո չում: Հա սուն որ դե րը կպչե լով նա խաս տա մոքս նե րի լոր ձա թա ղան թին 
ա ռա ջաց նում են դրա ե տաճ, միա ժա մա նակ սնվե լով այն տեղ գտնվող ին
ֆու զո րիա նե րով, խան գա րում են մար սո ղութ յա նը: Պա րամ ֆիս տո մա նե րի 
նյու թա փո խա նա կութ յան ար գա սիք նե րը ոչ միայն թու նա վո րում են տի րոջ 
օր գա նիզ մը, այլև օժտ ված են խիստ ա լեր գիկ հատ կութ յամբ: Պա րամ ֆիս տո
մա տո զի նկատ մամբ հա սուն կեն դա նի նե րի մոտ ստեղծ վում է կա յուն վա րա
կա մեր ժութ յուն: Մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րը այս հի վան դութ յամբ կա
րող են վա րակ վել ի րենց ողջ կյան քի ըն թաց քում:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Սուր ըն թաց քի դեպ քում կեն դա նի նե րը լի նում են ընկճ
ված, նվա զում է նրանց ա խոր ժա կը և մեծ մա սամբ լի նում են պառ կած: Հի
վան դութ յան բնո րոշ նշան նե րից են ար յու նա յին փոր լու ծը և ծա րա վը, ո րի հետ
ևան քով կեն դա նի նե րը նի հա րում են, լոր ձա թա ղաթ նե րը լի նում են ան գույն և 
մա զա ծած կը կորց նում է իր բնա կան փայ լը: Հի վան դութ յան սկզբում մարմ նի 
ընդ հա նուր ջեր մութ յու նը 11.5 աս տի ճա նով բարձ րա նում է, սա կայն ընդ հա
նուր վի ճա կի բար դաց ման հետ ևան քով այն կրկին իջ նում է: Կեն դա նի նե րի 
մարմ նի ստո րին հատ ված նե րում ա ռա ջա նում են կա յուն այ տուց ներ: Կեն դա
նի նե րի ան կում նե րը ար ձա նագր վում են հի վան դութ յան աոա ջին նշան նե րը 
հայտ նա բեր վե լուց 78 օր անց և կազ մում են 90%: Հի վան դութ յան քրո նի կա կան 
ըն թաց քի դեպ քում, եր կար ժա մա նա կա հատ ված, խան գար ված է լի նում մար սո
ղա կան հա մա կար գի գոր ծու նե ութ յու նը, ո րի հետ ևան քով կեն դա նի նե րը օ րե ցօր 
նի հա րում են և ն րանց մոտ ի հայտ են գա լիս սա կա վար յու նութ յան նշան նե րը:

ԱԽՏԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Ըն կած դիակ նե րը լի նում 
են հյուծ ված: Տաս ներ կու մատն յա ա ղու և ս տա մոք սի պի լո րիկ հատ վա ծի լոր
ձա թա ղանթ նե րը լի նում են այ տուց ված և բոր բոք ված: Բա ցի նա խաս տա մոքս
նե րից, ե րի տա սարդ պա րամ ֆիս տո մա նե րը հայտ նա բեր վում են նաև տաս ներ
կու մատն յա ա ղու, շրդա նի, լ յար դի լե ղա ծո րան նե րի լու սանց քում, եր բեմն էլ 
կրծքի վան դա կում և  ո րո վայ նի խո ռո չում: Են թած նո տա յին և  են թակրծ քա յին 
հատ ված նե րում հայտ նա բեր վում է մա կարդ ված էք սու դատ:
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ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Հի վան դութ յու նը ախ տո րո շում են հա մա ճա րա կա բա նա
կան տվյալ նե րի, կլի նի կա կան նշան նե րի և հերձ ման տվյալ նե րի հի ման վրա։ 
Հի վան դութ յու նը միա ժա մա նակ ախ տո րո շում են կղկղան քի հել մին թոօ վո
սկո պիկ և հել մին թոս կո պիկ հե տա զոտ ման հի ման վրա:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ա ռա ջարկ վում է.
 Ալ բեն դա զոլ  ներ քին, միան վագ, մեկ բոլ  յու սը 250300 կգ քա շին:
 12,5 % գո դալ բեն  ներ քին, միան վագ, 4մլ 100 կգ քա շին:
 Ա տա զոլ ֆոր տե  ներ քին, միան վագ, 1 հա բը 60 կգ քա շին:
 Պա նա կուր ներ քին, միան վագ, 1գ 30 կգ քա շին: 

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Ա նա պա հով տնտե սութ յու նում  պա րամ ֆիս տո մա տո
գով հի վանդ կեն դա նի ներ հայտ նա բե րե լու դեպ քում ողջ հո տը տե ղա փո խում են 
ա նաս նա շենք, ճիճ վա թա փում են և կե րակ րում են այլ, ա պա հով տե ղանք նե րից 
հա վա քած խո տով: Այս հի վան դութ յան նկատ մամբ կան խար գե լիչ ճիճ վա թա
փութ յուն կա տա րում են մսու րա յին պահ ված քին անց նե լուց ա ռաջ: Պա րամ ֆիս
տո մատ նե րով վա րակ ված տնտե սութ յուն նե րում ի րա կա նաց վում են ֆաս ցել յո զի 
ժա մա նակ կի րառ վող կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ներ: Ա րո տա վայ րե րում մե լիո
րա տիվ ջրանցք նե րը և  ար հես տա կան լճակ նե րը ցան կա պատ վում են: Նա խի րում 
սուր ըն թաց քով հի վանդ կեն դա նի ներ լի նե լու դեպ քում նրանք տե ղա փոխ վում 
են մսու րա յին պահ ված քի: Պայ մա նա կան ա ռողջ կեն դա նի նե րը տե ղա փոխ
վում են անջր դի հո վիտ նե րի ա րո տա վայ րեր կամ մսու րա յին պահ ված քի: Բո լոր 
գլխա քա նակ նե րը երկն վագ, տաս նօր յա ընդ մի ջու մով ճիճ վա թափ վում են: Հի
վանդ նե րին նշա նակ վում է սիմպ տո մա տիկ բու ժում: Բո լոր ա րա ծեց վող հի վանդ 
կեն դա նի նե րի խմբե րի կան խար գե լիչ ճիճ վա թա փութ յու նը ի րա կա նաց վում է 
մսու րա յին պահ ված քի սկզբում: Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում այն կրկնվում է, 
սա կայն ոչ շուտ, քան ա ռա ջին ճիճ վա թա փութ յու նից հե տո եր կու շա բաթ անց: 
Ամ ռա նը (հու նիսհու լիս ա միս նե րին) հի վան դութ յան հնա րա վոր բռնկում նե րի 
ժա մա նակ, մինչև եր կու տա րե կան հոր թե րին և մատ ղաշ նե րին ո ղող վող մար գա
գե տին նե րում ա րա ծե ցու մից 34 շա բաթ հե տո ճիճ վա թա փում են ցու ցում նե րի 
հի ման վրա ճիճ վա թա փութ յան եր կա կի, տաս նօր յա ընդ մի ջու մով: Ճիճ վա թա
փութ յան հա մար օգ տա գործ վում են հետև յալ դե ղա մի ջոց նե րը.

 Բի թիո նոլ՝ նշա նակ վում է խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րին 70 մգ/կգ 
դե ղա չա փով, ան հա տա կան, ման րաց ված սերմ նա հա տիկ նե րի կամ հա մակց
ված կե րի հետ խառ նուր դում, 1:10 հա րա բե րութ յամբ, տաս ներ կու ժամ յա սո
ված դիե տա յից հե տո: Ոչ խար նե րին բի թիո նո լը նշա նակ վում է 150 մգ/կգ դե
ղա չա փով, ան հա տա կան:

 Պ լա տե նոլ (բի թիո նո լի 20 %ա նոց հա տիկ ներ)՝ խո շոր եղ ջե րա վոր կեն
դա նի նե րին նշա նակ վում է հա մակց ված կե րե րի հետ խառ նուր դում, ան հա
տա կան, 50 մգ/կգ դե ղա չա փով, ոչ խար նե րին՝ կամ նույն դե ղա չա փով ան հա
տա կան, կամ խմբա կա յին կե րակր ման ե ղա նա կով մեկ կեն դա նու հաշ վով 0,3 
կգ հա մակց ված կե րի հետ խառ նուր դում:

 Պո լիտ րեմ՝ օգ տա գործ վում է 0,5 գ/կգ դե ղա չա փով (տաս ներ կու ժամ յա 
սո ված դիե տա յից հե տո ա ռա վոտ յան կե րակր ման ժա մա նակ) ֆաս ցել  յո զի 
դեպ քում օգ տա գործ ման հա մար սահ ման ված կար գով: Մ սի հա մար կեն դա
նի նե րի սպան դը թույ լատր վում է հա մա պա տաս խա նա բար բի թիո նո լով, պլա
տե նո լով և պո լիտ րե մով ճիճ վա թա փե լուց 12, 7 և 15 օր անց:
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23․1․4․1․1 ՈՐՈՃՈՂՆԵՐԻ ԴԻԿՐՈՑԵԼՅՈԶ
Դիկրոցել յոզը խո շոր և մանր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի, ինչ պես նաև վայ

րի ո րո ճող նե րի սուր և ք րո նի կա կան ըն թացք ու նե ցող հի վան դու թյուն է: Հա
րու ցիչ նե րը Dicrocoelidae ըն տա նի քին պատ կա նող մանր տրե մա տոդ ներ են, 
ո րոնք տե ղա կայ վում են լ յար դում, լե ղու ղի նե րում և  են թաս տա մոք սա յին գեղ
ձի ծո րան նե րում: Այս հի վան դութ յամբ վա րակ վում է նաև մար դը;

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Մեր երկ րում ո րո ճող նե րի մոտ հայտ
նա բեր վել է հա րու ցի չի Dicrocoelium lanceatum տե սա կը: Մա կա բույ ծի մար
մի նը մուգ գոր շա գույն և կի սա թա փան ցիկ է, եր կա րա վուն ու երկ կող մա նի 
սեղմ ված: Մարմ նի եր կա րութ յու նը 810մմ  է, լայ նութ յու նը 1.01.2 մմ: Կու տի
կու լա յի վրա փշիկ նե րը բա ցա կա յում են: Ձ վե րը ա սի մետ րիկ են և պա րու նա
կում են ձևա վոր ված մի րա ցի դիա ներ:

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Դիկ րո ցել յու մի ձվե րը լեղ վի հետ ընկ նե լով տի րոջ 
ա ղի նե րը, ար տա զատ վում են ար տա քին մի ջա վայր, որ տեղ նրանք կլան վում են 
40ից ա վե լի սե ռե րի պատ կա նող ցա մա քա յին, հատ կա պես Helicella crenimargo. 
Chondrula tridens, Eulota lantsi խխունջ նե րի կող մից: Խ խուն ջի ա ղիք նե րում 
ձվից դուրս ե կած մի րա ցիդիա նե րը ներդր վում են նրանց լ յար դում, որ տեղ 
և զար գա նում են եր կու սերն դի պատ կա նող Ս պո րո ցիստ նե րը (մայ րա կան և 
դուստր սպո րո ցիստնև րը), ո րոն ցից էլ հե տա գա յում ձևա վոր վում են ցեր կա րիա
նե րը: Ցեր կա րիա նե րը տե ղա շարժ վե լով խխուն ջի թո քա խո ռո չը, ցիս տա վոր վում 
են և  ի րար կպչե լով կազ մում են 100300 ան հատ նե րից ձևա վոր ված լորձ նա պատ 
գնդիկ ներ, ո րոնք էլ խխուն ջի ար տաշնչ ման ժա մա նակ ար տա զատ վում են ար
տա քին մի ջա վայր: Այս ամ բողջ զար գա ցու մը տևում է ե րեք ա միս:

Ցեր կա րիա ներ պա րու նա կող լորձ նա պատ այս գնդիկ նե րը կլան վում են 
լրա ցու ցիչ մի ջանկ յալ տի րո ջը Formica սե ռին պատ կա նող 20 ա վե լի տե սա կի 
մրջյուն նե րի կող մից, ո րոնք սկզբում տե ղա կայ վում են նրանց ա ղիք նե րում, այ
նու հետև անց նե լով նրանց ո րո վայ նի խո ռո չը, 2690 օր վա ըն թաց քում վեր են 
ած վում ին վա զիոն մե տա ցեր կա րիա նե րի: Մրջ յուն նե րի են թաըմ պա նա յին նյար
դախր ձի կում տե ղա կայ ված մեկ մե տա ցեր կա րիան պատ ճառ է հան դի սա նում 
նրանց ծնոտ նե րի ներ վա վոր ման և  ամ բողջ նյար դա յին հա մա կար գի գոր ծու
նեութ յան խան գար ման, ո րի հետ ևան քով ե րե կո յան և  ա ռա վոտ յան ժա մե րին 
այս մրջյուն նե րը լի նում են կար կա մած: Կեն դա նի նե րը դիկ րո ցել յո զով վա րակ
վում են կե րի հետ կլա նե լով կար կա մած այս մրջյուն նե րին: Կեն դա նի նե րի մար
սո ղա կան խո ղո վա կում մե տա ցեր կա րիա նե րը ա զատ վե լով ի րենց շրջա պա տող 
թա ղան թից, տաս ներ կու մատն յա ա ղի քից տե ղա շարժ վում են դե պի լ յարդ և 
լե ղու ղի ներ, որ տեղ և 4078 օր վա ըն թաց քում դառ նում են սե ռա հա սուն: Ո րո
ճող նե րի օր գա նիզ մում դիկ րո ցել յա նե րը մա կա բուծ վում են 6 տա րուց ա վե լի:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Դիկ րո ցել  յո զը մեծ տա րա ծում ու նի Հա
յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ցած րա դիր վայ րե րում: Խո շոր եղ ջե րա վոր 
ա նա սուն նե րից բա ցի, ին վա զիա յի տա րած ման աղբ յուր կա րող են հան դի սա
նալ նաև վայ րի ո րո ճող նե րը, ճա գար նե րը, ար ջե րը և  այլն: Կեն դա նի նե րի տա
րի քին զու գըն թաց ին վա զիա յի ին տեն սի վութ յու նը ա ճում է: Հա րուց չի ձվե րը 
խիստ կա յուն են չո րութ յան և բա ցա սա կան ջեր մաս տի ճան նե րի նկատ մամբ, 
սա կայն 50°C ջեր մութ յան պայ ման նե րում նրանք ա րագ ոչն չա նում են:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Մեծ քա նա կով կու տակ վե լով տի րոջ լե ղու ղի նե րում, 
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նրանք չեն վնա սում լ յար դին, սա կայն եր բեմն դիկ րո ցել յա նե րը կա րող են պատ
ճառ հան դի սա նալ մանր լե ղու ղի նե րում ֆիբ րո զի ա ռա ջաց մա նը և դ րանց լու
սանց քի լայ նաց մա նը: Մինչև 1,5 տա րե կան կեն դա նի նե րի մոտ հայտ նա բեր վել 
են 250300, իսկ ա վե լի հա սա կա վոր կեն դա նի նե րի մոտ 1015 հա զար հա րու
ցիչ ներ: Դիկ րո ցել յա նե րը տի րոջ օր գա նիզ մի վրա ցու ցա բե րում են նաև ա լեր
գիկ, թու նա վոր, տրո ֆիկ, ինչ պես նաև ի նո կուլ յա ցիոն ազ դե ցութ յուն:

ՎԱՐԱԿԱՄԵՐԺՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Դիկ րո ցել  յո զի նկատ մամբ վա րա կա մեր ժու
թյուն չզար գա նա լու հետ ևան քով, կեն դա նի նե րը ի րենց կյան քի ըն թաց քում 
այս հի վան դութ յամբ կա րող են բազ միցս վա րակ վել և  ա ռող ջա նալ։

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Դիկ րո ցել  յո զի ժա մա նակ հի վան դութ յան նշան նե րը բնո
րոշ չեն: Ին վա զիա յի ին տեն սի վութ յան դեպ քում (1015 հա զար նմուշ) նկատ
վում են կեն դա նի նե րի հյուծ վա ծութ յուն,  սա կա վար յու նութ յուն, այ տուց ներ 
և մ թե րատ վութ յան ան կում:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Լե ղու ղի նե րի պա տե
րը հաս տա ցած են և կարծ րա ցած, եր բեմն էլ հայտ նա բեր վում է լ յար դի ցի ռոզ։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Հի վան դութ յու նը ախ տո րո շում են հա մա ճա րա կա բա
նա կան տվյալ նե րի, ինչ պես նաև կղկղան քի լա բո րա տոր հե տա զո տու թյան 
ճա նա պար հով։ Կղկ ղան քում հա րուց չի ձվերն հայտ նա բե րե լու հա մար այն են
թար կում են հե տա զո տութ յան հա ջոր դա կան լվա ցում նե րի մե թո դով:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Դիկ րո ցել  յո զը բու ժում են ֆաս ցել  յոզ հի վան դութ յան ժա մա
նակ ա ռա ջարկ վող դե ղա մի ջոց նե րով:

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ: Ս պան դա յին մթեր քի 
սա նի տա րա կան գնա հա տա կա նը նույնն է, ինչ ֆաս ցիո լո զի դեպ քում:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Դիկ րո ցել յո զի նկատ մամբ ա նա պա հով տա րածք նե րում, 
ա րո տա վայ րե րում, զբո սահ րա պա րակ նե րում կտրում են թփուտ նե րը, հա վա
քում են քա րե րը և կա տա րում ա րո տա վայ րե րի ճիճ վա բա նա կան գնա հա տում:

Գառ նե րին/ոչ խար նե րին կան խար գե լիչ ճիճ վա թա փութ յու նը խոր հուրդ է 
տրվում․

 ա ռա ջին ան գամ կա տա րել 1,5 տա րե կանում, 
 երկ րոր դը՝ 3 տա րե կանում, 
 եր րոր դը՝ 5 տա րե կանում
 և վեր ջի նը՝ 7 տա րե կան հա սակ նե րում:

Մե ծա հա սակ կեն դա նի նե րին ճիճ վա թա փում են աշ նանձմռան ա միս նե րին:
Խո շոր և մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի դիկ րո ցել  յո զի նկատ մամբ ա նա

պա հով տնտե սութ յուն նե րում ի րա կա նաց վում են հետև յալ հա մա լիր մի ջո
ցա ռում նե րը.

 ճիճ վա բա նա կան գնա հա տա կան տա լու նպա տա կով ման րակր կիտ հե
տա զոտ վում են ա րո տա վայ րե րը,

 դիկ րո ցել  յա նե րի մի ջանկ յալ տե րե րի՝ ցա մա քա յին խխունջ նե րի քա նա
կութ յան նվա զեց ման նպա տա կով ա րո տա վայ րե րը մաքր վում են թփուտ նե
րից և քա րե րից, ցան վում են մշա կո վի խո տեր կամ մշակ վում են մե տալ դե
հի դի հա տիկ նե րով, ո րոնք պա րու նա կում են 5 %ա նոց մոլ  յուս կո ցիդ՝ 4060 
կգ հա տիկ ներ 1 հեկ տա րի հաշ վով: Լու ծույթն օգ տա գործ վում է գար նա նը, 
խխունջ նե րի ձմե ռա յին քնից դուրս գա լուց հե տո, ա ռա վել արդ յու նա վետ է 
օգ տա գոր ծու մը անձր ևից հե տո կամ խո նավ ե ղա նա կին,
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 բուժ կան խար գե լիչ ճիճ վա թա փութ յունն ի րա կա նաց վում է դեկ տեմ բեր
հուն վար ա միս նե րին: Հի վան դութ յան կլի նի կա կան նշան նե րի առ կա յութ յան 
դեպ քում կեն դա նի նե րը ճիճ վա թափ վում են տար վա բո լոր ե ղա նակ նե րին: 

Ճիճ վա թա փութ յան հա մար օգ տա գործ վում են հետև յալ դե ղա մի ջոց նե րը.
 Պո լիտ րեմ՝ նշա նակ վում է խո շոր և մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րին 300 

մգ/կգ դե ղա չա փով, ներ քին, երկն վագ, մե կամս յա ընդ մի ջու մով: Հա սա կա վոր 
խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րին դե ղը տրվում է ան հա տա կան 0,51 կգ ման
րաց ված սերմ նա հա տիկ նե րի կամ հա մակց ված կե րի հետ: Մատ ղաշ խո շոր եղ ջե
րա վոր կեն դա նի նե րին և  եզ նուղ տե րին (յա կե րին) դե ղը տրվում է 1050 կեն դա նի
նե րից բաղ կա ցած խմբե րին հա մակց ված կե րի հետ խառ նուր դում: Ոչ խար նե րին 
և  այ ծե րին պո լիտ րե մը նշա նակ վում է հա մակց ված կե րի հետ խառ նուր դում 1:8
1:10 հա րա բե րութ յամբ, և կե րակր վում է 100150 կեն դա նուց բաղ կա ցած խմբե
րին՝ ա ռա վոտ յան կե րակր ման ժա մա նակ: Գառ նե րը և  ու լերն ա ռանձ նաց վում են 
մայ րե րից, թույլ և հ յուծ ված կեն դա նի ներն ա ռանձ նաց վում են ա ռան ձին խմբե
րով և  են թարկ վում ան հա տա կան բուժ ման, ո րի ժա մա նակ դե ղա մի ջո ցը տրվում 
է ալ յու րի կա խույ թի հետ կամ բոլ յուս նե րի տես քով: Բու ժա կե րա յին խառ նուր դը 
պատ րաստ վում է ձեռ քով կամ հա տուկ սար քե րի օգ նութ յամբ:

 Հեք սի խոլ՝ նշա նակ վում է հա սա կա վոր խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե
րին 300 մգ/կգ, մատ ղաշ նե րին՝ 400 մգ/կգ, ոչ խար նե րին և  այ ծե րին՝ 400 մգ/
կգ, եզ նուղ տե րին (յա կե րին)՝ 200 մգ/կգ դե ղա չա փե րով: Ե թե տնտե սութ յու
նում միա ժա մա նակ նկատ վում է դիկ րո ցել  յոզ և ֆաս ցել  յոզ, պո լիտ րեմն օգ
տա գործ վում է դիկ րո ցել  յո զի հա մար սահ ման ված կար գով:

 Ֆեն բեն դա զոլ (պա նա կուր, ֆեն կուր, սիբ կուր, ֆեն բե նատ)՝ նշա նակ վում է 
ոչ խար նե րին և  այ ծե րին 22 մգ/կգ դե ղա չա փով, երկն վագ, մե կօր յա ընդ մի ջու
մով, խմբա կա յին ե ղա նա կով, 1:10 հա րա բե րութ յամբ կե րա յին խառ նուր դում, 
ա ռա վոտ յան կե րակր ման ժա մա նակ: Ոչ խար նե րի քա նա կը խմբում չպետք է գե
րա զան ցի 100150 գլու խը: Հա սա կա վոր խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րին լու
ծույ թը նշա նակ վում է 33 մգ/կգ դե ղա չա փով, միան վագ, ան հա տա կան, 0.51 կգ 
ման րաց ված սերմ նա հա տի կի կամ հա մակց ված կե րի հետ խառ նուր դում: Մ սի 
հա մար կեն դա նի նե րի սպան դը թույ լատր վում է ճիճ վա թա փու մից յոթ օր անց:

Գո մաղ բը են թար կում են կեն սա ջեր մա յին մշակ ման:

23․1․4․2 ՑԵՍՏՈԴՈԶՆԵՐ
23․1․4․2․1 ՏԱՎԱՐԻ ՑԻՍՏԻՑԵՐԿՈԶ
Ցիս տի ցեր կոզ կամ ֆի նոզ՝ մար դու և կեն դա նի նե րի ցես տո դոզ նե րի խմբի 

ճճվա յին հի վան դութ յուն։ Տա վա րի ցիս տի ցեր կո գի հա րու ցի չը Cysticercus 
bovisն  է, ո րը ցիս տի ցեր կե րի (մանր բշտե րի) ձևով տե ղա կայ վում է տա վա
րի միջմ կա նա յին շա րակ ցա կան հյուս ված քում, ինչ պես նաև սրտում, լեզ վում, 
սա կավ պա րեն քի մա տոզ օր գան նե րում: Ցիս տի ցեր կո զը (ֆին նոզ նե րը) խո
շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի, զե բու նե րի, գո մեշ նե րի, յա կե րի, հյու սի սա յին 
եղ ջե րու նե րի և  ըն տա նի ու վայ րի խո զե րի հի վան դութ յուն է, ո րը հա րուց
վում է ժա պա վե նաձև որ դե րի՝ ե րի զորդ նե րի թրթուր նե րի կող մից: Սե ռա հա
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սուն հա րու ցիչ նե րը մա կա բու ծում են միայն մար դու բա րակ ա ղիք նե րում: 
Խո զե րի, հազ վա դեպ շնե րի և մար դու մկան նե րը ախ տա հար վում են Taenia 
solium (խո զի ե րի զորդ) ցես տո դի Cysticercus cellulosae թրթուր նե րով, իսկ 
խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի, զե բու նե րի, գո մեշ նե րի և յա կե րի մկան
նե րը՝ Taeniarhynchus saginatus (ե զան ե րի զորդ) ցես տո դի Cysticercus bovis 
թրթուր նե րով: Բա ցի մկան նե րից, Cysticercus bovis թրթուր նե րով կա րող են 
ախ տա հար վել են թա մաշ կա յին բջջան քը, ճար պա յին հյուս ված քը, լ յար դը, թո
քե րը, սիր տը, իսկ Cysticercus cellulosae թրթուր նե րով՝ գլխու ղե ղը, աչ քե րը և  
այլ օր գան ներ ու հյուս վածք ներ: Տար բեր տա րի քի հյու սի սա յին եղ ջե րու նե րի 
մոտ բո վի սա յին ցիս տի ցերկ նե րը ին վա զիոն շրջա նից ա ռաջ (երբ կա րող են 
վա րա կել մարդ կանց) զար գա նում են գլխու ղե ղի թա ղան թի տակ: Եղ ջե րու
նե րի մկան նե րում ցիս տի ցերկ նե րը մինչև ին վա զիոն շրջա նը չեն զար գա նում:

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: C.bovisը մոխ րա գույն, օ վա լաձև, 515 մմ  
եր կա րութ յուն և 38մմ լայ նութ յուն ու նե ցող, թա փան ցիկ, հե ղուկ պա րու նա կող 
բուշտ է: Բշ տի ներ քին թա ղան թին ամ րա ցած է չորս ծծան նե րով զին ված սկո լեք
սը: Ար տա քի նից բուշ տը պատ ված է շա րակ ցահ յուս ված քա յին թա ղան թով:

Մար դու բա րակ ա ղիք նե րում մա կա բուծ վող Taeniarhynchus saginatus որ
դի եր կա րութ յու նը կա րող է հաս նել մինչև 10 մետ րի: Ս կո լեք սի լայ նութ յու նը 
1,52մմ  է: Հա սուն հատ ված նե րում ար գան դը ու նի ծա ռաբ նի տեսք, ո րից հե
ռա նում են 1832 ճյու ղե րը: Օն կոս ֆե րա նե րը ծածկ ված են մուգ դեղ նա վուն 
թա ղան թով, եր կա րութ յու նը՝ 0,030.04, իսկ լայ նութ յու նը 0.020.03 մմ  է:

Մի ջանկ յալ տե րերն են՝ տա վա րը, գո մե շը, յա կը, զե բուն և հ յու սի սա յին եղ
ջե րուն:

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Սե ռա հա սուն որ դի հատ ված նե րը մար դու 
ա ղիք նե րից ար տա քին մի ջա վայր ընկ նում են կղկղան քի մի ջո ցով (պա սիվ) 
կամ էլ ինք նու րույն (ակ տիվ), հե տանց քից սո ղա լու ճա նա պարհ նե րով: Մի
ջանկ յալ տե րե րը վա րակ վում են կե րի կամ էլ ջրի հետ կուլ տա լով հա րուց
չի հա սուն հատ ված նե րը: Տա վա րի ա ղիք նե րում սաղ մը դուրս է գա լիս և  իր 
կե ռիկ նե րի օգ նութ յամբ ներդր վում է ա ղե պա տի ար յան ա նոթ նե րի մեջ, տա
րած վում ու տե ղա կայ վում մի ջանկ յալ տի րոջ կմախ քա յին մկան նե րում կամ էլ 
սրտում և լեզ վում: Տե ղա կայ ման օ րից սկսած, 4,5 ամս վա ըն թաց քում բուշ տը 
զար գա նա լով դառ նում է ին վա զիոն:

Վերջ նա կան տե րը՝ մար դը, վա րակ վում է ու տե լով ցիս տի ցերկ նե րով ախ
տա հար ված տա վա րի մի սը: Ընկ նե լով մար դու ա ղիք նե րը, այն տեղ են թարկ
վե լով ստա մոքսա ղի քա յին հյու թե րի ազ դե ցութ յան, բշտից ար տա նետ վում 
է սկո լեք սը և  իր չորս ծծան նե րով ամ րա նում է ա ղե պա տին և  ե րեք ամս վա 
ըն թաց քում դառ նում Է սե ռա հա սուն: Մարդ կանց ա ղիք նե րում այս որ դը մա
կա բուծ վում է 10 տա րուց ա վե լի: Մար դիկ վա րակ վում են սննդի մեջ օգ տա
գոր ծե լով տա վա րի հում կամ էլ կի սա հում մսե ղի քը:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հա սա կա վոր տա վա րը այս հել մին թո զով 
սա կավ է հի վան դա նում, ա վե լի հա ճախ վա րակ վում են մատ ղաշ նե րը, չի բա
ցառ վում նաև վա րակ ման նե րար գան դա յին ճա նա պար հը: Կեն դա նի նե րի վա
րա կու մը տե ղի է ու նե նում մար դու ար տա թո րան քի հետ ան մի ջա կան շփման 
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հետ ևան քով, այ սինքն, երբ ա նաս նա շեն քե րին կից կամ էլ ա րո տա վայ րե րում 
բա ցա կա յում են զու գա րան նե րը: Այս հի վան դութ յու նը բա վա կա նին տա րած
ված է մեր հան րա պե տութ յու նում և ն րան հար ևան երկր նե րում:

ՎԱՐԱԿԱՄԵՐԺՈՒԹՅԱՆԸ: Հա րուց չի նկատ մամբ տա վա րի մոտ զար գա նում 
է հա րա բե րա կան վա րա կա մեր ժութ յուն, ո րի հետ ևան քով կրճատ վում է բշտե րի 
կյան քի տևո ղութ յու նը: Հի վան դա ցած ա ռող ջա ցած հոր թե րը ի րենց հե տա գա 
կյան քի ըն թաց քում այս հել մին թո զով կա րող են մի քա նի ան գամ վա րակ վել:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Տա վա րի մոտ այս հի վան դութ յան կլի նի կա կան նշան նե
րը բա ցար ձա կա պես ար տա հայտ ված չեն լի նում:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Տիս տի ցեր կո զի 
սուր ըն թաց քի ժա մա նակ են թա մաշ կա յին բջջան քում, մկան նե րում, սր տում 
հայտ նա բե րում ենք զանգ վա ծա յին կե տա յին ար յան զե ղում ներ, իսկ մկան նե
րում՝ մոխ րա գույն ցիս տի ցերկ ներ:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Ախ տո րո շում են հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րով, 
ինչ պես նաև հետ մա հու, մկան նե րում հայտ նա բե րե լով ցիս տի ցերկ նե րին:

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ: Տես մո դուլ 21ը՝ 
«Ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան փոր ձաքն նութ յուն», կեն դա նի նե րին և 
մարդ կանց վտանգ ներ կա յաց նող մա կա բու ծա յին հի վան դութ յուն նե րը)։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Տա վա րի ցիս տի ցեր կո զի բու ժու մը արդ յու նա վետ չէ, սա կայն 
ներ կա յումս բուժ ման նպա տա կով ա ռա ջար կում են․

 պա նա կուր դե ղա մի ջո ցը 0.05գ/կգ դե ղա չա փով և դ րոն ցի տը 0,01գ/կգ 
դե ղա չա փով:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Քա նի որ տա վա րի և խո զե րի /տես ստորև խո զե րի 
ցիս տի ցեր կո զը/ ցիս տի ցեր կոզ նե րի վա րա կի աղբ յու րը մարդն է, ա պա այս 
հի վան դութ յան նկատ մամբ կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ներ ի րա կա նաց նե
լիս, ա նաս նա բու ժա կան և  ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րը նա խօ րոք 
հա մա ձայ նեց նում են ի րենց գոր ծո ղութ յուն նե րը։ Այս հի վան դութ յուն նե րի 
նկատ մամբ ի րա կա նաց վող կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րը բա ժան վում են 
եր կու խմբի՝ ա նաս նա բու ժա կան և բժշկա սա նի տա րա կան:

Ա նաս նա բու ժա կան մի ջո ցա ռում նե րի նպա տակն է կան խել ազ գաբ նակ
չութ յան վա րա կու մը ցիս տի ցեո կոզ նե րով վա րակ ված մսի մի ջո ցով: Այդ նպա
տա կով կեն դա նի նե րի մոր թից հե տո մսե ղի քը են թարկ վում է ման րակր կիտ 
ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան փոր ձաքն նութ յան: Սկզ բում բա ցում են ար
տա քին և ներ քին ծա միչ մկան նե րը, ինչ պես նաև սիր տը: Շո շա փում են լե
զուն, կաս կա ծի դեպ քում նրա վրա կա տա րում են կտրվածք ներ: Ցիս տի
ցերկ ներ հայտ նա բե րե լու դեպ քում տա վա րի մոտ կա տա րում են լրա ցու ցիչ, 
զու գա հեռ զույգ հա տում ներ պա րա նո ցի, գոտ կա տե ղի խոր և ս տո ծա նու 
մկան նե րում, բա ցի դրա նից, կտրվածք ներ են կա տա րում թիա կա յին, արմն
կա յին, մեջ քա յին և  ազդ րի մկան նե րում: Գլ խի մկան նե րի, սրտի կամ էլ մսե
ղի քի որ ևէ հատ վա ծի քա ռա սուն սան տի մետր քա ռա կու սի մա կե րե սի վրա 
ե րե քից ա վե լի կեն դա նի կամ էլ մա հա ցած ցիս տի ցերկ ներ հայտ նա բե րե լու 
դեպ քում ողջ մսե ղի քը, բա ցի ներ քին ճար պից, են թար կում են տեխ նի կա կան 
ու տի լի զաց ման (օգ տա հան ման): Գլ խի և սր տի մկան նե րում, վե րը նշված մա
կե րե սում, ե րե քից ա վե լի կեն դա նի կամ մա հա ցած ցիս տի ցերկ ներ հայտ նա բե
րե լու դեպ քում, երբ մսե ղի քի այլ հատ ված նե րում ցիս տի ցերկ նե րը բա ցա կա
յում են, գլու խը և սիր տը են թար կում են տեխ նի կա կան ու տի լի զաց ման, իսկ 
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այլ մկան նե րը, բա ցի ա ղիք նե րից, վնա սա զեր ծում են եփ ման, սա ռեց ման կամ 
էլ ա ղե լու ճա նա պարհ նե րով: Ներ քին ճար պը հա լում են: Ար գել վում է ա ռանց 
ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան հսկո ղութ յան կեն դա նի նե րի մոր թը կա տա րել 
պա տա հա կան վայ րե րում: Կեն դա նի նե րի մոտ ցիս տի ցեր կոզ հայտ նա բե րե լու 
դեպ քում շտապ տեղ յակ են պա հում տա րած քի ա ռող ջա պա հա կան մար մին
նե րին, ո րոնք տվյալ տա րած քի հի վանդ կեն դա նի նե րի հետ շփվող ան ձանց 
են թար կում են ախ տո րո շիչ հե տա զո տութ յան և ճիճ վա թա փութ յան:

Կեն դա նի նե րի ցիս տի ցեր կոզ նե րի և մար դու տե նիի դոզ նե րի կան խար գել
ման նպա տա կով ի րա կա նաց վում են ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան և բու
ժա սա նի տա րա կան հետև յալ հա մա լիր մի ջո ցա ռում նե րը.

 Կեն դա նի նե րի սպան դը թույ լատր վում է միայն մսի կոմ բի նատ նե րում և 
ս պան դա նոց նե րում: Ցիս տի ցերկ նե րի հայտ նա բեր ման դեպ քում խո զե րի կամ 
խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի, զե բու նե րի, գո մեշ նե րի, յա կե րի մսե ղի քը և  
այդ կեն դա նի նե րից ստաց ված են թամ թերքն ամ բող ջութ յամբ են թարկ վում են 
վա րա կա զերծ ման կամ ոչն չաց ման՝ մսի և մ սամ թեր քի ա նաս նա բու ժա սա նի
տա րա կան փոր ձաքն նութ յան գոր ծող կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան;

 Ազ գաբ նակ չութ յա նը պար բե րա բար են թար կել հե տա զո տութ յան տե
նի դո զով և տե նիա րին խո զով վա րակ վա ծութ յան նկատ մամբ: Հի վանդ նե
րին ա ռանձ նաց նել և  են թար կել ճիճ վա թա փութ յան: Ն ման մի ջո ցա ռում նե րը 
հատ կա պես ի րա կա նաց նում են ա նաս նա պահ նե րի և գ յու ղա կան ազ գաբ նակ
չութ յան շրջա նում: ճիճ վա թա փութ յու նից հե տո ոչն չաց վում են ար տաըն կած 
որ դե րը և հի վանդ մարդ կանց կղկղան քը:

 Տն տե սութ յան կե րե րի պատ րաս տում, փո խադ րում և պահ պա նում ի րա
կա նաց նող անձ նա կազ մը յու րա քանչ յուր 3 ա մի սը մեկ ան գամ հե տա զոտ վում 
է տե նիի դոզ նե րի նկատ մամբ: Հայտ նա բեր ված հի վանդ նե րը բուժ վում են;

 Ա նաս նա պա հա կան ֆեր մա նե րում և  ա րո տա վայ րե րում կա ռու ցում են 
զու գա րան ներ, հետ ևում են, որ մարդ կանց կղկղան քը չլցվի ջրամ բար նե րը և 
դ րան ցով չաղ տոտ վի հո ղը:

 Հս կո ղութ յուն են սահ մա նում կո յու ղու և  այն սպա սար կող ձեռ նար կու
թյուն նե րի գոր ծու նեութ յան վրա;

 Մար դիկ պետք է պահ պա նեն անձ նա կան հի գիե նա յի կա նոն նե րը, ար գել վում 
է սննդի մեջ օգ տա գոր ծել տա վա րի և խո զի հում կամ էլ կի սա հում մսե ղի քը և 
ներ քին օր գան նե րը: Ս նունդ պատ րաս տե լիս ար գել վում է փոր ձել հում մսի հա մը:

 Այս հի վան դութ յուն նե րով մարդ կանց վա րա կու մը կան խե լու նպա տա
կով ազ գաբ նակ չութ յան շրջա նում անհ րա ժեշտ է կա տա րել բա ցատ րա կան 
աշ խա տանք։

 Ս պան դա նոց նե րի և փոր ձարկ ման լա բո րա տո րիա նե րի ղե կա վար նե րը 
ցիս տի ցեր կո զով վա րակ ված կեն դա նի նե րի հայտ նա բեր ման դեպ քե րի մա սին 
պետք է տե ղե կաց նեն ա նաս նա բու ժութ յան և  ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տի 
լիա զոր մար մին նե րին՝ նշե լով տնտե սութ յուն նե րը և բ նա կա վայ րե րը:

 Ցիս տի ցեր կո զի նկատ մամբ ա նա պա հով տնտե սութ յուն նե րում և տա
րածք նե րում ար գել վում է խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի ա րա ծե ցու մը:
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ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ցիս տի ցեր կոզ հի վան դութ յու նը, հա մա ձայն ՀՀ կա ռա վա րութ յան 3ը օ գոս
տո սի 2006թ թիվ 1081 ո րոշ ման, ընդգրկ ված է « Կեն դա նի նե րի կա րան տի
նա յին, հա տուկ վտան գա վոր և պար տա դիր ծա նուց ման ին ֆեկ ցիոն հի
վան դութ յուն նե րի» ցան կի̀  « Հա տուկ վտան գա վոր հի վան դութ յուն նե րի» 
և « Պար տա դիր ծա նուց ման են թա կա հի վան դութ յուն նե րի» շար քե րում։ 

23․1․4․2․2 ԽՈԶԵՐԻ ՑԻՍՏԻՑԵՐԿՈԶ։
Խո զե րի ցիս տի ցեր կո զի կամ ֆի նոզ հա րու ցիչն է մարդ կանց բա րակ ա ղիք

նե րում մա կա բուծ վող Taenia solium ցես տո դի Cysticercus cellulosae կոչ վող 
թրթու րա յին ձևը: Խո զե րի մոտ ցիս տի ցերկ նե րը տե ղա կայ վում են մի ջա ձիգ 
զո լա վոր մկան նե րում, սրտում, գան գու ղե ղում, աչ քում, լ յար դում և թո քե
րում, իսկ մարդ կանց մոտ գան գու ղե ղում և  աչ քում:

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: Հա սուն ցիս տի ցերկ նե րը է լիպ սաձև, 
թա փան ցիկ բշտեր են, եր կա րութ յու նը՝ 620, լայ նութ յու նը 510 մմ  է:

Սե ռա հա սուն որ դի եր կա րութ յու նը հաս նում է մինչև 3 մետ րի: Ս կո լեք սը 
զին ված է երկ շարք դա սա վոր ված 2232 կե ռիկ նե րով: Հա սուն հատ վա ծում 
ար գան դի բնից հե ռա նում են 712 ճյու ղե րը:

Հա րուց չի մի ջանկ յալ տե րերն են՝ տնա յին խո զը, վա րա զը/վայ րի խո զը/, 
ար ջը, ուղ տը, շու նը, կա տուն, ճա գա րը, նա պաս տա կը ինչ պես նաև մար դը:
ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Այս հա րուց չի միակ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՏԵՐԸ ՄԱՐԴՆ է, ո րը 

կղկղան քի հետ ար տա քին մի ջա վայր է ար տա զա տում հա րուց չի հա սուն հատ
ված ներ: Ար տա քին մի ջա վայ րում հատ ված նե րի ակ տիվ կծկման հետ ևան քով 
ար գան դից ար տա զատ վում են ձվե րը: Մի ջանկ յալ տե րե րը վա րակ վում են կե
րի կամ ջրի հետ կուլ տա լով հա րուց չի ձվե րին: Մի ջանկ յալ տի րոջ ա ղիք նե րում 
ձվից դուրս ե կած օն կոս ֆե րա նե րը, անց նե լով ար յան կամ ավ շա յին ա նոթ նե րը, 
տա րած վում են օր գա նիզ մում տե ղա կայ վե լով մի ջա ձիգ զո լա վոր մկան նե րում, 
ու ղե ղում, աչ քում և  այ լուր: Ցիս տի ցերկ նե րը 24 ամ սից դառ նում են ին վա զիոն: 
Մի ջանկ յալ տե րե րի օր գա նիզ մում ցիս տի ցերկ նե րի կյան քի տևո ղութ յու նը կազ
մում է 36 տա րի, ո րից հե տո նրանք կնճռոտ վում,  կրա կա լում և  ոչն չա նում են:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Խո զե րի ցիս տի ցեր կո զի ժա մա նակ մար դը միա ժա մա նակ կա րող է հան դի
սա նալ այս հա րուց չի թե՛ վերջ նա կան և թե՛ մի ջանկ յալ տե րը:

Մի ջանկ յալ տեր մար դը դառ նում է հետև յալ կերպ․
 Ա ղի քի հա կա պե րիս տալ տիկ կծկման հետ ևան քով հա րուց չի հատ ված նե

րը պոկ վում և տե ղա շարժ վում են հետ, դե պի մար դու ստա մոքս, որ տեղ հատ
ված նե րի տար րա լուծ ման հետ ևան քով, ձվից դուրս ե կած սաղ մը ներդր վե լով 
ա ղե պա տի ար յան կամ ավ շա յին ա նոթ նե րի մեջ, տա րած վում և տե ղա կայ վում 
է մար դու ցան կա ցած օր գան նե րում և հ յուս վածք նե րում, սկիզբ տա լով ցիս
տի ցերկ նե րի ա ռա ջաց ման։ Այս պի սով, շղթա յաձև որ դե րով տա ռա պող մար
դիկ միշտ գտնվում են նաև ցիս տի ցեր կո զով վա րակ ման վտան գի տակ:

Վերջ նա կան տե րը՝ մար դը, դառ նում է հետև յալ կերպ․
 Վա րակ վում է ու տե լով ցիս տի ցերկ նե րով ախ տա հար ված խո զի հում կամ 
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կի սա հում մսե ղի քը: Ա ղիք նե րում, հատ կա պես տաս ներ կու մատն յա ա ղի քում, 
լեղ վի ազ դե ցութ յու նից շրջվում և  ա ղի քի պա տին ֆիքս վում են սկո լեքս նե րը 
և 23 ա մի սից դառ նում են սե ռա հա սուն: Այս ցես տո դը մար դու ա ղիք նե րում 
մա կա բուծ վում է տա րի նե րով:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Այս հի վան դութ յու նը տա րած ված է մեր 
հան րա պե տութ յու նում և հատ կա պես այն երկր նե րում, որ տեղ հա կա սա նի
տա րա կան պայ ման նե րի հետ ևան քով պայ ման ներ են ստեղծ վում խո զե րի 
շփմա նը մար դու ար տա թո րան քի հետ:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Ցիս տի ցերկ նե րը մե խա նի կա կան ազ դե ցութ յուն են 
գոր ծում շրջա պա տող հյուս վածք նե րի վրա, իսկ նրանց պա րու նակ յա լը հան
դի սա նում Է օր գա նիզ մի ինք նա թու նա վոր ման պատ ճառ։

ՎԱՐԱԿԱՄԵՐԺՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Ու սում նա սիր ված չէ:
ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Խո զե րի մոտ այս հի վան դութ յու նը ըն թա նում է ա ռանց 

ցայ տուն կլի նի կա կան նշան նե րի:
ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Ցիս տի ցերկ նե րը 

շրջա պա տող հյուս վածք նե րը սո վո րա բար լի նում են հետ զար գա ցած։
ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Ախ տո րո շու մը ի րա կա նաց վում է հա մա ճա րա կա բա նա

կան տվյալ նե րով և հետ մա հու, ցիս տի ցերկ նե րին հայտ նա բե րե լով մկան նե
րում և  օր գան նե րում։

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ: Տես մո դուլ 21ը՝ 
«Ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան փոր ձաքն նութ յուն», կեն դա նի նե րին և 
մարդ կանց վտանգ ներ կա յաց նող մա կա բու ծա յին հի վան դութ յուն նե րը)։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ բա ցա կա յում է:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ցիս տի ցեր կոզ հի վան դութ յու նը, հա մա ձայն ՀՀ կա ռա վա րութ յան 3ը օ գոս
տո սի 2006թ թիվ 1081 ո րոշ ման, ընդգրկ ված է « Կեն դա նի նե րի կա րան տի
նա յին, հա տուկ վտան գա վոր և պար տա դիր ծա նուց ման ին ֆեկ ցիոն հի
վան դութ յուն նե րի» ցան կի̀  « Հա տուկ վտան գա վոր հի վան դութ յուն նե րի» 
և « Պար տա դիր ծա նուց ման են թա կա հի վան դութ յուն նե րի» շար քե րում։ 

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ՝ ՏԵՍ ՍՈՒՅՆ ՄՈԴՈՒԼԻ «ՏԱՎԱՐԻ ՑԻՍՏԻՑԵՐԿՈԶ»Ի 
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ 

23․1․4․2․3 ԷԽԻՆՈԿՈԿՈԶ
է խի նո կո կո զը գյու ղատն տե սա կան, վայ րի կեն դա նի նե րի և մար դու խիստ 

տա րած ված ճիճ վա յին հի վան դութ յուն է, ո րը հա րուց վում է Taeniala են թա կար
գին պատ կա նող Taeniidae ըն տա նի քի մեջ մտնող տա փակ որ դե րի թրթուր նե
րի կող մից: Թր թուր նե րը հիմ նա կա նում տե ղա կայ վում են լ յար դում, թո քե րում 
և  օր գա նիզ մի հա մար յա բո լոր օր գան նե րում և հ յուս վածք նե րում: Հա րու ցի չը 
ա ռա ջին ան գամ ման րա մասն նկա րագր վել է 1782 թվա կա նին Բա չի կող մից:

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Թր թու րա յին ձևը՝ Echinococcus 
granulosusը, կախ ված զար գաց ման աս տի ճա նից և տե ղադր ման վայ րից, 
տար բեր չա փեր ու նե ցող բուշտ է, ո րը կազմ ված է ներ քին սաղմ նա յին կամ 
հեր մի նա տիվ թա ղան թից և  ար տա քին, ա մուր շա րակ ցահ յուս ված քա յին կա
ռուց վածք ու նե ցող թա ղան թից: Ներ քին թա ղան թը օժտ ված է նոր բշ տեր սին
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թե զե լու հատ կութ յամբ։ Բուշ տը պա րու նա կում է բաց դեղ նա վուն հե ղուկ, ո րի 
մեջ լո ղում են դուստր և թոռ բշտե րը: Կախ ված կեն դա նու տե սա կից, հա սա
կից և  օր գա նիզ մի դի մադ րո ղա կա նութ յու նից, տար բե րա կում են է խի նո կո կի 
բշտե րի հետև յալ տա րա տե սակ նե րը.

 E. veterinorum  բշտեր են, ո րոնք պա րու նա կում են միայն հե ղուկ և  ար
տա զա տիչ պա տիճ նե րով սկո լեքս ներ: Այս պի սի բշտեր հան դի պում են թույլ 
դի մադ րո ղա կա նութ յուն ու նե ցող ե րի տա սարդ կեն դա նի նե րի մոտ: Ն ման 
բշտեր կա րող են հան դի պել  նաև մարդ կանց մոտ:

 E. homims  բշտեր են, ո րոնք բա ցի ար տա զա տիչ պա տի ճից, օժտ ված 
են դուստր և թոռ բշտեր սին թե զե լու հատ կութ յամբ, ո րոնք ա զատ լո ղում են 
բշտի պա րու նակ յա լի մա կե րե սին: Այս պի սի բշտեր հա ճախ ա ռա ջա նում են 
կեն դա նի նե րի, սա կավ մարդ կանց մոտ։ 

 E. acephalocysticus  ստե րիլ բշտեր են, ո րոնց մեջ բա ցա կա յում ես ար
տա զա տիչ պա տիճ նե րը, սա կայն սրանց մոտ հնա րա վոր է ձևա վոր վեն դուստր 
կամ թոռ բշտե րը: Այս պի սի բշտեր ձևա վոր վում են բարձր դի մադ րո ղա կա
նութ յուն ու նե ցող կեն դա նի նե րի օր գա նիզ մում:

Վերջ նա կան տե րե րի, մսա կեր նե րի բա րակ ա ղիք նե րում մա կա բուծ
վող Echinococcus ց. granulosus ցես տո դը ու նե նում է 26 մմ  եր կա րու թյուն, 
կազմված է 34 հատ ված նե րից, սկո լեք սը զին ված է երկ շարք դա սա վոր ված 28
40 հատ կե ռիկ նե րով: Հա սուն հատ վա ծում տե ղա կայ ված է պար կան ման, ձվե
րով լե ցուն ար գան դը: Յու րա քանչ յուր հատ վա ծը ու նի մեկ սե ռա կան անցք:

Հա ջորդ հա րուց չի՝ 
 E. ց. eguinusի վերջ նա կան տե րերն են շնե րը և կար միր աղ վես նե րը, իսկ 

մի ջան յալ տե րե րը՝ ձիե րը և  ա վա նակ նե րը:
ՀԱՐՈՒՑՉԻ ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Հա րուց չի վերջ նա կան տե րե րը շու նը, գայ լը, 

այլ վայ րի մսա կեր նե րը կղկղան քի հետ ար տա քին մի ջա վայր են ար տա զա
տում հա րուց չի ձվե րով լե ցուն հա սուն հատ ված ներ, ո րոնք օժտ ված են տե
ղա շարժ վե լու ու նա կութ յամբ, այս պես դրանք կղկղան քից կա րող են հե ռա նալ 
մինչև 20 սան տի մետր, ընդ ո րում, եր բեմն էլ բարձ րա նալ բույ սե րի ցո ղուն
նե րի վրա: Շարժ ման ժա մա նակ հատ ված նե րը պատռ վում են, և  ար տա քին 
մի ջա վայ րը աղ տոտ վում է հա րուց չի ձվե րով:

Մի ջանկ յալ տե րե րը վա րակ վում են կե րի կամ ջրի հետ միա սին կուլ տա
լով հա րու ցիչ նե րի հատ ված նե րը կամ էլ ձվե րը: Ս տա մոք սում օն կոս ֆե րա յի 
թա ղան թը մարս վում է, սաղ մը ներդր վե լով ա ղե պա տի մեջ, անց նում է ար յան 
կամ ա վի շի մեջ և տա րած վում բո լոր օր գան նե րում ու հյուս վածք նե րում, որ
տեղ և շատ դան դաղ ձևա վոր վում է բուշ տը: Բշ տե րը վա րա կիչ են դառ նում 
վեց ամ սից, սա կայն դրանց զար գա ցու մը շա րու նակ վում է տա րի նե րով: Կրծ
քի վան դա կում և  ո րո վայ նի խո ռո չում գտնվող բշտե րից կա րե լի է ա ռանձ
նաց նել մի քա նի լիտր հե ղուկ: Ոչ խար նե րի մոտ բշտե րի 70% հայտ նա բեր վում 
են թո քե րում, իսկ 25%՝ լ յար դում, մնա ցած 5%՝ այլ օր գան նե րում: Տա վա րի 
և ձիե րի մոտ բշտե րի 90% հայտ նա բեր վում են միայն լ յար դում: Ձիե րի մոտ 
բշտե րի շուրջ ձևա վոր վում է հաստ ֆիբ րո զա յին պա տի ճը։

Վերջ նա կան տե րե րը վա րակ վում են ու տե լով է խի նո կո կի բշտե րով վա րակ
ված մի ջանկ յալ տե րե րի ներ քին օր գան նե րը Վերջ նա կան տի րոջ ա ղիք նե րում 
հա րու ցի չը սե ռա հա սուն է դառ նում 23 ամս վա ըն թաց քում, իսկ մա կա բուծ
ման տևո ղութ յու նը կազ մում է 56 ա միս:
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ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: է խի նո կո կո զը տա րած ված է բո լոր մայր
ցա մաք նե րում, հան դի պում է նաև մեզ մոտ, ինչ պես նաև մեր հար ևան 
երկր նե րում: E. ց. granulosus միայն Իս լան դիա յում և Իռ լան դիա յում չի հան
դի պում: Է խի նո կո կո զի հա մա ճա րա կա բա նութ յու նում գլխա վոր դե րը կա տա
րում են մանր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րը, նրան ցից ան ջատ ված սկո լեքս նե րը 
խիստ ախ տա ծին են շնե րի հա մար:

Վա րա կի աղբ յուր հիմ նա կա նում հան դի սա նում են թա փա ռող և հո տա
պահ շնե րը: Կա տուն է խի նո կո կո զով չի վա րակ վում, սա կայն իր մա զա ծած կի 
օգ նութ յամբ կա րող է փո խան ցել հա րուց չի ձվե րը: Մար դը է խի նո կո կո զի հա
րուց չի հա մար հան դի սա նում է հա մա ճա րա կա բա նա կան փա կու ղի: Մար դիկ 
է խի նո կո կո զով վա րակ վում են ոչ խար նե րի կթի կամ խու զի ժա մա նակ, մրգե
րի, բան ջա րե ղե նի մի ջո ցով և, որ ա մե նա կար ևորն է, շնե րի հետ ան մի ջա կան 
շփման ճա նա պար հով: Օն կոս ֆե րան ար տա քին մի ջա վայ րում իր կեն սու նա
կութ յու նը կա րող է պահ պա նել մինչև 2 տա րի:

 E. g. eguinus ը հիմ նա կա նում հան դի պում է եվ րո պա կան երկր նե րում, 
այս հա րուց չի ձվե րը ոչ խար նե րի մոտ չեն զար գա նում:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: է խի նո կո կի թրթուր նե րը օժտ ված են ա լեր գիկ և 
մե խա նի կա կան ազ դե ցութ յամբ: Բշ տե րը զար գա նա լիս ճնշում են տվյալ օր
գա նի ա ռողջ բջիջ նե րին, պատ ճառ դառ նա լով դրանց հե տա ճին: Հա րուց չի 
բշտե րը տի րոջ օր գա նիզ մի վրա թող նում են նաև թու նա վոր, տրո ֆիկ և  ի նո
կուլ  յա տոր ազ դե ցութ յուն: Բշ տի ախ տա ծին ազ դե ցութ յու նը պայ մա նա վոր
ված է դրա տե ղադր ման վայ րի, չա փե րի և  ա ռա ջաց րած տե ղա յին և  ընդ հա
նուր փո փո խութ յուն նե րով:

ՎԱՐԱԿԱՄԵՐԺՈՒԹՅՈՒՆԸ: Է խի նո կո կո զով վա րակ ված կեն դա նի նե րի 
մոտ ա ռա ջա նում է խիստ ար տա հայտ ված ա լեր գիկ ռեակ ցիա, որն իր հեր
թին նպաս տում է վա րա կա մեր ժութ յան զար գաց մա նը: Վա րա կա մեր ժութ յու
նը այս հա րուց չի նկատ մամբ տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի մոտ ու նե նում է 
տար բեր լար վա ծութ յուն:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Խո տա կեր կեն դա նի նե րը նի հա րում և հ յուծ վում են, կլի
նի կան պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, թե բուշ տը որ օր գա նում է 
տե ղա կայ ված: Ե թե բուշ տը լ յար դում է, ա պա նկատ վում է լոր ձա թա ղան թի 
դեղ նութ յուն, մար սո ղութ յան պար բե րա կան խան գա րում ներ, իսկ ե թե այն 
տե ղա կայ ված է թո քե րում, ա պա ար ձա նագր վում են շնչա ռութ յան ա րա գա
ցում, դժվա րա ցում, շնչա հեղ ձութ յուն, հազ և  այլն: Ընդ բա խե լիս հայտ նա
բեր վում են բթա ցած օ ջախ ներ: Ընկ նում է կեն դա նի նե րի մթե րատ վութ յու նը: 
Կեն դա նի նե րը մա հա նում են խիստ հյուծ ման հետ ևան քով:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: է խի նո կո կի բշտե րը 
սո վո րա բար հայտ նա բեր վում են լ յար դում ու թո քե րում և  ու նե նում են մա կե
րե սա յին դիրք: Բշ տե րով վա րակ ված օր գան նե րի ծա վա լը մե ծա նում է մի քա նի 
ան գամ, օ րի նակ, կո վե րի մոտ լյար դի քա շը կա րող է հաս նել մինչև 45 կգ ի: Ա վե
լի խոր տե ղա կայ ված բշտե րին հայտ նա բե րում են շո շափ ման մի ջո ցով;

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Կ յան քի ըն թաց քում է խի նո կո կո զը ախ տո րո շում են շճա
բա նա կան մե թոդ նե րով, հատ կա պես Կա ցո նիի (ներ մաշ կա յին ա լեր գիա կան 
ռեակ ցիա) մե թո դով, ինչ պես նաև կոմպ լե մեն տի կա պակց ման ռեակ ցիա յի և  
ի մու նոէ լեկտ րա ֆո րե զի մե թո դով: Հի վան դութ յու նը ախ տո րո շում են նաև հա
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մա ճա րա կա բա նա կան ու սում նա սի րութ յան տվյալ նե րով, ինչ պես նաև հետ
մա հու՝ դիա կում հայտ նա բե րե լով հա րուց չի բշտե րը: Հետ մա հու, շնե րի բա րակ 
ա ղիք նե րը կտրե լով, ընկղ մում են ոչ խոր ջրի մեջ, ո րի հետ ևան քով ա ղե պա տին 
ամ րա ցած ցես տոդ նե րը եր ևում են մանր, բա րակ պտկիկ նե րի ձևով:

ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՉ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Եր բեմն հայտ նա բեր ված բշտե րը անհ րա
ժեշտ է տար բե րա կել ալ վեո կո կո զի, նրբա վիզ ցիս տի ցեր կո զի և ցե նու րո զի 
բշտե րից: 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ: Ներ քին օր գան նե րի 
և մ կան նե րի ու ժեղ ախ տա հար վա ծութ յան, ինչ պես նաև հյուծ վա ծութ յան և 
դեղ նութ յան դեպ քում մսե ղի քը և ներ քին օր գան ներն ու ղար կում են օգ տա
հա նութ յան: Թույլ վա րակ վա ծութ յան դեպ քում օգ տա հան ման են ու ղար կում 
միայն մսե ղի քի և  օր գան նե րի ախ տա հար ված մա սե րը: Մ սե ղի քի և  օր գան նե
րի չախ տա հար ված մա սե րը բաց են թող նում ա ռանց սահ մա նա փակ ման։

(ՏԵՍ ՄՈԴՈՒԼ 21ը՝ «Ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան փոր ձաքն նութ յուն», 
կեն դա նի նե րին և մարդ կանց վտանգ ներ կա յաց նող մա կա բու ծա յին հի վան
դութ յուն նե րը)։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Բշ տա յին է խի նո կո կո զի բու ժու մը մշակ ված չէ։ Վերջ նա կան 
տե րե րին բուժ ման նպա տա կով ա ռա ջարկ վում է նշա նա կել ա րե կո լին, պրա
զիկ վան տել և  այլն: 

Ճիճ վա մուղ դե ղա մի ջո ցը տա լուց հե տո, շնե րին 48 ժամ պա հում են փակ 
շեն քե րում, կղկղան քը հա վա քում և  ոչն չաց նում են։

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Այս հի վան դութ յու նը կան խար գե լե լու նպա տա կով ար
գել վում է գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի մոր թը կա տա րել պա տա հա կան 
վայ րե րում, ա ռանց ա նաս նա բույժ նե րի մաս նակ ցութ յան: Ախ տա հար ված օր
գան նե րը անհ րա ժեշտ է հա վա քել և  ոչն չաց նել: է խի նո կո կո զի նկատ մամբ ա նա
պա հով տնտե սութ յուն նե րում, ամ ռան վեր ջին ողջ գլխա քա նա կը են թար կում 
են շճա բա նա կան հե տա զո տութ յան, դրա կան ռեակ ցիա տված կեն դա նի նե րին 
են թար կում են մոր թի: Ա նաս նա պա հա կան շեն քե րին և հո տե րին կից նվա զա
գույ նի են հասց նում շնե րի գլխա քա նա կը, ոչն չաց նում են թա փա ռող շնե րին: 
Տվ յալ տա րած քում պահ վող շնե րը հաշ վառ ման են վերց վում տա րած քի ա նաս
նա բու ժա կան ծա ռա յութ յան կող մից: Ար գել վում է շնե րին կե րակ րել մի ջանկ յալ 
տե րե րի է խի նո կո կի բշտե րով ախ տա հար ված ներ քին օր գան նե րով:

Տն տե սութ յուն նե րում, որ տեղ գրանց վում է է խի նո կո կո զով վա րակ վա ծու
թ յուն, ի րա կա նաց վում են շնե րի վա րակ ման, մար դու և կեն դա նի նե րի վա րա
կի կանխ ման մի ջո ցա ռում ներ: Մաս նա վո րա պես, ի րա կա նաց վում են հետև
յալ մի ջո ցա ռում նե րը.

 ար գել վում է կեն դա նի նե րի սպան դը բա կա յին և ֆեր մա նե րի հա րա կից 
տա րածք նե րում (ֆեր մա նե րում սպան դա յին կե տե րի և հ րա պա րակ նե րի բա
ցա կա յութ յան դեպ քում): Հո տե րում կամ նա խիր նե րում հար կա դիր սպան դի 
դեպ քում օր գան նե րը և մ սե ղի քը պահ վում են ա մուր փակ վող ա ման նե րում 
մինչև ա նաս նա բույ ժի զննու մը: Ա նաս նա բու ժա կան զննման ժա մա նակ է խի
նո կո կա յին բշտե րով վա րակ ված ներ քին օր գան նե րը ոչն չաց վում են այ րե լով 
կամ կեն սա ջեր մա յին հո րի մեջ: Ա ռանց ա նաս նա բու ժա կան զննման ար գել
վում է շնե րի կե րակ րու մը հար կա դիր սպան դի են թարկ ված կեն դա նի նե րի 
ներ քին օր գան նե րով և մ սով.
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 կեն դա նի նե րի ա րո տա վայ րե րում, կա լա տե ղե րում, կե րե րի և  ա նաս նա
պա հա կան մթերք նե րի պահ պան ման և վե րամ շակ ման վայ րե րում թույ լատր
վում են միայն ծա ռա յո ղա կան շնե րը, ո րոնք պատ կա նում են տնտե սութ յուն
նե րին և գտն վում են նրանց հսկո ղութ յան տակ: Մեկ հո տում պահ վում է ոչ 
ա վե լի, քան եր կու շուն, իսկ կեն դա նի նե րի նախ րում և կա լա տե ղե րում՝ մեկ 
շուն: Շ նե րի լո ղա նա լը ջրե լա տե ղե րում չի թույ լատ րում: Ար գել վում է շնե րի 
մուտ քը ա նաս նա պա հա կան շեն քեր, կե րե րի և  ա նաս նա պա հա կան մթերք նե
րի պահ պան ման և վե րամ շակ ման վայ րեր:

Է խի նո կո կո զի նկատ մամբ ա նա պա հով տնտե սութ յուն նե րի բո լոր ծա ռա յո
ղա կան շնե րը, իսկ գյու ղա կան վայ րե րում նաև բնակ չութ յա նը պատ կա նող շնե
րը (այդ թվում՝ որ սոր դա կան) տար վա ըն թաց քում չորս ան գամ են թարկ վում են 
բրո մաջ րած նա յին ա ռե կո լի նով պլա նա յին ախ տո րո շիչ ճիճ վա թափ ման:

Պ լա նա յին ախ տո րո շիչ ճիճ վա թա փութ յու նը ի րա կա նաց վում է․
 բրո մաջ րած նա յին ա ռե կո լի նով 45 մգ/կգ դե ղա չա փով: Դե ղը նշա նակ

վում է միան վագ 1 %ա նոց ջրա յին լու ծույ թի ձևով, ներ քին, հար կադ րա
բար կամ կե րի հետ կե րակ րու մից 1214 ժամ անց: Ա ռե կո լին օգ տա գոր ծե լուց 
շնե րը 34 ժա մից ոչ պա կաս պահ վում են կա պած (մինչև ար տա թոր ման 23 
ակ տը): Ար տա թոր ման բա ցա կա յութ յան դեպ քում 2 ժամ վա ըն թաց քում ճիճ
վա թա փութ յու նը կրկնում են: Ա ռե կո լի նի ըն դու նու մից հե տո շնե րի ար տա թո
րած կղան քը և հատ կա պես լոր ձա յին զանգ վա ծը տե ղում ու սում նա սիր վում է 
ա նաս նա բու ժա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նող ան ձի կող մից՝ է խի նո
կո կե րի կամ դրանց հատ ված նե րի քա նա կը հայտ նա բե րե լու հա մար:

Է խի նո կո կո զի ախ տո րո շիչ ճիճ վա թա փութ յունն ի րա կա նաց վում է․
 հա տուկ ցան կա պատ ված և ջ րանց քով ա պա հով ված ա մուր ծած կով (բե

տոն, աս ֆալտ և  այլն) հրա պա րա կում: Կողմ նա կի ան ձանց մուտ քը հրա պա
րակ չի թույ լատր վում: Ճիճ վա թա փութ յունն ի րա կա նաց վում է շան տի րոջ 
ներ կա յութ յամբ: Բո լոր ար տա թոր ված և հե տա զոտ ված կղանք նե րը հա վաք
վում և  այր վում են, իսկ հրա պա րա կը վա րա կա զերծ վում է 10 %ա նոց քլո րակ
րի լու ծույ թով (2 լ/մ2) կամ հրկիզ վում է:

Շ նե րը, ո րոնց կղան քում հայտ նա բեր վել են է խի նո կո կեր կամ դրանց հատ
ված ներ, ա նաս նա բույ ժի հսկո ղութ յամբ ոչն չաց վում են, իսկ բա ցա ռիկ դեպ
քե րում շնե րը ճիճ վա թափ վում են պրա զիկ վան թե լով ՝ 5 մգ/կգ դե ղա չա փով:

Տն տե սութ յու նը հա մա րում են ա ռող ջա ցած է խի նո կո կով վա րակ ված մի
ջանկ յալ և վերջ նա կան տե րե րի բա ցա կա յութ յան դեպ քում:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Է խի նո կո կոզ հի վան դութ յու նը հա մա ձայն, ՀՀ կա ռա վա րութ յան 3ը օ գոս
տո սի 2006թ թիվ 1081 ո րոշ ման, ընդգրկ ված է « Կեն դա նի նե րի կա րան տի
նա յին, հա տուկ վտան գա վոր և պար տա դիր ծա նուց ման ին ֆեկ ցիոն հի
վան դութ յուն նե րի» ցան կի̀  « Հա տուկ վտան գա վոր հի վան դութ յուն նե րի» 
և « Պար տա դիր ծա նուց ման են թա կա հի վան դութ յուն նե րի» շար քե րում։

23․1․4․2․4 ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ՑԵՆՈՒՐՈԶ (ՊՏՈՒՏԱԽՏ) 
Պ տու տախ տով (COENUROSIS CEREBRALIS) հիմ նա կա նում հի վան դա

նում են ոչ խար նե րը, սա կավ այ ծե րը և տա վա րը: Այս հա րուց չի թրթու րա յին 
ձևը տե ղա կայ վում է մի ջանկ յալ տե րե րի գան գու ղե ղում և  ող նու ղե ղում, իսկ 
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սե ռա հա սուն ձևը վերջ նա կան տե րե րի բա րակ ա ղիք նե րում: Հի վան դութ յու
նը հազ վա դեպ է հան դի պում հոր թե րի, վայ րի ո րո ճող նե րի, ձիե րի և մար դու 
մոտ: Սե ռա հա սուն ձևը բնակ վում է շնե րի, գայ լե րի, աղ վես նե րի և  այլ գի շա
տիչ նե րի բա րակ ա ղիք նե րում: 

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Բուշ տը կամ այս պես ա սած ցե նու րու
սը բաց մոխ րա գույն, թա փան ցիկ հե ղու կով լցված պարկ է, ո րի ներ քին հեր
մի նա տիվ թա ղան թին կղզյակ նե րի ձևով ամ րա ցած են 500 ա վե լի պրո տոս
կո լեքս նե րը: Բշ տի մե ծութ յու նը կախ ված է նրա զար գաց ման աս տի ճա նից և 
տե ղա կայ ման վայ րից: Ն րա չա փե րը կա րող են հաս նել մինչև հա վի ձվի մե
ծութ յան: Գան գու ղե ղում հա ճախ հան դի պում են մեկ կամ մի քա նի բշտեր։ 

Հա րուց չի շղթա յա կան ձևը՝ մուլ տի ցեպ սը (Multiceps multiceps) մա կա
բուծ վում է վերջ նա կան տե րե րի՝ շնե րի և վայ րի շնազ գի նե րի բա րակ ա ղիք
նե րում: Հա րուց չի եր կա րութ յու նը 40100 սմ  է, գլխի կը զին ված է երկ շարք 
դա սա վոր ված 2232 հատ կե ռիկ նե րով: Հատ վա ծի եր կա րութ յու նը 23 ան գամ 
գե րա զան ցում է լայ նութ յու նը։ Հա սուն հատ վա ծում ար գան դը տա լիս է 1926 
կողմ նա յին ճյու ղա վո րութ յուն ներ: 

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ։ Վերջ նա կան տե րե րի կղկղան քի հետ ար տա քին մի ջա վայր ըն
կած հա րուց չի հատ ված նե րը կամ ձվե րը կե րի կամ ջրի մի ջո ցով կլա նում են մի
ջանկ յալ տե րե րը, ո րոնց գան գու ղեղ կամ ող նու ղեղ ներ թա փան ցած օն կոս ֆեր
նա յից 2,53 ամս վա ըն թաց քում ձևա վոր վում են ին վա զիոն բշտե րը՝ ցե նուր նե րը: 
Վերջ նա կան տե րե րը ցե նու րո գով վա րակ վում են, ու տե լով մի ջանկ յալ տե րե րի 
բշտե րով ախ տա հար ված գան գու ղե ղը կամ էլ ող նու ղե ղը, ո րոնց բա րակ ա ղիք
նե րում հա րու ցիչ նե րը սե ռա հա սուն են դառ նում 1.52,5 ամս վա ըն թաց քում:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Ա րո տա վայ րե րում և  ա նաս նա շեն քե րի 
շրջա կայ քում հա րուց չի հիմ նա կան տա րա ծող ներն են շնե րը, իսկ ա րո տա վայ
րե րում՝ ոչ խար նե րի հո տը, մշտա պես ու ղեկ ցող գայ լե րը, շա կալ նե րը և  այլ գի
շա տիչ ներ: Ա րո տա յին շրջա նում ցե նու րո զով ա ռա վել հա ճախ վա րակ վում են 
մինչև մեկ տա րե կան ոչ խար նե րը: Մե ծա հա սակ ոչ խար նե րի մոտ այս հի վան
դութ յան նկատ մամբ գոր ծում է տա րի քա յին վա րա կա մեր ժութ յուն: Պ տու
տախ տը վայ րի ո րո ճող նե րի մոտ սա կավ է հան դի պում:

Սե ռա հա սուն որ դե րը շնե րի մոտ մա կա բուծ վում են 612 ա միս: Հա րուց
չի ձվե րը ա րո տա վայ րե րում ձմե ռում են, իսկ ար ևի ու ժեղ ճա ռա գայթ նե րը 
դրանց ոչն չաց նում են 34 օ րում: Մուլ տի ցեպ սի ձվե րը կա յուն են ախ տա հա
նիչ լու ծույթ նե րի նկատ մամբ:

Ըն կած ոչ խար նե րի գան գու ղե ղում տե ղա կայ ված բշտե րը 1ից +9 ջեր մաս
տի ճա նի պայ ման նե րում ի րենց կեն սու նա կութ յու նը պահ պա նում են մինչև 7 օր:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Ոչ խար նե րի ա ղիք նե րից ար յան մեջ ան ցած օն կոս ֆե
րա նե րը հայտն վում և ներդր վում են կեն դա նի նե րի ու ղեղ նե րում, որ տեղ նրանց 
տե ղա կայ վե լուց 48 ժամ անց ար դեն հայտ նա բե րում են գե րար յու նութ յուն, 
ին ֆիլտ րատ ներ, իսկ գան գու ղե ղի փո րոք նե րում հե ղու կի զանգ վա ծի ա վե լա
ցում: Հի վան դութ յան սկզբից 1520 օր անց ու ղեղ նե րում հայտ նա բեր վում են 
ձևա վոր վող բշտե րը, իսկ 40100 օր հե տո բշ տե րը մե ծա նա լով ար դեն ճնշում են 
ու ղե ղա յին հյուս ված քին և գան գի ոս կոր նե րին, ա ռա ջաց նե լով ներ վա յին հյուս
ված քի հե տաճ և գան գոսկ րի բա րա կե ցում: Բուշ տը իր զար գաց ման վեր ջին 
շրջա նում 2/3 զբա ղեց նում է գան գա տու փի խո ռո չը։ Գառ նե րի մոտ 1.5 ամ սա
կան հա սա կից հի վան դութ յան հա րուց չի նկատ մամբ ա ռա ջա նում են հա կա
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մար մին ներ։ Ինչ քան մե ծա հա սակ է կեն դա նին, այն քան նրա մոտ այս հա րուց չի 
նկատ մամբ վա րա կա մեր ժութ յու նը լար ված է լի նում։ ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Հի վան
դութ յան կլի նի կան մե ծա պես պայ մա նա վոր ված է բշտե րի ու ղե ղում տե ղա կայ
ման հատ ված նե րից, դրանց քա նակ նե րից և չա փե րից:

Վ.Ի. Բոն դար ևան և Վ.Ռ. Տա րա սո վը, հիմք ըն դու նե լով հա րուց չի կեն սա
կեր պը, նրա հա մախ տա նիշ նե րի ար տա հայտ վա ծութ յու նը բա ժա նել են ե րեք 
շրջա նի․

 Ա ռա ջին շրջան՝ ոչ խար նե րը ընկճ ված են կամ գրգռված, նրանց մոտ 
նկատ վում են վախ կո տութ յան և  անն պա տակ շարժ ման նշան ներ: Աչ քե րի լոր
ձա թա ղան թը ար յու նալց ված է: Կեն դա նի նե րը, եր բեմն, այս նշան նե րի ի հայտ 
գա լուց 45 օր անց սատ կում են: Այս պի սի կեն դա նի նե րին հեր ձե լիս ու ղե ղի 
փա փուկ թա ղան թի վրա հայտ նա բեր վում են օն կոս ֆեոա յի գաղ թի հետ քեր և 
գե րար յու նութ յուն: Ու ղե ղը ման րազ նին հե տա զո տե լու դեպ քում հայտ նա բե
րում են ոս պի հա տի կի մե ծութ յան մանր բշտեր:

 Երկ րորդ շրջան։ Այս շրջա նի տևո ղութ յու նը կազ մում է 26 ա միս, ո րի 
ըն թաց քում ձևա վոր վում և դան դաղ զար գա նում են բշտե րը: Այս շրջա նում 
կեն դա նի նե րը ար տաք նա պես չեն տար բեր վում ա ռողջ նե րից, քա նի որ նրանց 
մոտ բա ցա կա յում են կլի նի կա կան նշան նե րը:

 Եր րորդ շրջան: Այս շրջա նին բնո րոշ Է կեն դա նի նե րի ընդ հա նուր վի ճա
կի բար դա ցու մը: Կեն դա նի նե րը հրա ժար վում են կե րից, հան կար ծա կի կանգ 
են առ նում և  եր կար ժա մա նակ մնում են գլու խը կախ վի ճա կում կամ էլ ճա
կա տա յին մա սով հեն վում են որ ևէ ա ռար կա յի և չեն ար ձա գան քում ար տա քին 
գրգռիչ նե րին: Բ նո րոշ նշան նե րից են գան գու ղե ղի ախ տա հար ված հատ վա ծի 
ուղ ղութ յամբ կա տար վող մա նե ժա յին շար ժում նե րը: Ոչ խար նե րը եր բեմն գլու
խը ետ են գցում, վա զում ա ռաջ կամ էլ ետետ են գնում: Հի վանդ կեն դա նի նե
րի մոտ ա ռա ջա նում է կու րութ յուն, գլխի հատ վա ծի մաշ կի անզ գա յութ յուն: 
Կեն դա նի նե րը հյուծ վում են, եր կար ժա մա նակ մնում են պառ կած: Ող նու ղե
ղի ախ տա հար ման դեպ քում կեն դա նի նե րի մոտ ա ռա ջա նում են հե տին վեր
ջա վո րութ յուն նե րի պա րեզ ներ և գա վա կի հատ վա ծի մաշ կի անզ գա յութ յուն: 
Ան կախ հի վան դու թյան ախ տա նիշ նե րի ար տա հայտ ման աս տի ճա նից, հի վան
դութ յան կան խա տե սու մը բո լոր դեպ քե րում հա մար վում է ան բա րեն պաստ:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Ըն կած կեն դա նի
նե րի գան գի տու փը բա ցե լիս ու ղե ղում հայտ նա բեր վում են մեկ կամ մի քա նի 
բշտեր, իսկ դրանց տե ղա կայ ման վայ րե րում նկատ վում է ներ վա յին հյուս ված
քի և գան գի ոս կոր նե րի հե տաճ:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րով, ցայ տուն կլի նի
կա կան նշան նե րի հի ման վրա, ինչ պես նաև օգտ վում են ախ տո րոշ ման ա լեր
գիա կան ռեակ ցիա նե րից: Հետ մա հու ախ տո րո շում են բա ցե լով գան գու ղե ղը 
և  ող նու ղե ղը:

ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՉ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Հի վան դութ յու նը անհ րա ժեշտ է տար բե
րա կել․

Էսթ րո զից, ո րը հա րու ցում են քթա խո ռո չա յին բո ռի թրթուր նե րը;
Մի շարք տա րա փո խիկ հի վան դութ յուն նե րից․

 լիս տե րիոզ, 
 բրադ զոտ, 
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 կա տա ղութ յուն, 
 Աո ւես կի հի վան դութ յուն և  այլն։

Ոչ վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րից անհ րա ժեշտ է բա ցա սել ներ քին ա կան
ջի և  ու ղե ղա յին ծո ցե րի բոր բո քում նե րը։

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ: Ախ տա հար ված գլուխն 
ու ող նու ղեղն օգ տա հա նում են: Մ սե ղի քը և ս պան դի մյուս մթերք նե րը բաց 
են թող նում ա ռանց սահ մա նա փա կում նե րի (տես մո դուլ 21ը՝ «Ա նաս նա բու
ժա սա նի տա րա կան փոր ձաքն նութ յուն», կեն դա նի նե րին և մարդ կանց վտանգ 
ներ կա յաց նող մա կա բու ծա յին հի վան դութ յուն նե րը)

ԲՈՒԺՈՒՄԸ. Հի վան դութ յան նախ նա կան շրջա նում բա վա կան լավ արդ
յունք է տա լիս․

 պա նա կուր ճիճ վա մու ղի օգ տա գոր ծու մը 0,025գ/կգ դե ղա չա փով, ե ռան վագ:
Հի վան դութ յան եր րորդ շրջա նում բշտե րը հե ռաց նում են վի րա բու ժա կան 

ճա նա պար հով:
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Ա նաս նա պա հա կան ֆեր մա նե րում կրճա տում են հո

տա պահ շնե րի քա նա կը, դրանց յու րա քանչ յուր ե ռամս յա կը մեկ ան գամ են
թար կե լով պար տա դիր ճիճ վա թա փութ յան: Կեն դա նի նե րի մոր թը կա տա րում 
են միայն սպան դա նոց նե րում և ս պան դի կե տե րում, ա նաս նա բույժ նե րի մաս
նակ ցութ յամբ: Հի վանդ կեն դա նի նե րի ցե նու րուս նե րով ախ տա հար ված գան
գու ղե ղը և  ող նու ղե ղը պար տա դիր կար գով ոչն չաց վում է:

Ներ կա յումս գոր ծա ծութ յան մեջ է ներդր վել Ն.Ե. Կոս մի կո վի կող մից ա ռա
ջարկ ված հա կա ցե նու րո զա յին պատ վաս տան յու թը, ո րով պատ վաս տում են 
1,53 ամ սա կան գառ նե րին:

Տն տե սութ յուն նե րում, որ տեղ գրանց ված է ցե նու րոզ կամ նրբա վիզ ցիս
տի ցեր կոզ, ի րա կա նաց վում են հա մա լիր մի ջո ցա ռում ներ․

 Տն տե սութ յուն նե րում, որ տեղ գրանց վում է է խի նո կո կո զով վա րակ վա
ծութ յուն, ի րա կա նաց վում են շնե րի վա րակ ման, մար դու և կեն դա նի նե րի 
վա րա կի կանխ ման մի ջո ցա ռում ներ: Մաս նա վո րա պես, ի րա կա նաց վում են 
հետև յալ մի ջո ցա ռում նե րը /տես, ինչ պես նկա րագր ված է է խի նո կո կո զով վա
րակ վա ծութ յան կանխ ման մի ջո ցա ռում ներ/։ 

 Ցե նու րո զի նկատ մամբ ա նա պա հով տնտե սութ յուն նե րի բո լոր ծա ռա յո
ղա կան շնե րը, իսկ գյու ղա կան վայ րե րում նաև բնակ չութ յա նը պատ կա նող շնե
րը (այդ թվում՝ որ սոր դա կան) տար վա ըն թաց քում չորս ան գամ են թարկ վում են 
բրո մաջ րած նա յին ա ռե կո լի նով պլա նա յին ախ տո րո շիչ ճիճ վա թափ ման:

Տր վում են նաև հետև յալ դե ղա մի ջոց նե րը.
 Ֆե նա սալ՝ օգ տա գործ վում է 250 մգ/կգ դե ղա չա փով, ան հա տա կան, միան

վագ, փո շու ձևով կե րի խառ նուր դում կամ բրի կետ նե րի, բուլ յուս նե րի, հա տիկ
նե րի և հա բե րի ձևով ա ռանց կեն դա նի նե րին սո ված դիե տա յի են թար կե լու:

 Ֆե նա պեգ՝ օգ տա գործ վում է 100 մգ/կգ դե ղա չա փով, միան վագ, մա ծու
կի ձևով մսի կտո րի, փա փուկ եր շի կի, խճո ղա կի կամ շի լա յի հետ (նա խընտ
րե լի է մինչև ա ռա ջին կե րակ րու մը)։

 Պ րա զիկ վան տել՝ օգ տա գործ վում է 5 մգ/կգ դե ղա չա փով, ներ քին, միան
վագ փո շու, մա ծու կի, կա խույ թի կամ հա բե րի ձևով ա ռանց կեն դա նի նե րին 
սո ված դիե տա յի են թար կե լու: Պ րա զիկ վան տե լի 5 %ա նոց լու ծույ թը նե րարկ
վում է միան վագ, են թա մաշ կա յին կամ միջմ կա նա յին կեն դա նու 0,1 մլ/կգ 
զանգ վա ծի հաշ վար կով 5 մգ/կգ դե ղա չա փով:
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 Ցե նու րո զի կլի նի կա կան նշան նե րով կեն դա նի նե րը մե կու սաց վում են 
և ս պան դի նպա տա կով ու ղարկ վում մսի կոմ բի նատ ներ կամ սպան դա յին կե
տեր: Բարձր արդ յու նա վե տութ յամբ օժտ ված և  է լի տա յին կեն դա նի նե րը են
թարկ վում են վի րա բու ժա կան բուժ ման:

23․1․4․2․5 ՄՈՆԵԶԻՈԶՆԵՐ 
Հա յաս տա նում ա մե նա տա րած ված մանր եղջ րա վոր ա նա սուն նե րի և տա

վա րի ցես տո դոզ ներ են: Մո նե զիո զը ոչ խար նե րի, այ ծե րի, խո շոր եղ ջե րա վոր 
կեն դա նի նե րի, եղ ջե րու նե րի, գո մեշ նե րի, զե բու նե րի և  ո րոշ վայ րի ո րո ճող
նե րի հի վան դութ յուն է, ո րը հա րուց վում է բա րակ ա ղի քում մա կա բու ծող 
Anoplocephalide ըն տա նի քին պատ կա նող Monezia սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե
րից՝ Moniezia expansa, M. benedeni և  այլ ցես տոդ նե րի կող մից: Հիմ նա կա նում 
հի վան դա նում են մատ ղաշ նե րը (գառ նե րը, ու լե րը, հոր թե րը): Մա կա բույծ նե
րը զար գա նում են մի ջանկ յալ տե րե րի՝ վա հա նա կիր տզե րի (օ րի բա տիդ նե րի) 
մաս նակ ցութ յամբ: 2,55 ա միս անց կլան ված ձվե րից տզե րի մոտ զար գա նում 
են ին վա զիոն թրթուր նե րը՝ ցիս տի ցեր կոիդ նե րը, ո րոնք պահ պա նում են կեն
սու նա կութ յու նը մինչև 26 ա միս: Հի վանդ կեն դա նի նե րի ա րա ծե ցու մից հե տո 
ա րո տա վայ րե րը ե րեք տա րի դառ նում են ա նա պա հով: Հա րու ցիչ նե րի ա ռա
վել տա րած ված տե սակ ներն են̀  M. expansa, M.benedeni, M. autumnalia: 

Մո նե զիո զով հիմ նա կա նում հի վան դա նում են 1,58 ամ սա կան գառ նե րը և  
ու լե րը, ինչ պես նաև նույն տա րում ծնված հոր թե րը: Հի վան դութ յու նը մատ
ղա շի մոտ շատ հա ճախ ար տա հայտ վում է նաև տե ղա ճա րակ նե րի կամ հա մա
ճա րակ նե րի ձևով: 

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Մո նե զիա սե ռին պատ կա նող բո լոր 
որ դե րը խո շոր են, սկո լեք սը զին ված է չորս ծծան նե րով, սե ռա կան ճեղ քե րը 
բաց վում են յու րա քանչ յուր հատ վա ծի եր կու կող մե րում, հատ ված նե րում առ
կա են միջ հատ վա ծա յին գեղ ձե րը, իսկ օն կոս ֆե րան (սաղ մը) շրջա պատ ված է 
տան ձան ման ա պա րա տով; 

 M. expansaի մար մի նը կաթ նաս պի տա կա վուն գույ նի է, եր կա րութ յու նը 
հաս նում է մինչև 10 մետ րի: Ս կո լեք սը գնդաձև է, հատ ված նե րը կարճ և լայն 
են, հատ ված նե րի ա ռա ջա մա սում կու տակ ված են գնդաձև միջ հատ վա ծա յին 
գեղ ձե րը, սե ռա կան ճեղ քե րը բաց վում են հատ վա ծի եր կու կող մե րում: Լու
սա յին ման րա դի տա կի տակ ձվե րը մուգ մոխ րա գույն են և  ե ռանկ յու նաձև, 
չափ սերն են՝ 0.050.06մմ:

 M. benedeniի մար մի նը սպի տա կա ղեղ նա վուն է՝ եր կա րութ յու նը 4մ  
է, միջ հատ վա ծա յին գեղ ձե րը շեր տի ձևով տե ղա կայ ված են հատ ված նե րի 
սկզբնա մա սում, ձվե րը քա ռանկ յու նի են։

 M. autumnaliaի մար մի նը սպի տա կա վուն է,  եր կա րութ յու նը 2.5մ  է:
ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ։ Մո նե զիա նե րը կեն սա հել մինթ ներ են: Վերջ նա կան տե րե րը 

ի րենց ար տա թո րան քի հետ ար տա քին մի ջա վայր են ար տա զա տում հա զա րա
վոր ձվեր պա րու նա կող հատ ված ներ կամ ար դեն հատ ված նե րից տա րան ջատ
ված ձվեր, ո րոնք կլան վում են մի ջանկ յալ տե րե րի՝ օ րի բա տի դա /oribatidoe/ 
ըն տա նի քին պատ կա նող տզե րի կող մից: Տ զե րի ա ղիք նե րում ձվից դուրս 
ե կած օն կոս ֆե րան անց նում է ո րո վայ նի խո ռո չը, որ տեղ 2,55 ամս վա ըն թաց
քում զար գա նա լով, վեր է ած վում ին վա զիոն ցիս տի ցեր կոի դի: Վերջ նա կան 
տե րե րը վա րակ վում են ա րո տի ժա մա նակ կուլ տա լով ցիս տի ցեր կոիդ ներ պա
րու նա կող օ րի բա տի դա յին տզե րին: 
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 M. expansaն գառ նե րի մոտ սե ռա հա սուն է դառ նում 3439 օ րե րի ըն
թաց քում, 

 M. benedeniն հոր թե րի մոտ 50 օր վա ըն թաց քում: 
Ոչ խար նե րի ա ղիք նե րում այս որ դե րը մա կա բած վում են 2,57 ա միս:
ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆԸ: Գառ նե րի և հոր թե րի մոտ մո նե զիոզ հի

վան դութ յուն հա րու ցում է․
 գար նա նը՝М. Expansaն, 
 իսկ աշ նա նը M. benedeniն և M. autumnaliaի հա րու ցիչ նե րը։

Հա յաս տա նում նույն տա րում ծնված գառ նե րը և հոր թե րը մո նե զիո զով 
վա րակ վում են մար տի սկգբնե րին։ Ա րո տա վայ րե րը հա րուց չի ձվե րով վա րա
կում են նա խորդ տա րում մո նե զիո զով վա րակ ված մե ծա հա սակ ոչ խար նե րը 
և տա վա րը: Կեն դա նի նե րի վա րակ ման աղբ յուր են օ րի բա տի դա յին տզե րը, 
ո րոնք ապ րում են մինչև 2 տա րի:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Մո նե զիա նե րը տե ղադր վե լով կեն դա նի նե րի բա րակ 
ա ղիք նե րում ի րենց հզոր ծծան նե րով մե խա նի կո րեն խախ տում են ա ղիք նե
րի լոր ձա թա ղան թի ամ բող ջա կա նու թյու նը, ո րի հետ ևան քով պայ ման ներ են 
ստեղծ վում երկ րոր դա յին վա րա կի ներդր ման և  ա ղիք նե րի հե տա գա բոր բոք
ման հա մար, մա կա բույ ծի կեն սա գոր ծու նեութ յան ար գա սիք նե րը տի րոջ օր գա
նիզ մի վրա թող նում են ա լեր գիկ և թու նա վոր ազ դե ցութ յուն: Խան գար վում է 
ա ղիք նե րի շար ժո ղա կան ֆունկ ցիան, փոխ վում է ա ղիք նե րի ներ քին մի ջա վայ
րը, ո րի հետ ևան քով նվա զում են էյ շե րի խա նե րի և կաթ նաթթ վա յին ման րէ նե րի 
քա նա կը, նպաս տա վոր պայ ման ներ են ստեղծ վում կլոստ րի դիա նե րի և  այլ ախ
տա ծին ման րէ նե րի քա նա կի ա վե լաց ման հա մար: Փոխ վում է նաև ար յան կազ
մը, նվա զում է է րիթ րո ցիտ նե րի և հե մոգ լո բի նի քա նա կը, ար յան մեջ ա վե լա նում 
են հի պոք րոմ է րիթ րո ցիտ նե րի քա նակ նե րը, սե ռա հա սուն մո նե զիա նե րը կլա
նում են տի րոջ ա ղիք նե րում սին թեզ ված սպի տա կուց նե րը, ած խաջ րատ նե րը 
և վի տա մին նե րը, ո րի հետ ևան քով կեն դա նի նե րը նի հա րում և թու լա նում են: 

ՎԱՐԱԿԱՄԵՐԺՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Մո նե զիո զի նկատ մամբ կեն դա նի նե րի մոտ 
առ կա է տա րի քա յին վա րա կա մեր ժութ յու նը, օ րի նակ, գառ նե րը մինչև 34 ամ
սա կան հա սա կը m․ benedeniով չեն վա րակ վում: Մո նե զիո զով հի վան դա ցած, 
ա ռող ջա ցած կեն դա նի նե րի մոտ ձեռք բեր ված վա րա կա մեր ժութ յան տևո
ղութ յու նը կազ մում է եր կու ա միս:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Վա րակ ման սկզբից 2838 օր անց կեն դա նի նե րը նի հա
րում են, լի նում են ընկճ ված և սա կա վա շարժ, նրանց մոտ նկատ վում է պար
բե րա կան փոր լուծ, կղկղան քը լի նում է լոր ձա պատ ված կամ պա րու նա կում է 
հա րուց չի ամ բող ջա կան հատ ված ներ: Կե րակր ման և խ նամ քի ան բա վա րար 
պայ ման նե րի դեպ քում հի վան դութ յան ըն թաց քը ա վե լի է ծան րա նում, հի
վանդ նե րի մոտ նկատ վում են ու ժեղ ծա րա վի զգա ցում, ան զուսպ փոր լուծ, 
անն պա տակ շար ժում ներ, լոր ձա թա ղանթ նե րը լի նում են գու նատ, բուր դը 
կորց նում է իր փայ լը և  է լաս տի կութ յու նը: Կեն դա նի նե րը սատ կում են հա րու
ցիչ նե րով ա ղիք նե րի խցան ման կամ էլ ներբն ման հետ ևան քով:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Փո փո խութ յուն
նե րի ար տա հայտ վա ծու թյու նը պայ մա նա վոր ված է վա րակ ման ին տեն սի վու
թ յամբ: Դիակ նե րը հեր ձե լիս նկա տում ենք ա ղիք նե րի կա տա րահե մո ռա գիկ 
բոր բոք ման նշան ներ, ա ղե պա տի հաս տա ցում, հա րա կից ավ շա յին հան գույց
նե րի ծա վա լի մե ծա ցում և  այլն:
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ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րով, կլի նի կա կան 
նշան նե րի հի ման վրա, ինչ պես նաև հաշ վի են առ նում լա բո րա տոր հե տա զո
տութ յան և հերձ ման տվյալ նե րը:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ա ռա ջարկ վում են հետև յալ ճիճ վա մուղ դե ղան յու թե րը.
 Ֆե նա սալ՝ այ ծե րին և  ոչ խար նե րին 0,1գ/կգ դե ղա չա փով, իսկ խմ բա կա յին 

ճիճ վա թա փութ յան դեպ քում 0,2գ/կգ դե ղա չա փով: Հոր թե րին ան հա տա կան 
կար գով ֆե նա սա լը տա լիս են 0,15գ/կգ., խմբա կա յին 0,2գ/կգ դե ղա չա փով:

 Պա նա կուր  10մգ/կգ դե ղա չա փով, միան վագ:
 Ալ բեն դա զոլ  գառ նե րին 5մգ/կգ դե ղա չա փով, միան վագ: 

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Մո նե զիո զը կան խար գե լե լու նպա տա կով պրեի մա գի
նալ, կան խար գե լիչ ճիճ վա թա փութ յու նը՝

 ա ռա ջին ան գամ կա տա րում են գառ նե րին ա րո տա վայր քշե լուց 1415 օր 
անց,

 երկ րորդ ան գամ՝ ա ռա ջի նից 1520 օր անց, 
 եր րորդ ան գամ՝ երկ րոր դից 2530 օր անց: 

Մա քի նե րին ա ռա ջին ան գամ ճիճ վա թա փութ յան են են թար կում հու նի սի 
վեր ջին կամ հու լի սի սկզբնե րին, երկ րորդ ան գամ սեպ տեմ բերհոկ տեմ բեր 
ա միս նե րին:

Ա նաս նա հա մա ճա րա կա յին ի րա վի ճա կը ճշտե լու նպա տա կով կոպ րոս կո
պիկ ե ղա նա կով խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի մատ ղաշ նե րը հե տա զոտ
վում են մեկ տա րե կա նից բարձր հա սա կում, ա րոտ հա նե լուց 4550 օր հե տո: 
Ըն թա ցիկ տա րում ծնված հոր թե րը հե տա զոտ վում են երկն վագ՝ ա ռա ջին 
ան գամ ա րո տա վայր հա նե լուց 4550 օր հե տո ,և  երկ րորդ ան գամ՝ աշ նա նը, 
մսու րա յին պահ ված քին անց նե լուց 30 օր անց: Ոչ խար նե րը և  այ ծե րը հե տա
զոտ վում են միան վագ՝ աշ նա նը, մսու րա յին պահ ված քին անց նե լուց 30 օր 
անց, մեկ տա րե կա նից բարձր մատ ղաշ նե րը, գառ նե րը և  ու լե րը՝ ա րո տա վայր 
հա նե լուց 3540 օր անց:

Տն տե սութ յուն նե րում, որ տեղ հաս տատ ված է մո նե զիո զը, հոր թերն 
ա րա ծեց վում են հա սա կա վոր կեն դա նի նե րից մե կու սա ցած, այն պի սի ա րո
տա վայ րե րում, որ տեղ վեր ջին ե րեք տա րի նե րի ըն թաց քում չեն ա րա ծեց վել 
վա րակ ված կեն դա նի ներ: Կի րառ վում է կեն դա նի նե րի մսու րա յին կամ մսու
րաա րո տա յին պահ վածք: 

Նշ ված մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց ման անհ նա րի նութ յան դեպ քում ի րա
կա նաց վում է կան խար գե լիչ ճիճ վա թա փութ յուն և քի միոպ րո ֆի լակ տի կա:

 Գառ նե րի և  ու լե րի կան խար գե լիչ (պրեի մա գի նալ) ճիճ վա թա փութ յունն 
ի րա կա նաց վում է ա ռա ջին ան գամ ա րո տա վայ րեր կամ նա խաա րո տա վայ րեր 
հա նե լուց 2530 օր անց (ամ բողջ տար վա ա րո տա յին պահ ված քի դեպ քում՝ 
ծնվե լուց հե տո 2530 օր անց), կրկնա կի ճիճ վա թա փութ յու նը՝ ա ռա ջի նից 15
20 օր անց, եր րոր դը՝ երկ րորդ ճիճ վա թա փու մից 2530 օր անց: Սեպ տեմ բե րին 
գառ նե րը և  ու լե րը ճիճ վա թափ վում են միան վագ, իսկ մսու րա յին պահ ված քի 
տե ղա փո խե լուց 30 օր անց՝ ոչ խար նե րի և  այ ծե րի ամ բողջ գլխա քա նա կը: Ամ
բողջ տար վա ա րո տա յին պահ ված քով տնտե սութ յուն նե րում մեկ տա րե կա նից 
բարձր կեն դա նի նե րը կան խար գե լիչ նպա տա կով ճիճ վա թափ վում են աշ նա նը 
և պ լա նա յին ծնի ա վար տից հե տո: Ըն թա ցիկ տա րում ծնված հոր թե րը կան
խար գե լիչ ճիճ վա թափ վում են եր կու ան գամ՝ ա ռա ջին ան գամ ա րո տա վայր 
հա նե լուց 3540 օր անց, և  երկ րորդ ան գամ՝ ա ռա ջին ճիճ վա թա փու թյու նից 
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3540 օր անց, իսկ մեկ տա րե կա նից բարձր հոր թե րին՝ միան վագ, ա րո տա
վայր հա նե լուց 3540 օր անց: Մո նե զիո զի հայտ նա բեր ման դեպ քում հո տի 
կամ նախ րի բո լոր կեն դա նի նե րը են թարկ վում են ճիճ վա թափ ման:

Կան խար գե լիչ ճիճ վա թա փութ յան հա մար օգ տա գործ վում են հետև յալ դե
ղա մի ջոց նե րը.

 Ֆե նա սալ (նիկ լո զա միդ, յո մե զան)՝ նշա նակ վում է ոչ խար նե րին, այ ծե րին 
և հոր թե րին ան հա տա կան կամ խմբա կա յին կե րակր ման ե ղա նա կով: Ոչ խար
նե րին և  այ ծե րին դե ղը նշա նակ վում է ան հա տա կան 100 մգ/կգ դե ղա չա փով, 
բայց ոչ ա վե լի, քան 1 գ մեկ գա ռան հա մար 1 %ա նոց օս լա յի կամ 5 %ա նոց 
ալ յու րի կա խույ թի ձևով, միան վագ, խմբա կա յին կե րակր ման դեպ քում՝ 200 
մգ/կգ ման րաց ված սերմ նա հա տիկ նե րի կամ հա մակց ված կե րի հետ խառ
նուր դում: Դե ղա մի ջո ցը կշռվում է 100150 ոչ խար նե րից ոչ ա վե լի խմբի հաշ
վար կով, ա վե լաց վում է կե րին (մեկ կեն դա նու հա մար՝ 100 գ կե րի հաշ վար կով), 
ման րակր կիտ խառն վում և հա վա սա րա չափ բաշխ վում՝ ա պա հո վե լով դրանց 
նկատ մամբ կեն դա նի նե րի ա զատ օգ տա գործ ման հնա րա վո րութ յու նը: Հոր
թե րին ֆե նա սա լը նշա նակ վում է ան հա տա կան 150 մգ/կգ դե ղա չա փով 200
300 գ ման րաց ված սերմ նա հա տի կի (հա մակց ված կե րի) հետ խառ նուր դում, 
1 %ա նոց օս լա յի կամ 5 %ա նոց ալ յու րի կա խույ թի ձևով, միան վագ: Խմ բա
կա յին կե րակր ման դեպ քում դե ղա մի ջո ցը տրվում է 200 մգ/կգ դե ղա չա փով 
կե րա յին խառ նուր դում 1012 հոր թե րից բաղ կա ցած խմբե րին: Գոմ շուկ նե րին 
ֆե նա սա լը տրվում է 200 մգ/կգ դե ղա չա փով, ան հա տա կան, կա խույ թի ձևով:

 Ֆե նա լի դոն (պա րու նա կում է 80 % ֆե նա սալ)՝ նշա նակ վում է ան հա տա
կան, միան վագ, մինչև կե րակ րու մը, 3 %ա նոց ջրա յին կա խույ թի ձևով, մինչև 
60700C տա քաց րած վի ճա կում, 45 մգ/կգ դե ղա չա փով, 1 մլ ին 3 %ա նոց կա
խույ թի հաշ վար կով 1,5 կգ մարմ նի զանգ վա ծի հա մար:

 Ֆե նա պեգ (պա րու նա կում է 45 % ֆե նա սալ)՝ օգ տա գործ վում է ոչ խար
նե րի ան հա տա կան և խմ բա կա յին ճիճ վա թա փութ յան հա մար 45 մգ/կգ դե ղա
չա փի հաշ վար կով: Ան հա տա կան օգ տա գործ ման դեպ քում օգ տա գոր ծու մից 
23 ժամ ա ռաջ ֆե նա պե գը ման րակր կիտ խառն վում է 1:1,5 հա րա բե րութ յամբ 
մինչև 60650C տա քաց րած ջրի հետ: Կա խույ թը նե րարկ վում է բե րա նով կարճ 
ռե տի նե կամ փա փուկ պլաստ մաս սե փո ղա կով նե րար կի չի մի ջո ցով 0,25 մլ/
կգ հաշ վար կով: Խմ բա կա յին կե րակր ման դեպ քում ֆե նա պե գը խառն վում է 
1:9 հա րա բե րութ յամբ տաք ջրի հետ: Ճիճ վա թա փութ յան հա մար ձևա վոր
վում են 100150 ոչ խար նե րից բաղ կա ցած մո տա վո րա պես միան ման մարմ նի 
զանգ վա ծով խմբեր, 1 մլ/կգ հաշ վար կով կա խույ թը ման րակր կիտ խառն վում 
է հա մակց ված կե րի կամ ման րաց ված սերմ նա հա տի կի հետ (100 գ՝ մեկ ոչ
խա րի հաշ վով): Ճիճ վա թա փութ յու նը ի րա կա նաց վում է ա ռա վոտ յան, մինչև 
ա ռա ջին կե րակ րու մը: Ֆե նա սա լի, ֆե նա լի դո նի, ֆե նա պե գի օգ տա գոր ծու մից 
հե տո մսի հա մար կեն դա նի նե րի սպան դը թույ լատր վում է ոչ շուտ, քան ճիճ
վա թա փութ յու նից 20 օր անց:

 Ֆե նա դեկ (պա րու նա կում է 50 % ֆե նա սալ)՝ օգ տա գործ վում է ոչ խար նե րի 
ան հա տա կան և խմ բա կա յին ճիճ վա թա փութ յան հա մար: Ան հա տա կան ճիճ վա
թա փութ յան հա մար ֆե նա դե կը նշա նակ վում է ոչ խար նե րին փո շու ձևով կամ 
մինչև 800C տա քաց րած ջրի 5 %ա նոց կա խույ թի ձևով (նա խա պես պատ րաս
տու կի կշռու կը թրջվում է փոքր քա նա կութ յամբ սա ռը ջրով): Փո շի ֆե նա դե
կը դրվում է լեզ վի ար մա տի վրա, պատ րաս տի կա խույ թը տրվում է բե րա նով 
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ժա նե նե րար կի չի կամ ռե զի նե զոն դի մի ջո ցով՝ ա ռա վոտ յան սո ված վի ճա կում 
50 մգ/կգ դե ղա չա փով: Խմ բա կա յին ճիճ վա թա փութ յան հա մար ֆե նա դեկն օգ
տա գործ վում է 100 մգ/կգ դե ղա չա փով: Դե ղա մի ջո ցը կշռվում է 100150 ոչ խար
նե րից բաղ կա ցած խմբի հա մար, ման րակր կիտ խառն վում հա մակց ված կե րի 
կամ ման րաց ված սերմ նա հա տի կի հետ (100 գ՝ մեկ կեն դա նու հաշ վար կով) և 
հա վա սա րա չափ բաշխ վում կե րա ման նե րի մեջ՝ ա պա հո վե լով ոչ խար նե րի կող
մից կե րի ա զատ օգ տա գործ ման հնա րա վո րութ յու նը: Կեն դա նի նե րի սպան դը 
մսի հա մար թույ լատր վում է ճիճ վա թա փութ յու նից 30 օր հե տո:

 Ֆեն բեն դա զոլ՝ օգ տա գործ վում է ոչ խար նե րի մո նե զիո զի ժա մա նակ 
միան վագ 10 մգ/կգ դե ղա չա փով: Կեն դա նի նե րի սպան դը թույ լատր վում է դե
ղա մի ջո ցի օգ տա գոր ծու մից 7 օր անց:

 Ալ բեն դա զոլ (վալ բա զեն, վեր մի տան)՝ նշա նակ վում է գառ նե րին և խո շոր 
եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի մատ ղաշ նե րին ներ քին, միան վագ 3,8 մգ/կգ դե ղա
չա փով: Դե ղա մի ջո ցը չի նշա նակ վում դիեց ման և վե րար տադր ման շրջա նում 
գտնվող կեն դա նի նե րին: Մ սի հա մար կեն դա նի նե րի սպան դը թույ լատր վում է 
դե ղա մի ջո ցի օգ տա գոր ծու մից 20 օր անց:

 Օքս ֆեն դա զոլ (սիս տա մեկս)՝ օգ տա գործ վում է գառ նե րի և խո շոր եղ
ջե րա վոր կեն դա նի նե րի մատ ղաշ նե րի ճիճ վա թա փութ յան ժա մա նակ ներ քին, 
միան վագ 4,5 մգ/կգ դե ղա չա փով: Օքս ֆեն դա զոլ չի նշա նակ վում դիեց ման և 
վե րար տադ րո ղա կան շրջա նում գտնվող կեն դա նի նե րին: Մ սի հա մար կեն դա
նի նե րի սպան դը թույ լատր վում է դե ղա մի ջո ցի օգ տա գոր ծու մից 14 օր անց:

 Պղն ձի սուլ ֆատ՝ օգ տա գործ վում է 1 %ա նոց ջրա յին լու ծույ թի ձևով, 
ո րը պատ րաստ վում է ա պա կե կամ փայ տե (բայց ոչ մե տա ղե) ա ման նե րում 
թո րած, անձր ևա յին ջրի, ձյան կամ ե ռաց րած ջրի 1 լիտ րի հաշ վար կով 14 մլ  
ա ղաթթ վի ա վե լաց մամբ՝ կախ ված ջրի կոշ տութ յու նից:

 Պղն ձար ջաս պի լու ծույթ՝ նե րարկ վում է գառ նե րին ներ քին ե ղա նա կով, 
միան վագ, ռե տի նե խո ղո վա կի օգ նութ յամբ հետև յալ չա փա քա նակ նե րով. 11,5 
ամ սա կան նե րին՝ 1520 մլ, 1,52 ամ սա կան նե րին՝ 2125 մլ, 23 ամ սա կան նե րին՝ 
2630 մլ, 34 ամ սա կան նե րին՝ 3135 մլ, 45 ամ սա կան նե րին՝ 3640 մլ, 56 ամ
սա կան նե րին՝ 4145 մլ, 67 ամ սա կան նե րին՝ 4650 մլ, 78 ամ սա կան նե րին՝ 51
60 մլ, 810 ամ սա կան նե րին՝ 6180 մլ, իսկ 10 ամ սա կա նից բարձր ոչ խար նե րին՝ 
81100 մլ: Պղն ձար ջաս պի դե ղա չա փը այ ծե րի հա մար ա վե լի քիչ է, քան ոչ խար
նե րի հա մար, և չ պետք է գե րա զան ցի 60 մլ, 36 ամ սա կան հոր թե րի հա մար 
այն կազ մում է 120150 մլ: Գոմ շուկ նե րին նե րարկ վում է 2 %ա նոց լու ծույթ 
2 մլ/կգ կեն դա նու զանգ վա ծի հաշ վար կով: Լու ծույ թի նե րարկ ման ժա մա նակ 
կեն դա նու գլու խը պահ վում է հո րի զո նա կան դիր քով: Մո նե զիա նե րով գառ նե
րի ին տեն սիվ վա րակ վա ծութ յան ժա մա նակ պղնձար ջաս պի լու ծույ թի նե րար
կու մից 25 ժամ հե տո տրվում է լու ծո ղա կան (1 կգ գ լաու բեր յան ա ղը 2 լ տաք 
ջրի հաշ վար կով) հետև յալ դե ղա չա փե րով. 11,5 ամ սա կան նե րին՝ 30 մլ, 1,52 
ամ սա կան նե րին՝ 40 մլ, 23 ամ սա կան նե րին՝ 50 մլ, 34 ամ սա կան նե րին՝ 60 մլ, 
45 ամ սա կան նե րին՝ 70 մլ, 56 ամ սա կան նե րին՝ 80 մլ, 67 ամ սա կան նե րին՝ 90 
մլ, 78 ամ սա կան նե րին՝ 100 մլ: Ճիճ վա թա փու մից 12 ժամ ա ռաջ գառ նե րին և  
ու լե րին ան ջա տում են մայ րե րից: Հա սա կա վոր կեն դա նի նե րին մինչև նե րար
կու մը ջուր չի տրվում ամ բողջ օր վա ըն թաց քում և 23 ժամ նե րար կու մից հե
տո: Մ սի հա մար կեն դա նի նե րի սպան դը թույ լատր վում է պղնձի սուլ ֆա տի և 
պղն ձի կար բո նա տի օգ տա գոր ծու մից 6 օր անց:
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 Պղն ձի կար բո նատ՝ օգ տա գործ վում է 3 ամ սա կա նից բարձր գառ նե րի ճիճ
վա թա փութ յան հա մար: Դե ղա մի ջո ցը տրվում է չոր, ման րաց ված սերմ նա հա տիկ
նե րի հետ խառ նուր դում (բայց ոչ հա մակց ված կե րի հետ) եր կու օր ա նընդ մեջ, 
1 կեն դա նու հաշ վար կով օ րա կան հետև յալ դե ղա չա փե րով՝ 3 ամ սա կա նից մինչև 
1 տա րե կան գառ նե րին պղնձի կար բո նա տը տրվում է 11,5 գ, ման րաց ված սերմ
նա հա տի կը՝ 70100 գ, իսկ 1 տա րե կա նից բարձր ոչ խար նե րին՝ 1,62 գ պղն ձի կար
բո նատ և 110150 գ ման րաց ված սերմ նա հա տիկ: Խառ նուր դի ցե րե կա յին նոր
ման տրվում է կե րա ման նե րից՝ մո տա վո րա պես նույն տա րիք ու նե ցող 200400 
ոչ խար նե րից բաղ կա ցած խմբե րին: 3 ամ սա կա նից մինչև 1 տա րե կան գառ նե րի 
կան խար գե լիչ ճիճ վա թա փութ յու նը ի րա կա նաց վում է կեն դա նի նե րին ա րո տա
վայ րեր տա նե լուց 1 ա միս անց և կրկն վում է յու րա քանչ յուր 1520 օ րը մեկ ան
գամ ա րո տա յին շրջա նում, իսկ 1 տա րե կա նից բարձր ոչ խար նե րի հա մար՝ սույն 
հրա հան գի 69րդ կե տով սահ ման ված ժամ կետ նե րում: Մո նե զիո զի քի միա կան
խար գել ման հա մար պղնձի կար բո նա տը անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում տրվում է 
3 ամ սա կա նից բարձր գառ նե րին կամ հա սա կա վոր ոչ խար նե րին 5 %ա նոց կամ 
10 %ա նոց կե րա յին ա ղի հետ խառ նուր դի ձևով: 5 %ա նոց խառ նուր դը կեն դա
նի նե րին տրվում է 22,5 ամս վա ըն թաց քում, ա րո տա վայր դուրս գա լուց 1520րդ  
օ րից սկսած յու րա քանչ յուր օր և կրկն վում է մսու րա յին պահ ված քի անց նե լուց 
ա ռաջ 2030 օր վա ըն թաց քում: 10 %ա նոց խառ նուր դը տրվում է կեն դա նի նե րին 
ա րո տա վայր դուրս հա նե լուց հե տո 1520րդ  օ րից սկսած 1520 օր ա նընդ մեջ: 
Հե տա գա յում այդ գոր ծո ղութ յու նը տասն հին գօր յա ընդ մի ջու մով կրկնվում է 12 
ան գամ: 5 %ա նոց խառ նուր դը պատ րաստ վում է ած խաթթ վա յին պղնձի 5 կշռա
յին մա սե րի և կե րակ րի ա ղի 95 կշռա յին մա սե րի հաշ վար կով, 10 %ա նոց խառ
նուր դը՝ դե ղա մի ջո ցի 10 կշռա յին մա սե րից և կե րակ րի ա ղի 90 կշռա յին մա սե րից: 
Խառ նուր դը պատ րաստ վում է որ պես պա շար 12 ամս վա հա մար:

 Ա ղաֆե նո թիա զի նապղնձար ջաս պա յին խառ նուր դը (1 մաս ման րաց
ված պղնձար ջասպ, 10 մաս՝ ա նաս նա բու ժա կան ֆե նո թիա զին, 10 մաս՝ կե
րակ րի աղ) օգ տա գործ վում է ա րո տա յին շրջա նում ոչ խար նե րին ա զատ 
կե րակր ման ե ղա նա կով: Խառ նուր դը հա վա սա րա չափ խառն վում է բե տո նա
խառ նի չի օգ նութ յամբ, իսկ դրա բա ցա կա յութ յան դեպ քում՝ ձեռ քով բրե զեն
տի վրա փայ տե կամ բե տոն ված տա րած քում և պահ վում կե րե րի հա մար նա
խա տես ված պա հես տա շեն քե րում (բայց ոչ մե տաղ յա տա րա յով): Խառ նուր դը 
տրվում է յու րա քանչ յուր օր ամ բողջ ա րո տա վայ րա յին շրջա նում: Ա ղա ֆե նո
թիա զի նապղնձար ջաս պա յին խառ նուր դով ա ռանց սահ մա նա փա կում նե րի 
կե րակր վում են բո լոր տա րի քի գառ ներն ու հա սա կա վոր ոչ խար նե րը, այդ 
թվում նաև՝ հղի նե րը: Այն վայ րե րում, որ տեղ անհ նար է ոչ խար նե րի դուրս 
բեր ման ժա մա նակ խառ նուր դի կա նո նա վոր կե րակ րու մը, ինչ պես նաև մո նե
զիա նե րով վա րակ ված կեն դա նի նե րով տնտե սութ յուն նե րում ի րա կա նաց վում 
է գառ նե րի պրեի մա գի նալ ճիճ վա թա փութ յուն:

23․1․4․3 ՆԵՄԱՏՈԴՈԶՆԵՐ
23․1․4․3․1 ՀՈՐԹԵՐԻ ՆԵՈԱՍԿԱՐԻԴՈԶ
Հա րու ցի չը պատ կա նում է Anisakidae ըն տա նի քին և տե ղա կայ վում է հոր

թե րի բա րակ ա ղիք նե րում և շր դա նում: 
ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հա րու ցի չը Neoascaris vilulorum ը 
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սպի տա կա դեղ նա վուն գու նա վո րում ու նե ցող կլոր որդ է: Ա րու նե րի եր կա
րու թյու նը 1115սմ  է, է գե րի նը 1430սմ: Բե րա նա յին խո ռո չը շրջա պատ ված է 
սուր ա տա միկ ներ ու նե ցող ե րեք շուր թե րով: Ա րու նե րի մոտ քիս տե րը զույգ 
են: Ձ վե րը օ վա լաձև են, ծածկ ված ան հարթ թա ղան թով։

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Նեոաս կա րիդ նե րը գեո հել մինթ ներ են: Ձ վե րը հա սու նա
նում են ար տա քին մի ջա վայ րի 2830°C պայ ման նե րում, սա կայն 32°C ջեր
մութ յու նը դրանց վրա թող նում է կոր ծա նա րար ազ դե ցութ յուն: Ին վա զիոն 
ձվե րը կե րի կամ ջրի հետ ընկ նե լով տի րոջ օր գա նիզմ անց նում են լ յար դաթո
քա յին ճա նա պարհ: Նեոաս կա րիդ նե րի թրթու րից մինչև սե ռա հա սուն դառ
նա լը պա հանջ վում է 43 օր: Ներ կա յումս բա ցա հայտ վել է նեոաս կա րի դո զով 
հոր թե րի նե րար գան դա յին վա րակ ման ճա նա պար հը, ո րի հետ ևան քով, ծնվե
լուց ար դեն 2531 օր անց, հոր թե րի ար տա թո րան քի հետ ար տա քին մի ջա վայր 
են ար տա զատ վում հա րուց չի ձվե րը: Նեոաս կա րիդ նե րը տի րոջ ա ղիք նե րում 
մա կա բուծ վում են 34 ա միս:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հոր թե րը նեոաս կա րի դո զով վա րակ վում 
են մինչև 4 ամ սա կան հա սա կը: Հի վան դութ յու նը հոր թե րի մոտ ար ձա նագր
վում է կլոր տա րի, հատ կա պես մա յիսհու նիս ա միս նե րին: Նեոաս կա րի դո
զը մեծ տա րա ծում ու նի Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում և մեծ վնաս է 
հասց նում ճյու ղի զար գաց մա նը: Ըստ ժա մա նա կա կից տվյալ նե րի, հա րուց չի 
թրթուր նե րը ար տա զատ վում են նաև հի վանդ կո վե րի կա թի մի ջո ցով։

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԱՐԱԿԱՄԵՐԺՈՒԹՅՈՒՆԸ: Այս որ դե րի հա րու ցած 
ախ տա բա նա կան փո փո խութ յուն նե րը ի րենց բնույ թով նման են մյուս աս կա րիդ
նե րի կող մից ա ռա ջաց րած փո փո խութ յուն նե րին: Նեոաս կա րիդ նե րի նկատ մամբ 
կեն դա նի նե րի մոտ ա ռա ջա նում է ձեռք բե րո վի վա րա կա մեր ժութ յուն:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Հի վան դութ յան նշան նե րը հոր թե րի մոտ ի հայտ են գա
լիս ծնվե լուց ար դեն մեկ շա բաթ անց և դ րանց ար տա հայտ վա ծու թյան աս
տի ճա նը կախ ված է ին վա զիա յի ին տեն սի վութ յու նից: Նեոաս կա րի դո զով հի
վանդ հոր թե րի մոտ նվա զում է ա խոր ժա կը, կա թը ըն դու նե լուց ան մի ջա պես 
հե տո ա ռա ջա նում են փքան քի նշան ներ, բե րա նից գա լիս է ա ցե տո նի աս կա
րի դո զին բնո րոշ հո տը: Հոր թե րը հա զում են, նի հա րում են, ի հայտ են գա լիս 
սուր թո քա բոր բի նշան ներ: Բ նո րոշ է նաև փոր լու ծը, կղկղան քը հա ճախ ու նե
նում է սև գու նա վո րում:

Ծանր ըն թաց քի դեպ քում հի վանդ հոր թե րի մոտ ա ռա ջա նում են հա ճա
խա կի մի զա զա տութ յուն, շնչա ռութ յան դժվա րա ցում և ներ վա յին նշան ներ:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Հեր ձե լիս ա ղիք նե
րում հայտ նա բե րում են կա տա րահե մո ռա գիկ բոր բոք ման նշան ներ և  որ դեր, 
իսկ կրծքի վան դա կում ու ո րո վայ նի խո ռո չում մեծ քա նա կու թյամբ էք սու
դատ, լ յար դը լի նում է կազ մա փոխ ված:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Ախ տո րո շու մը կա տար վում է հա մա ճա րա կա բա նա կան 
տվյալ նե րով և կ լի նի կա կան նշան նե րի հի ման վրա:  Կղկ ղան քում հա րուց չի 
ձվեր հայտ նա բե րե լու նպա տա կով այն հե տա զո տում են հա սա րակ քսու քի, 
Փ յու լե բոռ նի, Դար լին գի և Շ չեր բո վի չի մե թոդ նե րով: Ախ տո րո շե լիս հաշ վի են 
առ նում հոր թե րի բե րա նից ար ձակ վող ա ցե տո նի յու րա հա տուկ հո տը:

ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՉ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Նեոաս կա րի դո զը անհ րա ժեշտ է տար բե
րա կել նույն նշան նե րով ի հայտ ե կող էյ մե րիո զից:

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ: Ք լո րո ֆոր մի կամ ե թե
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րի բնո րոշ հո տի և  ախ տա բա նաա նա տո միա կան փո փո խութ յուն նե րի բա ցա
կա յութ յան դեպ քում մսե ղի քը և ներ քին օր գան նե րը բաց են թող նում ա ռանց 
սահ մա նա փա կում նե րի: Կաս կա ծե լի դեպ քե րում կա տա րում են եփ ման փորձ. 
այդ դեպ քում կողմ նա կի հո տի բա ցա կա յութ յան դեպ քում մսե ղիքն ու ղար
կում են արդ յու նա բե րա կան մշակ ման:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ն շա նա կում են․
 Պի պե րա զին՝ 0.220.3գ/կգ դե ղա չա փով, ներ քին, երկն վագ  քաղ ցած դիե

տա յից հե տո:
 Նիլ վերմ՝ 15մգ/կգ դե ղա չա փով, ներ քին, միան վագ, ջրում լուծ ված վի

ճա կում:
 Ա տա զոլֆոր տե՝ 1 հա բը 60կգ քա շին, ներ քին, միան վագ:
 Զո դալ բեն  2մլ 100կգ քա շին, ներ քին, միան վագ:
 Կա լեր մի զոլ՝ 1մլ 30կգ քա շին, են թա մաշկ, միան վագ, 10մլ  ոչ ա վե լի:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Տն տե սութ յուն նե րում հի վան դութ յու նը կան խար գե
լե լու նպա տա կով հղի կո վե րին և մինչև չորս ամ սա կան հոր թե րին պա հում 
են ան ջատ: Հոր թե րին ա ռա ջին ան գամ ճիճ վա թա փում են մեկ ամ սա կան հա
սա կում, 5 օր պա հե լով ա նաս նա շեն քում, այ նու հետև գո մաղ բը հա վա քում և  
են թար կում են կեն սա ջեր մա յին մշակ ման: Կո վե րը հա նում են այն ա րո տա վայ
րե րը  որ տեղ չեն ե ղել մինչև 5 ամ սա կան հոր թե րը:

23․1․4․3․2 ԽՈԶԵՐԻ ԱՍԿԱՐԻԴՈԶ 
Հի վան դութ յու նը խո զե րի մոտ հա րու ցում են Ascaridata են թա կար գին, 

Ascaridae ըն տա նի քին պատ կա նող որ դե րը, ո րոնք մա կա բուծ վում են բա րակ 
ա ղիք նե րում, լե ղա ծո րա նում և  են թաս տա մոք սա յին գեղ ձի ծո րա նում: Ա ռա
վել հա ճախ հի վան դա նում է 24 ամ սա կան մատ ղա շը: Խո զե րի աս կա րի դո զով 
կա րող է հի վան դա նալ նաև մար դը:

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հա րու ցի չը՝ Ascaris suumը խո շոր, 
ի լի կան ման որդ է, ա րու նե րի եր կա րութ յու նը 1025սմ, է զե րի նը 2040սմ  է, բե
րա նա յին անց քը շրջա պատ ված է ծայ րե րին սուր ա տա միկ ներ ու նե ցող ե րեք 
շուր թե րով: Ա րու նե րը ու նեն եր կու, ի րար հա վա սար և կարճ քիս տեր, ձվե րը 
օ վա լաձև են, ծածկ ված հաստ, դարչ նա գույն թա ղան թով։

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Աս կա րիդ նե րը գեո հել մինթ ներ են, տի րոջ օր
գա նիզ մում զար գա նում են աս կա րի դա յին տի պով, կա տա րե լով բարդ միգ
րա ցիա(գաղթ): Սե ռա հա սուն է գե րը օ րա կան ար տադ րում են մինչև 200 հա
զար ձու, ո րոնք տի րոջ ար տա թո րան քի հետ ընկ նե լով ար տա քին մի ջա վայր, 
2426°C ջեր մութ յան և բա վա րար խո նա վութ յան պայ ման նե րում, 2128 օր վա 
ըն թաց քում դրան ցում զար գա նում է թրթու րը: Խո զե րը վա րակ վում են կե րի 
կամ ջրի հետ կուլ տա լով հա րուց չի ձվե րը: Կեն դա նի նե րի ա ղիք նե րում ձվե
րից դուրս ե կած թրթուր նե րը ներդր վում են ա ղե պա տի ար յան ա նոթ նե րի մեջ, 
այ նու հետև դար պա սա յին ե րա կով ընկ նում լ յարդ, ո րոնց մի մա սը բռնվում է 
այն տեղ, իսկ մնա ցած մա սը խո ռո չա յին ե րա կով անց նում է աջ նա խա սիրտ 
և  այն տե ղից էլ թո քեր: Հա զի հետ ևան քով թրթուր նե րը ընկ նում են բե րա նի 
խո ռոչ և կուլ են գնում: Ա ղիք նե րում թրթուր նե րը 1,52,5 ամս վա ըն թաց քում 
դառ նում են սե ռա հա սուն և մա կա բուծ վում 410 ա միս:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Ին վա զիա յի տա րած ման աղբ յուր են հի
վանդ և վա րա կա կիր խո զե րը: Կեն դա նի նե րի վա րա կու մը այս հի վան դու
թյամբ տե ղի է ու նե նում խո զա նոց նե րում և  ա նաս նա բա կե րում: Մատ ղաշ նե
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րը վա րակ վում են մոր պտուկ նե րից կա թը ծծե լու և կեղ տոտ կե րա ման նե րից 
կե րը ըն դու նե լու ժա մա նակ: Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում աս կա րի
դո զը խոճ կոր նե րի ա մե նա տա րած ված հի վան դութ յունն է, ին վա զիա յի էքս
տեն սի վութ յու նը հաս նում է մինչև 98%: Խոճ կոր նե րի զանգ վա ծա յին վա րակ
մա նը նպաս տում են նաև օր գա նիզ մում վի տա մին նե րի և հան քա յին տար րե րի 
բա ցա կա յութ յու նը։ 

Անձր ևաոր դե րը հան դի սա նում են այս հի վան դութ յան հա րու ցիչ նե րի պա
հես տա յին տե րե րը, ո րոնց օր գա նիզ մում հա րուց չի թրթուր նե րը կա րող են տա
րի նե րով պահ պա նել ի րենց կեն սու նա կութ յու նը: Աս կա րիդ նե րի ձվե րը խիստ 
կա յուն են ար տա քին մի ջա վայ րի գոր ծոն նե րի նկատ մամբ, դրանք ի րենց կեն
սու նա կութ յու նը հո ղում պահ պա նում են մինչև 2 և  ա վե լի տա րի ներ:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հի վան դութ յան ախ տած նութ յու նը սեր տո րեն կապ
ված է հա րուց չի կեն սա կեր պի հետ: Թր թուր նե րը ա ղիք ներլ յարդսիրտթո քեր 
և կր կին ա ղիք ներ գաղ թի ժա մա նակ մե խա նի կո րեն վնա սում են վե րո հիշ յալ 
օր գան նե րը, իսկ ի րենց հետ ներկ րած ման րէ նե րը և սե փա կան նյու թա փո
խա նա կութ յան ար գա սիք նե րը պատ ճառ են հան դի սա նում ար յան ա նոթ նե րի 
պա տե րի և թ վարկ ված օր գան նե րի բոր բոք ման և գոր ծու նեութ յան խան գար
ման: Աս կա րիդ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան ար գա սիք նե րը օժտ ված են ար
տա հայտ ված հա կած նա յին հատ կու թյամբ:

Սե ռա հա սուն աս կա րիդ նե րը ի րենց բե րա նա յին ա պա րա տով մե խա նի կո
րեն վնա սում են ա ղիք նե րի լոր ձա թա ղանթ նե րը, դար պաս ներ բա ցե լով երկ
րոր դա յին վա րա կի ներդր ման հա մար: Աս կա րիդ նե րը կա րող են խցա նել 
լե ղա ծո րա նը, են թաս տա մոք սա յին գեղ ձի ծո րա նը, գլխա յին մա սով ծա կել 
ա ղե պա տը և հայտն վել ո րո վայ նի խո ռո չում, կու տակ վե լով խցա նել ա ղի քի 
լու սանց քը, իսկ ա ղե պա տը ու ժեղ գրգռե լու դեպ քում ա ռա ջաց նել ա ղիք նե րի 
ներբ նում ներ և  ո լո րում ներ:

Աս կա րիդ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան ար գա սիք նե րը տի րոջ օր գա նիզ մի 
վրա թող նում են ա լեր գիա կան և թու նա վոր ազ դե ցութ յուն, ո րի հետ ևան քով 
խան գար վում է կեն սա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող նյու թե րի փո խա նա կու
թյու նը, օր գա նիզ մում կու տակ վում են փո խա նա կութ յան մի ջանկ յալ ար գա սիք
ներ, ո րոնք հատ կա պես կոր ծա նա րար ազ դե ցու թյուն են թող նում կենտ րո նա
կան նյար դա յին հա մա կար գի կար գա վո րիչ գոր ծու նեութ յան վրա, ո րը բե րում 
է պա րա լիզ նե րի, պա րեզ նե րի, տե տա նիկ և կ լո նիկ կծկում նե րի ա ռա ջաց ման:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Ըստ մա կա բույ ծի տի րոջ օր գա նիզ մում զար գաց ման 
շրջան նե րի, տար բե րա կում են հի վան դութ յան հետև յալ ըն թացք նե րը․

 սուր (միգ րա ցիոն),
 քրո նի կա կան (ա ղի քա յին):

Սուր ըն թաց քի նշան ներն են մաշ կա յին ցա նը, քո րը, պա րեզ նե րը, ջղակծ
կում նե րը, ա տամ նե րի կրճտո ցը, շարժ ման կոոր դի նա ցիա յի խան գա րում նե
րը, կա տա րա յին թո քա բոր բին բնո րոշ նշան նե րը, տեն դը, ա խոր ժա կի նվա զու
մը կամ այ լա սե րու մը, փոր լու ծը կամ կա պը և  այլն:

Ք րո նի կա կան ըն թաց քին բնո րոշ են ա խոր ժա կի հե տա գա նվա զու մը, հյուծ
վա ծութ յու նը, եր կա րատև, հյու ծող փոր լու ծը, մատ ղաշ նե րի ա ճի և զար գաց
ման դան դա ղե ցու մը: Մե ծա հա սակ խո զե րի մոտ աս կա րի դո զի կլի նի կա կան 
նշան նե րը լի նում են թույլ ար տա հայտ ված:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Թր թու րա յին աս
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կա րի դո զի ժա մա նակ լ յար դում հայտ նա բեր վում են սպի տակ բծեր, իսկ թո
քե րում գե րար յու նութ յան, օ ջա խա յին բոր բոք ման նշան ներ: Հի վան դութ յան 
ա վե լի ուշ շրջա նում ախ տա բա նա կան բնո րոշ փո փո խութ յուն նե րը կա տա
րահե մո ռա գիկ բոր բո քում նե րի, ար յան զե ղում նե րի, ա ղիք նե րի ներբն ման և  
ո լոր ման ձևե րով հայտ նա բեր վում են բա րակ ա ղիք նե րում, ո րոնց լու սանց
քում միա ժա մա նակ հայտ նա բե րում ենք մե ծա քա նակ որ դեր:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Աս կա րի դո գը ախ տո րո շում են հա մա ճա րա կա բա նա կան 
տվյալ նե րով, կլի նի կա կան նշան նե րի, հեր ձե լիս թո քե րում թրթուր նե րի, իսկ 
ա ղիք նե րում որ դե րի հայտ նա բե րե լու հի ման վրա: Հի վանդ կեն դա նի նե րի 
կղկղան քում հա րուց չի ձվե րը հայտ նա բե րե լու նպա տա կով այն հե տա զո տում 
են Ֆ յու լե բոռ նի կամ այլ ֆլո տա ցիոն մե թոդ նե րով: 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ: Մ սե ղի քը և չախ տա
հար ված օր գան նե րը բաց են թող նում ա ռանց սահ մա նա փա կում նե րի: Ախ
տա հար ված օր գան ներն ու հյուս վածք նե րը օգ տա հա նում են: Հ յուծ վա ծու
թյան դեպ քում մսե ղի քը ներ քին օր գան նե րի հետ օգ տա հա նում են:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ն շա նա կում են․
 Պի պե րա զին, մինչև 4 ամ սա կան խոճ կոր նե րին 0,3գ/կգ դե ղա չա փով, 

միան վագ, կե րի հետ, 50կգ բարձր քաշ ու նե ցող խո զե րին, յու րա քանչ յուր 
գլխին 15գ, երկն վագ, ա ռա վոտ յան և  ե րե կո յան, կե րի հետ:

 Նիլ վերմ՝ 0,007գ/կգ դե ղա չա փով, երկն վագ, կե րի հետ: 
 Ա տա զոլ ֆոր տե՝ մեկ հա բը 15 կգ քա շին, միան վագ: 15% կա լեր մի զոլ  1մլ 

30կգ քա շին, միան վագ, բայց ոչ 10մլ  ա վե լի: 2,5% ֆեն բիոն  12գ, 5կգ քա շին, 
միան վագ:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Աս կա րի դո զի նկատ մամբ ա նա պա հով տնտե սու
թյուն նե րում, խո զա մայ րե րին ծննդա բե րութ յու նից մեկ ա միս ա ռաջ ճիճ վա
թա փում են: Խոճ կոր նե րին պրեի մա գի նալ ճիճ վա թա փում են ե րեք ան գամ՝ 
35 օ րա կան, 55 օ րա կան և 90 օ րա կան հա սակ նե րում: Կեն դա նի նե րի կղկղանք
նե րը աս կա րիդ նե րի ձվե րի առ կա յութ յան նկատ մամբ պար բե րա բար հե տա զո
տում են, անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում դրանք ճիճ վա թա փում են:

Ա նաս նա շեն քե րը և զ բո սահ րա պա րակ նե րը ախ տա հա նում են քսի լո նաֆ թի 
(7080°C) 10% կամ 5% կծու նատ րիու մի կամ կա լիու մի (7080°C) լու ծույթ նե րով:

Հա կաաս կա րի դո զա յին մի ջո ցա ռում նե րը ի րա կա նաց վում են հաշ վի առ
նե լով կեն դա նի նե րի պահ ման տեխ նո լո գիա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե
րը, հի վան դութ յան ըն թաց քը և տե ղա կան բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րը:

Վե րար տադր ման, տոհ մա յին և բտ ման տնտե սութ յուն նե րում բո լոր խո
զա մայ րե րը ճիճ վա թափ վում են ծնից 2 շա բաթ ա ռաջ: Ծն ված խոճ կոր նե րը 
սկսած 35օ րա կան հա սա կից են թարկ վում են պար տա դիր պրեի մա գի նալ 
ճիճ վա թափ ման: Ե թե այդ հա սա կում անհ նար է ի րա կա նաց նել պրեի մա գի նալ 
ճիճ վա թա փում, ա պա գո ճի նե րին սկսում են ճիճ վա թա փել 2.53 ամ սա կան 
հա սա կից: 10 օր հե տո ի րա կա նաց վում է հսկիչ հել մին թոօ վոս կո պիկ հե տա
զո տութ յուն և խմ բում 10 % ա վե լի վա րակ ված կեն դա նի ներ հայտ նա բե րե լու 
դեպ քում ճիճ վա թա փութ յու նը կրկնվում է: Մայ րե րի խո զա նոց նե րում հեր
թա կան ծնից ա ռաջ, ինչ պես նաև բտման խմբե րի խո զա նոց նե րում հեր թա
կան տե ղա փո խու մից ա ռաջ անց կաց վում է դե զին վա զիա:

Բտ ման տնտե սութ յուն նե րում բտման բեր վող խո զե րը կան խար գե լիչ կա
րան տի նի ըն թաց քում են թարկ վում են հել մին թոօ վոս կո պիկ հե տա զոտ ման և  
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անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում ճիճ վա թա փութ յան: Կա րան տի նա յին շեն քե րը 
և բտ ման խո զա նոց նե րը հեր թա կան բտման ցիկ լի ա վար տից հե տո են թարկ
վում են դե զին վա զիա յի:

Բո լոր տե սա կի տնտե սութ յուն նե րում խո զա նոց նե րի, զբո սա բա կե րի և 
հար թակ նե րի հա տա կը պետք է լի նի շատ ա մուր: Չի թույ լատր վում խո զե րի 
զբո սան քը չցան կա պատ ված տնտե սութ յան տա րած քում:

Կան խար գե լիչ ճիճ վա թափ ման հա մար օգ տա գործ վում են հետև յալ դե ղա
մի ջոց նե րը.

 Պի պե րա զին՝ նշա նակ վում է մինչև 4 ամ սա կան գո ճի նե րին (մինչև 50 կգ 
քա շով) միան վագ 300 մգ/կգ դե ղա չա փով, 2 օր ա նընդ մեջ, ա ռա վոտ յան կե րակր
ման ժա մա նակ կե րի հետ: Ու ժեղ վա րակ վա ծութ յան դեպ քում պի պե րա զի նը 
նշա նակ վում է օ րը 2 ան գամ, 2 օր ա նընդ մեջ (1,2 գ/կգ բուժ ման գոր ծո ղու թյուն
նե րի ամ բող ջա կան դե ղա չա փով): 50 կգ ից ա վե լի քա շով խո զե րի հա մար դե
ղը նշա նակ վում է միան վագ 15 գ դե ղա չա փով, օ րը 2 ան գամ (յու րա քանչ յուր 
կեն դա նուն 30 գ բուժ ման գոր ծո ղութ յուն նե րի ամ բող ջա կան դե ղա չափ): Ճիճ
վա թափ ման օ րը կե րի քա նա կը պա կա սեց վում է 2 ան գամ, մատ ղա շի կե րը բա
րե լավ վում է կաթ նա յին շի ճու կի խառ նուր դով կամ այլ մթերք նե րով: Խո զե րի 
ա զատ պահ ված քի կե րա ման նե րից չոր կե րե րով կե րակ րե լու դեպ քում պի պե
րա զի նը հա տուկ խառ նիչ մե քե նա յի մի ջո ցով խառն վում է 1 օր վա հա մար սահ
ման ված կե րա բաժ նի կե սի հետ: Ջ րե լը չի սահ մա նա փակ վում և չեն նշա նակ վում 
լու ծո ղա կան մի ջոց ներ: Թույլ խոճ կոր նե րը ա ռանձ նաց վում են, կազ մում խմբեր 
(30 կեն դա նուց ոչ ա վե լի) և ճիճ վա թափ վում: Խոճ կոր նե րի պրեի մա գի նալ ճիճ
վա թափ ման հա մար պի պե րա զի նը նշա նակ վում է մա յի սից մինչև դեկ տեմ բեր 
ա միս նե րին ա ռա ջին ան գամ 3540 օ րա կան, երկ րորդ ան գամ՝ 5055 և  եր րորդ 
ան գամ՝ 90 օ րա կան հա սակ նե րում, դեկ տեմ բե րից մինչև մա յիս ա միս նե րը՝ 
ա ռա ջին ան գամ 5055 օ րա կան և  երկ րորդ ան գամ՝ 90 օ րա կան հա սակ նե րում:

 Տետ րա մի զոլ՝ նշա նակ վում է խո զե րին միան վագ 7 մգ/կգ դե ղա չա փով, 2 
օր ա նընդ մեջ կե րի հետ օ րը 2 ան գամ (14 մգ/կգ բուժ ման գոր ծո ղութ յուն նե րի 
ամ բող ջա կան դե ղա չափ), ու ժեղ վա րակ վա ծութ յան դեպ քում՝ 3 օր ա նընդ մեջ 
(21 մգ/կգ բուժ ման գոր ծո ղութ յուն նե րի ամ բող ջութ յան դե ղա չափ):

 Ֆեն բեն դա զոլ՝ նշա նակ վում է կե րի հետ խառն ված, մեկ օ րում երկն վագ 
10 մգ/կգ դե ղա չա փով: Բարձր վա րակ վա ծութ յան դեպ քում դե ղը նշա նակ վում 
է երկն վագ 15 մգ/կգ դե ղա չա փով:

 Ֆե բան թել՝ նշա նակ վում է 5 մգ/կգ դե ղա չա փով 2 օր ա նընդ մեջ կե րի հետ: 
Ու ժեղ վա րակ վա ծութ յան դեպ քում դե ղը նշա նակ վում է նույն դե ղա չա փով 3 
օր ա նընդ մեջ:

 Թիա բեն դա զոլ՝ նշա նակ վում է կե րի հետ խառն ված 100 մգ/կգ դե ղա չա
փով 2 օր ա նընդ մեջ: Ու ժեղ վա րակ վա ծութ յան դեպ քում դե ղը նշա նակ վում է 
նույն դե ղա չա փով 3 օր ա նընդ մեջ:

 Ի վո մեկ՝ նշա նակ վում է 1 %ա նոց լու ծույ թի ձևով են թա մաշ կա յին, միան
վագ 0.3 մգ/կգ դե ղա չա փով 1 մլ լու ծու թը 33 կգ կեն դա նու հաշ վար կով:

Խոճ կոր նե րին պրեի մա գի նալ ճիճ վա թափ ման հա մար 2 շա բա թա կա նից 
մինչև 2 ամ սա կան հա սա կը ա մեն շա բաթ (7 օ րը մեկ) կե րի հետ 2 մգ/կգ դե ղա
չա փով նշա նակ վում է տետ րա մի զոլ, ֆեն բեն դա զոլ, ֆե բան թել: Մ սի հա մար 
խո զե րի սպան դը թույ լատր վում է պի պե րա զի նի, տետ րա մի զո լի, ֆեն բեն
դա զո լի, ֆե բան թե լի թիա բեն դա զո լի և  ի վո մե կի օգ տա գոր ծու մից հա մա պա
տաս խան 4, 8, 7, 7, 3 և 28 օր անց:
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23․1․4․3․3 ՁԻԵՐԻ ՊԱՐԱՍԿԱՐԻԴՈԶ
Պա րաս կա րի դո զը ձիե րի հի վան դութ յուն է, ո րը հա րուց վում է բա րակ 

ա ղիք նե րում մա կա բու ծող Parascaris equorum նե մա տո դի կող մից։
ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հա րու ցի չը parascans eguorumը սպի

տակ կամ գոր շա դարչ նա գույն գու նա վո րում ու նե ցող որդ է: է գե րի եր կա
րութ յու նը՝ 1840 սմ, իսկ ա րու նե րի նը՝ 1520 սմ: Ձ վե րի չա փերն են 0,09x0,01 
մմ, իսկ գույ նը գոր շա դարչ նա գույն է:

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Պա րաս կա րիդ նե րի ձվե րը ին վա զիոն են դառ նում ար տա քին 
մի ջա վայ րի 2025°c ջեր մութ յան պայ ման նե րում, 78 օր վա ըն թաց քում, թրթու
րը ձիե րի օր գա նիզ մում գաղթ կա տա րե լուց հե տո սե ռա հա սուն է դառ նում 22,5 
ամս վա ըն թաց քում: Ձիե րի ա ղիք նե րում մա կա բուծ վում են մինչև մեկ տա րի:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Պա րաս կա րի դո զով հիմ նա կա նում տա
ռա պում են նույն տա րում ծնված մտրուկ նե րը, մե ծա հա սակ ձիե րը, սո վո րա
բար, լի նում են վա րա կա կիր: Այս հի վան դութ յամբ կեն դա նի նե րը վա րակ վում 
են շուրջ տա րի: Հա րուց չի ձվե րի վրա կոր ծա նա րար ազ դե ցութ յուն են գոր
ծում 40°C բարձր ջեր մութ յու նը և ցածր խո նա վութ յու նը, ար տա քին մի ջա
վայ րում հա րուց չի ձվե րը ի րենց կեն սու նա կութ յու նը պահ պա նում են մինչև 
մեկ տա րի:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Պա րաս կա րիդ նե րի ախ տած նութ յու նը հիմ նա կա
նում կախ ված է ին վա զիա յի ին տեն սի վութ յու նից, կեն դա նի նե րի տա րի քից և  
օր գա նիզ մի ընդ հա նուր վի ճա կից, տի րոջ օր գա նիզ մի վրա բա ցա սա կան ազ
դե ցութ յուն են գոր ծում ինչ պես թր թուր նե րը, այն պես էլ ա ղիք նե րում մա կա
բուծ վող որ դե րը:

ՎԱՐԱԿԱՄԵՐԺՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Ու սում նա սիր ված չէ:
ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ։ Կ լի նի կա կան նշան նե րի ար տա հայտ ման աս տի ճա

նը պայ մա նա վոր ված է ին վա զիա յի ին տեն սի վութ յամբ վա րա կու մից 916 օր 
անց կեն դա նի նե րի մոտ նկատ վում են մար սո ղութ յան խան գար ման և բ րոն
խոպնև մո նիա յի նշան ներ, կարճ ժա մա նա կով բարձ րա նում է մարմ նի ընդ հա
նուր ջեր մաս տի ճա նը և կեն դա նի նե րը հա զում են։

Ին վա զիա յի բարձր ին տեն սի վութ յան դեպ քում մտրուկ նե րի մոտ նկատ
վում են ներ վա յին եր ևույթ ներ, մկա նա յին ջղակծ կում ներ, իսկ ո րոշ դեպ քե
րում հե տին վեր ջա վո րութ յուն նե րի պա րեզ ներ: Հի վան դութ յան քրո նի կա կան 
ըն թաց քում կեն դա նի նե րը նի հա րում են, դան դա ղում են նրանց աճն ու զար
գա ցու մը:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Ըն կած կեն դա նի
նե րին հեր ձե լիս հիմ նա կան ախ տա բա նա կան փո փո խութ յուն նե րը, կա տա րա
հե մո ռա գիկ բոր բո քում նե րի ձևով, հայտ նա բեր վում են բա րակ ա ղիք նե րում:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րով, կլի նի կա կան 
նշան նե րի հի ման վրա. ինչ պես նաև կղկղան քը հե տա զո տում են Ֆ յու լե բոռ նի 
մե թո դով:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Բուժ ման նպա տա կով նշա նա կում են.
 Պի պե րա զին՝ 0,05գ/կգ դե ղա չա փով, եր կու օր, 710 ժամ քաղ ցած դիե

տա յից հե տո։
 Պի պե րա զին՝ նշա նակ վում է 6ից մինչև 10 ամ սա կան նե րին 810 գ դե ղա

չա փով, 10ից մինչև 12 ամ սա կան նե րին՝ 1112 գ, 1 տա րե կա նից մինչև 2 տա
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րե կան նե րին՝ 1320 գ, 2 տա րե կա նից բարձ րե րին՝ 2125 գ մեկ գլխի հաշ վար
կով, ան հա տա կան կամ խմբա կա յին ե ղա նա կով (1015 ձիե րի), 2 օր ա նընդ մեջ 
կե րին խառ նե լով թեթ ևա կի խո նա վեց նող խտաց րած կե րեր՝ (1 կգ կեն դա նու 
հա մար)՝ 710 ժամ սո ված դիե տա յից հե տո: Հե տա գա յում կեն դա նի նե րին լու
ծո ղա կան չի տրվում: Ճիճ վա թա փութ յան ըն թաց քում ձիերն օգ տա գործ վում 
են միայն թեթև աշ խա տանք նե րում: Օր վա խտաց րած կե րե րի քա նա կը պա
կա սեց վում է 2 ան գամ: Պի պե րա զի նով ճիճ վա թա փութ յան կուր սը չպետք է 
գե րա զան ցի 100 մգ/կգ: Խմ բա կա յին ճիճ վա թա փութ յան դեպ քում դե ղով կե
րը դա սա վոր վում է տաշ տե րում փոք րիկ կույ տե րով (1 կգ) ի րա րից 30 սմ հե
ռա վո րութ յամբ, ո րից հե տո ձիե րը ներս են թողն վում:

 Մե բեն դա զոլ՝ 68գ/կգ դե ղա չա փով, միան վագ:
 Տետ րա մի զոլ՝ 20մգ/կգ դե ղա չա փով, միան վագ:
 Ա տա զոլ ֆոր տե  մեկ հա բը 30կգ քա շին, միան վագ:
 Ֆենդ բեն դա զոլ՝ նշա նակ վում է միան վագ, ներ քին, 6 ամ սա կա նից մինչև 

4 տա րե կան նե րին 15 մգ/կգ դե ղա չա փով, 4 տա րե կա նից բարձր ձիե րին՝ 10 մգ/
կգ դե ղա չա փով:

 Ֆե բան թել՝ նշա նակ վում է ներ քին, միան վագ 6 մգ/կգ դե ղա չա փով:
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Նույն տա րում ծնված մտրուկ նե րին ա ռա ջին ան գամ 

ճիճ վա թա փում են օ գոս տոս ամ սին, երկ րորդ ան գամ կա թից կտրե լուց հե տո, 
12 տա րե կան մատ ղաշ նե րին և մե ծա հա սակ ձիե րին ճիճ վա թա փում են մարտ
ապ րիլ և հոկ տեմ րերնո յեմ բեր ա միս նե րին: Ճիճ վա թա փե լուց հե տո ա խոռ նե
րը ախ տա հա նում են, իսկ ա րո տա յին պահ ված քի դեպ քում, այն հատ ված նե
րը, որ տեղ ձիե րը ճիճ վա թափ վել են, վա րում են:

Այն տնտե սութ յուն նե րում, որ տեղ հաս տատ վել է պա րաս կա րի դոզ, ի րա
կա նաց վում են հետև յալ մի ջո ցա ռում նե րը.

 յու րա քանչ յուր ձիուն հատ կաց վում է մե նա կա յոց, ո րը ա մեն օր մաքր
վում է գո մաղ բից,

 ա խո ռում, մե նա կա յոց նե րում, կա յա նա տե ղի նե րում հա տակն ա պա հո
վում են աս ֆալ տե կամ ցե մեն տե ա մուր ծած կույ թով,

 ամ ռա նը ա խոռ նե րը ա մեն ա միս են թար կում են դե զին վա զիա յի:
Մ սի հա մար ձիե րի սպան դը թույ լատր վում է պի պե րա զի նի, ֆեն բեն դա զո

լի, ֆե բան թե լի օգ տա գոր ծու մից հա մա պա տաս խա նա բար 5, 8 և 7 օր անց:
Կան խար գե լիչ նպա տա կով ճիճ վա թափ վում են.

 ըն թա ցիկ տար վա ծնված մտրուկ նե րը՝ օ գոս տո սին և մո րից կտրե լուց 
հե տո,

 12 տա րե կան մատ ղա շը և մե ծա հա սակ ձիե րը մարտապ րիլ ա միս նե րին՝ 
կրկնե լով հոկ տեմ բերնո յեմ բեր ա միս նե րին,

 ձիե րի ե րա մա կա յին պահ ված քի ժա մա նակ 3 ամ սա կան կաթ նա կեր քու
ռակ նե րին ա մեն ա միս 2 օր շա րու նակ խմբա կա յին ե ղա նա կով մեկ կեն դա
նուն կե րակ րում են 10 գ պի պե րա զին, իսկ օ գոս տո սի վեր ջե րին՝ 15 գրամ,

 1 տա րե կա նից մինչև 2 տա րե կան հա սա կի քու ռակ նե րին պի պե րա զի նը 
նշա նակ վում է 15 գ դե ղա չա փով 2 օր շա րու նակ 23 ա մի սը մեկ:

Ձիար շա վա րան նե րում ձիե րը ճիճ վա թափ վում են պի պե րա զի նով ա մեն 23 
ա մի սը մեկ:

Դո նոր ձիե րը, ո րոն ցից ստա նում են ար յան շի ճուկ, ճիճ վա թափ վում են 
ա մեն ե ռամս յա կը մեկ:
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23․1․4․3․4 ՃԱԳԱՐՆԵՐԻ ՊԱՍԱԼՈՒՐՈԶ
Հի վան դութ յու նը հա րու ցում են oxyuridae ըն տա նի քին պատ կա նող կլոր 

որ դե րը, ո րոնք մա կա բուծ վում են ճա գար նե րի շրջա նա կաձև և կույր ա ղիք
նե րում:

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁևԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հա րու ցի չը passalurus ambigus ի լի կան
ման որդ է: Դ րանց կե րակ րա փո ղը ա վարտ վում է բուլ բու սով, ա րու նե րի պո չը 
բա րակ, մա խա թան ման է: է գե րի եր կա րութ յու նը՝ 812, իսկ ա րու նե րի նը 35մմ  
է։ Ձ վե րը գոր շա գույն են։

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Զու գա վոր ված է գը տե ղա շարժ վում է դե պի ու
ղիղ ա ղիք և հե տանց քի շրջա կայ քի մաշ կի վրա ամ րաց նում է ձվե րով լե ցուն 
ար գան դը կամ էլ ձվե րը: Ար տա քին մի ջա վայ րում ձվե րը 2448 ժա մում դառ
նում են ին վա զիոն: Ճա գար նե րը վա րակ վում են կե րի և ջ րի հետ կուլ տա լով 
ին վա զիոն ձվե րը, ո րոն ցից ա ղիք նե րում դուրս ե կած թրթուր նե րը սկզբում 
ներդր վում են ա ղե պա տի թա վիկ նե րում, որ տեղ եր կու ան գամ մաշ կա փոխ վե
լով վե րա դառ նում են ա ղի քի լու սանցք և 1721 օ րում դառ նում են սեռա հա
սուն: Պա սա լուր նե րի կյան քի տևո ղութ յու նը 60106 օր է:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Պա սա լու րո զով վա րակ վում են բո լոր 
հա սա կա յին խմբե րին պատ կա նող ճա գար նե րը և նա պաս տակ նե րը, ա վե լի 
ին տեն սիվ մատ ղաշ նե րը: Ին վա զիա յի էքս տեն սի վութ յու նը կա րող է հաս նել 
4090%: Հի վան դութ յան տա րած մա նը նպաս տում է հա տա կա յին և խիտ պահ
ված քը։ Ճա գար նե րի պա սա լու րո զը մեծ տա րա ծում ու նի Հա յաս տա նի ճա գա
րա բու ծա րան նե րում:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Պա սա լուր նե րը տե ղա կայ վե լով ճա գար նե րի ա ղիք
նե րում, հատ կա պես ու ղիղ ա ղի քի լու սանց քում, մե խա նի կո րեն գրգռում և 
վ նա սում են լոր ձա թա ղան թը, ո րի հետ ևան քով ա ռա ջա նում են ա ղիք նե րի կա
տա ռահե մո ռա գիկ բոր բո քում ներ և հե տանց քի շրջա նի մաշ կի գրգռում, իսկ 
հե տա գա յում նաև բոր բո քում ներ:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ։ Պա սա լու րո զով հի վանդ կեն դա նի նե րի մոտ նկատ վում 
են փոր լու ծի և մար սո ղութ յան խան գար ման այլ նշան ներ, հե տանց քի հատ
վա ծի մաշ կը կարմ րում, մա զե րը թափ վում և բոր բոք վում է, ա ռա ջա ցած քո րի 
հետ ևան քով ճա գար նե րը հե տանց քի շրջա նը քսում են գետ նին, վան դակ նե րի 
պա տե րին կամ էլ կե րա ման նե րին:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Ըն կած ճա գար նե
րին հեր ձե լիս հայտ նա բեր վում են շրջա նա կաձև և կույր ա ղիք նե րի կա տա ռա
հե մո ռա գիկ բոր բոք ման նշան ներ, բոր բոք ված են լի նում նաև ու ղիղ ա ղի քը և 
հե տանց քի շրջա նի մաշ կը:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Հե տանց քի շրջա նի մաշ կից կա տա րած քե րուկ նե րի ման
րա դի տա կա յին հե տա զո տութ յան ճա նա պար հով: Լա վա գույն արդ յունք է 
ստաց վել հայ կա կան գյու ղատն տե սա կան ա կա դե միա յի մա կա բու ծա բա նութ
յան ամ բիո նի աշ խա տա կից նե րի կող մից ա ռա ջարկ ված մե թո դով ախ տո րո
շե լիս: 110 հա րա բե րութ յան ա ղի և  օ ճա ռաջ րի լու ծույ թով թրջված բամ բա կե 
ծայ րով փայ տի կը քսում են ճա գար նե րի հար հե տանց քա յին ծալ քե րին և  այն 
ան մի ջա պես սեղ մում են ա ռար կա յա կան ա պա կու կենտ րո նում և դի տում 
ման րա դի տա կի տակ։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Ճա գար նե րը ճիճ վա թափ վում են․
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 Պի պե րա զի նով կամ ֆե նո թիա զի նով: Մե ծա հա սակ ճա գար նե րին պի պե
րա զի նը նշա նակ վում է միան վագ, 500 մգ/կգ դե ղա չա փով, 2 օր շա րու նակ, 
մատ ղա շին՝ մայ րե րից ան ջա տե լուց հե տո միան վագ, 750 մգ/կգ դե ղա չա փով, 2 
օր շա րու նակ: Մե ծա հա սակ ճա գար նե րին ֆե նո թիա զի նը նշա նակ վում է միան
վագ, կեն դա նի զանգ վա ծի 1 գ/կգ դե ղա չա փով, մատ ղա շին՝ 1.5 գ/կգ դե ղա չա
փով 2 օր շա րու նակ: Ու ժեղ վա րակ վա ծութ յան դեպ քում ֆե նո թիա զի նով ճիճ
վա թա փութ յու նը կրկնվում է 1516 օ րից: Դե ղա մի ջոց նե րը տրվում են կե րի հետ 
խառ նուր դի տես քով (խո նավ, ման րաց ված ար մա տապ տուղ ներ) 1824ժամ յա 
սո ված դիե տա յից հե տո՝ ան հա տա կան կամ խմբա կա յին ե ղա նա կով:

 Լ ևա մի զոլ 1,5գ/կգ դե ղա չա փով, միան վագ:
 Պա նա կուր  12,5մգ/կգ դե ղա չա փով, օ րը մեկ ան գամ 5 օր, կե րի հետ 

միա սին:
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Հի վան դութ յու նը կան խար գե լե լու նպա տա կով խոր

հուրդ է տրվում ա մեն օր մաք րել ճա գա րա նոց նե րը, դրանց վան դակ նե րը, կե
րա ման նե րը և ջ րա ման նե րը նո րա ծին ճա գար նե րին մո րից ան ջա տե լուց հե տո 
50 օ րե րի ըն թաց քում, խոր հուրդ է տրվում կե րի հետ տալ պի պե րա զին 0,1
0,15գ/կգ դե ղա չա փով:

Մաս նա գի տաց ված տնտե սութ յուն նե րում կամ ֆեր ման նե րում, որ տեղ 
հաս տատ վում է ճա գար նե րի պա սա լու րոզ, անց կաց վում են կան խար գե լիչ և 
բու ժիչ ճիճ վա թա փութ յուն ներ, ինչ պես նաև քի միա կան խար գե լում:

Պա սա լու րո զի կան խար գել ման նպա տա կով մատ ղաշ նե րին մայ րե րից ան
ջա տե լուց հե տո ա զատ կե րակր ման ժա մա նակ տրվում են բու ժիչ կե րեր պի
պե րա զի նի հետ 100150 մգ/կգ, կամ ֆե նո թիա զի նի հետ 150200 մգ/կգ դե ղա
չա փով 50 օր շա րու նակ:

23․1․4․3․5 ՈՉԽԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԾԵՐԻ ՀԵՄՈՆԽՈԶ
Հե մոն խո զը ոչ խար նե րի, այ ծե րի, խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի, զե

բու նե րի, ուղ տե րի, գո մեշ նե րի և վայ րի կեն դա նի նե րի հի վան դութ յուն է, ո րը 
հա րուց վում է շրդա նում մա կա բուծ վող Haemonchus contortus նե մա տո դով: 
Վա րակ ված կեն դա նի նե րի մոտ նկատ վում են ա խոր ժա կի ան կում, մար սո
ղութ յան խան գա րում ներ և տե սա նե լի լոր ձա թա ղանթ նե րի գու նա տութ յուն:

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հա րու ցիչ նե րը սուր գլխա յին ծայ րով, 
կար միր գույ նի, 1,83,4սմ  եր կա րութ յուն ու նե ցող որ դեր են: Ա րու նե րի մոտ 
զար գա ցած է սե ռա կան բուր սան, քիս տե րը հաստ և կարճ են, է գե րի հեշ տո ցը 
տե ղադր ված է մարմ նի հետ նա մա սի մեկ եր րորդ հատ վա ծում:

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Ար տա քին մի ջա վայ րի 5°C ցածր ջեր մաս տի ճա նի և 40°C 
բարձր ջեր մաս տի ճա նի դեպ քում ձվե րում հա րու ցիչ նե րի զար գա ցու մը դա
դա րում է: Ար տա քին մի ջա վայ րի 1726°c ջեր մաս տի ճա նի և բա վա րար խո
նա վութ յան պայ ման նե րում հա րու ցիչ նե րի զար գա ցու մը տա տան վում է 48 
օր վա սահ ման նե րում: Ին վա զիոն թրթուր նե րը ար տա քին մի ջա վայ րի չո
րութ յա նը դի մա նում են 11,5 տա րի: Ընկ նե լով ո րո ճող կեն դա նի նե րի շրդա նը 
թրթուր նե րը սե ռա հա սուն են դառ նում 1720 օր վա ըն թաց քում, իսկ մա կա
բուծ վում են 68 ա միս:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հե մոն խո զով կեն դա նի նե րի վա րա կու մը 
տե ղի է ու նե նում ա րո տա յին պահ ված քի ըն թաց քում, հատ կա պես գար նա նը, 
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ամ ռա նը և  աշ նա նը: Ին վա զիա յի բարձր ին տեն սի վութ յան դեպ քում, շրդա նը 
ամ բող ջո վին ծածկ վում է հա րու ցիչ նե րով և  ար տաք նա պես նման վում է թա
ղի քի: Ա ռա ջին ան գամ ա րո տա վայր դուրս ե կած գառ նե րի մոտ հե մոն խո զը 
կլի նի կո րեն ար տա հայտ վում է ամ ռան կե սե րին կամ էլ վեր ջին։

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հա րու ցիչ նե րը ֆիքս վե լով շրդա նի լոր ձա թա դան
թին, այն վնա սում են, պայ ման ներ են ստեղ ծում երկ րոր դա յին միկ րոֆ լո րա յի 
ներդր ման և բոր բո քում նե րի աոա ջաց ման հա մար, սնվե լով տի րոջ ար յամբ, 
հե մոն խոզ նե րը պատ ճառ են հան դի սա նում սա կա վար յու նու թյան ա ռա ջաց
ման: Խան գար վում են մար սո ղութ յու նը, օր գա նիզ մի ընդ հա նուր նյու թա փո
խա նա կութ յու նը և  այլն:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Հե մոն խո զով վա րակ ված գառ նե րը լի նում են ընկճ ված, 
ա խոր ժա կը նվա զում է, նկատ վում են մար սո ղութ յան խան գար ման նշան ներ 
և տե սա նե լի լոր ձա թա ղանթ նե րի գու նա տութ յուն, ար յան մեջ նվա զում է հե
մոգ լո բի նի քա նա կը, ԷՆԱն  ա րա գա նում է, ա վե լա նում են լեյ կո ցիտ նե րը և  այլն:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Դիակ նե րը լի նում 
են հյուծ ված, լոր ձա թա ղանթ նե րը գու նատ: Շր դա նի լոր ձա թա ղան թը պատ
ված է լի նում հա րու ցիչ նե րով և  ար յան զե ղում նե րով: Շր դա նի պա րու նակ յա
լը շատ հա ճախ ու նե նամ է դարչ նա գույն գու նա վո րում:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Ախ տո րո շում են կղկղան քում հայտ նա բե րե լով հա րուց չի 
ձվե րը կամ էլ թրթուր նե րը։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ:  Ճիճ վա թա փութ յան հա մար կի րառ վում են հետև յալ դե ղա մի
ջոց նե րը.

 Ա նաս նա բու ժա կան ֆե նո թիա զին՝ նշա նակ վում է 500 մգ/կգ դե ղա չա փով 
խտաց րած կե րե րի (սերմ նա հա տիկ, քուսպ) հետ խառ նած, ալ րա յին բոլ  յուս
նե րով կամ է մուլ գա տոր նե րի հետ ջրա յին կա խույ թի տես քով (ալ յու րան ման 
ե փուկ, օս լա, բեն տո նիտ)՝ մինչև ա ռա վոտ յան կե րակ րե լը ա ռանց հե տա գա 
լու ծո ղա կան տա լու: Ֆե նո թիա զի նի օգ տա գոր ծու մից հե տո նկատ վում է մե զի 
վար դա գույն գու նա վո րում:

 Տետ րա մի զոլ՝ ոչ խար նե րին և  այ ծե րին նշա նակ վում է են թա մաշ կա յին 
կամ ներ քին։

 Ֆեն բեն դա զոլ՝ ոչ խար նե րին նշա նակ վում է 5 մգ/կգ դե ղա չա փով, խո շոր 
եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րին՝ 7,5 մգ/կգ միան վագ սո րուն կե րի խառ նուր դի հետ:

 Միկ րո կապ սու լա յին նավ թա մոն՝ նշա նակ վում է 240 մգ/կգ դե ղա չա փով 
փոքր քա նա կի հա մակց ված կե րի խառ նուր դով, ա զատ կե րակր ման ե ղա նա կով:

 Ի վո մեկ՝ նշա նակ վում է դիեց ման շրջա նում չգտնվող խո շոր եղ ջե րա վոր 
կեն դա նի նե րին:

 Ալ բեն դա զոլ՝ նշա նակ վում է խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի մատ ղա
շին միան վագ, ներ քին, 3,8 մգ/կգ դե ղա չա փով կա խույ թի ձևով: Կա խույ թը չի 
նշա նակ վում դիեց ման և վե րար տադր ման շրջա նում գտնվող կեն դա նի նե րին: 
Մ սի հա մար կեն դա նի նե րի սպան դը թույ լատր վում է ճիճ վա թա փութ յու նից 20 
օր անց:

 Մե բեն դա զոլ (մե բեն վետ)՝ նշա նակ վում է խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի
նե րի մատ ղա շին միան վագ, ներ քին 15 մգ/կգ դե ղա չա փով փո շու և հա տի կի 
ձևով: Դե ղա մի ջո ցը չի նշա նակ վում դիեց ման և վե րար տադր ման շրջա նում 
գտնվող կեն դա նի նե րին: Մ սի հա մար կեն դա նի նե րի սպան դը թույ լատր վում է 
դե ղա մի ջո ցի օգ տա գոր ծու մից 7 օր անց:
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 Օքս ֆեն դա զոլ՝ նշա նակ վում է գառ նե րին և խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա
նի նե րի մատ ղա շին 4,5 մգ/կգ դե ղա չա փով կա խույ թի ձևով: Կա խույ թը չի կի
րառ վում դիեց ման շրջա նում գտնվող և վե րար տադ րող կեն դա նի նե րին: Մ սի 
հա մար կեն դա նի նե րի սպան դը թույ լատր վում է դե ղա մի ջո ցի օգ տա գոր ծու
մից 14 օր անց: 

 Լ ևա մի զոլ՝ նշա նակ վում է են թա մաշ կա յին միայն ոչ խար նե րին և  այ ծե
րին, սույն հրա հան գի 102րդ կե տի 4րդ  են թա կե տով սահ ման ված կար գով:

 Նիլ վերմ՝ ջրա յին լու ծույ թի ձևով, ներ քին, միան վագ, 0,015գ/կգ դե ղա
չա փով:

 Պա նա կուր՝ 0,015գ/կգ դե ղա չա փով, ներ քին, միան վագ:
 Զո դալ բեն՝ 3մլ/30 կգ քա շին, ներ քին, միան վագ:
 Ի վեր տին  1մլ 50կգ քա շին, են թա մաշկ, միան վագ:
 Պա մի զոլ  1գ փո շին, 20կգ քա շին, ներ քին, միան վագ:
 Ալ բեն դա զոլ  մեկ բոլ  յու սը 80100կգ քա շին,   ներ քին  միան վագ:
 Կա լեր մի զոլ 15% լու ծույ թը նե րար կում են են թա մաշկ, միան վագ, 1մլ 

30կգ քա շին:
 Ա տա զոլ ֆոր տե  1 հա բը 60կգ քա շին, ներ քին, միան վագ կան խար գե

լու մը հե մոն խո զի նկատ մամբ ա նա պա հով տնտե սու թյուն նե րում կեն դա նի նե
րին պար բե րա բար ճիճ վա թա փում են: Նույն տա րում ծնված մատ ղաշ նե րին 
պա հում են մե ծա հա սակ նե րից ա ռան ձին:

Տն տե սութ յուն նե րում, որ տեղ հաս տատ վում է հե մոն խոզ, կեն դա նի նե րին 
են թար կում են կան խար գե լիչ և բու ժիչ ճիճ վա թա փութ յան: Կան խար գե լիչ 
նպա տա կով ճիճ վա թա փում են՝

 Գար նա նը մինչ ա րո տա վայր հա նե լը՝ ամ բողջ հա սա կա վոր գլխա քա նա
կը, հատ կա պես մայ րե րին (ծնից հե տո) և նա խորդ տա րին ա րա ծեց ված մատ
ղա շին,

 Ամ ռա նը՝ գառ նե րին, ու լե րին ըն թա ցիկ տար վա ծնված հոր թե րին ա րո
տա վայր հա նե լուց 21 օր անց, հե տո ևս 21 օր անց, անհ րա ժեշ տութ յան դեպ
քում (բարձր վա րակ վա ծութ յուն) անց կաց վում է եր րորդ մշա կում նույն ընդ
մի ջու մով,

 Աշ նա նը՝ ամ բողջ մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի գլխա քա նա կը մսու
րա յին շրջա նի անց նե լուց (ցու ցում նե րի առ կա յութ յան դեպ քում):

Շուրջ տար յա ա րո տա յին պահ ված քի և  ար տագ նա ա նաս նա պա հութ յան 
դեպ քում ո րո ճող նե րը, կախ ված վար չա տա րած քա յին ա նաս նա հա մա ճա րա
կա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից, ճիճ վա թափ վում են հաս տատ ված ժա
մա նա կա հատ ված նե րում: Հե մոն խո զի կլի նի կա կան ար տա հայտ վա ծութ յան 
դեպ քում բու ժիչ ճիճ վա թա փութ յան են թարկ վում են բո լոր կեն դա նի նե րը, և 
կազ մա կերպ վում են ա րո տա վայ րե րի փո փո խութ յուն ներ ա մեն 45 օ րը մեկ:

Քի մո կան խար գել ման նպա տա կով ա րո տա յին շրջա նում ոչ խար նե րը ա մեն 
օր ա զատ ե ղա նա կով կե րակր վում են խառ նուր դով, ո րը բաղ կա ցած է մեկ 
մաս ֆե նո թիա զի նից և 9 մաս կե րակ րի ա ղից (ա ղուտ հո ղե րով գո տի նե րում՝ 
1:6 հա րա բե րութ յամբ) այն ժամ կետ նե րում, ո րոնք սահ ման վել են՝ հաշ վի առ
նե լով տա րա ծաշր ջա նա յին ա նաս նա հա մա ճա րա կա յին ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րը:
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23․1․4․3․6 ՏԱՎԱՐԻ ԵՎ ՄԱՆՐ ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ 
ԴԻԿՏԻՈԿԱՈՒԼՅՈԶՆԵՐ
Հի վան դութ յու նը բա վա կա նին տա րած ված է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու

թ յու նում և մեծ վնաս է հասց նում ա նաս նա պա հութ յա նը: Խո շոր եղ ջե րա վոր 
կեն դա նի նե րի, գո մեշ նե րի, զե բու նե րի մոտ հի վան դութ յու նը հա րուց վում է թո
քե րում մա կա բու ծող Dictyocaulus viviparus նե մա տո դի կող մից: Կեն դա նի նե րը 
վա րակ վում են ա րո տա յին շրջա նում կե րի հետ ըն դու նե լով նե մա տո դի թրթուր
նե րը: Վա րակ ված կեն դա նի նե րի մոտ նկատ վում է հազ, քթանցք նե րից շճա լոր
ձա յին ար տադ րութ յուն, մա կե րե սա յին ա րա գա ցած շնչա ռութ յուն, ա խոր ժա կի 
ան կում, փոր լու ծութ յուն կամ փոր կա պութ յուն և հ յուծ վա ծութ յուն։ Ոչ խար նե
րի և  այ ծե րի դիկ տիո կաուլ յո զը հա րուց վում է Dictyocaulus filarial նե մա տո դի 
կող մից, ո րը մա կա բուծ վում է բրոնխ նե րում և շն չա փո ղում։

ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Դիկ տիո կաուլ  յուս նե րը բաց 
մոխ րա գույն, թեթ ևա կի դեղ նա վուն ե րան գա վո րութ յամբ, թե լան ման որ դեր 
են, ա րու նե րի պո չը ա վարտ վում է թիակ նե րով պահ վող սե ռա կան բշտով: 

 Մանր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի մոտ մա կա բուծ վում է dictyocaulus 
filaria կաթ նա գույն որ դը, ո րի ա րու նե րի եր կա րութ յու նը 3080մմ  է, է գե րի նը՝ 
50150 մմ: Քիս տե րը տար բեր չա փե րի են, դարչ նա գույն են և  ի րենց ձևով հի
շեց նում են եր կա րա ճիտք կո շիկ:

 Տա վա րի մոտ մա կա բուծ վող D. viviparus որ դի ա րո ւի եր կա րութ յու նը 
1744 մմ, իսկ է գի նը 2373 մմ  է: Ա րու նե րի քիս տե րը ի րար հա վա սար են, ու
ղիղ, գույ նը բաց դեղ նա վուն է, ու նեն ուղ ղոր դիչ: Ձ վերն ի րենց մեջ պա րու նա
կում են ար դեն ձևա վոր ված թր թու րը:

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Դիկ տիո կաուլ  յուս նե րը գեո հել մինթ ներ են: Սե ռա հա սուն 
է գե րը ո րո ճող նե րի բրոնխ նե րում ար տադ րում են ձվեր, ո րոնք հա զի մի ջո ցով 
ընկ նում են դրանց բե րա նը և  այ նու հետև կուլ են գնում: Բա րակ ա ղիք նե րով 
անց նե լիս ձվից դուրս են գա լիս ա ռա ջին աս տի ճա նի թրթուր նե րը և կղկ ղան
քի հետ ընկ նում են ար տա քին մի ջա վայր: Ար տա քին մի ջա վայ րի բա րեն պաստ 
ջեր մաս տի ճա նի և բա վա րար խո նա վու թյան պայ ման նե րում թրթուր նե րը եր
կու ան գամ մաշ կա փոխ վե լով դառ նում են ին վա զիոն: 

 D.filariaի թրթուր նե րը 1628°C պայ ման նե րում ին վա զիոն են դառ նում 
58 օր վա ըն թաց քում։

 D.viviparusի թրթուր նե րը նույն պայ ման նե րում հա սու նա նում են 35 
օ րում: 

Կեն դա նի նե րը վա րակ վում են ա րո տա վայ րե րի և  ա նաս նա շեն քի շրջա պա
տի խո տա ծած կույ թը ու տե լիս: Ընկ նե լով ո րո ճող նե րի մար սո ղա կան խո ղո
վա կը, թր թուր նե րը անց նում են ավ շա յին և  ար յան ա նոթ նե րը, այ նու հետև 
կա տա րում են գաղթ լ յար դաթո քա յին ճա նա պար հով, վերջ նա կա նա պես տե
ղա կայ վե լով շնչա ռա կան ու ղի նե րում, որ տեղ դրանք 2030 օ րե րի ըն թաց քում 
դառ նում են սե ռա հա սուն: Կեն դա նի նե րի շնչա ռա կան ու ղի նե րում այս որ դե
րը մա կա բուծ վում են մինչև եր կու տա րի:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Հի վան դութ յան տա րած ման աղբ յուր 
հան դի սա նում են սուբկ լի նի կա կան դիկ տիո կաուլ  յո զով հի վանդ մե ծա հա
սակ կեն դա նի նե րը և  ըն թա ցիկ տա րում և  աշ նա նը վա րակ ված մատ ղաշ նե րը, 
կեն դա նի նե րի վա րակ ման աղբ յուր են թրթուր նե րով վա րակ ված ա րո տա վայ
րե րը, մանր ջրամ բար նե րը և  ա ռու նե րը: Մեծ վտանգ են ներ կա յաց նում նաև 
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ա նաս նա շեն քե րի և զ բո սահ րա պա րակ նե րի շրջա կայ քի թփուտ նե րը և խո տա
ծած կույ թը:

Հարկ է ընդգ ծել, որ ամ ռան վեր ջին և  աշ նան սկզբին մատ ղաշ նե րը և մե
ծա հա սակ կեն դա նի նե րը ա վե լի ին տեն սիվ են վա րակ վում, ո րին նպաս տում է 
հնձած կամ էլ չո րա ցած տա րածք նե րում խո տա ծած կո ցի նոր ա ճը։ Այս դեպ
քում հո ղում գտնվող թրթուր նե րը, ակ տի վո րեն բարձ րա նա լով նո րա ծիլ խո
տե րի վրա, հեշ տութ յամբ կլան վում են կեն դա նի նե րի կող մից։ Վա րակ մա նը 
նպաս տող հան գա մանք նե րից է նաև նույն ա րո տա վայ րե րում մե ծա հա սակ 
կեն դա նի նե րի և մատ ղաշ նե րի հա մա տեղ ա րո տը:

Մ սու րա յին պահ ված քի ըն թաց քում տա վա րը դիկ տիո կաուլ  յո զով կա րող է 
վա րակ վել վա րակ ված ա րո տա վայ րե րից բեր ված խո տի մի ջո ցով:

Հա յաս տա նում ամ ռան ա միս նե րին կեն դա նի նե րը խիստ չո րա յին կլի մա
յի հետ ևան քով չեն հի վան դա նում, սա կայն նրանց վա րակ ման հնա րա վո րու
թյու նը մե ծա նում է ալպ յան ա րո տա վայ րե րում ա րո տի դեպ քում: Աշ նա նա յին 
ցրտե րի պատ ճա ռով ա ռա ջա ցած սե ռա կան դեպ րե սիա յի հետ ևան քով, դիկ
տիո կաուլ  յուս նե րի մոտ ժա մա նա կա վոր դա դա րում է ձվե րի ար տադ րու թյու
նը, բա ցի դրա նից, լավ բտված կեն դա նի նե րի մոտ աշ նա նա յին վա րա կու մը 
ու նե նում է միշտ գաղտ նի ըն թացք, քա նի որ օր գա նիզ մում միգ րա ցիա կա
տա րող թրթուր նե րը բռնվում են ավ շա յին պատ նեշ նե րի կող մից, ո րոնք կրկին 
ակ տի վա նում և շա րու նա կում են ի րենց գաղ թը մինչև թո քե րը, գար նա նա յին 
կե րակր ման ա վե լի սուղ պայ ման նե րի հետ ևան քով:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Ո րո ճող նե րի բա րակ ա ղիք ներ ըն կած թրթուր նե
րը զանգ վա ծա յին ներդր ման ժա մա նակ մե խա նի կո րեն վնա սում են ա ղիք
նե րի լոր ձա թա ղան թը և պայ ման ներ ստեղ ծում երկ րոր դա յին միկ րոֆ լո րա յի 
ներդրման և բոր բո քում նե րի ա ռա ջաց ման հա մար, ո րի հետ ևան քով խան
գար վում է մար սո ղա կան հա մա կար գի օր գան նե րի գոր ծու նեութ յու նը: Ընկ նե
լով ալ վեոլ նե րի մա զա նո թե րի մեջ, դրանք ո րոշ ժա մա նակ  դա դա րեց նում են 
ի րենց տե ղա շար ժը, ո րի հետ ևան քով ա ռա ջա նում են թրոմբ ներ, թրոմ բոէմ
բո լիա ներ և  ար յան զե ղում ներ: Թր թուր նե րի տե ղա կայ ման հատ ված նե րում 
ալ վեոլ նե րը սնող մա զա նոթ նե րը ետ են ա ճում և թր թուր նե րը ընկ նում են ալ
վեոլ նե րի մեջ, խախ տե լով դրանց ամ բող ջա կա նութ յու նը:

Հե տա գա յում բրոնխ նե րում, բրոն խեոլ նե րում տե ղա կայ ված թրթուր նե
րը, ինչ պես նաև նրանց կեն սա գոր ծու նեութ յան ար գա սիք նե րը և լոր ձը ի րար 
միա խառն վե լով ա ռա ջաց նում են խցան ներ, փա կե լով բրոնխ նե րի լու սանց քը, 
ո րի հետ ևան քով թո քե րի տար բեր հատ ված նե րում ա ռա ջա նում են ա տե լեկ
տազ ներ և  էմ ֆի զե մա ներ: Դ րանց ներկ րած միկ րոֆ լո րա յի թո քե րում ներդր
ման հետ ևան քով ա ռա ջա նում են երկ րոր դա յին թո քա բոր բեր:

ՎԱՐԱԿԱՄԵՐԺՈՒԹՅՈՒՆԸ: Օր գա նիզմ ներ թա փան ցած թրթուր նե րի 
և դ րանց կեն սա գոր ծու նեութ յան ար գա սիք նե րի նկատ մամբ ա ռա ջա նում 
են հա կա մար մին ներ, բայց ոչ այն պի սի քա նակ նե րով, որ դիկ տիո կաու լո զի 
նկատ մամբ ձևա վոր վի կա յուն վա րա կա մեր ժութ յուն, հետ ևա բար, կյան քի 
ըն թաց քում կեն դա նին այս հի վան դութ յամբ կա րող է վա րակ վել մի քա նի ան
գամ: Մե ծա հա սակ կեն դա նի նե րի մոտ ստեղծ վում է տա րի քա յին վա րա կա
մեր ժութ յուն:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Հի վան դութ յան սկզբում կեն դա նի նե րի մոտ ա ռա ջա նում 
է չոր, ցա վազ գաց հազ, ո րը հե տա գա յում վեր է ած վում թա ցի: Կեն դա նի նե րի 
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քթից ար տա զատ վում է շճա լոր ձա յին ար տադ րանք, շնչա ռութ յու նը լի նում 
է մա կե րե սա յին և  ա րա գա ցած: 0.51 °C բարձ րա նում է մարմ նի ընդ հա նուր 
ջեր մաս տի ճա նը: Կեն դա նի նե րի մոտ թո քե րի ախ տա հար մա նը զու գըն թաց, 
միա ժա մա նակ նկատ վում են մար սո ղութ յան խան գար ման նշան ներ, ա խոր
ժա կի նվա զում, պար բե րա կան փքանք, փոր լու ծի կամ էլ փոր կա պի նշան ներ: 
Կեն դա նի նե րը հյուծ վում են, մատ ղաշ նե րի մոտ դան դա ղում են աճն ու զար
գա ցու մը: Հի վան դութ յան սուր ըն թաց քը միշտ հա մընկ նում է թրթուր նե րի 
գաղ թի և ն րանց թո քե րում տե ղա կայ ման հետ: Են թա սուր ըն թաց քը ար տա
հայտ վում է կա տա րա յին թո քա բոր բի նշան նե րով, քրո նի կա կան ըն թաց քին 
բնո րոշ են թո քե րում ա ռա ջա ցող ա տե լեկ տազ նե րը և  էմ ֆի զե մա նե րը:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Դիա կը լի նում է 
հյուծ ված, թո քե րում կա տա րա յին թո քա բոր բի նշան ներ շնչա փո ղում, բրոնխ
նե րում լոր ձի մե ծա քա նակ կու տա կում ներ և  որ դեր, սրանց ամ րաց ման տե ղե
րում ար յան զե ղում ներ, ա տե լեկ տազ ներ և  էմ ֆի զե մա ներ: Ա ղիք նե րը լի նում 
են կա տա ռահե մո ռա գիկ բոր բոք ման վի ճա կում:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Կա տա րում են հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րով, 
կլի նի կա կան նշան նե րի հի ման վրա, ինչ պես նաև հերձ ման արդ յունք նե րով: 
Լա բո րա տոր հե տա զո տութ յան նպա տա կով կեն դա նի նե րից կղկղան քը վերց
նում են ան մի ջա պես ու ղիղ ա ղի քից և հե տա զո տութ յու նը կա տա րում են 
նույն օ րը: Թր թուր նե րին հայտ նա բե րե լու նպա տա կով կղկղան քը հե տա զո
տում են Վայ դի կաս Բեր մա նի մե թոդ նե րով: 

 Ոչ խար նե րի հա րուց չի ա ռա ջին աս տի ճա նի թրթուր նե րը ի րենց գլխա յին 
ծայ րում ու նեն կո ճա կան ման հաս տա ցում, դրանց եր կա րութ յու նը 0,50,54 մմ  
է, միջ նա մա սը լց ված է մոխ րա գույն, հա տի կան ման զանգ վա ծով։

 Տա վա րի հա րու ցիչ թրթուր նե րի եր կա րութ յու նը 0,310,36 մմ  է, գլխա յին 
հատ վա ծը բութ է, իսկ պո չա յին հատ վա ծը՝ սուր:

Դիկ տիո կաուլ  յուս նե րի թրթուր նե րին այլ թրթուր նե րից կա րե լի է տար բե
րա կել դրանց ներ կե լով մի քա նի կա թիլ 0,1% մե թի լեն կա պույ տի լու ծույ թով: 
Ներ կե լուց 2030 րո պե անց դիկ տիո կաուլ  յու սի թրթուր նե րը ստա նում են վառ 
մա նու շա կա գույն ե րան գա վո րութ յուն, իսկ մյուս թր թուր նե րը չեն ներկ վում:

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ: Օր գան նե րի ախ տա
հար ված մա սերն ու ղար կում են օգ տա հա նութ յան: Ներ քին օր գան նե րի չախ
տա հար ված մա սե րը և մ սե ղի քը բաց են թող նում ա ռանց սահ մա նա փակ ման: 
Ե թե որ ևէ ներ քին օր գա նի 2/3ից ա վե լին ախ տա հար ված է, ա պա օր գանն 
ամ բող ջութ յամբ օգ տա հա նում են: Մ սե ղի քի ու ժեղ հյուծ վա ծութ յան դեպ քում 
այն ու ղար կում են օգ տա հա նութ յան:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Ն շա նա կում են հետև յալ դե ղա մի ջոց նե րը.
 Նիլ վերմ՝ ոչ խար նե րին տա լիս են 510% լու ծույթ նե րի ձևով ներ քին են

թա մաշկ, միան վագ կամ էլ փո շու ձևով, 0,01գ/կգ դե ղա չա փով, երկն վագ: Տա
վա րին նիլ վեր մը նշա նա կում են 0,01գ/կգ դե ղա չա փով, երկն վագ, 24 ժամ ընդ
մի ջու մով, 1% ջրա յին լու ծույ թի ձևով, ներ քին։

 Պա նա կուր՝ ոչ խար նե րին և  այ ծե րին, ներ քին միան վագ 5մգ/կգ դե ղա չա
փով: Տա վա րին ներ քին, միան վագ 10մգ/կգ դե ղա չա փով։

 Ա տա զոլ ֆոր տե՝ տա վա րին և մանր եղջ րա վոր ա նա սուն նե րին 1 հա բը 
60կգ քա շին, միան վագ:

 Զո դալ բեն՝ մանր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րին 2մլ 50կգ քա շին, տա վա րին 
4մլ 100կգ քա շին, ներ քին, միան վագ:
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 Կա լեր մի զոլ՝ տա վա րին և մանր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րին 1մլ 30կգ քա
շին, են թա մաշկ, միան վագ:

 Ի վո մեկ՝ 1 %ա նոց լու ծույ թը նշա նակ վում է խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա
նի նե րին միան վագ, են թա մաշ կա յին 0,2 մգ/կգ դե ղա չա փով: Լու ծույ թը չի նշա
նակ վում դիեց ման շրջա նում գտնվող կեն դա նի նե րին: Մ սի հա մար կեն դա նի
նե րի սպան դը թույ լատր վում է դե ղա մի ջո ցի օգ տա գոր ծու մից 28 օր անց:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Հի վան դութ յու նը կան խար գե լե լու նպա տա կով կա
տա րում են հետև յալ ընդ հա նուր մի ջո ցա ռում նե րը.

 Հաշ վի առ նե լով թրթուր նե րի զար գաց ման կեն սա կեր պը, փո խում են 
ա րո տա վայ րե րը;

 Ա րո տա վայ րե րում հոր թե րին պա հում են մե ծա հա սակ նե րից ա ռան ձին;
 Կեն դա նի նե րին ջրում են միայն ջրմու ղի ջրով;
 Մատ ղաշ նե րին կե րակ րում են միայն ա պա հով ա րո տա վայ րե րից հնձված 

խո տով:
 Նոր բեր ված կեն դա նի նե րին պա հում են կա րան տի նում, մի քա նի ան գամ 

ստու գե լուց հե տո նոր միայն խառ նում են ընդ հա նուր հո տին:
 Ըն թա ցիկ տա րում և  անց յալ տա րի ծնված հոր թե րին ա ռա ջին ան գամ 

ստու գում են 4550 հա սա կում, այ նու հետև պար բե րա բար հե տա զո տում են 
մինչև ա րո տա յին շրջա նի ա վար տը:

 Գար նա նը, ա րո տա վայր հա նե լուց 20 օր ա ռաջ հե տա զո տում են գառ նե
րին, հա ջորդ ան գամ հու լի սին և  օ գոս տո սին: Աշ նա նը մսու րա յին պահ ված
քին անց նե լուց ա ռաջ կրկին ստու գում են ոչ խար նե րին, հի վանդ ներ հայտ նա
բե րե լու դեպ քում ճիճ վա թա փում են:

Ռու սաս տա նում ներ կա յումս ո րո ճող կեն դա նի նե րի դիկ տիո կաուլ  յոզ հի
վան դութ յան նկատ մամբ օգ տա գոր ծում են Нполивак պատ վաս տան յու թը, 
ո րը օժտ ված ի մու նա գեն և պաշտ պա նիչ հատ կութ յուն նե րով: 

Ս տորև ներ կա յաց վում են խո շոր և մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի դիկ
տիո կաուլ  յոզ հի վան դութ յուն հաս տատ վե լու դեպ քում անց կաց վող մի ջո ցա
ռում նե րը ա ռան ձինա ռան ձին։

1. Խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի դիկ տիո կաուլ  յոզ հաս տատ վե լու դեպ
քում անց կաց վում են հետև յալ մի ջո ցա ռում նե րը.

 բտման տնտե սութ յուն նե րում ըն թա ցիկ տար վա ծնված հոր թե րը ա րա
ծեց վում են 11,5 ա միս ա րոտ նե րում, հե տո տե ղա փոխ վում են մսու րա յին կամ 
մսու րազ բո սահ րա պա րա կա յին պահ ված քի;

 տնտե սութ յուն բեր ված բո լոր նոր կեն դա նի նե րը կա րան տի նի ըն թաց
քում են թարկ վում են հել մին թո լառ վոս կո պիկ հե տա զոտ ման: Ամ բողջ խմբի 
բա ցա սա կան արդ յունք նե րի դեպ քում կեն դա նի նե րը միաց վում են ընդ հա
նուր նախ րին (գլխա քա նա կին);

 մսա տու ցե ղի կո վե րը և մատ ղա շը ա րո տա վայր հա նե լուց 20 օր ա ռաջ 
են թարկ վում են հել մին թո լառ վոս կո պիկ հե տա զոտ ման: Ըն թա ցիկ տար վա 
ծնված հոր թե րը, մատ ղա շը և մ սա տու ցե ղի կո վե րը են թարկ վում են հել
մին թո լառ վոս կո պիկ հե տա զոտ ման ընտ րո ղա բար՝ յու րա քանչ յուր խմբից 30 
գլխից ոչ պա կաս, ա ռա ջին ան գամ ա րոտ հա նե լուց 4550 օր անց, այ նու հետև 
ա մեն 15 օ րը մեկ մինչև ա րո տա յին շրջա նի ա վար տը:

Հո տի հի վանդ կեն դա նի նե րը ճիճ վա թափ վում և տե ղա փոխ վում են մսու րա
յին պահ ված քի: Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում ճիճ վա թա փութ յու նը կրկնվում 
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է ոչ շուտ, քան 12 օ րից: Կեն դա նի նե րին, ո րոնց մոտ դիկ տիո կաուլ  յո զը բար
դա ցել է երկ րոր դա յին ին ֆեկ ցիա յով (թա րա խա կա տա րա յին բրոն խոպնև մո
նիա), ճիճ վա թա փութ յան հետ մեկ տեղ նշա նակ վում են հա կա բիո տիկ ներ, 
սուլ ֆա նի լա միդ ներ և  այլ մի ջոց ներ: Յո դի ջրա յին լու ծույ թի ներշն չա փո ղա յին 
նե րար կում նե րը այդ պի սի կեն դա նի նե րին հա կա ցուց ված է:

Ճիճ վա թա փութ յան հա մար կի րառ վում են հետև յալ դե ղա մի ջոց նե րը.
 Տետ րա մի զոլ (նիլ վերմ)՝ նշա նակ վում է խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե

րին ներ քին 10 մգ/կգ դե ղա չա փով, երկն վագ 24ժամ յա ընդ մի ջու մով 1 %ա
նոց ջրա յին լու ծույ թի ձևով (ան հա տա կան տրման դեպ քում) կամ կե րա յին 
խառ նուր դի կազ մով (խմբա կա յի նի դեպ քում): Խառ նուր դը պատ րաստ վում 
է դե ղի 1 զանգ վա ծա յին մա սի և խ տաց րած կե րե րի 700 զանգ վա ծա յին մա սի 
հա րա բե րակ ցութ յամբ և կե րակր վում միան ման զանգ վա ծով մինչև 10 գլուխ 
կեն դա նի նե րից կազմ ված խմբին:

 Տետ րա մի զոլ 20 %ա նոց (հա տիկ դե ղաձև)՝ կի րառ վում է խմբա կա յին 
կամ ան հա տա կան կե րակ րու մով երկն վագ 15 օր ընդ մի ջու մով հետև յալ դե
ղա չա փե րով՝ մինչև 100 կգ զանգ վա ծով մատ ղա շին՝ 15 մգ/կգ, 100 կգ ից ա վե
լի զանգ վա ծով մատ ղա շին՝ 10մգ/կգ: Դե ղի միան վագ ա ռա վե լա գույն դե ղա
չա փը մեկ կեն դա նու հա մար չպետք է գե րա զան ցի 3 գրա մը:

 Ֆեն բեն դա զոլ՝ նշա նակ վում է միան վագ, ներ քին 10 մգ/կգ դե ղա չա փով: 
Դե ղա մի ջո ցը նշա նակ վում է ան հա տա կան կամ հա մակց ված կե րե րի հետ 
խառ նած:

 Ֆե բան թել (ռին տալ)՝ նշա նակ վում է ան հա տա կան և խմ բա կա յին ե ղա նա
կով, խտաց րած կե րե րի հետ խառ նուր դում 7,5 մգ/կգ դե ղա չա փով:

 Մե բեն դա զոլ (մե բեն վետ)՝ նշա նակ վում է խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի
նե րի մատ ղա շին միան վագ, ներ քին 15 մգ/կգ դե ղա չա փով փո շու և հա տի կի 
ձևով: Դե ղա մի ջո ցը չի նշա նակ վում դիեց ման և վե րար տադր ման շրջա նում 
գտնվող կեն դա նի նե րին: Մ սի հա մար կեն դա նի նե րի սպան դը թույ լատր վում է 
դե ղա մի ջո ցի օգ տա գոր ծու մից 7 օր անց:

 Ալ բեն դա զոլ՝ նշա նակ վում է խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի մատ ղա
շին միան վագ, ներ քին, 3,8 մգ/կգ դե ղա չա փով կա խույ թի ձևով: Կա խույ թը չի 
նշա նակ վում դիեց ման և վե րար տադր ման շրջա նում գտնվող կեն դա նի նե րին: 
Մ սի հա մար կեն դա նի նե րի սպան դը թույ լատր վում է ճիճ վա թա փութ յու նից 20 
օր անց:

 Օքս ֆեն դա զոլ՝ նշա նակ վում է խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի մատ ղա
շին 4,5 մգ/կգ դե ղա չա փով կա խույ թի ձևով: Կա խույ թը չի կի րառ վում դիեց
ման շրջա նում գտնվող և վե րար տադ րող կեն դա նի նե րին: Մ սի հա մար կեն դա
նի նե րի սպան դը թույ լատր վում է դե ղա մի ջո ցի օգ տա գոր ծու մից 14 օր անց:

 Յո դի ջրա յին լու ծույթ՝ հոր թե րի հա մար պատ րաստ վում է հետև յալ նյու
թե րի հա րա բե րակ ցութ յամբ՝ բյու րե ղա յին յոդ 1գ, կա լիու մի յո դիդ՝ 1,5գ, ե ռաց
րած կամ թո րած ջուր՝ 1000 մլ: Ա պակ յա ա մա նի մեջ լցվում է բյու րե ղա յին յո դը 
և կա լիու մի յո դի դը (կշռու կը), այ նու հետև խառ նուր դի վրա սկզբից լցվում 
է ոչ մեծ քա նա կութ յամբ ջուր մինչև յո դի լուծ վե լը, ո րից հե տո ա վե լաց վում 
է մնա ցած ջու րը: Թարմ պատ րաստ ված յո դի լու ծույ թը տրվում է 0,6 մգ/կգ 
դե ղա չա փով ա մեն թո քին ներշն չա փո ղա յին՝ շնչա փո ղի վե րին եր րորդ մա սից 
կեն դա նու մեջ քա կո ղա յին դիր քով թե քած մարմ նի ա ռանց քից 25300: Բուժ
ման նպա տա կով ճիճ վա թա փութ յու նը կի րա ռե լիս լու ծույ թը տրվում է (լցվում 
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է) մի թո քի մեջ, իսկ հա ջորդ օ րը՝ մյուս թո քի մեջ: Լու ծույ թի ջեր մաս տի ճա նը 
պետք է լի նի 300Cին մոտ: Լու ծույ թի լցնե լուց հե տո կեն դա նի նե րը կանգ նեց
վում են ոչ շուտ, քան 30 վայրկ յան անց:

2. Մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի դիկ տիո կաուլ  յոզ հաս տատ վե լու, ինչ
պես նաև մսու րաա րո տա յին պահ ված քով տնտե սութ յուն նե րում ոչ խար նե րի 
և  այ ծե րի դիկ տիո կաուլ  յո զով վա րակ վա ծութ յան դեպ քում անց կաց վում են 
հետև յալ մի ջո ցա ռում նե րը.

 Բո լոր հո տե րի կեն դա նի նե րը, ո րոնք ա րա ծեց վել են բնա կան ա րո տա վայ րե
րում, ընտ րո ղա բար հե տա զոտ վում են հել մին թո լավ րոս կո պիկ մե թո դով՝ գար
նա նը (մարտ ամ սին) ա րո տա վայր հա նե լուց ոչ շուտ, քան 20 օր ա ռաջ, ըն թա ցիկ 
տար վա գառ նե րին և  ու լե րին՝ ամ ռա նը (հու լի սինօ գոս տոս ա միս նե րին),

 Աշ նա նը՝ մինչև մսու րա յին շրջա նին անց նե լը մինչև 2 տա րե կան կեն դա
նի նե րին յու րա քանչ յուր հո տից հե տա զո տում են 30 կեն դա նուց ոչ պա կաս:

Հո տե րի վա րակ ված կեն դա նի նե րին ճիճ վա թա փում են գար նա նը՝ ա րո
տա վայր հա նե լուց ա ռաջ (մայ րե րին ծնից հե տո), ամ ռա նը (հու լի սիօ գոս տոս 
ա միս նե րին)՝ գառ նե րին, ու լե րին և մայ րե րին, աշ նա նը՝ բո լոր կեն դա նի նե րին 
մսու րա յին պահ ված քի անց նե լուց:

Շուրջ տար յա ա րո տա յին պահ ված քի և քոչ վո րա յին ոչ խա րա բու ծութ յան 
դեպ քում կեն դա նի նե րի հե տա զո տութ յու նը և ճիճ վա թա փութ յունն ի րա կա
նաց վում է հաշ վի առ նե լով տե ղան քի ա նաս նա հա մա ճա րա կա յին ա ռանձ նա
հատ կութ յուն նե րը:

Կ լի նի կո րեն ար տա հայտ ված դիկ տիո կաուլ  յո զով հի վանդ կեն դա նի նե րը 
ան հա պաղ են թարկ վում են բու ժիչ ճիճ վա թափ ման՝ ան կախ տար վա ե ղա նա
կից: Երկ րոր դա յին ին ֆեկ ցիա յով (կա տա ռալթա րա խա յին բրոն խոպնև մո
նիա) հի վանդ կեն դա նի նե րը ճիճ վա թա փութ յան հետ զու գա հեռ բուժ վում են 
հա կա միկ րո բա յին դե ղե րով, սուլ ֆա նի լա միդ նե րով և  այլն:

Տն տե սութ յան ցան կա պատ ված կուլ տու րա յին ա րո տա վայ րե րի առ կա յու
թ յան դեպ քում ա ռաջ նա հերթ ա րա ծեց վում են մայր ոչ խար նե րը և գառ նե րը 
կամ այ ծե րը ու լե րի հետ:

Դիկ տո կաուլ  յո զի կան խար գել ման հա մար ոչ խար նե րի և  այ ծե րի հե տա րա
ծե ցու մը ի րա կա նաց վում է այն ա րոտ նե րում, որ տեղ ա րա ծեց վել են խո շոր 
եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րը:

Քի միա կան խար գել ման հա մար ոչ խար նե րը և  այ ծե րը ա մեն օր կե րակր
վում են խառ նուր դով, ո րը բաղ կա ցած է 1 մաս ֆե նո թիա զի նից և 9 մաս կե
րակ րի ա ղից, իսկ ա ղուտ նե րում ա րա ծեց նե լիս՝ 1:6 հա րա բե րութ յամբ խառ
նուր դով: Ֆե նո թիա զի նը կա րե լի է ա վե լաց նել նաև հա մակց ված կե րե րին օ րը 
1 գ դե ղը 1 կեն դա նու հաշ վար կով: Ֆե նո թիա զի նի խառ նուր դը ա ղի հետ կամ 
հա մակց ված կե րի հետ տրվում է անձր ևից պաշտ պան ված տե ղում:

Ոչ խար նե րի և  այ ծե րի ճիճ վա թա փութ յան հա մար կի րառ վում են հետև յալ 
դե ղա մի ջոց նե րը.

 Տետ րա մի զոլ՝ կի րառ վում է 510 %ա նոց ստե րիլ ջրա յին լու ծույ թի կամ 
փո շու կե րի հետ խառ նուր դում: Բու ժիչ և կան խար գե լիչ նպա տակ նե րով դե
ղա մի ջո ցը նշա նակ վում է 15 մգ/կգ դե ղա չա փով, միան վագ, են թա մաշ կա յին 
կամ ներ քին, ան հա տա կան ե ղա նա կով, իսկ հյուծ ված ոչ խար նե րին և գառ
նե րին՝ 10 մգ/կգ դե ղա չա փով, երկն վագ, 2 օր ա նընդ մեջ, ներ քին կամ են
թա մաշ կա յին: Կե րա յին խառ նուրդ նե րի ձևով տետ րա մի զո լը նշա նակ վում է 
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ոչ խար նե րին 10 մգ/կգ դե ղա չա փով, երկն վագ, 24ժամ յա ընդ մի ջու մով: Խառ
նուր դը պատ րաստ վում է մեկ կշռա յին մաս պատ րաս տու կի և 700 կշռա յին 
մաս խտաց րած կե րի հա րա բե րութ յամբ և կե րակր վում հա սա կա կից կեն դա
նի նե րի (100150 գլխի) խմբում:

 Ֆեն բեն դա զոլ՝ հի վան դութ յան են թակ լի նի կա կան ըն թաց քի դեպ քում օգ
տա գործ վում է ներ քին, միան վագ, 5 մգ/կգ դե ղա չա փով, կլի նի կա կան ըն թաց
քի դեպ քում՝ 15 մգ/կգ դե ղա չա փով:

 Ֆե բան թել՝ նշա նակ վում է ներ քին, միան վագ, 10 մգ/կգ դե ղա չա փով:
 Լ ևա մի զոլ (վեր մի զոլ, բե լա մի զոլ)՝ նշա նակ վում է են թա մաշ կա յին, միան

վագ, 7,5 մգ/կգ դե ղա չա փով: Մ սի հա մար կեն դա նի նե րի սպան դը թույ լատր
վում է ճիճ վա թա փութ յու նից 7 օր անց:

 Մե բեն դա զո լը, ալ բեն դա զո լը և  օք ֆեն դա զո լը նշա նակ վում են միայն 
գառ նե րին՝ սույն հրա հան գի 93րդ կե տի 5րդ, 7րդ և 8րդ  են թա կե տե րով 
սահ ման ված կար գով:

 Յո դի ջրա յին լու ծույ թը պատ րաստ վում է հետև յալ հա րա բե րակ ցու
թյամբ՝ յո դի բյու րեղ նե րի՝ 1 գ, կա լիու մի յո դիդ՝ 1,5 գ և թո րած ջուր՝ 1500 մլ: 
Լու ծույ թի պատ րաստ ման և տր ման ցու ցում նե րը սահ ման ված են սույն հրա
հան գի 93րդ կե տի 9րդ  են թա կե տում: Յո դի լու ծույ թը նշա նակ վում է ըն թա
ցիկ տար վա ծնված գառ նե րին և  ու լե րին՝ 58 մլ, 12 տա րե կան մատ ղա շին՝ 10 
մլ, հա սա կա վոր կեն դա նի նե րին (2 տա րե կա նից բարձր)՝ 1520 մլ դե ղա չա փով 
յու րա քանչ յուր թո քին:

23․1․4․3․7 ՈՉԽԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԾԵՐԻ ՄՅՈՒԼԵՐՅՈԶ ԵՎ 
ՊՐՈՏՈՍՏՐՈՆԳԻԼՅՈԶ։
Մ յու լեր յո զը և պ րո տոստ րոն գիլ  յո զը ոչ խար նե րի և  այ ծե րի քրո նիկ ըն թա

ցող հի վան դութ յուն ներ են, ո րոնք հա րուց վում են թո քե րի պա րեն խի մա յում, 
ալ վեոլ նե րում և  ալ վեոլ նե րի մուտ քե րում մա կա բու ծող Mullerius capillaris, մի
ջին բրոնխ նե րում և բ րոն խիոլ նե րում մա կա բու ծող Protostrongylus rufescens 
(P. kochi), P. raillieti և  այլ նե մա տոդ նե րի կող մից: 

ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ 
 Մ յու լե րիոզ հի վան դութ յան հա րու ցի չը muellerius capillarisը բա րակ 

որդ է, ո րի ա րո ւի եր կա րութ յու նը 1126մմ, է գի նը 1830մմ  է: Ար տա քին մի ջա
վայր ար տա զատ վում են 0,270,31մմ  եր կա րութ յուն ու նե ցող, պո չա յին ծայ րը 
փշաձև գո յա ցութ յու նով ա վարտ վող թրթուր նե րը։

 Պ րո տոստ րոն գիլ  յոզ հի վան դութ յան հա րու ցիչ նե րը՝ protostrongylus 
kochi և  այլն, բա րակ, դարչ նա գույն որ դեր են, ա րու նե րի եր կա րութ յու նը 24,3
30,0մմ, իսկ է գե րի նը 2840մմ  է: 

ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ։  Մ յու լեր յա ներն ու պրո տոստ րոն գիլ նե
րը կեն սա հել մինթ ներ են և զար գա նում են մի ջանկ յալ տե րե րի՝ ցա մա քա յին 
խխունջ նե րի մաս նակ ցութ յամբ: Ար տա քին մի ջա վայր ըն կած ա ռա ջին աս տի
ճա նի թրթուր նե րը ակ տի վո րեն ներդր վում և ներ թա փան ցում են ցա մա քա
յին խխունջ նե րի մարմ նի մեջ, որ տեղ 1442 օր վա ըն թաց քում եր կու ան գամ 
մաշ կա փոխ վե լով դառ նում են ին վա զիոն: Դուրս գա լով խխունջ նե րի մարմ
նից՝ բարձ րա նում են խո տե րի վրա, ո րոնց հետ էլ կեն դա նի նե րը կլա նում 
են դրանց, եր բեմն էլ վա րակ վում են ան մի ջա կա նո րեն՝ խո տի հետ ու տե լով 
թրթուր նե րով վա րակ ված խխունջ նե րին:
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Ընկ նե լով ո րո ճող նե րի բա րակ ա ղիք նե րը՝ եր րորդ աս տի ճա նի թրթուր նե րը 
ավ շա յին կամ ար յան ա նոթ նե րով հաս նում են թո քեր, որ տեղ 22,5 ամ սում 
դառ նում են սե ռա հա սուն։ Կեն դա նի նե րի շնչա ռա կան օր գան նե րում այս որ
դե րը մա կա բուծ վում են տա րի նե րով:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հի վան դութ յու նը տա րած ված է ոչ խա րա
բու ծութ յամբ զբաղ վող բո լոր երկր նե րում, այդ թվում նաև Հա յաս տա նում: 
Հա յաս տա նում մատ ղաշ նե րի բարձր վա րակ վա ծութ յու նը պրո ֆե սիո նալ նե
րով ար ձա նագր վում է գար նան սկզբին, իսկ մե ծա հա սակ ոչ խար նե րի՝ փետր
վարմարտ ա միս նե րին։ Անհ րա ժեշտ է ընդգ ծել, որ մինչև ե րեք ամ սա կան 
մատ ղաշ նե րի մոտ այս հի վան դութ յուն նե րը չեն հան դի պում: Որ դե րի թրթուր
նե րով խխունջ նե րի ա ռա վել մեծ վա րակ վա ծութ յու նը ար ձա նագր վում է ամ
ռա նը և  աշ նա նը: 

Պ րո ֆե սիո նալ նե րի հա րու ցիչ նե րի թրթուր նե րով կա րող են վա րակ վել նաև 
քաղց րա համ ջրե րի խխունջ նե րը, սա կայն դրանց օր գա նիզ մում թրթուր նե
րը ին վա զիոն չեն դառ նում։ Այ ծե րի մոտ ի նո վա ցիա յի ագ րե սի վութ յու նը կազ
մում է 100%, իսկ ոչ խար նե րի մոտ՝ 59%:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Բո լոր պրո ֆե սիո նալ նե րը, ընկ նե լով ո րո ճող նե րի 
մար սո ղա կան խո ղո վակ, գաղ թում են դե պի թո քե րը, ճա նա պար հին մե խա
նի կո րեն վնա սե լով հան դի պող բո լոր օր գան նե րը, միա ժա մա նակ ի րենց հետ 
ներկ րում և տա րա ծում են բազ մա թիվ ման րէ ներ: Թո քե րում ա ռա ջա նում են 
բրոնխ ներ և նե մա նիա ներ: Կեն դա նի նե րի մոտ ոչ միայն խան գար վում է շնչա
ռա կան օր գան նե րի գոր ծու նեութ յու նը, այլև հի վան դութ յան մեջ ընդգրկ վում 
են բո լոր օր գան հա մա կար գե րը:

ՎԱՐԱԿԱՄԵՐԺՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Այս հի վան դութ յուն նե րի ժա մա նակ վա րա կա
մեր ժութ յու նը ար տա հայտ ված չէ, տա րի քի հետ մե ծա նում է կեն դա նի նե րի 
վա րակ վա ծութ յան աս տի ճա նը:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Հա մա կար գիչ նե րը և պո ռո տա խո սութ յուն նե րը ըն թա
նում են ա ռանց վառ ար տա հայտ ված կլի նի կա կան նշան նե րի: Կեն դա նի նե րը 
նի հա րում են, և  ընկ նում է նրանց մթե րատ վութ յու նը: Որ պես բար դա ցում
ներ, հնա րա վոր է, որ կեն դա նի նե րի մոտ հայտ նա բեր վեն թո քա բոր բին բնո րոշ 
նշան ներ:

ՊՏՂԱԲԱՆՋԱՐԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Մրջ յուն նե րից և 
պ րո ֆե սիո նա լիզ մից ըն կած կեն դա նի նե րին հեր ձե լիս թո քե րում հայտ նա
բեր վում են մուգ կար միր կամ դարչ նա գույն օ ջախ ներ, ինչ պես նաև կո րե կի 
հա տի կի մե ծութ յան, բաց մոխ րա գույն, կար միր օ ղա կով շրջա պատ ված հան
գույց ներ: Protostrongylus rufescens (P. kochi) հա րու ցի չով ախ տա հար ված 
թո քե րում հայտ նա բեր վում են ան գույն, սահ մա նա զատ ված հատ ված ներ: 
Մ յու լեր յո զի դեպ քում թո քե րի մա կե րե սին եր ևում են մար մա րան ման, շրջա
կա ա ռողջ հյուս վածք նե րից չսահ մա նա զատ վող հատ ված ներ, ո րում տե ղա
կայ ված են լի նում հա րու ցիչ նե րը: 

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Կղկ ղան քում Բեր մա նի կամ Վայ դի մե թոդ նե րով հայտ
նա բե րե լով հա րուց չի թրթուր նե րը: Հետ մա հու հա րու ցիչ ներ հայտ նա բե րե լու 
նպա տա կով բա ցում են մանր բրոնխ նե րը կամ էլ թո քա յին հյուս ված քի կտոր
նե րը տե ղա կա յում են կոմպ րե սո րիու մի մեջ, հե տա զո տե լով ման րա դի տա կի 
տակ: Այս ըն տա նի քի մեջ մտնող բո լոր հա րու ցիչ նե րի թրթուր նե րի եր կա րու
թյու նը հաս նում է մինչև 0,5մմ: Պո չա յին ծայ րում ու նեն ա լի քան ման ծռվա
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ծութ յուն կամ էլ փշան ման ե լուն: Կե րակ րա փո ղը ընդգր կում է մարմ նի ողջ 
կե սը, մար մի նը թա փան ցիկ է, մո ման ման, ա ղիք նե րի հա տի կա վո րութ յու նը 
բա ցա կա յում է:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Բուժ ման նպա տա կով նշա նա կում են․
 Պա նա կու րի՝ 22% հա տի կա փո շին  22մգ/կգ դե ղա չա փով, միան վագ, ներ

քին:
 Ա տա զոլ ֆոր տե՝ 1 հա բը 60կգ զանգ վա ծին, միան վագ, ներ քին:
 Զո դալ բեն՝ 2մլ 50կգ զանգ վա ծին, միան վագ, ներ քին:
 Կա լեր մի զոլ՝ 1մլ 30 կգ զանգ վա ծին, են թա մաշկ, միան վագ: 

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Ա րո տա վայ րե րում, ա նաս նա շեն քե րի և զ բո սահ րա պա
րակ նե րի հար ևա նութ յամբ ոչն չաց նում են մանր թփե րը, ցա նում են բազ մամ յա 
խո տա բույ սեր: Խ խունջ նե րին ոչն չաց նե լու նպա տա կով, անձր ևից հե տո տա
րածք նե րը մշա կում են մե թալ դե հի դի 5% հա տիկ նե րով, 1 հա հա մար ծախ սե լով 
4060գ: Կեն դա նի նե րի մսու րա յին պահ ված քի ըն թաց քում ճիճ վա թա փում են, 
իսկ գո մաղ բը են թար կում կեն սա ջեր մա յին մշակ ման: Ան տա ռա յին և  ան տա ռա
տա փաս տա նա յին գո տում ա րո տա վայ րե րը փո խում են 2,5 ա մի սը մեկ ան գամ:

Տն տե սութ յու նում, որ տեղ հաս տատ վել է մյու լեր յա նե րով կամ պրո տոստ
րոն գիլ նե րով վա րակ վա ծութ յուն, կեն դա նի նե րի վա րակ վե լու սկզբնաղբ յու րը 
հայտ նա բե րե լու նպա տա կով անց կաց վում է ա րո տա վայ րե րի ճիճ վա բա նա
կան գնա հա տում: Ա րո տա վայ րե րում հայտ նա բեր վում են խխունջ նե րով բնա
կեց ված հատ ված նե րը: Բաց ա րո տա վայ րե րում պա կա սեց վում է ցա մա քա յին 
խխունջ նե րի թվա քա նա կը՝ քա րե րը հե ռաց նե լու, կոճ ղե րը, ըն կած չո րա ցած 
ծա ռե րը հե ռաց նե լու, կե րա յին կուլ տու րա ներ ցա նե լու մի ջո ցով: Ֆեր մա յին հա
րա կից տա րածք նե րում ցա մա քա յին խխունջ նե րի դեմ պայ քա րե լիս կի րառ վում 
են մե թալ դե հի դի 5 %ա նոց հա տիկ ներ, խխուն ջաս պան՝ մոլ յուս կո ցիդատտ
րակ տանտ ներ: Հա տիկ նե րը շաղ են տա լիս տա րած քի ամ բողջ մա կե րե սով 40
60 կգ/ հա հաշ վար կով: Ե թե ցա նե լուց հե տո անձրև է տե ղա ցել, ա պա մշա կու մը 
պետք է կրկնել: Մոլ յուս կո ցիդ նե րը կի րառ վում են խխունջ նե րի ձմե ռա յին քնից 
դուրս գա լուց հե տո, ա ռա վել արդ յու նա վետ է անձր ևից հե տո կի րա ռու մը:

Ան տա ռա յին և թ փու տա յին գո տի նե րում կի րառ վում է ա րո տա վայ րե րի փո փո
խութ յուն՝ մինչև հու լի սի եր րորդ տաս նօր յա կը կեն դա նի նե րը ա րա ծեց վում են մի 
ա րո տա վայ րում, սե զո նի երկ րորդ կե սին՝ այլ: Կեն դա նի նե րի վե րա դար ձը ա ռա ջին 
հատ ված թույ լատր վում է միայն հա ջորդ սե զո նին: Մ յու լեր յո զի կան խար գել ման 
նպա տա կով այ ծե րը չեն ա րա ծեց վում ոչ խար նե րի հետ նույն ա րո տա վայ րում:

Ձմ ռա նը մսու րա յին շրջա նում կեն դա նի նե րը ճիճ վա թափ վում են տետ րա
մի զո լով՝ 10 մգ/կգ դե ղա չա փով /տես՝ ինչ պես ոչ խար նե րի և  այ ծե րի ճիճ վա
թա փութ յու նը դիկ տիո կաուլ  յո զի դեպ քում/, մյու լեր յո զի դեպ քում՝ երկն վագ, 
պրո տոստ րոն գիլ  յո զի դեպ քում՝ ե ռան վագ, 24ժամ յա ընդ մի ջու մով, ի վո մե
կով՝ են թա մաշ կա յին, 0,2 մգ/կգ դե ղա չա փով, ֆեն բեն դա զո լով՝ ներ քին, 20 մգ/
կգ դե ղա չա փով, ֆե բան թե լով՝ ներ քին, 20 մգ/կգ դե ղա չա փով:

23․1․4․3․8 ՏԱՎԱՐԻ ԹԵԼԱԶԻՈԶ
Թե լա զիո զը խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի, գո մեշ նե րի և զե բու նե րի 

հի վան դութ յուն է, ո րը հա րուց վում է Thelazia gulosa և Thelazia skrjabini նե
մա տոդ նե րով, ո րոնք մա կա բու ծում են ար ցուն քա գեղ ձի ծո րան նե րում և կո
պե րի տակ: Եր րորդ հա րու ցի չը՝ Thelazia rhodesiն տե ղա կայ վում է շաղ կա պե
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նու պար կում և  եր րորդ կո պի տակ: Թե լա զիա նե րը զար գա նում են մի ջանկ յալ 
տե րե րի՝ ա րո տա յին ճան ճե րի մաս նակ ցութ յամբ:

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հա րու ցիչ նե րը ե րեքն են, ո րոնք դեղ
նա մոխ րա գույն որ դեր են, եր կա րութ յու նը 12սմ  է: Դ րանք ի րա րից տար բեր
վում են կու տի կու լա յի կա ռուց ված քով: Տե ղա կայ վում են շաղ կա պե նու պար
կում և  եր րորդ կո պում, քթաար ցուն քա յին խո ղո վա կում և  ար ցուն քա գեղ ձի 
ծո րան նե րում։

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Թե լա զիա նե րը կեն սա հել մինթ ներ են: Կեն դա նի նե րի աչ
քում ձմե ռած է գե րը ար տադ րում են կեն դա նի ա ռա ջին աս տի ճա նի թր թուր
ներ, ո րոնք ընկ նե լով ար ցուն քի մեջ՝ ար տա զատ վում են աչ քից և կ լան վում 
մի ջանկ յալ տե րե րի Musca autummnalis, M. amica և  այլ ճան ճե րի կող մից: 
Ճան ճե րի օր գա նիզ մում 1428 օր վա ըն թաց քում թրթուր նե րը եր կու ան գամ 
մաշ կա փոխ վե լուց հե տո դառ նամ են ին վա զիոն: Երբ վա րակ ված ճան ճե րը 
նստում են տա վա րի աչ քին, թրթուր նե րը ճան ճի կնճի թի մի ջով դուրս գա լով՝ 
սկզբում ընկ նում են խո նավ մաշ կի վրա, այ նու հետև անց նում են աչ քի մեջ, 
որ տեղ 2142 օր վա ըն թաց քում դառ նում են սե ռա հա սուն: Տա վա րի աչ քում 
թե լա զիա նե րը մա կա բուծ վում են մինչև մեկ տա րի:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Վա րա կի տա րած ման աղբ յուր է հան
դի սա նում, ա ռանց ճիճ վա թա փութ յան, ա րո տա վայր հան ված տա վա րը: Հա
յաս տա նում ճան ճե րի թռիչ քը սկսվում է ապ րի լի վեր ջին և մա յի սի սկզբին, 
հետ ևա բար, կեն դա նի նե րի վա րա կու մը սկսվում է գար նա նը և  ա վարտ վում 
սեպ տեմ բերհոկ տեմ բեր ա միս նե րին: Անհ րա ժեշտ է ընդգ ծել, որ թե լա զիա նե
րը, բա ցի տա վա րից, մա կա բուծ վում են ձիե րի, խո զե րի և շ նե րի մոտ, ո րոնք 
ու նեն հա րուց չի ի րենց յու րա հա տուկ տե սակ նե րը:

Թե լա զիո զի նկատ մամբ զգա յու նակ են բո լոր հա սա կա յին խմբե րին պատ կա
նող կեն դա նի նե րը: Ըստ Ն․Ի Կ րաս տի նի տվյալ նե րի, հե տա զոտ ված մե ծա հա
սակ կեն դա նի նե րի 84 %, իսկ մատ ղաշ նե րի 74,3% վա րակ ված էր թե լա զիո զով:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԱՐԱԿԱՄԵՐԺՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հա րու ցիչ նե րը մե խա
նի կո րեն վնա սում են շաղ կա պե նին և  եղ ջե րա թա ղան թը, ո րը բե րում է աչ քում 
ան ցան կա լի միկ րոֆ լո րա յի կու տակ ման և հե տա գա յում շճա յին և թա րա խա յին 
կոն յուկ տի վիտ նե րի ա ռա ջաց ման: Նշ ված հա րու ցիչ նե րից ա ռա վել ախ տա ծի
նը rhodesiն  է: Որ դե րի կող մից վնաս ված եղ ջե րա թա ղան թը մթագ նում է, իսկ 
շաղ կա պե նին այն պես է այ տու ցա վոր վում, որ կո պե րը ամ բող ջո վին փա կում 
են աչ քը: Հե տա գա յում եղ ջե րա թա ղան թի վրա ա ռա ջա նում են է րո զիա ներ և  
ամ բող ջա կա նութ յան խախ տում ներ: Վ նաս վում է նաև ոսպն յա կը: Բոր բո քա
յին պրո ցե սի զար գաց ման հետ ևան քով եղ ջե րա թա ղան թի վրա կա րող են նաև 
ա ռա ջա նալ կլոր կամ օ վա լաձև խո ցեր, ակ նախն ձո րը արտանկում է: 

 Նկար 3։ Թելազիոզ խոշոր և մանր եղջերավոր կենդանիների մոտ։
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Ժա մա նա կի հետ բոր բո քա յին եր ևույթ նե րը աչ քում վե րա նում են, և  աչ քը 
կրկին ըն դու նում է նոր մալ տեսք, սա կայն եղ ջե րա թա ղան թի վրա ա ռա ջա
ցած խո ցե րի տե ղե րում գո յա նում են տար բեր մե ծութ յան սպի տակ բծեր: Հի
վան դա ցած, ա պա ա ռող ջա ցած կեն դա նի նե րի մոտ վա րա կա մեր ժութ յուն չի 
ա ռա ջա նում:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Հի վան դութ յան բնո րոշ նշան նե րից են ար ցուն քա հո
սութ յու նը, լու սա վա խութ յու նը, աչ քե րի կարմ րութ յու նը, շաղ կա պե նու և կո
պե րի այ տուց նե րը: Հի վան դութ յան բար դաց ման դեպ քում ա ռա ջա նում են 
կե րա տիտ ներ, եղ ջե րա թա ղան թի վրա խո ցեր և ս պի տակ բծեր: Հի վան դու
թյու նը սո վո րա բար տևում է 12 ա միս, հատ կա պես սուր ըն թացք է ու նե նում 
4 ամ սից բարձր հա սակ ու նե ցող մատ ղաշ նե րի մոտ: Թե լա զիո զով հի վանդ 
կեն դա նի նե րը հյուծ վում են, ընկ նում է դրանց մթե րատ վու թյու նը, իսկ մատ
ղաշ նե րի մոտ՝ աճն ու զար գա ցու մը:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Դիա կը հե տա զո
տե լիս կեն դա նի նե րի աչ քե րում հայտ նա բե րում են կոն յուկ տի վի տի նշան ներ, 
կե րա տիտ ներ, եղ ջե րա թա ղան թի մթագ նում, խո ցեր, ոսպն յա կի վնաս վածք
ներ և  այլն:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ: Կ լի նի կա կան նշան նե րի հի ման վրա, որ դե րին կամ էլ 
թրթուր նե րին հայտ նա բե րե լու նպա տա կով հե տա զո տում են աչ քի լվա ցու կը:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Աչ քե րը լվա նա լու նպա տա կով նշա նա կում են.
 Բո րաթթ վի 3% լու ծույթ
 Իխ թիո լի կամ լի զո լի է մուլ սիան /3% կա խուկ/ օգ տա գործ վում է 23 մլ 

դե ղա չա փով, ռե տի նե տան ձի կի մի ջո ցով եր րորդ կո պի տակ և շաղ կա պե նու 
պար կի մեջ, կեն դա նու գլու խը կա խած և կողք տա րած դիր քում: Է մուլ սիա յի 
օգ տա գոր ծու մից հե տո կո պե րը մեր սում են: Իխ թիո լի է մուլ սիան օգ տա գոր
ծե լուց ա ռաջ թա փա հար վում է: Կեն դա նի նե րը մշակ վում են ե րեք ան գամ, 23 
օր ընդ մի ջու մով:

 Յո դի ջրա յին լու ծույթ՝ պատ րաստ վում է ա պակ յա սպաս քում 1 գ յո դի 
բյու րեղ նե րի, 2 գ կա լիու մի յո դի դի և 2000 մլ թո րած ե ռաց րած ջրի հա րա բե
րութ յամբ: Օգ տա գոր ծե լուց ա ռաջ լու ծույթն ան մի ջա պես գո լաց վում է մինչև 
38390C: Շաղ կա պե նու խո ռո չը լվաց վում է այդ լու ծույ թով փա փուկ ծայ րով 
տան ձի կի օգ նութ յամբ թույլ ճնշման տակ, ե ռան վագ, 23 օր ընդ մի ջու մով:

Նշ ված լու ծույթ նե րով մշա կում նե րը կա տա րում են ե ռան վագ, 23 օր ընդ
մի ջու մով:

ԿԱՆԽԱԳԵԼՈՒՄԸ: Մ սու րա յին պահ ված քի ըն թաց քում կեն դա նի նե րի ողջ 
գլխա քա նա կը մշա կում են վե րը նշված դե ղա մի ջոց նե րով: Գար նա նը մինչև 
մի ջանկ յալ տե րե րի թռիչ քի սկիզ բը, կեն դա նի նե րին 78 օր ընդ մի ջու մով մշա
կում են ա ռա ջարկ վող դե ղա մի ջոց նե րի լու ծույթ նե րով: Ամ ռա նը, ճան ճե րի 
ա ռա վել ակ տիվ շրջա նում, խոր հուրդ է տրվում կեն դա նի նե րին պա հել ծած
կե րի տակ:

Տն տե սութ յուն նե րում, որ տեղ հաս տատ վել է խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի
նե րի թե լա զիոզ, ի րա կա նաց վում են ա րո տա յին ճան ճե րի կեն դա նի նե րի վրա 
հար ձակ ման կան խար գել ման, ինչ պես նաև կան խար գե լիչ ճիճ վա թա փութ
յանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում ներ: Օր վա շոգ ժա մե րին, երբ ճան ճե րը ա ռա վել 
ակ տիվ են, կեն դա նի նե րը պահ վում են փակ շի նութ յուն նե րում կամ ծած կի 
տակ, իսկ գի շե րը ա րա ծեց վում են ա րո տա վայ րե րում: Հոր թե րը պահ վում և  
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ա րա ծեց վում են հա սա կա վոր գլխա քա նա կից ա ռան ձին ո րո շա կի հե ռա վո
րութ յամբ (մի քա նի կմ հե ռա վո րութ յամբ): Ար դեն ա րո տում գտնվող խո շոր 
եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի կան խար գե լիչ ճիճ վա թա փութ յու նը անց կաց վում է 
մսու րա յին շրջա նում կամ գար նա նը՝ մինչ ա րո տա յին ճան ճե րի թռիչ քը:

Հի վան դութ յան կլի նի կա կան նշան ներ հայտ նա բե րե լուց հե տո ի րա կա նաց
վում է բու ժիչ ճիճ վա թա փութ յուն: Թե լա զիո զի երկ րոր դա յին ին ֆեկ ցիա յով 
բար դաց ման դեպ քում (թա րա խա յին կոն յունկ տի վիտ, կե րա տիտ) նշա նակ
վում է նշա նա յին բու ժում՝ հա կա բիո տիկ ներ, սուլ ֆա նի լա մի դա յին պատ րաս
տուկ ներ և  այլն:

Ճիճ վա թա փութ յան հա մար օգ տա գործ վում են նաև հետև յալ դե ղա մի ջոց
նե րը.

 Ֆե բան թել (ռին տալ)՝ նշա նակ վում է ան հա տա կան և խմ բա կա յին ե ղա նա
կով, խտաց րած կե րե րի հետ խառ նուր դում 7,5 մգ/կգ դե ղա չա փով:

 Ի վո մեկ՝ 1 %ա նոց լու ծույ թը նշա նակ վում է խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա
նի նե րին միան վագ, են թա մաշ կա յին 0,2 մգ/կգ դե ղա չա փով: Լու ծույ թը չի նշա
նակ վում դիեց ման/1/ շրջա նում գտնվող կեն դա նի նե րին: Մ սի հա մար կեն դա
նի նե րի սպան դը թույ լատր վում է դե ղա մի ջո ցի օգ տա գոր ծու մից 28 օր անց:

 Ք լո րո ֆո սի 2 %ա նոց ջրա յին լու ծույթ՝ նշա նակ վում է շաղ կա պե նու խո
ռո չի լվաց ման հա մար:

Ա րո տա յին ճան ճե րը ոչն չաց վում են կեն դա նի նե րի մար մի նը ցո ղար կե լով 
մի ջա տաս պան նե րով՝ էկ տո մի նի 0,1 %ա նոց, նեոս տո մա զի նի 0,25 %ա նոց և 
նեո ցի դո լի 0,1 %ա նոց կոն ցենտ րա ցիոն դե ղո րայ քով՝ հա մա ձայն նրանց կի
րառ ման հրա հանգ նե րի: Ա ռա ջին ցո ղար կու մը կազ մա կերպ վում է կեն դա նի
նե րին մինչև ա րոտ հա նե լը, կրկնվում 57 օր հե տո կամ անհ րա ժեշ տու թյան 
դեպ քում: Կո վե րը մշակ վում են ա ռա վոտ յան կի թից հե տո: Այդ պատ րաս
տուկ նե րի հետ աշ խա տե լիս հար կա վոր է խիստ պահ պա նել անվ տան գութ յան 
կա նոն նե րը: Ճան ճե րի դեմ կեն դա նի նե րի ցո ղարկ ման հա մար կի րառ վում են 
դե զին ֆեկ ցիոն սար քեր (ЛСД և  այլն), ո րոնք ստեղ ծում են 34 մթնո լոր տա յին 
ճնշում և  ա պա հո վում ման րա ցող և քիչ ծա վա լով լու ծույ թի ցո ղար կում:

23․1․4․3․9 ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՏՐԻԽՈՑԵՖԱԼՅՈԶՆԵՐ
Հա րու ցիչ նե րը պատ կա նում են trichocephalata են թա կար գին. tricho cepha

lidae ըն տա նի քին և մա կա բաց վում են կեն դա նի նե րի կույր և հաստ ա ղիք նե րում:
ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: 

 Տա վա րի մոտ մա կա բուծ վում են Trichocephalus Ovis և T. Skrjabini, 
 Ոչ խար նե րի մոտ՝ T. Ovis, T. Skrjabini, T. Globulosa։
 Խո զե րի մոտ՝ T. Suis տե սակ նե րը։ Տ րի խո ցե ֆալ յո զը խո զե րի մատ ղա շի 

հի վան դութ յուն է, ո րը հա րուց վում է հիմ նա կա նում կույր ա ղի քում մա կա բու
ծող Trichocephalus suis նե մա տո դով:

 T. Vulpis տե սա կը հան դի պում է շնե րի մոտ, իսկ կա տու նե րի մոտ՝ T. Ser
rata տե սա կը:

Տ րի խո ցե ֆալ յուս նե րը, ո րոնք ի րենց կա ռուց ված քի հետ ևան քով ստա ցել 
են մա գագլ խիկ ան վա նու մը, բաց մոխ րա գույն, 3353մմ  եր կա րութ յուն ու նե
ցող որ դեր են: Մարմ նի ա ռա ջա մա սը թե լան ման է, իսկ պո չա յին ծայ րը՝ հաստ: 
է գե րի սե ռա կան անց քը բաց վում է եր կու հատ ված նե րի միաց ման սահ մա
նագ ծին: Ա րու նե րի մոտ պո չա յին ծայ րը գա լա րակծկ ված է, և  ու նեն մեկ քիստ:
1 Դիեցում՝ ծիծ տալը, մայրական կաթով կերակրելը։
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ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Մա գագլ խիկ նե րը գեո հել մինթ ներ են: Կղկ ղան քի հետ ար
տա քին մի ջա վայր ըն կած ձվե րում, բա րեն պաստ պայ ման նե րում, 2131 օր վա 
ըն թաց քում զար գա նում և  ին վա զիոն է դառ նում թրթու րը: Կեն դա նի նե րը 
վա րակ վում են կե րի կամ ջրի հետ կուլ տա լով հա րուց չի ին վա զիոն ձվե րը: 
Կեն դա նի նե րի մար սո ղա կան խո ղո վա կում ձվից դուրս են գա լիս թրթուր նե րը 
և ներդր վում են ա ղի քի լոր ձա թա ղան թի գեղ ձե րի մեջ, որ տեղ 4 ան գամ մաշ
կա փոխ վե լուց հե տո, կրկին վե րա դառ նում են ա ղի քի լու սանցք և 3060 օ րից 
դառ նում են սե ռա հա սուն: Այս որ դե րը խո զե րի օր գա նիզ մում մա կա բուծ վում 
են 34, իսկ ո րո ճող նե րի օր գա նիզ մում՝ 6,58 ա միս:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Տ րի խո ցե ֆալ յո զի նկատ մամբ ա նա պա
հով տնտե սութ յուն նե րում ին վա զիա յի էքս տեն սի վութ յու նը հաս նում է 80
100%, իսկ ին տեն սի վութ յու նը՝ 35 հա զար նմուշ: Այս հի վան դութ յամբ հիմ
նա կա նում վա րակ վում են կեն դա նի նե րի մատ ղաշ նե րը, այն էլ տար վա տաք 
ե ղա նակ նե րին: Հա րուց չի ձվե րը կա յուն են բա ցա սա կան ջեր մաս տի ճա նի, 
ախ տա հա նիչ լու ծույթ նե րից 5% կրեո լի նի և 2% քլո րակ րի լու ծույթ նե րի նկատ
մամբ, սա կայն ա րագ ոչն չա նում են ար ևի ու ղիղ ճա ռա գայթ նե րի և չո րու թյան 
ազ դե ցութ յու նից: Հա րուց չի ձվե րը մե խա նի կո րեն կա րող են փո խանց վել մի
ջատ նե րի, հատ կա պես խա վա րա սեր նե րի, ինչ պես նաև անձր ևաոր դե րի և 
խ նամ քի ա ռար կա նե րի մի ջո ցով:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Այս որ դե րի թրթուր նե րը, այ նու հետև սե ռա հա սուն 
որ դե րը ի րենց մա զան ման գլխա յին ծայ րով ներդր վե լով ա ղիք նե րի լոր ձա
թա ղան թում, խախ տում են նրա ամ բող ջա կա նութ յու նը, ո րը հե տա գա յում 
բե րում է մար սո ղա կան խո ղո վա կի գոր ծու նեութ յան խան գար մա ն: Սն վե լով 
տի րոջ ար յամբ, ա ռա ջաց նում են սա կա վար յու նութ յուն, սրան բնո րոշ հետ
ևանք նե րով: Ար յան մեջ նվա զում է է րիթ րո ցիտ նե րի և հե մոգ լո բի նի քա նա կը, 
ա վե լա նում են լեյ կո ցիտ նե րը, ինչ պես նաև գամ մագլո բու լին նե րը:

ՎԱՐԱԿԱՄԵՐԺՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Ու սում նա սիր ված չէ, սա կայն հետ ևե լով հի
վան դութ յան ա ռա ջաց ման դի նա մի կա յին, կա րե լի է ըն դու նել, որ մե ծա հա
սակ կեն դա նի նե րի մոտ ա ռա ջա նում է տա րի քա յին վա րա կա մեր ժու թյուն:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Հի վան դութ յան կլի նի կա կան նշան նե րը ի հայտ են գա
լիս միայն ին վա զիա յի զգա լի ին տեն սի վութ յան դեպ քում: Ն շան նե րից են ջրիկ 
և  ար յան հետ քե րով փոր լու ծը, ա խոր ժա կի նվա զու մը, ո րո ճող նե րի մոտ ա ռա
ջա ցող պար բե րա կան փքան քը, ո րո վայ նի հատ վա ծի ցա վազ գա ցութ յու նը և 
զար գա ցող հյուծ վա ծութ յու նը: Կեն դա նի նե րի տե սա նե լի լոր ձա թա ղանթ նե րը 
լի նում են ա նե միկ: Մատ ղաշ նե րի մոտ եր բեմն նկատ վում են ներ վա յին եր
ևույթ ներ: Ան կում նե րը ա ռա ջա նում են հյուծ վա ծութ յան և  ինք նա թու նա վոր
ման հետ ևան քով:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Հեր ձե լիս կույր և 
հաստ ա ղիք նե րում հայտ նա բեր վում են կա տա րա յին բոր բո քում ներ և  ար
յան զանգ վա ծա յին զե ղում ներ: Ա ղի քի լու սանց քում հայտ նա բեր վում են նաև 
գլխա յին ծայ րով լոր ձա թա ղան թին ա մուր ֆիքս ված հա րու ցիչ նե ր:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Կղկ ղան քը հե տա զո տե լով Ֆ յու լե բոռ նի կամ հա ջոր դա
կան լվա ցում նե րի մե թոդ նե րով: Հետ մա հու կա տա րում են, ըստ Սկր յա բի նի, 
ա ղիք նե րի մաս նա կի հել մին թո լո գիա կան հեր ձում:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ն շա նա կե լով․
 Նիլ վերմ՝ 20մգ/կգ դե ղա չա փով, տա վա րին և  ոչ խար նե րին, ներ քին, միա

ն վագ: 
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 Նիլ վերմ՝ 5մգ/կգ դե ղա չա փով խո զե րին, ներ քին, ե րեք օր:
 Ա տա զոլ ֆոր տե՝ տա վա րին և մանր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րին՝ 1 հա բը 

60կգ զանգ վա ծին, ներ քին, միան վագ, խո զե րին  1 հա բը 15կգ զանգ վա ծին, 
ներ քին, միան վագ:

 Զո դալ բեն  տա վա րին 4մլ 100կգ զանգ վա ծին, մանր եղ ջե րա վոր ա նա
սուն նե րին, 2մլ 50կգ զանգ վա ծին, ներ քին, միան վագ:

 Ֆեն բեն դա զո լը՝ խո զե րին, օգ տա գործ վում է կե րի հետ օ րը 2 ան գամ 33 
մգ/կգ դե ղա չա փով:

 Ֆե բան թե լը՝ խո զե րին, նշա նակ վում է կե րի հետ 3 օր ա նընդ մեջ 10 մգ/
կգ դե ղա չա փով:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Մատ ղաշ նե րին ճիճ վա թա փում են աշ նա նը՝ սեպ տեմ
բերհոկ տեմ բեր ա միս նե րին, իսկ մե ծա հա սակ կեն դա նի նե րին՝ մինչև մսու րա
յին պահ ված քին անց նե լը: Գո մաղ բը հա վա քում և  են թար կում են կեն սա ջեր
մա յին մշակ ման:

23․1․4․3․10 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՄԱՏՂԱՇՆԵՐԻ 
ՍՏՐՈՆԳԻԼՈԻԴՈԶ
Ստ րոն գի լոի դո զը ոչ խար նե րի, այ ծե րի, խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի, ձիե

րի, խո զե րի և  այլ կեն դա նի նե րի հի վան դութ յուն է, ո րը հա րուց վում է Strongyloides 
սե ռին պատ կա նող բա րակ ա ղի նե րում մա կա բու ծող նե մա տոդ նե րով: 

 Ոչ խար նե րի, այ ծե րի և խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի մոտ հի վան
դութ յու նը հա րու ցում են Strongyloides papillosus, 

 Ձիե րի մոտ՝ S. westeri, 
 Խո զե րի մոտ՝ S. raոsօmi հել մինթ նե րը: 

Վարկ ված կեն դա նի նե րը հի վան դա նում են մեծ մա սամբ քրո նի կա կան 
ձևով, նի հա րում են, ա ճով հետ են մնում և վատ են զար գա նում, իսկ խոճ կոր
նե րը վաղ հա սա կում հա ճախ սատ կում են։ Հի վան դութ յունն ի հայտ է գա լիս 
կեն դա նի նե րի կյան քի ա ռա ջին ա միս նե րին: Ստ րոն գի լոի դո զով հի վան դա
նում է նաև մար դը:

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ստ րոն գի լոիդ նե րը 2,1մմ մինչև 9մմ  եր կա րութ յան սրա ծայր պո չով՝ խո զե

րի, խո շոր և մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի և ձիե րի մոտ մա կա բուծ վող նե
մա դոդ ներ են։ 

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ԿԵՆՍԱԿԱՐՊԸ
Վա րակ ված կեն դա նու կղկղանք նե րում նրանց ար տա թոր ման ա ռա ջին ժա

մե րին հայտ նա բեր վում են միայն ձվե րը, 56 ժա մից հե տո, բա ցի ձվե րից, նրան
ցից դուրս ե կած ռաբ դի տոն ման թրթուր նե րը, 1016 ժա մից հե տո՝ թրթուր նե
րի փո փոխ վող ձևեր՝ ֆիլ  յա րիան ման նե րի, կամ նրանց մի մա սը ձեռք է բե րում, 
ա զատ ապ րող սերն դի։ Չվ նաս ված մաշ կի մեջ ակ տիվ խրվե լով, թրթուր նե րը 
թա փան ցում են փնթա մաշ կա յին բջջանք, մկան ներ և  այլ հյուս վածք ներ, հաս
նում են մինչև ար յու նա տար  և  ավ շա յին ա նոթ ներ ու ար յան հոս քով հաս նում 
են թո քե րի մա զա նոթ ներ։ Վեր ջին նե րից նրանք դուրս են գա լիս ալ վեո լի մանր 
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բրոնխ նե րի և լոր ձի հետ գա լիս են շնչա փող, այ նու հետև կեն դա նին հա զա լիս, 
նրանց կուլ է տա լիս։ Բա րակ ա ղիք նե րում 68րդ  օ րը նրան ցից գո յա նում է 
ա ղի քա յին օ ձաձ կան է գը (հեր մաֆ րո դիտ)։ Վա րակ վե լու մի այլ ճա նա պարհ 
է բե րա նա յի նը։ Կե րի կամ ջրի հետ կուլ գնա ցած ֆի լա րիան ման թրթուր նե րը 
ստա մոք սի լոր ձա թա ղան թի մի ջով թա փան ցում են ար յու նա տար ա նոթ ներ և 
թա փա ռե լով հաս նում մինչև թո քե րի մա զա նոթ նե րը։ Ն րանց հե տա գա զար
գա ցու մը ոչն չով չի տար բեր վում վե րը նկա րագր վա ծից։ Մատ ղաշ նե րի օր գա
նիզ մում ա ղի քա յին օ ձա ձու կը պահ պան վում է 59 ա միս։

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Մատ ղաշ նե րի ստրոն գի լոի դո զով վա
րակ վում են ա խոռ նե րում, գո մե րում և հոր թա նոց նե րում գար նա նը, ամ ռա նը 
և  աշ նա նը։ Խո նավ պայ ման նե րում ին վա զիոն թրթուր նե րը ապ րում են մինչև 
2 ա միս, բայց չո րութ յու նը նրանք չեն տա նում։  Թր թուր նե րի չվնաս ված մաշ կի 
մի ջով թա փան ցե լու հատ կութ յու նը նպաս տում է մատ ղաշ նե րի մեջ ստրոն գի
լոդթզ նե րի մաս սա յա կան տա րած մա նը։ Ձ մեռ վա ըն թաց քում պա րա զի տա կիր 
կեն դա նի նե րի մեջ ին վա զիան պահ պան վում է և տաք շեն քե րում /ձիա նոց նե
րում, խո զա նոց նե րում/։ Մտ րուկ նե րը, խոճ կոր նե րը, իսկ եր բեմն էլ հոր թե րը, 
ծնվե լուց հե տո 1012րդ  օ րում ար դեն են թարկ ված են լի նում, ին վա զիա յի 
կղկղանք նե րի հետ ար տա թո րում են ա ղի քա յին օ ձաձ կան ձվե րը։

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒ ԹՅՈՒՆ
ՆԵՐԸ։ Ստ րոն գի լոի դես թրթուր նե րի թա փա ռու մը մաշ կի և թո քե րի մի ջով հե
մա տո գեն ճա նա պար հով հա ճախ ու ղեկց վում է, հատ կա պես խոճ կոր նե րի մոտ 
էկ զե միա յով, բրոն խա թո քա բոր բով և պլև րի տով։ Պա րա զիտ նե րը գտնվե լով 
ա ղիք նե րում, ա ռա ջաց նում են սնման խան գա րում և  ա ղիք նե րի պա տե րի բոր
բո քում։ Ախ տա բա նաա նա տո միա կան փո փո խութ յուն նե րը և  ախ տա ծին ներ
գոր ծութ յու նը կախ ված են կեն դա նու օր գա նիզմ միա ժա մա նակ ըն կած ստրոն
գի լոի դես թրթուր նե րի քա նա կից։

ԸՆԹԱՑՔԸ։ Ա մե նից ծանր այս հի վան դութ յունն ըն թա նում է 34 շա բա թա
կան հա սա կի խոճ կոր նե րի մոտ (մինչև 50 տո կոս ան կում)։ Ծանր ձևի հա մար 
բնո րոշ են էկ զե ման, շաղ կա պե նու բոր բո քու մը, փսխու մը, ա ղի քա յին ու ղու 
կա տա ռը, տեն դը, հա ճախ թո քե րի բոր բոք ման  և պլև րի տի ախ տան շան նե րը։ 
Հի վան դութ յու նը շա րու նակ վում է 1530 օր և  ա վե լի։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Բա ցի կլի նի կա կան նշան նե րից, ստրոն գի լոի դո զը կա րե
լի է ախ տո րո շել նաև Ֆ յուլ բեռ նի, Բեր մա նի և Պա պո վա յի մե թոդ նե րով։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Ճիճ վա թափ ման հա մար օգ տա գործ վում են հետև յալ դե ղա
մի ջոց նե րը.

 Ֆեն բեն դա զոլ՝ նշա նակ վում է ոչ խար նե րին, այ ծե րին, խո շոր եղ ջե րա վոր 
կեն դա նի նե րին և խո զե րին 10 մգ/կգ դե ղա չա փով, միան վագ, ան հա տա կան 
կամ խմբա կա յին ե ղա նա կով:

 Տետ րա մի զոլ՝ նշա նակ վում է ոչ խար նե րին և  այ ծե րին, կի րառ վում է 510 
%ա նոց ստե րիլ ջրա յին լու ծույ թի կամ փո շու կե րի հետ խառ նուր դում: Բու
ժիչ և կան խար գե լիչ նպա տակ նե րով դե ղա մի ջո ցը նշա նակ վում է 15 մգ/կգ դե
ղա չա փով, միան վագ, են թա մաշ կա յին կամ ներ քին, ան հա տա կան ե ղա նա կով, 
իսկ հյուծ ված ոչ խար նե րին և գառ նե րին՝ 10 մգ/կգ դե ղա չա փով, երկն վագ, 2 
օր ա նընդ մեջ, ներ քին կամ են թա մաշ կա յին: Կե րա յին խառ նուրդ նե րի ձևով 
տետ րա մի զո լը նշա նակ վում է ոչ խար նե րին 10 մգ/կգ դե ղա չա փով, երկն վագ, 
24ժամ յա ընդ մի ջու մով: Խառ նուր դը պատ րաստ վում է մեկ կշռա յին մաս 
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պատ րաս տու կի և 700 կշռա յին մաս խտաց րած կե րի հա րա բե րութ յամբ և կե
րակր վում հա սա կա կից կեն դա նի նե րի (100150 գլխի) խմբում:

 Տետ րա մի զոլ (նիլ վերմ)՝ նշա նակ վում է խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե
րին ներ քին 10 մգ/կգ դե ղա չա փով, երկն վագ 24ժամ յա ընդ մի ջու մով 1%անոց 
ջրա յին լու ծույ թի ձևով (ան հա տա կան տրման դեպ քում) կամ կե րա յին խառ
նուր դի կազ մով (խմբա կա յի նի դեպ քում): Խառ նուր դը պատ րաստ վում է դե ղի 
1 զանգ վա ծա յին մա սի և խ տաց րած կե րե րի 700 զանգ վա ծա յին մա սի հա րա բե
րակ ցութ յամբ և կե րակր վում միան ման զանգ վա ծով մինչև 10 գլուխ կեն դա նի
նե րից կազմ ված խմբին:

 Տետ րա մի զոլ՝ նշա նակ վում է խո զե րին միան վագ 7 մգ/կգ դե ղա չա փով, 2 
օր ա նընդ մեջ կե րի հետ օ րը 2 ան գամ (14 մգ/կգ բուժ ման գոր ծո ղութ յուն նե րի 
ամ բող ջա կան դե ղա չափ), ու ժեղ վա րակ վա ծութ յան դեպ քում՝ 3 օր ա նընդ մեջ 
(21 մգ/կգ բուժ ման գոր ծո ղութ յուն նե րի ամ բող ջութ յան դե ղա չափ):

 Ֆե բան թել՝ նշա նակ վում է խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րին՝ 7.5 մգ/կգ, 
ոչ խար նե րին՝ 10 մգ/կգ, և խո զե րին՝ 5 մգ/կգ դե ղա չա փե րով միան վագ, ներ քին:

 Ալ բեն դա զոլ՝ նշա նակ վում է խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի մատ ղա շին 
միան վագ, ներ քին, 3,8 մգ/կգ դե ղա չա փով կա խույ թի ձևով: Կա խույ թը չի նշա
նակ վում դիեց ման և վե րար տադր ման շրջա նում գտնվող կեն դա նի նե րին: Մ սի 
հա մար կեն դա նի նե րի սպան դը թույ լատր վում է ճիճ վա թա փութ յու նից 20 օր անց:

 Ի վո մեկ՝ 1 %ա նոց լու ծույ թը նշա նակ վում է խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա
նի նե րին միան վագ, են թա մաշ կա յին 0,2 մգ/կգ դե ղա չա փով: Լու ծույ թը չի նշա
նակ վում դիեց ման շրջա նում գտնվող կեն դա նի նե րին: Մ սի հա մար կեն դա նի
նե րի սպան դը թույ լատր վում է դե ղա մի ջո ցի օգ տա գոր ծու մից 28 օր անց:

 Ի վո մեկ՝ նշա նակ վում է խո զե րին 1 %ա նոց լու ծույ թի ձևով են թա մաշ կա յին, 
միան վագ 0.3 մգ/կգ դե ղա չա փով 1 մլ լու ծույ թը 33 կգ կեն դա նու հաշ վար կով:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Ստ րոն գի լոի դո զի հիմ նա կան կան խար գե լիչ մի ջո ցա
ռում նե րից մե կը մայ րա կան կազ մի և նո րա ծին մատ ղա շի ընդ հա նուր սա նի տա
րա հի գիե նիկ պայ ման նե րի ա պա հո վումն է՝ ա մեն օր հե ռաց նե լով գո մաղ բը: Խո
զա մայ րե րի ծնա րան նե րի և ծծ կեր խոճ կոր նե րի վան դակ նե րի հա տա կը պետք է 
լի նի ա մուր ծած կույ թով: Խո զա մայ րե րի շեն քե րը, վան դակ նե րը, ծնա րան նե րը և 
խ նամ քի ա ռար կա նե րը մայ րե րի յու րա քանչ յուր ներ մու ծու մից ա ռաջ են թարկ
վում են ման րակր կիտ մե խա նի կա կան մաքր ման և դե զին վա զիա յի:

Մա քի նե րը ճիճ վա թափ վում են մսու րա յին պահ ված քին անց նե լուց ա ռաջ: 
Վե րար տադր ման, տոհ մա յին և բտ ման խո զա բու ծա կան և  ոչ խա րա բու ծա
կան տնտե սութ յուն նե րում խո զա մայ րե րը և մա քի նե րը հղիութ յան երկ րորդ 
շրջա նում հե տա զոտ վում են ստրոն գի լոի դո զի նկատ մամբ (հել մին թո կոպ
րոս կո պիկ մե թո դով), հի վան դութ յուն հայտ նա բե րե լու դեպ քում բո լոր կեն
դա նի նե րը ծնից մեկ ա միս ա ռաջ ճիճ վա թափ վում են: Հոր թե րը, գառ նե րը, 
խոճ կոր նե րը և մտ րուկ նե րը 1315 օ րա կան հա սա կում են թարկ վում են հել
մին թո կապ րոս կո պիկ հե տա զո տութ յան, վա րա կի հայտ նա բեր ման դեպ քում 
կեն դա նի նե րը ճիճ վա թափ վում են խմբա կա յին ե ղա նա կով: Բու ժիչ ճիճ վա թա
փութ յու նը ի րա կա նաց վում է հի վան դութ յան կլի նի կա կան նշան նե րի ի հայտ 
գա լուց տար վա ցան կա ցած ժա մա նա կա հատ վա ծում:
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23․1․4․4 ՆԱԽԱԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ 
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
23․1․4․4․1 ԽՈՇՈՐ ԵՎ ՄԱՆՐ ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ ԹԵՅԼԵՐԻՈԶ
Թեյ լե րիո զը սուր և  են թա սուր ըն թացք ու նե ցող տրանս մի սիվ հի վան դու թյուն 

է, ո րը ար տա հայտ վում է մա կե րե սա յին ավ շա յին հան գույց նե րի ծա վա լի մե ծաց
ման, տեն դի, սիր տա նո թա յին և մար սո ղա կան հա մա կար գե րի օր գան նե րի գոր
ծու նեութ յան խան գար ման, հյուծ վա ծութ յան և բարձր ան կում նե րի նշան նե րով: 

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Հա րու ցիչ նե րը տե ղա կայ վում են ավ
շա յին հան գույց նե րի ֆա գո ցիտ նե րի մո նո նուկ լեար հա մա կար գի բջիջ նե րում, 
ինչ պես նաև է րիթ րո ցիտ նե րում, լեյ կո ցիտ նե րում և  ավ շա յին հան գույց նե րում։

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Թեյ լե րիա նե րը բազ մա նում են ինչ պես վերջ նա կան տե րե
րի, այն պես էլ տիզ փո խան ցող նե րի օր գա նիզ մում: Վերջ նա կան տե րե րի օր գա
նիզմ ըն կած մա կա բույծ նե րը, սկզբում մո տա կա ավ շա յին հան գույց նե րի լիմ
ֆո ցիտ նե րում բազ մա նում են բազ մա կի կիս ման ճա նա պար հով (մե րո գո նիա)։  
է րիթ րո ցի տա յին շրջա նում գտնվող մա կա բույծ նե րը անց նե լով փո խան ցող նե րի 
օր գա նիզմ, շա րու նա կում են ի րենց զար գա ցու մը նրանց ա ղիք նե րում, հե մո
լիմ ֆա յում և թ քա գեղ ձե րում: Ըստ Մ․Վ․ Կ ռի լո վի տվյալ նե րի, տզե րի օր գա նիզ
մում թեյ լե րիա նե րը անց նում են ի րենց զար գաց ման սե ռա կան շրջա նը:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հա յաս տա նում թեյ լե րիո զի ու սում նա
սի րութ յամբ զբաղ վել են Մ.Մ. Մա մի կոն յա նը, Ե.Մ. Մա րութ յա նը, Փ.Պ Օ հան
ջան յա նը և  ու րիշ նե րը: Հա յաս տա նում թեյ լե րիո զը տա րած ված է Ա րա րա տի, 
Ար մա վի րի, Ար տա շա տի, Աշ տա րա կի, Էջ միած նի, Ե ղեգ նա ձո րի, Գո րի սի, Իջ
ևա նի, Տա վու շի, Թու ման յա նի, Թա լի նի և  այլ տա րա ծաշր ջան նե րում: Հի վան
դա նում են տա վա րի և մանր եղջ րա վոր ա նա սուն նե րի բո լոր ցե ղե րին պատ
կա նող կեն դա նի նե րը։ Հի վան դութ յան աղբ յուր են հան դի սա նում հի վանդ 
վա րա կա կիր կեն դա նի նե րը: 

Հիմ նա կան փո խան ցող ներն են․
 Տա վա րի մոտ՝ հի վան դութ յան Hyalomma Detritum և H. Anatolicum տզե րը, 
 Ոչ խար նե րի մոտ՝ Haemophisalis Sulcata, Ixodes Persulcatus, Dermacentor 

Marginatus իք սո դա յին և alveonasus lahorensis փա րա խա յին տի զը:
ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հա րու ցիչ նե րի ավ շա յին հան գույց նե րի ներդր ման 

և զար գաց ման հետ ևան քով ա ռա ջա նում են լիմ ֆա դե նիդ ներ, իսկ ար յան հա
մա կար գի բջիջ նե րում տե ղա կայ վե լիս, ա ռա ջա նում են մի շարք օր գան նե րի 
ձևա բա նա կան և ֆունկ ցիո նալ փո փո խութ յուն ներ։ Ընկճ վում է է րիտ րո պոէ
զը, քայ քայ վում են է րիթ րո ցիտ նե րը, ո րը և բե րում է հի վանդ կեն դա նու օր
գա նիզ մում սա կա վար յու նութ յան զար գաց ման, ար յան ա նոթ նե րի թա փան
ցե լիութ յան բարձ րաց ման հետ ևան քով ա ռա ջա նում են այ տուց ներ և  ար յան 
զե ղում ներ: Հա րու ցիչ նե րի կեն սա գոր ծու նեու թյան ար գա սիք նե րը պատ ճառ 
են հան դի սա նում շրդա նում բազ մա թիվ խո ցե րի ա ռա ջաց ման հա մար, միա
ժա մա նակ նրանք ընկ ճող ազ դե ցութ յուն են գոր ծում կենտ րո նա կան նյար
դա յին հա մա կար գի վրա: Օր գա նիզ մում խան գար վում է նյու թա փո խա նա
կու թյու նը, ո րը իր հեր թին պատ ճառ է հան դի սա նում հի վան դութ յան խիստ 
ծանր կլի նի կա կան պատ կե րի ա ռա ջաց ման հա մար:

ՎԱՐԱԿԱՄԵՐԺՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Հի վան դա ցած, ա ռող ջա ցած կեն դա նի նե րի 
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մոտ ստեղծ վում է ոչ ստե րիլ, լար ված վա րա կա մեր ժութ յուն, ո րը պահ պան
վում է մի քա նի տա րի տի րոջ օր գա նիզ մում հա րուց չի նկատ մամբ։ 

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Հի վան դութ յան գաղտ նի շրջա նի տևո ղութ յու նը կազ մում 
է 612 օր: Ըստ ըն թաց քի, թեյ լե րիո զը կա րող է լի նել սուր և  են թա սուր: Հի վան
դութ յան ա ռա ջին ախ տա նիշ նե րից է միա կող մա նի, տզե րի կծե լու հատ ված
նե րին մո տիկ, մա կե րե սա յին ավ շա յին հան գույց նե րի ծա վա լի 24 ան գա մով 
մե ծա ցու մը: Ավ շա յին հան գույց նե րը շո շա փե լիս հայտ նա բե րում ենք նրանց 
ծա վա լի մե ծա ցում, ան շար ժութ յուն, տե ղա յին ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցում 
և ցա վազ գա ցութ յուն: Ա ռա ջին նշան նե րի ի հայտ գա լուց 13 օր անց կեն դա
նի նե րի մոտ բարձ րա նում է մարմ նի ընդ հա նուր ջեր մաս տի ճա նը և մ նում կա
յուն հի վան դութ յան ողջ ըն թաց քում: Հի վան դութ յան այս շրջա նում, ե թե կա
տա րենք ավ շա յին հան գույց նե րի ծա կում, պատ րաս տենք քսուկ ներ և ներ կենք 
ըստ Ռո մա նովս կու, ա պա կհայտ նա բե րենք մակ րո մե րոնտ նե րին, իսկ ջեր մաս
տի ճա նի բարձ րա ցու մից 23 օր անց ծայ րա մա սա յին ար յու նից պատ րաստ ված 
քսուկ նե րում ար դեն կհայտ նա բեր վեն հա րու ցիչ նե րի է րիթ րո ցի տա յին ձևե րը: 

Հի վան դութ յան նշան նե րից են նաև ա խոր ժա կի ան կու մը, կո վե րի մոտ 
կաթ նատ վութ յան նվա զու մը, ար յու նա յին փոր լու ծը և դժ վա րա ցած մի զա
զա տութ յու նը: Մե զի գույ նը մգա նում է, բայց չի փոխ վում: Հի վան դու թյան 
սկզբում տե սա նե լի լոր ձա թա ղանթ նե րը լի նում են գե րար յու նա յին, այ նու
հետև գու նատ վում են, հե տա գա յում ստա նում են թեթև դեղ նա վուն ե րան գա
վո րում և պատ վում բազ մա թիվ ար յան զե ղում նե րով: Հի վանդ կեն դա նի նե րի 
մոտ կա րող են հայտ նա բեր վել այ տուց ներ: Եր բեմն կո րի, փոշ տի, ա կանջ նե
րի ներ քին մա կե րե սի, պո չի հիմ քի մաշ կի վրա կա րող են նկատ վել կե տա յին 
ար յան զե ղում ներ: Հի վանդ կեն դա նի նե րը մեծ մա սամբ լի նում են պառ կած, 
հղի կո վե րը վի ժում են, ար տա քին գրգռիչ նե րի նկատ մամբ լի նում են ան տար
բեր: Հի վան դութ յան սկզբից 68 օր անց մարմ նի ընդ հա նուր ջեր մաս տի ճա նը 
սկսում է նվա զել, և կեն դա նի նե րը սատ կում են:

Մանր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի մոտ թեյ լե րիո զը ար տա հայտ վում է նույն 
կլի նի կա կան նշան նե րով, ինչ տա վա րի մոտ:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Դիակ նե րը լի նում 
են հյուծ ված, մաշ կը, լոր ձա թա ղանթ նե րը, շճա թա ղանթ նե րը և  եր բեմն էլ 
մկան նե րը ու նե նում են դեղ նա վուն գու նա վո րում, ծածկ ված կե տա յին ար յան 
զե ղում նե րով: Մա կե րե սա յին ավ շա յին հան գույց նե րը լի նում են ծա վա լով 810 
ան գամ մե ծա ցած, կտրե լիս հյու թա լի, պատ ված բազ մա թիվ ար յան զե ղում
նե րով: Լ յար դը ծա վա լով մե ծա ցած, դե ղին գույ նի, խտաս տի ճա նը փա փուկ, 
պա տի ճի տակ հայտ նա բեր վում են բազ մա թիվ ար յան զե ղում ներ: Փայ ծա ղը 
ծա վա լով 1,52 ան գամ մե ծա ցած, խտաս տի ճա նը փա փուկ, պա տի ճի տակ 
կրկին մե ծա քա նակ ար յան զե ղում ներ: Ե րի կամ նե րի մա կե րե սին և թե նրանց 
կտրված քում հայտ նա բեր վում են բազ մա թիվ ար յան զե ղում ներ: Թեյ լե րիո զին 
բնո րոշ ձևա բա նա կան փո փո խութ յուն նե րից են շրդա նում հայտ նա բեր վող 
կառ կար միր, մանր խո ցե րը: Բոր բոք ված և բազ մա թիվ ար յան զե ղում նե րով 
և խո ցե րով պատ ված են լի նում նաև ա ղիք նե րի լոր ձա թա ղանթ նե րը: 

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րով, կլի նի կա կան 
նշան նե րի հի ման վրա, ինչ պես նաև հիմն վում են հերձ ման ըն թաց քում հայտ
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նա բեր ված փո փո խութ յուն նե րի վրա: Լա բո րա տոր հե տա զո տու թյան են են
թար կում ավ շա յին հան գույց նե րից և ծայ րա մա սա յին ար յու նից պատ րաստ
ված և  ըստ Ռո մա նովս կու ներկ ված քսուկ նե րը:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Հի վանդ կեն դա նի նե րին ա ռանձ նաց նում են, ա պա հո վում 
դյու րա մարս կե րե րով և խ նամ քի անհ րա ժեշտ պայ ման նե րով: Բուժ ման նպա
տա կով ա ռա ջարկ վում է հետև յալ կար գը.

 Հի վան դութ յան ա ռա ջին օ րե րին նշա նա կում են խի նո ցիդ 1 մլ/կգ դե
ղա չա փով, բի գու մա լեմ պատ րաս տու կի հետ միա սին, վեր ջի նիս դե ղա չափն 
է 12,5մգ/կգ: Դե ղա մի ջոց նե րը ներ մու ծում են ներ քին, 1% ջրա յին լու ծույ թի 
ձևով, ա ռա ջին ե րեք օ րե րի ըն թաց քում տա լիս են միայն խի նո ցի դը, իսկ հե
տա գա 45 օ րե րին՝ միայն բի գու մա լը: Կա րե լի է եր կու դե ղա մի ջոց նե րը նշա
նա կել նաև միա ժա մա նակ, սա կայն հի վան դութ յան բուժ ման տևո ղութ յու նը 
6 օ րից ա վե լի չպետք է լի նի: 

 Միա ժա մա նակ կեն դա նի նե րին կա րե լի է տալ կո ֆեին, ֆտա լա զոլ, ցիան
կո բա լա մին և  այլն։ 

 Ն շա նա կում են հա մա լիր ԱԲՊ դե ղա մի ջո ցը, ո րը պա րու նա կում է ակ
րի խի նին. բի գու մալ և պ լազ մո ցիդ դե ղե րը, ներ քին 1,1գ/100կգ, 58 օր, մինչև 
մարմ նի ընդ հա նուր ջեր մաս տի ճա նի նվա զու մը. այս դե ղա մի ջո ցի հետ հա մա
տեղ կա րե լի է նշա նա կել հա կա բիո տիկ ներ։

 Կեն դա նի նե րի բու ժում ե րեք կոմպ լեքս նե րով։ Ա ռա ջին կոմպ լեք սի մեջ 
մտնում են ա զի դի նը, օք սի տետ րա ցիկ լի նը, ո րոնք նշա նա կում ենք ըն դուն ված 
դե ղա չա փե րով: Ա ռա ջին կոմպ լեք սի ներ մու ծու մից 26 ժամ հե տո նե րե րա կա
յին, ըն դուն ված դե ղա չա փե րով ներ մու ծում են երկ րորդ կոմպ լեք սը, ո րը կազմ
ված է 10% նատ րիու մի քլո րի դի և 10% աս կո բի նաթթ վի խառ նուր դից։ Ա ռա ջին 
և  երկ րորդ կոմպ լեքս նե րի ներ մու ծու մը չպետք է լի նի 23 ան գա մից ա վե լի: Հի
վան դութ յան ա ռա վել ծանր ըն թաց քի դեպ քում ներ մու ծում են եր րորդ կոմպ
լեք սը, ո րը կազմ ված է 40% գլյու կո զա յի և 10% աս կոր բի նաթթ վի խառ նուր դից:

 Ներ կա յումս թեյ լե րիո զի ժա մա նակ նշա նա կում են խիստ արդ յու նա վետ 
ֆատ րի բա նիլ դե ղա մի ջո ցը։

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Ն ման է մյուս ար յան մա կա բու ծա յին հի վան դու թյուն
նե րի կան խար գել մա նը, միայն այն տար բե րութ յամբ, որ ար տա սահ մա նում 
ներ կա յումս լայ նո րեն կի րառ վում է կեն դա նի նե րի պատ վաս տու մը թեյ լե րիո
զի նկատ մամբ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Խո շոր եղ ջե րա վոր նե րի Թեյ լե րիոզ հի վան դութ յու նը, հա մա ձայն ՀՀ կա ռա
վա րութ յան 3ը օ գոս տո սի 2006թ թիվ 1081 ո րոշ ման, ընդգրկ ված է « Կեն
դա նի նե րի կա րան տի նա յին, հա տուկ վտան գա վոր և պար տա դիր ծա նուց
ման ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րի» ցան կի̀  « Պար տա դիր ծա նուց ման 
են թա կա հի վան դութ յուն նե րի» շար քում։
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23․1․4․4․2 ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԷՅՄԵՐԻՈԶՆԵՐ
էյ մե րիոզ նե րով հի վան դա նում են տա վա րը, մանր եղջ րա վոր ա նա սուն

նե րը, շնե րը, ճա գար նե րը, թռչուն նե րը և  այլ ըն տա նի ու վայ րի կեն դա նի ներ, 
հատ կա պես նրանց մատ ղաշ նե րը։

ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Տա վա րի մոտ ներ կա յումս հայտ
նա բեր վել են է մե րիա նե րի 15 և  ա վե լի տե սակ ներ։

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հի վան դութ յան նկատ մամբ ա ռա վել զգա
յու նակ են և  ա ռա վել հա ճախ հի վան դա նում են․

 Տա վա րը՝ մեկ ամ սա կա նից մինչև մեկ տա րե կան: Հի վան դութ յու նը նրանց 
մոտ ի հայտ է գա լիս հատ կա պես աշ նա նը, մսու րա յին պահ ված քին անց նե լուց 
հե տո: 

 Մանր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րը՝ մե կիցեր կու ամ սա կան մատ ղաշ նե րը, 
ո րը նրանց մոտ հա ճախ ու նե նում է մա հա ցու ելք: Հի վան դա ցած կեն դա նի նե
րի քա նակ նե րը ա վե լա նում են հատ կա պես խո նավ տա րի նե րին: Օօ ցիստ նե րը 
ի րենց կեն սու նա կութ յու նը ար տա քին մի ջա վայ րում պահ պա նում են մինչև 
մեկ տա րի: Էյ մե րիոզ հի վան դութ յու նը ա ռա վե լա պես հա ճախ նկատ վում է 
մո րից ան ջատ ված խոճ կոր նե րի մոտ: Հի վան դութ յան տա րած մա նը նպաս
տում են կեն դա նի նե րի խիտ պահ ված քը և հատ կա պես ա նաս նա շեն քի հա կա
սա նի տա րա կան պայ ման նե րը։ 

 Ճա գար նե րի էյ մե րիո զը տա րած ված է ա մե նու րեք, եր բեմն ին վա զիա
յի էքս տեն սի վութ յու նը հաս նում է 100%: Օօ ցիստ նե րը հայտ նա բեր վում են 
ան գամ 812 օ րա կան մատ ղաշ նե րի մոտ: Ին վա զիա յի աղբ յուր են ծա ռա յում 
մայ րե րը և հի վան դա ցած ու ա ռող ջա ցած ճա գար նե րը: Հի վան դութ յան տա
րած մա նը նպաս տում է ճա գար նե րի խիտ և հա տա կա յին պահ ված քը: Հի վան
դութ յան բռնկում նե րը ար ձա նագր վում են տար վա տաք ե ղա նակ նե րին:

 Հա վե րի էյ մե րիո զը հան դի պում է ա մե նու րեք: Հիմ նա կա նում հի վան դա
նում են 1080 օ րա կան մատ ղաշ նե րը: Էյ մե րիո զի տա րած մա նը նպաս տում 
են թռչուն նե րի խիտ և հա տա կա յին պահ ված քը, ինչ պես նաև շեն քե րի բարձր 
խո նա վութ յու նը, ոչ լիար ժեք կե րակ րումն ու հա կա սա նի տա րա կան պայ ման
նե րը։ Հի վան դութ յան բռնկում նե րը սկսվում են վաղ գար նա նը և շա րու նակ
վում են մինչև ուշ ա շուն, օօ ցիստ նե րը խիստ կա յուն են ար տա քին մի ջա վայ
րի ան բա րեն պաստ գոր ծոն նե րի և  ախ տա հա նիչ լու ծույթ նե րի նկատ մամբ:

ՎԱՐԱԿԱՄԵՐԺՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Էյ մե րիո զով հի վան դա ցած և  ա ռող ջա ցած 
կեն դա նի նե րից․

 տա վա րի մոտ կրկնա կի վա րակ ման նկատ մամբ ստեղծ վում է ա նըն կա
լու նա կութ յուն;

 մանր եղջ րա վոր ա նա սուն նե րի մոտ նույ նը, ինչ պես տա վա րի մոտ;
 խո զե րը եր կար ժա մա նակ մնում են վա րա կա կիր և կրկ նա կի վա րակ ման 

չեն են թարկ վում: 
 հա վե րը կրկնա կի վա րակ ման չեն են թարկ վում: 
 ճա գար նե րի մոտ ստեղծ վում է ոչ ստե րիլ վա րա կա մեր ժութ յուն, ուս տի 

նրանք կրկնա կի վա րակ ման չեն են թարկ վում:
ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: 

 Տա վա րի մոտ հի վան դութ յան գաղտ նի շրջա նի տևո ղութ յու նը կազ մում 
է 1424 օր: Սուր ըն թաց քի դեպ քում, նրանք լի նում են ընկճ ված, հի վան դու
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թ յան 23 օ րը նրանց մոտ նկատ վում են փոր լու ծի նշան ներ, իսկ կղկղան քի 
վրա լոր ձի կամ ար յան մա կար դու կի հետ քեր: Հե տա գա օ րե րի ըն թաց քում 
նրանց մոտ դա դա րում է ո րո ճը, ու ժե ղա նում է ա ղիք նե րի պե րիս տալ տի
կան, հե տա գա յում կղկղան քը ստա նում է մուգ կա նաչ գու նա վո րում, իր մեջ 
պա րու նա կե լով մեծ քա նակ նե րով լորձ, ար յուն, ան գամ ֆիբ րի նա յին փառ և  
այլն: Հի վան դութ յան երկ րորդ շա բաթ վա վեր ջում փոր լու ծը ուժգ նա նում է, 
և մարմ նի ընդ հա նուր ջեր մաս տի ճա նը հաս նում է 41°: Հոր թե րը նի հա րում 
են, հրա ժար վում են կե րից և չեն ար ձա գան քում ար տա քին ազ դակ նե րին; Տե
սա նե լի լոր ձա թա ղանթ նե րը լի նում են ան գույն, հե տանց քի լոր ձա թա ղան թը՝ 
գրգռված և պատ ված զո լա վոր ար յան զե ղում նե րով: Հի վան դութ յան վեր ջում 
մարմ նի ընդ հա նուր ջեր մաս տի ճա նը ընկ նում է՝ հաս նե լով 3536°, և կեն դա
նի նե րը սատ կում են: Հի վան դութ յան քրո նի կա կան ըն թաց քը մար սո ղութ յան 
խան գար ման և հ յուծ վա ծութ յան նշան նե րով նկատ վում է ա վե լի բարձր տա
րի քա յին խմբե րին պատ կա նող տա վա րի մոտ:

 Մանր եղջ րա վոր ա նա սուն նե րի մոտ, էյ մե րիո զի գաղտ նի շրջա նի տևո
ղութ յու նը կազ մում է 1120 օր: Հի վան դութ յու նը ու նե նում է նույն կլի նի կա
կան ար տա հայտ վա ծութ յու նը, ինչ տա վա րի մոտ:

 Խո զե րի մոտ այս հի վան դութ յան գաղտ նի շրջա նի տևո ղութ յու նը կազ
մում է 612 օր: Խոճ կոր նե րի մոտ նկատ վում է մարմ նի ընդ հա նուր ջեր մաս
տի ճա նի բարձ րա ցում, փոր լուծ և հ յուծ վա ծութ յուն: Հի վան դու թյու նը հա
ճախ ա վարտ վում է կեն դա նի նե րի ան կում նե րով: Հի վան դու թյան են թա սուր 
և ք րո նի կա կան ըն թաց քը ար ձա նագր վում է ա վե լի բարձր հա սա կա յին խմբե
րին պատ կա նող մատ ղաշ նե րի մոտ:

 Ճա գար նե րի մոտ հի վան դութ յան գաղտ նի շրջա նի տևո ղութ յու նը կազ
մում է 412 օր: Հի վան դութ յու նը ըստ ըն թաց քի լի նում է սուր, են թա սուր և 
ք րո նի կա կան։ Հի վան դութ յան կլի նի կա կան ար տա հայտ վա ծու թյու նը պայ մա
նա վոր ված է նրա նով, թե որ տե սակ հա րու ցիչ նե րով է կեն դա նին վա րակ ված։ 
Ճա գար նե րի մոտ այս հի վան դութ յու նը ար տա հայտ վում է ա ղի քա յին, սար
դա յին և խա ռը ձևե րով: Հի վան դութ յան սկզբում հիմ նա կա նում ախ տա հար
վում են ա ղիք նե րը, այ նու հետև ախ տա բա նա կան պրո ցե սի մեջ է ընդգրկ վում 
նաև լ յար դը։ Հի վանդ ճա գար նե րի մոտ նկատ վում է քա շա ճի կտրուկ ան կում, 
ընկճ վա ծութ յուն և տե սա նե լի լոր ձա թա ղանթ նե րի դեղ նութ յուն: Հի վանդ նե
րը եր կար ժա մա նակ մնում են պառ կած, ո րո վայ նի ծա վա լը հետզ հե տե մե ծա
նում է, շո շա փե լիս լի նում է խիստ ցա վազ գաց: Կեն դա նի նե րի զանգ վա ծա յին 
ան կում նե րին նա խոր դում են ներ վա յին նշան նե րը և  այլն։

 Թռ չուն նե րի մոտ հի վան դութ յան գաղտ նի շրջա նի տևո ղութ յու նը կազ
մում է 45 օր: ճտե րի մոտ սկզբում նկատ վում է ծա րա վի զգա ցում, այ նու
հետև նրանք հետզ հե տե հրա ժար վում են կե րից։ Լի նում են ընկճ ված, հա վաք
վում են ի րար գլխի, փե տուր նե րը՝  գզգզված, կա տա րը և գին դե րը՝ ա նե միկ: 
Այ նու հետև նրանց մոտ սկսվում է ան զուսպ փոր լու ծը: Այս հի վան դութ յու նից 
ան կում նե րը ար ձա նագր վում են հի վան դութ յան ա ռա ջին նշան նե րի ի հայտ 
գա լուց 37 օր անց, ան կում նե րը եր բեմն հաս նում են մինչև 100% /տես մո դուլ 
24, Թռ չուն նե րի Էյ մե րիոզ հի վան դութ յու նը/:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Էյ մե րիո զից ըն
կած բո լոր կեն դա նի նե րի դիակ նե րը լի նում են հյուծ ված: Ա ղիք նե րում հայտ
նա բեր վում են կա տա ռահե մո ռա գիկ բոր բոք մա նը բնո րոշ նշան ներ: Ճա
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գար նե րի մոտ լ յար դը լի նում է մի քա նի ան գամ ծա վա լով մե ծա ցած, նրա 
մա կե րե սին նկատ վում են օօ ցիստ ներ պա րու նա կող բազ մա թիվ դե ղին գույ նի 
հան գույց ներ:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Ի րա կա նաց վում է հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րով, 
կլի նի կա կան նշան նե րի հի ման վրա, ինչ պես նաև հաշ վի են առ նում հերձ ման 
արդ յունք նե րը: Օօ ցիստ նե րին հայտ նա բե րե լու նպա տա կով կղկղան քը հե տա
զո տում են Դար լին գի և Ֆ յու լե բոռ նի մե թոդ նե րով։ 

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ: Հ յուծ վա ծութ յան և 
դեղ նութ յան բա ցա կա յութ յան դեպ քում մսե ղի քը բաց են թող նում ա ռանց 
սահ մա նա փակ ման: Դե ղին ե րան գով հյուծ ված մսե ղի քը և ներ քին օր գան
ներն ու ղար կում են օգ տա հա նութ յան:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Բուժ ման նպա տա կով նշա նա կում են.
 Տա վա րին
 Կ լո պի դոլ 25  20մգ/կգ դե ղա չա փով, 4 օր, այ նու հետև տա լիս են 4 օր 

ընդ մի ջում և նո րից բուժ ման կուր սը կրկնում են:
 Նոր սուլ ֆա զոլ 60մգ/կգ դե ղա չա փով, լու ծե լով ջրի մեջ. տա լիս են վե րը 

նշված նույն սխե մա յով:
 Սուլ ֆա լի մե զին  80100մգ/կգ դե ղա չա փով, օ րը 2 ան գամ 5 օր:
 Խիմ կոկ ցիդ  720մգ  են 7կգ դե ղա չա փով 10 օր, այ նու հետև տա լիս են 10 

օր ընդ մի ջում և բուժ ման կուր սը կրկին կրկնում են:
 Մանր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րին բուժ ման նպա տա կով նշա նա կում են՝
 Ամպ րո լիում պա րու նա կող հետև յալ դե ղա մի ջոց նե րը՝ կոկ ցի դիո վիտ, 

ար դե նոն25, ամպ րոլ միքս256, նշված պրե պա րատ նե րը կե րին ա վե լաց նե լով 
0,02%, 12 ա միս:

 Կ լո պի դոլ՝ 1015 մգ/կգ:
 Սուլ ֆա դի մե զին կամ նոր սուլ ֆա զոլ  3050մգ/կգ:
 Սուլ ֆա պի րի դա զին  30մգ/կգ
 Կոկ ցի դի վիտ  2030մգ/կգ: 6. քիմ կոկ ցիդ  730մգ/կգ:

Նշ ված պրե պա րատ նե րը տա լիս են կե րի հետ  4 օր, այ նու հետև տա լիս են 
4 օր ընդ մի ջում և կր կին կրկնում են 4 օր: 

 Խո զե րին բուժ ման նպա տա կով նշա նա կում են.
 Օ սար սոլ  0,020,03 գ/կգ, լու ծե լով 1% սո դա յի լու ծույ թում, օ րը եր կու 

ան գամ, 34 օր:
 Ֆու րա զո լի դոն 10մգ/կգ, օ րը եր կու ան գամ, 4 օր:
 Ք լոր տետ րա ցիկ լի հիդ րոք լո րիդ 10մգ/կգ, 35 օր:
 Քիմ կոկ ցիդ – 20մգ/կգ, 45 օր:
 Տ րի խո պոլ  15մգ/կգ, օ րը 2 ան գամ, մինչև ա ռող ջա նա լը:
 Ճա գար նե րին նշա նա կում են՝
 Ֆ տա լա զոլ0,1գ/կգ;
 Նոր սուլ ֆա զոլ 0,5% ջրա յին լու ծույ թի ձևով 3. Սուլ ֆա պի րի դա զին  100մգ:
 Քիմ կոկ ցիդ30մգ/կգ:

Նշ ված բո լոր դե ղա մի ջոց նե րը տա լիս են 5 օր, այ նու հետև տա լիս են 5 օր 
ընդ մի ջում և կր կին 5 օր նո րից կրկնում են։

 Թռ չուն նե րին բուժ ման նպա տա կով նշա նա կում են. 
 Կ լո պի դոլ, Կոկ ցի դիո վիտ, Լեռ բեկ, Սուլ ֆա դի մե զին, Ֆու րա զո լի դոն և  

այլն /տես մո դուլ 24, Թռ չուն նե րի Էյ մե րիոզ հի վան դութ յան բու ժու մը/:
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ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Կան խար գե լե լու նպա տա կով ի րա կա նաց նում են 
հետև յալ մի ջո ցա ռում նե րը՝ ըստ կեն դա նա տե սակ նե րի․

 Տա վա րա բու ծա կան տնտե սութ յուն նե րում այս հի վան դութ յու նը կան
խար գե լե լու նպա տա կով, տնտե սութ յուն նոր բեր ված կեն դա նի նե րին մինչև 
30 օր պա հում են կա րան տի նում: Հոր թե րին ա րոտ են հա նում մե ծա հա սակ 
տա վա րից ա ռան ձին, հի վան դութ յու նը կան խար գե լե լու նպա տա կով հոր թե
րին 23 շա բա թա կան հա սա կում նշա նա կում են բուժ ման հա մար ա ռա ջարկ
վող դե ղա մի ջոց նե րը, ա վե լի ցածր դե ղա չա փե րով 10 օր շա րու նակ: 

Մ  անր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի հետ նույն կերպ են վար վում, ինչ պես 
տա վա րի նկատ մամբ։

 Ճա գար նե րին անհ րա ժեշտ է պա հել ցան ցա պատ հա տակ նե րով վան
դակ նե րում: Ա մեն օր անհ րա ժեշտ է փո խել ցամ քա րը և  ե ռաց րած ջրով լվա
նալ կե րա ման նե րը և ջ րա ման նե րը: Մատ ղաշ նե րին մայ րե րից ան ջա տե լուց 
ան մի ջա պես հե տո նշա նա կում են ֆու րա զո լի դոն 0,02գ/կգ դե ղա չա փով, 5 օր, 
այ նու հետև 5 օր տա լիս են ընդ մի ջում և կր կին կրկնում ևս 5 օր:

 Թռչ նա նոց նե րում այս հի վան դութ յու նը կան խար գե լե լու նպա տա կով 
բա րե լա վում են սա նի տա րա կան պայ ման նե րը, խոր հուրդ է տրվում թռ չուն նե
րին պա հել ցան ցա վոր հա տակ ներ ու նե ցող վան դակ նե րում: Միա ժա մա նակ 
էյ մե րիո գը կան խար գե լե լու նպա տա կով ճտե րին տա լիս են բուժ ման հա մար 
ա ռա ջարկ վող դե ղա մի ջոց նե րը, սա կայն ա վե լի ցածր դե ղա չա փե րով:

Ներ կա յումս հա վե րի էյ մե րիո զի նկատ մամբ մշակ ված է վակ ցի նա:

23․1․4․4․3 ԽՈԶԵՐԻ ՏՐԻԽՈՄՈՆՈԶ 
Տրիխոմոնոզ հիվանդությունը խոզերի մոտ ընթանամ է մարսողական 

խողովակի և սեռական համակարգի օրգանների ախտահարման նշան ներով: 
Այս հիվանդությամբ հիմնականում վարակվում են մատղաշները:

ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Հարուցիչները մի քանիսն են, 
որոնք մակաբուծվում են տարբեր օրգաններում: Առավել ախտածին են 
հետևյալ տեսակները՝ Trichomonas suisը, որը մակաբուծվում է թոքերում և 
քթի խոռոչում և Tr. Rotundaը, որը մակաբուծվում է հաստ աղիքներում: Վերը 
նշված հարուցիչները իրենց արտաքին տեսքով և չափսերով չեն տարբերվում 
տավարի տրիխոմոնոզի հարուցիչից:

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Տրիխոմոնոզները սովորաբար բազմանում են մարմնի 
երկայնակի կիսման ճանապարհով, սակայն նրանք կարող են նաև բազմանալ 
բողբոջման, բազմակի կիսման և այլ ճանապարհներով:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Մարսողական համակարգի տրի խո մո նո
զը խոճկորների մոտ հայտնաբերվում է շուրջ տարին, բայց հատկա պես ծնի 
ժամանակ: Վարակի աղբյուր են հանդիսանում հիվանդ և վա րակակիր խո զերը:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Հիվանդության սուր ընթացքը արձանագրվում է 
մինչև երկու ամսական խոճկորների մոտ, որը արտահայտվում է ջերմաս
տիճանի բարձրացման, ախորժակի անկման և փորլուծի նշաններով, բուժ
ման բացակայության դեպքում խոճկորների անկումները ընդունում են 
մաս սայական բնույթ: Քրոնիկական ընթացքը նկատվում է 23 ամսական 
խոճ կորների մոտ, որին բնորոշ են պարբերական փորլուծի նշանները, աճի 
ու զարգաց ման դանդաղումը, երբեմն քրոնիկական ընթացքը ունենում է 
բարեն պաստ ելք:
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ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Կատարում են համաճարակաբանական տվյալներով, 
կլինիկական նշանների հիման վրա, ինչպես նաև մանրադիտակային 
հետազոտության ենթարկելով հիվանդ կենդանիների կղկղանքը:

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ: Մսեղիքը և ներքին 
օրգանները բաց են թողնում առանց սահմանափակումների: Սեռական 
օրգանները, հարակից հյուսվածքները և ավշային հանգույցներն 
օգտահանում են: Արգանդի թարախային բորբոքմամբ ուղեկցվող տրի խո
մո նոզի բարդացումների դեպքում սանիտարական գնահատականի հարցը 
որոշ վում է մսի բակտերիոլոգիական հետազոտության արդյունքների հիման 
վրա: Նման դեպքերում, անկախ հետազոտության արդյունքներից, ներքին 
օր գան ներն ուղարկում են օգտահանության:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Նշանակում են․
 Օսարսոլ՝ ներքին 0,020 03գ/կգ դեղաչա փով, օրը երկու անգամ, երեք օր: 
 Ֆուրազոլիդոն՝ ներքին 10մգ/կգ դեղաչափով, օրը երեք անգամ, հինգ օր:

Վերը նշված պրեպարատները ամբողջությամբ չեն ախտահանում 
օրգանիզմը տրիխոմոնոզից։

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Անհրաժեշտ է ապահովել լիարժեք կերակրումը և 
խիստ սանիտարական հսկողություն սահմանել խոզանոցներում, ինչպես 
նաև նոր ներմուծված կենդանիների նկատմամբ պահպանել կարանտին։ 
Հիվանդ կենդանիներին առաձնացնում են, բուժում են Օսաչսոլով և ֆու րա
զոլիդոնով, իսկ մնացածին կանխարգելիչ նպատակով նշանակում են ֆու
րազոլիդոն կավիճի հետ 1։1000 հարաբերությամբ։ Լավ խառնվելու հա մար 
ջրով բացում են խառնելով, որպեսզի ստացվի մածուցիկանման զանգ ված։ 
Անապահով տարածքներում, օգտագործվող գործիքների և սար քա վո րում
ների նկատմամբ, ինչպես նաև հատակը ախտահանում են կրեո լինի 5%, 
հիմքի 3% և կալցինացված սոդայի 3% լուծույթներով: Կարևոր կան խարգելիչ 
միջոցառում է համարվում նաև խոզամայրերի արհեստական սերմ նավորման 
կազմակերպումը։

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Խոշոր եղջերավորների տրիխոմոնոզ հիվանդությունը, համաձայն ՀՀ 
կառավարության 3ը օգոստոսի 2006թ թիվ 1081 որոշման, ընդգրկված է 
«Կենդանիների կարանտինային, հատուկ վտանգավոր և պարտադիր ծա
նուցման ինֆեկցիոն հիվանդությունների» ցանկի̀  «Պարտադիր ծա նուց
ման ենթակա հիվանդությունների» շարքում։

23․1․4․5 ՏԶԵՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
23․1․4․5․1 ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՊՍՈՐՈՊՏՈԶ
Կենդանիների պսորոպտոզ հիվանդությունը ունենում է սուր և 

քրոնիկական ընթացք, բնորոշվում է քորի, բրդամազաթափման և 
հյուծվածության նշաններով: 

Հարուցիչներից, տարբեր կենդանիների մոտ, կոչվում են․
 Ոչխարնե րինը՝ Psoroptes ovis, 
 Տավարինը՝ P. Bovis. 
 Ձիերինը՝ P Egui, 
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 Ճագարներինը՝ P. Cunicuji:
ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Պսորոպտոզի նկատմամբ զգայունակ 

են բոլոր ցեղերի, հատկապես նրբագեղմ և կիսանրբագեղմ ցեղերի ոչ
խար ները: Հիվանդությունը բուռն տարածում է ունենում ձմռան ամիսնե
րին, փարախային պահվածքի պայմաններում, որին նպաստում են մաշկի 
խոնավության բարձրացումը, խիտ պահվածքը, շփումը հիվանդների և 
առողջների միջև, ինչպես նաև ոչ լիարժեք կերակրումը, հելմինթոզներով և այլ 
հիվանդություններով վարակվածությունը: Ամռան ամիսներին, ոչխարների 
խուզից հետո, հիվանդությունը հետզհետե մարելով, ձեռք է բերում գաղտ
նի ընթացք, սակայն աշնանը վերապրում է իր բուռն զար գացումը: 1,5
2 ամսական գառները վարակվում են ամռանը, մայրերի հետ համատեղ 
պահվածքի պայմաններում, որոնց մոտ հիվանդությունը սկզբում ընդունում 
է քրոնիկական, իսկ ուշ աշնանից սկսած՝ սուր ըն թացք: Հիվանդությունը, 
բացի անմիջական շփման ճանապարհից, կարող է փոխանցվել խնամող 
անձնակազմի և խնամքի առարկաների միջոցով: Տավարը պսորոպտոզով 
նույնպես վարակվում է ձմռանը մսուրային պահվածքի ընթացքում, երբ մե
ծա նում է կենդանիների շփումը, ինչպես նաև համեմատական կարգով, երբ 
վատանում են կերակրման և խնամ քի պայմանները: Մատղաշները վա րակ
վում են մայրերի հետ շփման, ինչ պես նաև խնամող անձնակազմի մի ջո ցով:

Պսորոպտոզով ձիերի վարակմանը նպաստում է հարուցիչներ կրող 
լծասարքի, թամբի և խնամքի այլ առարկաների օգտագործումը:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: 
 Ոչխարների մոտ այս տզերը մակաբուծվում են բր դով ծածկված մարմնի 

հատվածներում՝ մարմնի կողմնային հատվածներում, որտեղ համեմատական 
կարգով բարձր է մաշկի խոնավությունը: Տզերը սողալով կենդանու մաշկի 
վրայով, իրենց երկար խոզաններով և կպչաններով գրգռում են մաշկի 
ներվավերջույթները, առաջացնելով քոր։  Ոչխարները ատամներով կրծոտում 
են այդ հատվածները, թքով թացացնելով մաշկը՝ նպաստում են տզերի 
բազմացմանը և հետագա տարածմանը մաշկը ծակելով: Տզերը իրենց թուքը 
ներմուծում են վեր քի մեջ, որը պատճառ է հանդիսանում մաշկի հետագա 
բորբոքմանը, ավիշը դուրս գալով մաշկի մակերեսին, չորանալով՝ էպիդերմիսի 
մահա ցած բջիջների հետ միասին առաջացնում է ամուր կեղեր: Երկրորդային 
միկրոֆլորայի ներդրման հետևանքով առաջանամ են մաշկաբորբեր: 
Խանգարվում են մաշկի ամբողջականությունը, բորբոքման արգասիքնե րը, և 
տզերի թուքը անցնելով արյան մեջ՝ ներգործում է կենտրոնական նյարդային 
համակարգի վրա, խանգարվում է նյութափոխանակությունը, որը բերում 
է օրգանիզմի ընդհանուր դիմադրողականության անկ ման, կենդանիների 
հյուծման և երբեմն էլ կենդանիների անկումներին:

 Պսորոպտոզի հարուցիչներով վարակված տավարը, անհանգստա
նալով քորից, լիզում է ախտահարված հատվածները կամ էլ քսում տար բեր 
առարկաների, որը պատճառ է հանդիսանում մաշկի ամբողջականության 
խախտման և հետագա բորբոքման առաջացման:

 Պսորոպտոզով առավել հաճախ վարակվում են բանող և վարգուն 
ձիերը, որոնց քրտինքը նպաստում է մաշկի խոնավության բարձրացմա նը և 
տզերի ներդրմանը:

 Ճագարների մոտ ախտահարվում է ականջների ներքին մակերեսը, որը 
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բերում է ուժեղ քորի առաջացման, մաշկի կեղակալման, լուսանց քի փակման 
և բորբոքային պրոցեսի մեջ ականջի այլ բաժինների ըստ շարունակության 
ընդգրկման:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: 
 Ոչխարների մոտ հիվանդության գաղտնի շրջանի տևողությունը 10 

օրից մինչև 2 ամիս է։ Սուր ընթացքի նշաններն են ուժեղ քորը, ան հան
գստությունը, կենդանիները աշխատում են ատամ ներով կրծոտել ախ տա
հարված հատվածները կամ էլ քսել այլ առարկաների: Ախտահարված հատ
վածներում բուրդը լինում է գզգզված և հեշ տությամբ անջատվում է մաշկից: 
Հետագայում ոչխարները բրդաթափ վում են, ախտահարված հատվածներում 
մաշկը լինում է կարմրած, այ տուցված, պատված ատամների հետքերով կամ 
էլ կեղերով: Քորը հատ կապես ուժեղանում է երեկոյան ժամերին և անձրևից 
հետո: Հիվանդու թյան սկզբից 68 շաբաթ անց հիվանդությունը, բացի գլխից 
և վերջավո րություններից, կարող է ընդգրկել կենդանու ողջ մարմինը, որը 
բերում է կենդանիների ընդհանուր վիճակի բարդացման, իսկ անբավարար 
կե րակրման դեպքում հիվանդության ելքը կարող է լինել անբարենպաստ: 
Քրո նիկական ընթացքը հանդիպում է գառների մոտ։ Տզերի արագ տարծմանը 
խո չընդոտում են կարճ բուրդը, մաշկի պակաս խոնավու թյունը և արևի 
ուղիղ ճառագայթների՝ տզերի վրա ազդեցությունը:

 Տավարի մոտ գաղտնի շրջանի տևողությունը 1425 օր է: Հիվանդու
թյան առաջին նշանները հայտնաբերվում են պարանոցի, մեջքի և մարմ
նի կողմնային հատվածներում: Կենդանիները սկսում են լիզել ախտա
հարված հատվածները, իսկ եթե չեն կարողանում բերանով հասնել, ապա 
քսում են առարկաներին: Մաշկը ախտահարված հատվածներում սկզբում 
թեփակալվում է, այնուհետև մազերը թափվում են, տեղում առա ջա
նում են փափուկ կեղեր: Հետագայում տզերի տարածումը բերում է ախ
տա հարված հատվածների մաշկի կնճռոտման, հաստացմա ն և երբեմն էլ 
ճեղքերի առաջացման: Տարածուն պսորոպտոզը տա վարի մոտ պատճառ է 
հանդիսանում մթերատվության անկման և հյուծվածության առաջացման:

 Ձիերի մոտ պսորոպտոզի գաղտնի շրջանի տևողությունը 12 օր է: 
Պսորոպտոզով մաշկի ախտահարման առաջին նշանները հայտնաբեր
վում են լծասարքի և թամբի տակ, չաշխատող ձիերի մոտ՝ բաշի, պոչի 
հիմքի և ազդրերի ներքին մակերեսին: Առաջանում է ուժեղ քոր, մաշկի 
ախտահարված հատվածները կենդանիները ատամներով կրծոտում կամ 
քսում են առարկաներին, որը բերում է մազաթափման, կեղերի և մաշ կա բոր
բի այլ նշանների առաջացման: Ձիերը նի հարում են, ընկնում է նրանց աշ խա
տու նակությունը:

 Ճագարները վերջավորություններով քորում են ախտահարված 
ականջները, առաջացնելով վերքեր: Ականջի խեցու ողջ ներքին մակե րեսը 
պատ վում է կեղերով, լուսանցքում կուտակվում է մեծաքանակ ծծումբ կամ էլ 
բոր բոքային էքսուդատ, ախտահարված ականջները լի նում են կախ:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Հիվանդությունը կենդանիների մոտ ախտորոշում են 
համաճարակաբանական տվյալներով և ցայտուն կլինիկական նշանների 
հիման վրա: Լաբորատոր հետազոտության համար կատարում են ախ տա
հար ված և առողջ հատվածների սահմանագծից մաշկի քերուկ ներ: Քերուկը 
տա քաց նում են 2530° ջերմության պայմաններում մի քա նի րոպե և դիտում 
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սև ֆոնի վրա, տեսնելով շարժվող կետերին՝ տզերին: Մանրադիտակի տակ 
տզե րին տարբերակելու նպատակով, մաշկի քե րուկը մշակում են կծու 
նատրիումի կամ էլ կալիումի 10% լուծույթով և դիտում մանրադիտակի 
փոքր խոշորացման տակ:

 Ոչխարների պսորոպտոզը անհրաժեշտ է տարբերակել խորիոպտոզից, 
որի ժամանակ ախտահարվում է վերջավորությունների մաշկը և սար կո
պտո զից, որով հիմնականում վարակվում են կոպտաբուրդ ոչխարները, և 
ախտաբանական պրոցեսը միաժամանակ, բացի մարմնից, կարող է տա րած
վել գլխի, պոչի և այլ հատվածների վրա:

 Ճագարների մոտ պսորոպտոզը ախտորոշում են մանրադիտակի տակ 
հետազոտելով ականջներից անջատված կեղերը:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: 
 Ոչխարների պսորոպտոզի հիմնական բուժումը ուղղված է նրանց մաշկի 

ամբողջովին թրջմանը տզասպան նյութերով, որը իրակա նացվում է հատուկ 
վաննաներում լողացման ճանապարհով: Այդ նպատակով օգտագործում են․

 Ցիպրին100 EC (Ցիպերմետրին), արտաքին օգտագործման համար լուծել 
75 մլ 100լ մաքուր ջրում, լավ խառնել ստանալով կաթնագույն էմուլսիա: 
Յուրաքանչյուր օգտագործման համար հարկավոր է պատրաստել նոր լու
ծույթ: Մանր եղջերավոր կենդանուն ցողել տզերի հետ պայքարի համար: 
Ընկղմել կամ ցողել կենդանուն մինչև թրջվելը, հատկապես ուշադրություն 
դարձ նելով այն հատվածներին, ուր ամրանում են տզերը: Մեկ կենդանու հաշ
վով անհրաժեշտ կլինի 35 լ լուծույթ։

 Ռացիդոլ՝ 1000 մլ 2400 լ ջրին: Մաքսիմալ էֆեկտիվ է խուզման 1216
րդ օրերին:Սո վորաբար, թույլ վարակվածության դեպքում բավական է մեկ 
օգ տա գործում: Ծանր դեպքերում (տզերով վարակվածություն) խորհուրդ է 
տրվում կրկնել բուժումը 710 օր հետո: Ոջիլներով ծանր վարակվածության 
դեպ քում կրկնել 23 շաբաթ հետո:

 0,0250,03% գամա իզոմեր պարունակող հեքսաքլորային կախոլկներ, 
երկնվագ, 1012 օր ընդմիջումով: 

 Օգտա գործում են նաև նեոցիդոլի 0,05%, ցիոդրինի 0,25% և այլ 
տզասպան լուծույթներ: 

 Ցուրտ եղանակներին ոչխարների պսորոպտոզի նկատմամբ օգտա գոր
ծում են փոշի տզասպան (սեվին, 57 % բովիլան և այլն)։ Օգտագործվող փոշու 
քանակությունը կախված է կենդանու մարմնի չափսերից և մազածածկի 
խտությունից ու կիրառվող մեթոդի հնարավորությունից (փոշեփչիչներ, 
փոշեկամերաներ, թանզիֆի մեջ լցված փոշի և այլ ճանապարհներով)։  Մեկ 
գլխի հաշվով ծախսե լով 100200գ փոշի: 

 Տավարի համար լավ արդյունք է ստացվում 1% նովոմեկի ենթամաշկ նե
րար կու մից, 0,3մլ 10 կգ քաշին։ 

 Ցիպրին100 EC (Ցիպերմետրին), արտաքին օգտագործման համար լուծել 
100150 մլ 100լ մաքուր ջրում, լավ խառնել ստանալով կաթնագույն էմուլսիա: 
Յուրաքանչյուր օգտագործման համար հարկավոր է պատրաստել նոր լու
ծույթ: Մանր եղջերավոր կենդանուն ցողել տզերի հետ պայքարի համար: 
Ընկղմել կամ ցողել կենդանուն մինչև թրջվելը, հատկապես ուշադրություն 
դարձնելով այն հատվածներին, ուր ամրանում են տզերը:  Մեկ կենդանու 
հաշվով անհրաժեշտ կլինի 35 լ լուծույթ։
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 Ռացիդոլ՝ 1000 մլ 600 1000 լ ջրին: Ոջիլներով ծանր վարակվածության 
դեպքում կրկնել 3 շաբաթ հետո: Քոսային տզերի պայքարի դեպքում հնա
րա վոր է անհրաժեշտություն լինի կրկնել 23 անգամ 10 օրը մեկ: Տզերի հետ 
պայ քարի դեպքում կրկնել 21 օր հետո:

 Լողացնելուց 14 օր առաջ հարկավոր է դադարեցնել ֆոսֆոր օրգանական 
միացությունների օգտագործումը:

 Դեղամիջոցի արտազատման ժամանակահատված՝
• Մսի համար՝ 28 օր,
• Կաթի համար՝ 7 օր,
• Նշում՝ Կաթնատու կովերին հարկավոր է մշակել կթելուց անմիջապես 

հետո, որպեսզի պահպանվի հնարավորինս երկար ինտերվալ իրար 
հա ջոր դող կթերի միջև (6 ժամից ոչ պակաս):

 Տավարին բուժկանխարգելիչ նպատակով ցողարկում են տզասպան 
դեղամիջոցներով․

 0,2% բենզոֆոսֆատ, 1% քլորոֆոս, 0,5% ցիոդրին, 0,85% սեվին, 0,025
0,05% ցիպերմետրին և այլն: Ցողարկումները կատարվում են կենդանի ներին 
մինչև արոտավայր հանելը, առավոտյան ժամերին, կամ էլ նրանց հանգստի 
ժա մերին, տզերի մակաբուծման ողջ ընթացքում: Ցողարման հա ճա խա կա
նությունը կախված է պրեպարատի ակտիվությունից: Մշա կումները սո վո
րաբար կատարում են 710 օր ընդմիջումներով, մեկ խոշ որ կենդանու վրա 
ծախ սելով 23, մատղաշի վրա 11,5լ տզասպան լու ծույթ:

 Տարվա ցուրտ եղանակներին տավա րին մշակում են փոշի տզասպան 
նյութերով (սեվին, 57 % բովիլան և այլն)։ Մեկ գլխի հաշվով ծախսե լով 200
400գ փոշի: 

 Ձիերին բուժում են այնպես, ինչպես տավարին։
 Խոզերի համար՝ 1000 մլ Ռացիդոլ 2400 լիտր ջրի մեջ։
 Ճագար ների ականջները մշակում են հեղուկ տզասպան նյութերով:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: 
 Տնտեսություն նոր բերված ոչխարներին առանձ նացնում, մշակում են 

տզա սպան նյութերով և խառնում ընդհանուր հո տին: Շենքերը ախտահանում 
են կրեոլինի 5% լուծույթով, մեկ քառակու սի մետրի համար օգտագործելով 
400մլ ախտահանիչ լուծույթ: 

 Տնտեսություն ներմուծված տավարը և ձիերը պահվում են կարանտինի 
պա յմաններում, ստուգում են պսորոպտոզի նկատմամբ և նոր միայն խառ
նում հոտին: 

 Ստուգում են տնտեսություն նոր ներմուծված ճագարների ականջները:
Տարածքների ախտահանման նպատակով, որպես տզասպան, կարելի է 

օգ տա գործել․
 Ռացիդոլ՝ 1 լիտրը լուծել 25100 լիտր ջրի մեջ, 5 լիտր աշխատանքային 

լու ծույ թը նախատեսված է 100 մ2 տարածքի համար։

23․1․4․6 ՄԻՋԱՏՆԵՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
23․1․4․6․1 ՏԱՎԱՐԻ ՀԻՊՈԴԵՐՄԱՏՈԶ
Տավարի հիպոդերմատոզ հիվանդությունը հարուցում են hypodermatidae 

ըն տա նիքին պատկանող, Hypoderma bovis (սովորական ենթամաշկային 
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բոռ) և Hypoderma Lineatum (կերակրափողային բոռ) բոռերի թրթուրները: 
Հիվանդությունը բնորոշվում է բոռերի կուտակման տեղերում առա ջացած 
բոր բո քումներով, կենդանիների ինքնաթունավորումներով և մթե րա տվու
թյան անկումներով։

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: 
 Սովորական ենթամաշկային հասուն բոռերը ունեն երկու սանտիմետր 

երկարություն, մարմինը պատված է խիտ, գորշ, որոշ հատվածներում դեղնա
կարմրավուն երանգավորում ունեցող մազմզուկներով: Գլուխը նեղ է, կնճիթը 
բացակայում է: Փորի ծայրամասում գտնվում է երկար ձվադրիչը: Թևերը լայն 
են, բաց մոխրագույն գույնի: Ոտքերը երկար են, ավարտվում են մագիլներով 
և կպչան փափկաններով։

 Կերակրափողային բոռը, սովորական բոռից քիչ փոքր է, ձվերի եր կա
րու թյունը հասնում է մինչը 1 մմ:

Առաջին աստիճանի թրթուրների երկարությունը հասնում է 0,6սմ, ու նեն 
բաց դեղնավուն գունավորում, նրանց մոտ լավ զարգացած են մերձբերանային 
կեռիկները: Երկրորդ աստիճանի թրթուրների չափսերը հասնում են 1820 մմ, 
մերձ բերանային կեռիկների տեղերում երևում են ոչ մեծ, պիգմենտավորված 
հատ վածները։ 

 Սովորական բոռի երրորդ աստիճանի թրթուրների երկարությունը հաս
նում է մինչև 28մմ։ 

 Կերակրափողային բոռի երրորդ աստիճանի թրթուրների երկարու թյու
նը՝ 1626մմ։

Հարսնյակները ունեն մուգ գունավորում, նրանց թիկնային հատվածը 
հարթ է, իսկ առաջնամասում գտնվում է լավ ընդգծ ված կափարիչը:

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ։ Բոռերը պատկանում են լրիվ կերպարանափոխվող 
միջատների թվին, նրանք տարվա ընթացքում տալիս են մեկ սերունդ։  Իմագոն 
ապրում է 310 օր, իսկ ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում մինչև 28 օր: 
Իմագոն չի սնվում: Արևոտ օրերին բոռերը թռչում են 68°C պայմաններում, 
իսկ ամպամած օրերին՝ 1314°C պայմաններում։ Զու գավորվելուց անմիջապես 
հետո էգերը սկսում են փնտրել խոշոր եղջերավոր անասուններին։ Սո վո
րա կան բոռի էգը ձվադրում է մինչև 800 ձու, իսկ կերակրափողային բոռի 
էգը՝ 450 ձու: Սովորական բոռը կենդանիների մազերին ամրացնում է մե կա
կան ձու, իսկ նրանց մոտենալիս արձակում է խիստ բնորոշ ձայն, որը ան
հանգստացնում և խրտնեցնում է կենդանիներին: Կերակրափողային բո ռը 
կենդանիներին մոտենում է անձայն, յուրաքանչյուր մազին ամրաց նելով 
520 ձու: Ձվում թրթուրների ձևավորումը տևում է 37 օր: Ձվից դուրս եկած 
թրթուրները կենդանիների օրգանիզմ ներթափան ցում են մաշկի միջոցով և 
իրենց տեղաշարժը կատարում են խոշոր անոթներին և ներվերին զուգահեռ: 
Սովորական բոռի թրթուրները հաս նելով ողնաշարին, ներթափանցելով միջ
ողային անցքերի միջով՝ տեղա կայվում են ողնուղեղային խողովակի ճար
պային հյուսվածքում, իսկ կե րակրափողային բոռի առաջին աստիճանի 
թրթուրները տեղակայվում են կերակրափողի ենթալորձնային շերտում: 
Թրթուրները 56 ամիս անց սկսում են իրենց գաղթը դեպի մեջքի և գոտկի 
հատվածներ, որտեղ իրենց շուրջ առաջացնելով շարակցահյուսվածքային 
պատիճներ (խլվակներ), ամփոփվում են նրանց մեջ: Թրթուրների հետագա 
զարգացման համար թթվածնի կարիքը ստիպում է նրանց, տիրոջ մաշկում 
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խու ղակների բացմանը թթվածնի առկայության պայմաններում, 18 օրվա 
ըն թացքում մաշկափոխվելով, սկզբում վերածվել երկրորդ աստիճանի, այ
նու հետև երրորդ աստիճանի թրթուրների: Հասուն թրթուրները, դուրս գա
լով խուղակներից, ընկնելով գետնին՝ հարսնյակավորվում են։ Հարսնյակի 
զար գացման  շրջանի տևողությունը կազմում է 2040 օր։

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Ինվազիայի աղբյուր են հիվանդ կեն դա
նի ները։ Հիպոդերմատոզով մատղաշները վարակվում են ավելի հաճախ, քան 
հա սակավոր կենդանիները, նրանց մոտ հասակավորների հետ համեմատ, ներ
մաշ կային խուղակները մեկ ամիս շուտ են առաջանում։ Հիվանդության տա
րած մանը նպաստում է նաև կենդանիների խիտ պահվածքը, սովորաբար, են
թա մաշկային բոռի իմագոն հարսնյակից դուրս գալու վայրից հեռու չի թռչում:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Առաջին աստիճանի թրթուրները, անցնելով մաշ կով, 
կենդանիների մոտ առաջացնում են ցավազգացություն, անհանգս տություն 
և քոր: Թրթուրների ներթափանցման տեղում մաշկը այտուցավորվում և 
բորբոքվում է: Օգանիզմում գաղթի ընթացքում թրթուրները իրենց ճա նա
պար հին վնասում են հյուսվածքները, արյան և ավշային անոթները, ինչպես 
նաև ներվերը՝ առաջացնելով տարաբնույթ բոր բոքումներ: Հետագայում 
նրանց ճանապարհին աճում է շարակցական հյուսվածք, կերակրափողային 
բոռի թրթուրները, կուտակվելով կերակրափողի ենթալորձնային շերտում, 
առա ջացնում են կերակրափողի անանցանելիություն, իսկ սովորական 
բոռի թրթուրները, կուտակվելով ողնուղեղային խողովակում, դառնում են 
պարեզների և պարալիզների առաջացման պատճառ։ Ենթամաշկում մա կա
բուծվելու ընթացքում նրանց տեղակայման վայրերում առաջանում են տեղային 
բորբոքում ներ, իսկ հետագայում՝ շարակցական հյուսվածքի աճ, թրթուրների 
կեն սագործունեության արգասիքները, ներծծվելով արյան մեջ, թունավո րում 
են տիրոջ օրգանիզմը և ընկճում բնական դի մա դրո ղա կա նու թյունը:

ԱԽՏԱՆՇԱՆՆԵՐԸ: Առաջին աստիճանի թրթուրների զանգվածային ներ
դր ման ժամանակ կենդանիների մաշկում առաջանում են քոր, այտուցներ և 
ցավազգացություն։ Հետագայում կենդանիների մեջքի հատվածում առա
ջանում են բլրակներ, որոնց կենտրոնի խուղակներից ծորացող էքսուդատը 
չորանալով, առաջացնում է կեղեր։ Ախտահարված հատված ների մաշկի 
տեղային ջերմաստիճանը լինում է բարձր, իսկ շոշափելիս՝ ցավազգաց։

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Կենդանիներին 
մաշկելիս հայտնաբերվում են թրթուրների գաղթի հետևանքով առաջա ցած 
մոխրականաչագույն հետքեր: Կերակրափողում և ողնուղեղային խո ղո
վակում հայտնաբերվում են թրթուրների կուտակումներ: Մեջքի հատվածի 
մաշկի տակ հայտնաբերվում են շարակցահյուսվածքային պատիճներ:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Ախտորոշում են համաճարակաբանական  տվյալներով 
և կլինիկա կան նշանների հիման վրա: Երկրորդ և երրորդ աստիճանի 
թրթուրների կողմից մաշկի տակ առաջացրած բլթակները հայտնաբերելու 
նպա տա կով շոշափում են մեջքի հատվածը, մնդավից մինչև գավակ: 
Հայաստա նում կենդանիներին ենթամաշկային բոռի նկատմամբ հետազոտում 
են փետրվարմարտ ամիսներին։

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ: Բորբոքային օջախ ներ 
և այտուցներ պարունակող հյուսվածքները հեռացնում են, իսկ մսեղիքը և 
սպանդային մյուս մթերքները բաց են թողնում առանց սահմանափակումների:
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ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ենթամաշկային բոռի նկատմամբ բուժման առաջին միջո
ցա ռում ները իրականացնում են աշնանը՝ հոկտեմբերնոյեմբեր ամիսներին 
(բո ռերի թռիչքի ավարտին), այս ժամանակ կենդանիների ողջ գլ խաքանակը 
մշա կելով միջատասպան նյութերով, երկրորդ մշակումը կատարում են ձմռան 
վերջում կամ վաղ գարնանը, երբ երկրորդ աստի ճանի թրթուրները սկսում են 
տեղակայվել մաշկի տակ: Միջատասպան նյութերով հիպոդերմին քլորոֆոս, 
դիոքսաֆոսկ, հիպլոխոս կենդանի ներին ցողարկում են Ժանեի սրսկիչի մի ջո
ցով կամ էլ խոզանակի օգնու թյամբ քսում են նրանց մաշկին։ Մինչև 200 կգ 
քաշ ունեցող կենդանինե րի համար օգտագործելով 16մլ, իսկ 200կգ բարձր քաշ 
ունե ցող կենդա նիների համար՝ 20մլ միջատասպան նյութերի լուծույթներ: 

 Իվոմեկ դե ղամիջոցը ներարկում են ենթամաշկ, միանվագ 0,2մգ/կգ դե
ղա չա փով:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Ամռանը 20 օրը մեկ անգամ կենդանիներին մշակում 
են ստոմոզան, Կօտրին, բուտոքս, էկտոմին և այլ պերիտրոիդներով: Երրորդ 
աստիճանի թրթուրներ ընկնելու ժամանակ գոմաղբը հավա քում և են թար
կում են կենսաջերմային մշակման:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Խոշոր եղջերավորների հիպոդերմատոզ (Hypodermatosis) հիվանդությու
նը, համաձայն ՀՀ կառավարության 3ը օգոստոսի 2006թ թիվ 1081 որոշման, 
ընդ գրկված է «Կենդանիների կարանտինային, հատուկ վտանգավոր և 
պար տադիր ծանուցման ինֆեկցիոն հիվանդությունների» ցանկի̀  «Պար
տա դիր ծա նուցման ենթական հիվանդությունների» շարքում։

Պայ քար տա վա րի հի պո դեր մա տո զի նկատ մամբ
Ըստ «Լոռի ագրո» խորհր դատ վա կան կայ քի, տա վա րի հի պո դեր մա տոզ 

հի վան դութ յան նկատ մամբ պայ քար ի րա կա նաց նե լիս նպա տա կա հար մար 
է ընտ րել այն պի սի պատ րաս տուկ ներ և ժամ կետ ներ, ո րոնց ժա մա նա կին 
և ճիշտ օգ տա գոր ծե լու դեպ քում հնա րա վոր է ոչ միայն կան խար գե լել այս 
հի վան դութ յու նը, այլև եր կուե րեք տա րի նե րի ըն թաց քում տնտե սութ յու նը 
կամ տա րած քը դարձ նել ա պա հով վե րո հիշ յալ հի վան դութ յան նկատ մամբ։ 

2013թ Լո ռու մար զի Ս պի տա կի տա րա ծաշր ջա նի Քա րա ձոր գյու ղում   
փոր ձարկ վել է հա կատ զա յին ազ դե ցութ յամբ օժտ ված Էկ տո ցիպ պատ րաս
տու կը, ո րը տա վա րի հի պո դեր մա տո զի հա րուց չի՝ բո ռի և դ րա թրթուր
նե րի նկատ մամբ ցու ցա բե րեց լա վա գույն արդ յունք, կանխ վե ցին տա վա
րի մոտ հի պո դեր մա տոզ հի վան դութ յան բռնկում նե րը և, հետ ևա բար, այն 
ա ռա ջարկ վեց ներդ նե լու մար զի բո լոր ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րում։ 

 Էկ տո ցիպ պատ րաս տու կի 1մլ պա րու նա կում է 60մգ ցի պեր մետ րին, 
ո րը ազ դում է ինչ պես հի վան դութ յան հա րու ցիչ հան դի սա ցող սե ռա հա
սուն են թա մաշ կա յին բո ռի, այն պես էլ այդ բո ռի ա ռա ջին, երկ րորդ և  եր
րորդ աս տի ճա նի թրթուր նե րի վրա։ 

 Էկ տո ցիպ պատ րաս տու կը ա ռանց նոս րաց ման  քսում են կեն դա նու 
մեջ քի հատ վա ծին հետև յալ դե ղա չա փե րով՝ յու րա քանչ յուր 100կգ զանգ վա
ծին՝ 10մլ, իսկ 500կգ  ա վե լի զանգ վա ծով կեն դա նի նե րին 50մլ ը հա մար վում 
է ա ռա վե լա գույն դե ղա չափ։
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23․1․4․6․1 ՈՉԽԱՐՆԵՐԻ ԷՍԹՐՈԶ
Ոչ խար նե րի էսթ րո զը կամ քթաըմ պա նա յին բո ռը Հա յաս տա նում մանր եղ

ջե րա վոր  կեն դա նի նե րի  ա մե նա տա րած ված ին վա զիոն հի վան դութ յունն է, 
ո րի հետ ևան քով կտրուկ նվա զում է կեն դա նի նե րի մթե րատ վութ յու նը, դան
դա ղում  են մատ ղաշ նե րի աճն ու զար գա ցու մը:

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Հի վան դութ յու նը հա րու ցում են քթա
ըմ պա նա յին բո ռի թրթուր նե րը, ո րոնք տե ղա կայ վում են կեն դա նի նե րի քթի 
խո ռո չում, վերծ նո տա յին և ճա կա տա յին ծո ցե րում: Այս բո ռե րը դեղ նա դարչ
նա գույն գու նա վո րում ու նե ցող, 1012 մմ  եր կա րութ յամբ մի ջատ ներ են: Մար
մինն ար տա քի նից պատ ված է  սա կավ մազմ զուկ նե րով: Գ լու խը մեծ  է, կրծքից 
լայն, բե րա նը բա ցա կա յում է: Մեջ քի մի ջին հատ վա ծում առ կա են չորս մուգ 
շեր տեր: Կուրծ քը մուգ մոխ րա գույն է, թևե րը թա փան ցիկ են̀  պատ ված ե րեք 
մուգ պտե րով: Ոտ քե րը կարճ և դարչ նա գույն են:

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Սե ռա հա սուն բո ռը /բո ռե րի ի մա գոն/ չի սնվում, կեն սա
գոր ծում է թրթու րա յին զար գաց ման շրջա նում կու տա կած սննդան յու թե րի 
հաշ վին: Այս բո ռի է գե րը կեն դա նա ծին են: Զու գա վո րու մից հե տո է գե րը չեն 
թռչում, այլ պատս պար վում են շի նութ յուն նե րի պա տե րի ճեղ քե րում, այդ ըն
թաց քում դրանց ար գան դան ման ըն դու նա րա նում ձևա վոր վում են թրթուր նե
րը: Երբ է գե րի մոտ ա վարտ վում է թրթուր նե րի հա սու նա ցու մը, դրանք կրկին 
աշ խու ժա նում և սկսում են թռչել, փնտրե լով ի րենց զո հե րին: Դ րանց հար ձա
կում նե րից և ար ձա կած ձայ նից ոչ խար ներն ան հանգս տա նում են, գլուխ նե րը 
կա խում, հա վաք վում  խմբե րով:  Մեկ էգն ար ձա կում է 840, իսկ ողջ կյան քի 
ըն թաց քում` մինչև 600 թրթուր: Է գե րի հար ձա կում նե րը տևում են 24 օր, 
ո րից հե տո դրանք ոչն չա նում են: Ա ռա ջին աս տի ճա նի թրթուր նե րը հիմ նա
կա նում տե ղա կայ վում են քթի խո ռո չի ներ քին և  ար տա քին պա տե րին կամ 
քթի միջ նա պա տին, իսկ երկ րորդ և  եր րորդ աս տի ճա նի թրթուր նե րը̀  վերծ նո
տա յին և ճա կա տա յին ծո ցե րում։ Եր րորդ աս տի ճա նի (հա սուն) թրթուր ներն 
ի րենց տե ղա կայ ման վայ րե րից  գաղ թում են դե պի քթի խո ռոչ և  ոչ խար նե րի 
փռշտա լու կամ հա զի ժա մա նակ, ընկ նե լով գետ նին, խո րա նում են 15 սմ և 
հարսն յա կա վոր վում: Հարսն յա կա յին շրջա նի տևո ղութ յու նը 1446 օր է:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Էսթ րոզ հի վան դութ յու նը լայն տա րա
ծում ու նի Հա յաս տա նում և ն րան հար ևան երկր նե րում: Ին վա զիա յի էքս տեն
սի վութ յու նը սո վո րա բար կազ մում է 70100%, իսկ մեկ ոչ խա րի մոտ հայտ
նա բեր վում են մի քա նի տասն յակ թրթուր ներ: Ծեր և հ յուծ ված կեն դա նի ներն 
էսթ րո զով ա ռա վել հա ճախ են հի վան դա նում, քան̀  ե րի տա սարդ և բտ ված 
կեն դա նի նե րը: Հի վան դութ յան զար գա ցու մը կախ ված է օր գա նիզմ ըն կած բո
ռե րի թրթուր նե րի քա նա կից և  կեն դա նու բնա կան դի մադ րո ղա կա նութ յան 
վի ճա կից: Հա յաս տա նում այս բո ռե րը տա լիս են եր կու սե րունդ: Աշ նա նա յին 
սերն դի թրթուր նե րը զար գա նում են 810 ամս վա ըն թաց քում, իսկ գար նա նա
յին սերն դի նը̀   2030 օ րից մինչև 35 ամ սում: 

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Բո ռի թրթուր նե րը մե խա նի կո րեն վնա սում են վե
րին շնչու ղի նե րի լոր ձա թա ղան թը, իսկ նրանց կեն սա գոր ծու նեութ յան ար
գա սիք նե րը թու նա վո րում են ոչ խար նե րի օր գա նիզ մը: էսթ րո զի հետ ևան քով 
ա ռա ջա նում են ռի նիտ ներ, հայ մո րիտ ներ և ֆ րոնտ խո սեր, բոր բո քա յին պրո
ցե սը կա րող է ան գամ անց նել գան գու ղե ղի թա ղանթ նե րին: Կեն դա նի նե րի 
մոտ խան գար վում է շնչա ռութ յու նը և  ա ռա ջա նում է թթված նա յին քաղց։



‒ 595‒

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Հի վան դութ յան զար գա ցու մը կախ ված է օր գա նիզմ ըն
կած բո ռե րի թրթուր նե րի քա նա կից և կեն դա նու բնա կան դի մադ րո ղա կա
նութ յան վի ճա կից:  Վա րակ ման ա ռա ջին ժա մե րի ըն թաց քում ոչ խար նե րը 
հա զում և փռշ տում են, քթե րը քսում են մարմ նին կամ շրջա պա տի ա ռար կա
նե րին: Հի վան դութ յան երկ րորդ և  եր րորդ օ րե րի ըն թաց քում քթից ար տա
հո սում է շճա կա տա ռա յին էք սու դատ, շնչա ռութ յու նը դժվա րա նում և դառ
նում է մա կե րե սա յին: Բո ռե րի թռիչ քի ա վար տին զու գըն թաց՝ հի վան դութ յան 
նշան նե րը գնա լով մա րում են, ու սկսվում է գաղտ նի շրջա նը: Եր րորդ շրջա նի 
նշան ներն ի հայտ են գա լիս գար նա նը: Այդ շրջա նին բնո րոշ է քթից հո սող շճա
յին կամ  շճա թա րա խա յին ա ռատ ար տադ րութ յու նը, կեն դա նի նե րը փռշտում 
կամ հա զում են, շնչում  բաց բե րա նով: Եր բեմն կեն դա նի նե րի մոտ նկատ վում 
են շարժ ման կոոր դի նա ցիա յի խան գա րում ներ, մա նե ժա յին շար ժում ներ և  
այլն: Էսթ րո զով խիստ ծանր հի վան դա նում են նո րա ծին գառ նե րը: Կեն դա նի
նե րը հյուծ վում են, ան գամ կա րող են ու ժեղ ինք նա թու նա վո րու մից սատ կել:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Ըն կած կեն դա նի
նե րի քթի խո ռո չը, վերծ նո տա յին և ճա կա տա յին ծո ցե րը բա ցե լիս հայտ նա բե
րում են հի պե րե միա, այ տու ցա վո րում, շճակա տա ռա յին էք սու դատ: Հի վան
դութ յան եր րորդ շրջա նի ժա մա նակ վե րո հիշ յալ ծո ցե րում հայտ նա բեր վում 
են նաև եր րորդ աս տի ճա նի թրթուր ներ:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ են հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րով և ցայ տուն կլի
նի կա կան նշան նե րի հի ման վրա, օգ տա գոր ծե լով ախ տա բա նաա նա տո միա
կան հե տա զո տութ յան տվյալ նե րը:

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ: Գ լու խը, կո կոր դի և  
ըմ պա նի ախ տա հար ված հյուս վածք ներն ու ղար կում են օգ տա հա նութ յան: 
Մ սե ղի քը և ներ քին օր գան նե րը բաց են թող նում ա ռանց սահ մա նա փակ ման:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Աշ նա նը կա տա րում են վաղ քի միա
թե րա պիա, իսկ  գար նա նը հիմ նա վո րա պես բու ժում են կլի նի կա պես հի վանդ 
կեն դա նի նե րին: Հի վան դութ յու նը հիմ նա կա նում տա րա ծում են էսթ րո զով  
հի վանդ  կեն դա նի նե րը, հետ ևա բար,  խոր հուրդ  չի  տրվում   ա ռանց բուժ
կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց ման, հի վանդ կեն դա նի ներ բե րել 
ա պա հով տնտե սութ յուն ներ:  Ա ռանց  էսթ րո զի  նկատ մամբ  մշակ ման,  հի
վանդ  կեն դա նի նե րին ար գել վում է  ա րո տա վայր տե ղա փո խել: Գար նա նը, եր
րորդ աս տի ճա նի թրթուր նե րի ընկ նե լու ժա մա նա կա հատ վա ծում, եր կու  շա
բա թը  մեկ  ան գամ  ա նաս նա շեն քե րը մաք րում  են գո մաղ բից և  են թար կում 
կեն սա ջեր մա յին մշակ ման:

Ամ ռան սկզբնե րին, բո ռե րի է գե րի թռիչ քից ա ռաջ, ա նաս նա շեն քե րի պա
տերն ար տա քի նից մշա կում են․

 դի ֆո սի 5 %, ցիոդ րի նի 0,5 %, պեր մետ րի նի կամ ստո մո զա նի 0,025 % 
լու ծույթ նե րով:

Ոչ խար նե րին, բո ռե րից պաշտ պա նե լու նպա տա կով, մա յիսհու նիս ա միս
նե րին, եր կու շա բա թը մեկ ան գամ, քթի շրջա նի մաշ կը մշա կում են․

 ստո մո զա նի 0,2 % ջրա յին կա խու կով կամ ցի պեր մետ րի նի 0,5 % լու ծույ թով: 
Աշ նա նը, բո ռե րի թռիչ քի ա վար տին, ոչ խար նե րին մշա կում են նույն դե ղա

մի ջոց նե րով:
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23․1․5 ՈՉ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Դա սա կար գու մը։

 Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի մատ ղաշ նե րի շնչա ռա կան ու ղի նե րի 
ոչ վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րը․

 Բ րոն խոպնև մո նիա
 Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի մատ ղաշ նե րի ստա մոք սաա ղի քա յին 

հա մա կար գի ոչ վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րը․
 Դիս պեպ սիա
 Գաստ րոէն տե րիտ ներ
 Պար բե րա կան փթանք
 Բե զոար յան հի վան դութ յուն
 Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի մատ ղաշ նե րի ոչ լիար ժեք կե րակր

ման հետ ևան քով ա ռա ջա ցած հի վան դութ յուն ներ (նյու թա փո խա նա կութ յան 
խան գար ման հի վան դութ յուն ներ)․

 Հի պո վի տա մի նոզ ներ
 Ռա խիտ
 Խոճ կոր նե րի ա լի մեն տար ա նե միա
 Ս պի տակ մկա նա յին հի վան դութ յուն
 Էն զո տիկ ա տաք սիա
 Խոճ կոր նե րի պա րա կե րա տոզ և  այլն
 Թռ չուն նե րի մատ ղա շի ներ քին ոչ վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րը՝ տես 

մո դուլ 24ում:
 Դե կո րա տիվ և մոր թա տու գա զան նե րի մատ ղաշ նե րի ոչ վա րա կիչ հի

վան դութ յուն նե րը՝ տես մո դուլ 25ում:
Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի մատ ղա շի հի վան դութ յուն նե րը վաղ 

հա սա կում հա ճախ լի նում են թեր գար գա ցա ծութ յան (հի պոտ րո ֆիա) հետ
ևան քով, ո րի պատ ճա ռը նե րար գան դա յին շրջա նում անհ րա ժեշտ պայ ման
նե րի բա ցա կա յութ յունն է։ Մատ ղա շի հի վան դութ յուն նե րը, նրանց կյան քի 
սկզբնա կան օ րե րին, թե կուզ մի քա նի օ րով, շատ ու ժեղ ազ դե ցութ յուն են 
թող նում նրանց վրա, շատ դեպ քե րում այդ պի սի մատ ղա շը չի զար գա նում 
կամ զար գա նում է  թույլ, ո րը և  ա ռիթ տա լիս հե տա գա յում խո տա նե լու։

Հ ղիութ յան շրջա նում մայ րե րի ճիշտ պահ ված քը, լիար ժեք կե րակ րու մը և 

խ նամ քը բա ցար ձակ կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նեն պտղի զար գաց ման և  
աճ ման ըն թաց քի հա մար: Դ րանք նշա նա կա լից չա փով ո րո շում են նո րած նի և 
մատ ղա շի կեն սու նա կութ յու նը, ինչ պես նաև նրանց դի մաց կու նութ յու նը ար
տա քին աշ խար հի ախ տա ծին գոր ծոն նե րի նկատ մամբ: Հետ ևա բար, մատ ղա
շի հի վան դութ յուն նե րի կան խար գե լու մը պետք է սկսել պտղի նե րար գան դա
յին ա ճի և զար գաց ման ըն թաց քում:

Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի, մաս նա վո րա պես, մատ ղա շի անկ ման 
պատ ճառ են դառ նում․

Մատ ղաշ նե րի հի պոտ րո ֆիա՝ նո րա ծին նե րի ա ճի ու զար գաց ման խան
գա րում նե րար գան դա յին և հետծննդ յան շրջա նի ոչ լիար ժեք սնուց ման 
պատ ճա ռով։ Լի նում է բնա ծին և ձեռք բե րո վի։ Վեր ջինս կա րող է լի նել ստա
մոք սաա ղի քա յին հի վան դութ յուն նե րի, թո քա բոր բի, սալ մո նե լո զի, կոկ ցի
դիո զի, դիկ տիո կաու լո զի և  այլ հի վան դութ յուն նե րի հետ ևան քով։
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 շնչա ռա կան ու ղի նե րի ոչ վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րը,
 ստա մոք սաա ղի քա յին հա մա կար գի,
 ինչ պես նաև նյու թա փո խա նա կութ յան խան գա րում նե րը, ո րոնք հան դի

պում են հա մար յա բո լոր տնտե սութ յուն նե րում: 

23․1․5․1 ՇՆՉԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
23․1․5․1․1 ԲՐՈՆԽՈՊՆԵՎՄՈՆԻԱ 
Բ րոն խոպնև մո նիան /Bronchopneumonia/ բնո րոշ է թո քե րի է բրոնխ նե րի 

միա ժա մա նակ յա բոր բո քու մով։ Բ րոնխ նե րում ար տա զատ ված կա տա ռա յին 
էք սու դա տը  գլխա վո րա պես բաղ կա ցած է լոր ձից, լոր ձա թա ղան թի կնճռոտ
ված և  ան ջատ ված է պի թե լա յին բջիջ նե րից, լեյ կո ցիտ նե րից և  այլն:

Բ րոն խոպնև մո նիա յով հի վան դա նում են բո լոր տե սա կի կեն դա նի նե րը, 
հատ կա պես ոչ խար նե րի, տա վա րի և խո զե րի մատ ղա շը։ Մեծ մա սամբ հի վան
դա նում են 3045 օ րա կան հոր թե րը, 3060 օ րա կան խոճ կոր նե րը և 36 ամ սա
կան գառ նե րը։

Բ րոն խոպնև մո նիան հան դի պում է մեր հան րա պե տութ յան տար բեր տա
րա ծաշր ջան նե րում և, ըստ տե սա կա րար կշռի, ստա մոք սաա ղի քա յին հի վան
դութ յուն նե րից հե տո գրա վում է երկ րորդ տե ղը։

Թո քե րի բո լոր հի վան դութ յուն նե րի գրե թե 80%ը բա ժին է ընկ նում բրոն
խոպնև մո նիա յին: Խո շոր տնտե սութ յուն նե րում, գլխա վո րա պես չպահ պա
նե լով զոո հի գիե նիկ պա հանջ նե րը (նոր մե րը), բրոն խոպնև մո նիան կա րող է 
զանգ վա ծա յին բնույթ կրել, ընդգր կե լով գլխա քա նա կի 3080 %ը: Այն տնտե
սութ յուն նե րում, որ տեղ գլխա քա նա կը հա մալր վում է հա վա քած (այլ տնտե
սութ յուն նե րից բեր ված) կեն դա նի նե րով, միայն բրոն խոպնև մո նիան ա վե լի 
մեծ տնտե սա կան վնաս կա րող է հասց նել, քան ճյու ղի բո լոր հի վան դու թյուն
նե րը միա սին վերց րած: Տն տե սա կան վնա սը կազմ վում է ան կում նե րից, հար
կա դիր մոր թից, քա շա ճի և ցե ղա յին ո րա կի ի ջե ցու մից, հի վանդ կեն դա նի
նե րին բու ժե լու ժա մա նակ կա տար ված ծախ սե րից, ո րոնք, վեր ջին հաշ վով, 
բարձ րաց նում են ստաց ված մթեր քի ինք նար ժե քը:

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ: Բ րոն խոպնև մո նիան բազ մա պատ ճա ռա յին հի վան դու
թյան է։ Պատ ճառ նե րը պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի է բա ժա նել ե րեք խմբի.

 ե րի տա սարդ օր գա նիզ մի ընդ հա նուր դի մադ րո ղա կա նութ յան  ընկ ճու մը 
(ոչ լիար ժեք կե րակր ման հետ ևան քով՝ ա լի մեն տար գոր ծոն), պայ մա նա վոր
ված հի պո վի տա մի նոզ նե րով, թերս նե ցու մով և  այլն։

 կեն դա նի նե րի խնամ քի և պահ ված քի ա նաս նա բու ժա կան զոո հի գիե նիկ 
կա նոն նե րի խախ տու մը, ո րը իր հեր թին կա րող է բա ժան վել 3 խմբի, 

 կլի մա յա կան գոր ծոն ներ՝ գերմր սու մը, գեր տա քա ցու մը, մի ջան ցիկ քա
մի նե րը, բարձր խո նա վութ յու նը 

 քի միա կան գոր ծոն ներ՝ ա նաս նա շեն քում վնա սա կար գա զե րի, ա մո նիա
կի և  ած խաթթ վի բարձր տո կո սը, 

 ֆի զի կա կան գոր ծոն ներ՝ ար ևի ճա ռա գայթ նե րի պա կա սը, այ սինքն՝ ին
սո լա ցիա յի բա ցա կա յութ յու նը, օ դում փո շի նե րի մեծ քա նա կը, փո շոտ կե րով 
կե րակ րե լը և  այլն:

 էք սու դա տի մեջ թո քա յին միկ րոֆ լո րա յի (միկ րո կո կեր, ստրեպ տո կո կեր, 
ստա ֆի լա կո կեր, ա ղի քա յին ցու պիկ, ա դե նո վի րուս և  այլն), նրա ֆեր մենտ նե
րի ու տոք սին նե րի ազ դե ցութ յու նը մատ ղա շի օր գա նիզ մի վրա:
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ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Բ րոն խոպնև մո նիան պետք է դի տար կել ոչ թե որ պես 
տե ղա յին պրո ցես (լո կա լի զաց ված) թո քե րում և բ րոնխ նե րում, այլ որ պես օր
գա նիզ մի ընդ հա նուր հի վան դութ յուն, ո րը ար տա հայտ վում է բո լոր հա մա կար
գե րի ֆունկ ցիա նե րի խախ տու մով։ Պատ ճա ռա յին գոր ծոն նե րի ազ դե ցութ յու
նից, օ րի նակ՝ խիստ մրսե լուց, օր գա նիզ մում զար գա նում է ա լեր գիկ պրո ցես, 
ար տա հայտ վե լով նյար դա հու մո րալ ռեակ ցիա յի խան գա րու մով, ո րը վեր ջին 
հաշ վով հասց նում է բրոնխ նե րի և թո քա յին ալ վեոլ նե րի ֆունկ ցիա նե րի շեղ
ման: Սկզ բում բրոնխ նե րի են թա լոր ձա յին շեր տում ա ռա ջա նում է մա զա նոթ
նե րի սպազմ, իսկ այ նու հետև՝ պա րեզ և  ե րա կա յին կանգ։ Թո քա յին հյուս վածք
նե րում ա ռա ջա նում են այ տուց ներ և  ար յու նա զե ղում ներ: Ար յան մեջ նվա զում 
է լի զո ցի մի և հիս տա մի նի քա նա կը, բարձ րա նում է մեծ դիս պեր սա կա նութ յուն 
ու նե ցող սպի տա կու ցա յին ֆրակ ցիա յի (գլո բոլ լի նա յին) պա րու նա կութ յու նը, 
ո րոնք գրգռում են թո քա յին հյուս ված քը և ն պաս տում թո քե րում ար յան կան
գին, որն իր հեր թին պատ ճառ է դառ նում այ տուց նե րի ա ռա ջաց ման:

Ա ռողջ կեն դա նի նե րի ներշն չած օ դի մեջ գտնվող ման րէ նե րի ճա նա պար
հին ար գելք է բրոնխ նե րի թար թի չա վոր է պի թե լը, իսկ միկ րոֆ լո րա յի մի մասն 
էլ ֆա գո ցի տո գի է են թարկ վում լեյ կո ցիտ նե րի կող մից: Հի վանդ կեն դա նի նե րի 
է պի թե լա յին պաշտ պա նիչ ֆունկ ցիա յի ընկճ վե լու հետ ևան քով պայ ման ներ են 
ստեղծ վում բրոնխ նե րի և  ալ վեոլ նե րի լոր ձա թա ղան թում ման րէ նե րի բուռն 
զար գաց ման հա մար:

Հի վան դութ յան քրո նի կա կան ըն թաց քում, հատ կա պես երբ չեն վե րաց վում 
ա ռա ջաց նող պատ ճառ նե րը և բու ժում չի անց կաց վում, ի րար են միա նում 
ա ռան ձին բոր բո քա յին օ ջախ ներ, և պ րո ցե սը կա րող է կրել բլթա յին (լո բար) 
բնույթ, բա ցի այդ, կա րող են ա ռա ջա նալ բար դա ցում ներ պլևրիտ նե րի, պե րի
կար դիտ նե րի և թո քե րի էմ ֆի զե մա նե րի ձևով:

Ե թե չեն վե րաց վում հի վան դութ յուն ա ռա ջաց նող պատ ճառ նե րը և բու
ժում չի ձեռ նարկ վում, ա պա բորն խոպնև մո նիան բար դա նում է շնչա ռա կան և 
սր տա նո թա յին ան բա վա րար վա ծութ յու նով, ո րը և կա րող է խո տան ման կամ 
կեն դա նու մահ վան պատ ճառ հան դի սա նալ։ Մա հը վրա է հաս նում շնչա հեղ
ձութ յու նից կամ ա նո թա շարժ կենտ րո նի պա րա լի զից։

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Սուր բրոն խապնև
մո նիա յի ժա մա նակ ա ռաջ նա յին բլթե րում (գա գա թա յին ստո ծա նա յին, սրտա
յին) հայտ նա բեր վում են ա տե լեկ տա զա յին օ ջախ ներ, լցված մա ծու ցիկ էք սու
դա տով: Թո քե րը կտրե լիս էք սու դա տի ախ տա հար ված բրոնխ նե րից դուրս է 
գա լիս պարզ, թա փան ցիկ լոր ձա յին խցա նի ձևով:

Են թա սուր և ք րո նիկ ըն թաց քի դեպ քում դիա կը հյուծ ված է: Տե սա նե լի լոր
ձա թա ղանթ նե րը գու նատ են, կա պույտ ե րան գով։ Ախ տա հար ված օ ջախ ներն 
ու նեն խմո րան ման կոն սիս տեն ցիա, պնդա ցած են, մե կից մինչև մի քա նի սան
տի մետր մե ծութ յան, նրանց կտոր նե րը սուզ վում են ջրում: Ախ տա հար ված 
բլթե րը կամ բլթե րի խմբե րը բրոն խոպնև մո նիա յի ժա մա նակ սկզբնա կան շրջա
նում ու նեն կապ տա կարմ րա վուն տեսք, նրանք պինդ են և մե ծա ցած, բայց ոչ 
այն քան պինդ, ինչ պես կրու պոզ պնևմո նիա յի դեպ քում Սեղ մե լիս ար տա զատ
վում է մեծ քա նա կութ յամբ մուգ, պղտոր հե ղուկ: Բ րոն խոպնև մո նիա յի վեր ջին 
շրջա նում ախ տա հար ված բլթե րը ձեռք են բե րում գորշ կարմ րա վուն և վեր
ջա պես գորշ գույն: Ե րանգ նե րի այդ պի սի հա ջոր դու մը բազ մա քա նակ պնևմո
նա յին օ ջախ նե րի դեպ քում և գո տի նե րի ա ռանձ նա նա լը մե կը մյու սից, թո քե րի 
հատ ման մա կե րե սին տա լիս են խայ տաբ ղետ (մար մար յա) տեսք:
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ԱԽՏԱՆՇԱՆՆԵՐԸ: Տար բե րում են հի վան դութ յան սուր, են թա սուր և ք րո
նի կա կան ձևե րը: Սուր ձևը հա ճախ հան դի պում է շատ ե րի տա սարդ հա սա
կում և, որ պես կա նոն, թեր զար գա ցած նե րի (հի պոտ րո ֆիկ նե րի) մոտ: Են թա
սուր բրոն խոպնև մո նիա յով հի վան դա նում են կե րակր ման և խ նամ քի վատ 
պայ ման նե րում գտնվող մատ ղաշ նե րը, չնա յած նա կա րող է լի նել նաև սուր 
ձևի շա րու նա կութ յուն։ Բ րոն խոպնև մո նիա յի քրո նի կա կան ըն թաց քը բնո րոշ 
է մատ ղաշ նե րին մայ րե րից ան ջա տե լու շրջա նին:

 Հա զը, փռշտո ցը և ք թանցք նե րի լոր ձա հոս քը, մարմ նի նոր մալ ջեր
մութ յան դեպ քում (38,039,5) ԲՐՈՆ ԽՈՊՆԵՎՄՈՆԻԱՅԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ 
ԱՌԱՋԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐՆ ԵՆ: Ընդ ո րում ա խոր ժա կը պահ պան վում է, ընդ հա
նուր վի ճա կը բա վա րար է: Հի վան դութ յան 35րդ  օ րը ախ տած նութ յան մեջ է 
ընդգրկ վում թո քա յին միկ րոֆ լո րան: Այդ պա հից մարմ նի ջեր մութ յա նը բարձ
րա նում է 0,5°1,5°ով: 

Բախ ման ժա մա նակ նշվում է բթա ցած ձայն, եր բեմն ճա քած կճու ճի ձայ
նով: Ք րո նի կա կան ըն թաց քին բնո րոշ են նաև կեն դա նու ա ճի հետ մնա լը, քա
շա ճի նվա զու մը, միշտ պառ կե լու ցան կութ յու նը, խո զե րի քթի հա յե լու և կճ
ղակ նե րի սևա ցու մը:

Ռենտ գե նա դիտ ման ժա մա նակ փոքր կեն դա նի նե րի կրծքի վան դա կում 
հայտ նա բեր վում են օ ջա խա յին ստվեր ներ։ 

ԸՆԹԱՑՔԸ։ Բազ մա զան է։ Բա րեն պաստ ել քի դեպ քում հի վան դութ յունն 
ա վարտ վում է 1820 օ րում, բայց հա ճախ ձգվում է մի շարք բար դա ցում նե րով, 
ինչ պես թո քե րի աբս ցես նե րի, գանգ րե նա, թա րա խա կա տա ռա յին պնևմո նիա, 
պնդա ցում (ին դու րա ցիա), հյուս վածք նե րի թա րա խա յին քայ քա յում և  այլն:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Քա նի որ բրոն խոպնև մո նիան հա ճախ ըն դու նում է զանգ
վա ծա յին բնույթ, ա պա հի վան դութ յան ախ տո րոշ ման հա մար օգ տա գոր ծում են 
ընդ հա նուր և յու րա հա տուկ հե տա զոտ ման հա մա լիր մե թոդ ներ, հաշ վի առ նե
լով է պի զոո տիկ տվյալ նե րը (հա սա կա յին զգայ նութ յու նը, սե զո նայ նութ յու նը), 
կլի նի կա կան նշան նե րը (փռշտոց, հազ, հի վան դութ յան սկզբնա կան շրջա նում 
տեն դի բա ցա կա յութ յուն, հևոց ներ, տա խի կար դիա, ընդ միջ վող տենդ, ա նո
րեք սիա), բնո րոշ ախ տա բա նաա նա տո միա կան փո փո խութ յուն նե րը (թո քե րի 
լո բուլ յար ախ տա հա րում ներ, սեպ տիկ պրո ցես նե րի բա ցա կա յութ յուն) և ներ
քին օր գան նե րից (լ յարդ, փայ ծաղ, ե րի կամ ներ, սիրտ) և  ոսկ րա ծու ծից վերց
րած ար յան ման րէա բա նա կան հե տա զո տութ յան բա ցա սա կան արդ յունք նե րը։ 
Ախ տո րոշ ման գոր ծում հաշ վի են առն վում նաև ռենտ գեն հե տա զո տութ յան 
տվյալ նե րը: Ռենտ գեն յան հե տա զո տութ յան մե թոդ նե րից ա նաս նա բու ժա կան 
պրակ տի կա յում հե ռան կա րա յին է հա մար վում ֆլյա րոգ րա ֆիան։  

ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՉ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Որ պես զի բրոն խոպնև մո նիա յով հի վանդ 
կեն դա նի նե րի բու ժու մը արդ յու նա վետ լի նի, անհ րա ժեշտ է բրոն խոպնև մո
նիան ճիշտ տար բե րա կել վա րա կիչ ծա գում ու նե ցող պնևմո նիա նե րից, ո րոնք 
պայ մա նա վոր ված են յու րա հա տուկ հա րու ցի չով (դիպ լո կո կեր, պաս տե րել ներ, 
վի րուս ներ և այլն): Բ րոն խոպնև մո նիա յի ճիշտ ախ տո րո շու մը արդ յու նա վետ 
բուժ ման և կան խար գել ման կար ևոր պայ ման նե րից մեկն է: Պնև մո նիա յով հի
վանդ մատ ղաշ նե րից վի րուս ան ջա տե լու դեպ քում անց կաց նում են կեն սա
բա նա կան փորձ լա բո րա տոր կեն դա նի նե րի կամ հի վան դութ յան նկատ մամբ 
ա պա հով տնտե սութ յուն նե րից վերց րած զգա յուն մատ ղա շի վրա: Ու սում նա
սի րում են վի րու սի ցի տո պա թո գեն ազ դե ցութ յու նը (ՑՊԱ) հյուս ված քա յին 
կուլ տու րիա յի վրա և  այլն: Վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում մատ ղաշ
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նե րի և հա սա կա վոր կեն դա նի նե րի մոտ պնևմո նիա նե րը ար տա հայտ վում են 
միև նույն աս տի ճա նով: Տար բե րութ յու նը միայն հի վան դութ յան կլի նի կա կան 
ար տա հայտ ման ծան րութ յան մեջ է: Մատ ղաշ նե րի մոտ վա րա կիչ պնևմո նիա
նե րը ըն թա նում են սուր և գեր սուր ձևով, իսկ հա սա կա վոր կեն դա նի նե րի 
մոտ՝ են թա սուր և ք րո նի կա կան: Վա րա կիչ պնևմո նիա նե րի ժա մա նակ հա մա
լիր թե րա պիան պետք է ընդգր կի այն պի սի է թիոտ րոպ/1/ մի ջոց ներ, ինչ պի
սիք են բու ժիչ գե րի մուն շի ճուկ նե րը և դ րանց գամ մագլո բու լին նե րը (ա ռան
ձին դեպ քե րում բակ տե րո ֆա գե րը) հա մակ ցե լով ոչ յու րա հա տուկ բուժ ման 
հետ (ակ տիվ հա կա ման րէա յին պրե պա րատ ներ):

Բ րոն խոպնև մո նիան հա ճախ ա ռա ջա նում է տար վա ան բա րեն պաստ ե ղա
նակ նե րին՝ անձր ևա յին գար նա նը, շոգ ամ ռա նը և ցուրտ ձմռա նը, իսկ վա րա
կիչ պնևմո նիան՝ տար վա ցան կա ցած ժա մա նակ, հա տուկ հա րու ցի չի, զգա յուն 
կեն դա նի նե րի և հի վան դութ յան ա րագ տա րած մա նը նպաս տող պայ ման նե րի 
առ կա յութ յան դեպ քում:

 Բ րոն խոպնև մո նիա յի հիմ նա կան կլի նի կա կան նշան ներն են՝ շնչա ռա կան 
ու ղի նե րի հան կար ծա կի ախ տա հա րու մը, քթանցք նե րից ար տա հոս քը (լոր ձա
յին բնույ թի), փռշտո ցը, հա զը և  այլն:

 Վա րա կիչ պնևմո նիա նե րը (պաս տե րե լոզ, դիպ լո կո կա յին վա րակ և  այլն) 
բնո րոշ են նա խան շան նե րով, ո րոնք հա տուկ են սեպ տիկ պրո ցես նե րին, ո րի 
դեպ քում միշտ նկատ վում են կա յուն տի պի տենդ (մարմ նի ջեր մութ յու նը 41
42°), ընդ հա նուր ընկճ վա ծութ յուն, ա նու ժութ յուն (ա դի նա միա), ա խոր ժա կի 
բա ցա կա յութ յուն (ա նո րեք սիա), ծա րավ, տա խի կար դիա և  այլ նշան ներ, ո րոնք 
հաս տա տում են հի վան դութ յան ա ռա ջա նա լու սկիզ բը: Տե սա նե լի լոր ձա թա
ղանթ նե րը կարմ րած են և  ու նեն ար յու նա զե ղում ներ (կե տա յի նից մինչև բծա
վոր և զո լա վոր): Շատ հի վանդ նե րի մոտ նշվում են այն պի սի ար տա քիր տա յին 
պրո ցես ներ, ինչ պի սիք են կոն յուկ տի վի տը և ռի նի տը; Սեպ տիկ պրո ցե սի ի 
հայտ գա լու 37րդ  օ րը (պաս տե րե լո զի սուր ըն թաց քի ժա մա նակ կրծքա յին 
ձևը և  այլն) հաս տատ վում են շնչա կան ու ղի նե րի ախ տա հար ման նշան ներ 
հևոց նե րի ձևով: Հոս քը քթանցք նե րից փո փոխ վում է, կախ ված թո քե րում տե
ղի ու նե ցող հե պա տի զա ցիա յի փու լից (պարզ շճա յի նից մինչև ժան գա կարմ
րա վուն և դեղ նա թա րա խա յին գույ նի, ար յան խառ նուրդ նե րով): Հա զը ծանր 
է և շա րու նակ վող, հևոց նե րը ու ժե ղա նում են։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Բ րոն խոպնև մո նիա յի ժա մա նակ բա ցի թո քե րից ախ տա հար
վում են նաև այլ օր գան ներ և հա մա կար գեր: Այդ պատ ճա ռով էլ ներ կա յումս 
ոչ վա րա կիչ բրոն խոպնև մո նիա յով հի վանդ կեն դա նի նե րի բուժ ման հա մար 
մշակ ված են հա մա լիր մե թոդ ներ․

 հա կա միկ րո բա յին թե րա պիա, օգ տա գոր ծե լով հա կա բիո տիկ ներ և սուլ
ֆա նի լա մի դա յին պրե պա րատ ներ՝ ներ քին, ներշն չա փո ղա յին, ներ թո քա յին, 
ներմ կա նա յին, աէ րո զոլ;

 թթված նի նե րար կում՝ նե րո րո վայ նա յին և  են թա մաշ կա յին;
 նո վո կաի նա յին բլո կա դա ներ;
 ընդ հա նուր խթա նող և սիմպ տո մա տիկ թե րա պիա; 
 խմբա կա յին թե րա պիա յի մե թոդ ներ՝ կի րա ռե լով․
 կե րա յին հա կա բիո տիկ ներ և վի տա մի նա հան քա յին պատ րաս տուկ ներ: 

Բուժ ման հիմ քում ըն կած է կե րակր ման և խ նամ քի լավ պայ ման նե րի ստեղ
ծու մը: Նախ քան բու ժու մը սկսե լը անհ րա ժեշտ է հի վանդ կեն դա նի նե րին մե
1 Էթիոտրոպ` երբ վերացվում է հիվանդության պատճառը:
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կու սաց նել ա ռողջ նե րից։ Դ րա նով կա րե լի է կան խել հա կա բիո տի կա կա յուն 
միկ րոֆ լո րա յի տա րա ծու մը, որն ա ռա ջա նում է հա կա միկ րո բա յին պատ րաս
տուկ ներ օգ տա գոր ծե լու ժա մա նակ: 

Սո վո րա բար հի վանդ կեն դա նի նե րը պառ կում են ախ տա հար ված կող մի վրա 
(շնչա հեղ ձութ յու նից խու սա փե լու հա մար կեն դա նին ըն դու նում է հա կա դիր դիրք)։  

Բու ժիչ հա մա լիր մի ջո ցա ռում նե րի մեջ հիմ նա կան օ ղա կը ոչ սպե ցի ֆիկ 
հա կա ման րէա յին պատ րաս տուկ նե րի միա ժա մա նակ օգ տա գոր ծումն է, հա
մակ ցե լով սիմպ տո մա տիկ, խթա նող, պաշտ պա նիչ, դիե տիկ և պա թո գե նե տիկ 
թե րա պիա յի հետ: 

Հա կա ման րէա յին թե րա պիա անց կաց նե լուց ա ռաջ, լա բո րա տոր պայ
ման նե րում ո րո շում են թո քա յին միկ րոֆ լո րա յի զգայ նութ յու նը այդ պատ
րաս տուկ նե րի նկատ մամբ, դրա նով իսկ ա ռանձ նաց նե լով ա վե լի ակ տիվ հա
կա ման րէա յին դե դո րայ քը։ Այդ նպա տա կով լա բո րա տո րիա են ու ղարկ վում 
ախ տա հար ված թո քի կտոր ներ (ան կու մից հե տո) կամ բրոն խա յին լոր ձը (կեն
դա նի ժա մա նակ)։

Վեր ջին տա րի նե րին կեն դա նի նե րի բուժ ման հա մար օգ տա գոր ծում են կի
սաար հես տա կան պե նի ցի լին ներ՝ 

 օք սա ցի լի նը, ամ պի ցի լի նը, մե տի ցի լի նը և ն րանց հա մակ ցու մը նեո մի ցի
նի, ստրեպ տո մի ցի նի և տետ րա ցիկ լի նի հետ:

Բ րոն խոպնև մո նիա յով հի վանդ հոր թե րի (եր կու շա բա թից բարձր հա սա կի) 
բուժ ման հա մար Ն.Պ. Գո վո րո վը ա ռա ջար կում է․

 նո վար սե նոլ՝ նե րակ նա յին մե թո դով: Նո վար սե նո լի 50%ոց լու ծույ թը կա
թեց նում են շաղ կա պե նու վրա, յու րա քանչ յուր աչ քում 510 կա թիլ, օ րա կան 
եր կու ան գամ, 23 օր շա րու նակ:

Բ րոն խոպնև մո նիա յով հի վանդ հոր թե րի բուժ ման հա մար մեծ հա ջո ղու
թյամբ կի րառ վում է․

 հա կա ման րէա յին և  այլ պատ րաս տուկ նե րի աէ րո զոլ մե թո դը: Այդ նպա
տա կով օգ տա գործ վում են աե րո զո լա յին գե նե րա տոր ներ, ո րոնք հնա րա վո
րութ յուն են տա լիս ստա նալ աէ րո զո լի 0.515 միկ րոն տրա մագ ծով մաս նիկ
ներ, փո շիաց նե լով դե ղան յու թե րի լու ծույթ նե րը մեկ րո պեում 3080 մլ: 

Օր գա նիզ մի բնա կան ի մու նո բիո լո գիա կան դի մադ րո ղա կա նութ յու նը 
բարձ րաց նե լու հա մար խոր հուրդ է տրվոււմ․

 հի վանդ մատ ղաշ նե րին ներմ կա նա յին նե րար կել ոչ սպե ցի ֆիկ գամ մա
գլո բա լին, գամ մա բե տա գլո բու լին ներ կամ պո լիգլո բու լին ներ 1մլ/կգ չա
փով, 23 ան գամ, 48 ժամ ընդ մի ջու մով: 

 Գ լո բու լին նե րի փո խա րեն կա րե լի է օգ տա գոր ծել նաև սպի տա կու ցա յին 
հիդ րո լի զին Լ 103, կամ ներ քին ձևով մե թի լու րա ցիլ:

Որ պես հա կաա լեր գիկ և  ա նոթ նե րի թա փան ցե լիութ յու նը ի ջեց նող պրե
պա րատ ներ քին տալ․

 կալ ցիու մի քլո րի դի 20%ա նոց լու ծույթ, օ րա կան 23 ան գամ, 
կ  ալ ցիու մի գլ յու կո նատ, սուպ րաս տին, դի մեդ րոլ կամ պի պոլ ֆեն: 
Բ րոն խոպնև մո նիա յի ծանր ըն թաց քի դեպ քում խոր հուրդ է տրվում կի րա

ռել փո խա րի նող և սիմպ տո մա տիկ թե րա պիա յի մե թոդ ներ: Այդ նպա տա կով 
կեն դա նի նե րին խմբա կա յին ձևով տալ վի տա մին ներ (A,D և  այլն), վի տա մի
նա յին լրա ցու ցիչ կեր, միկ րո տար րեր, իսկ ան հա տա կան թե րա պիա յի հա մար 
նշա նա կում են սրտա նո թա յին հա մա կար գը կար գա վո րող դե ղո րայք, խոր խա
բեր, ներծ ծու մը ու ժե ղաց նող, մի զա մուղ և ս տա մոք սաա ղի քա յին ու ղի նե րի 
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շար ժու մը ու հյու թա զա տութ յու նը (սեկ րե ցիան) բա րե լա վող մի ջոց ներ:
Այս հի վան դութ յան դեպ քում բուժ ման արդ յուն քը կախ ված է թո քե րի ախ

տա հար ման աս տի ճա նից: Հի վան դութ յան սկզբնա կան շրջա նում բրոն խոպնև
մո նիա յով հի վանդ կեն դա նի նե րի բու ժու մը (կա տա ռա յին բրոն խոպնև մո նիա յի 
դեպ քում) տա լիս է ա վե լի լավ արդ յունք, քան նրա հե տա գա (կա տա ռա թա րա
խա յին բրոն խոպնև մո նիա յի ժա մա նակ), իսկ ա վե լի ուշ ժա մա նա կաշր ջա նում, 
այ սինքն, թա րա խա նեկ րո տիկ ձևի դեպ քում բու ժու մը նպաս տա վոր չէ;

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Անհ րա ժեշտ է նոր մալ պայ ման ներ ստեղ ծել պտղի նե
րար գան դա յին զար գաց ման հա մար, վե րաց նել նո րա ծին նե րի և մատ ղաշ նե րի 
տե ղա վոր ման ու կե րակր ման գոր ծում տեղ գտած թե րութ յուն նե րը:

Բ րոն խոպնև մո նիաի պրո ֆի լակ տի կա յում կար ևոր նշա նա կութ յուն ունի 
թարմ օ դում օր գա նիզ մի կո փու մը։ Հոր թե րը զբո սահ րա պա րակ պետք է 
բաց թող նել 1520 օ րա կան հա սա կից, աս տի ճա նա բար ա վե լաց նե լով այն տեղ 
գտնվե լու ժա մա նա կը, բայց ան պայ ման ակ տիվ շար ժու մով:

Խոճ կոր նե րը դուրս էն բեր վում զբո սան քի մայ րե րի հետ. սկսած 10 օ րա կան 
հա սա կից, աս տի ճա նա բար ա վե լաց նե լով ա զատ շար ժում նե րի ժա մա նա կը.

Գառ նե րը մայ րե րի հետ թող նում են զբո սան քի վաղ գար նա նը 57 օ րա կան հա
սա կից, ա նաս նա շեն քից դուրս (ծած կի տակ) թող նում են օ րա կան մի քա նի ժամ։

Բ րոն խոպնև մո նիա յի վաղ ախ տո րոշ ման հա մար նպա տա կա հար մար է 
անց կաց նել ֆլ յու րոգ րա ֆիա՝ օգտ վե լով դյու րա տար ա պա րա տից:

Բ րոն խոպնև մո նիա յից (ինչ պես նաև շնչա կան հա մա կար գի մյուս հի վան
դութ յուն նե րից) մատ ղա շին պաշտ պա նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է շեն քե րում 
պահ պա նել զոո հի գիե նիկ  նոր մե րը /տես մո դուլ 22ը՝ Տար բեր տե սա կի կեն
դա նի նե րի մատ ղաշ նե րի պահ ված քի և խ նամ քի պայ ման նե րը/։

23․1․5․2 ՄԱՐՍՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
23․1․5․2․1 ԴԻՍՊԵՊՍԻԱ 
Նո րա ծին նե րի դիս պեպ սիան /Dispepsia/ ոչ վա րա կիչ հի վան դութ յուն է, ո րի 

ժա մա նակ տե ղի է ու նե նում ստա մոք սաա ղի քա յին հա մա կար գի ֆունկ ցիո նալ 
խան գա րում: Այդ դեպ քում խան գար վում են ստա մոք սաա ղի քա յին ու ղի նե րի 
հյու թա զա տա կան, ֆեր մեն տա յին և շար ժո ղա կան ֆունկ ցիա նե րը, ո րի հետ
ևան քով օր գա նիզ մում խախտ վում է նյու թա փո խա նա կութ յու նը: Դիս պեպ
սիա յով հի վան դա նում է բո լոր տե սա կի գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի 
մատ ղա շը, ծնվե լուց ան մի ջա պես հե տո, 1 օ րա կա նից մինչև 6 օ րա կան հա սա
կում: Նո րա ծին նե րի դիս պեպ սիա յի դեպ քում օր գա նիզ մի դի մադ րո ղա կա նու
թ յունն ընկ նում է, ախ տա ծին ման րէ նե րը կա րող են շատ բուռն կեր պով ա ճել 
և հի վան դութ յունն ա վե լի բար դաց նել: Ոչ մի մատ ղաշ չի կա րող հաղ թա հա րել 
այս հի վան դութ յու նը, ե թե գտնվում է վատ զոո հի գիե նիկ պայ ման նե րում:

Դիս պեպ սիա նե րը պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի է բա ժա նել եր կու տե սա կի՝ 
հա սա րակ և թու նա վոր:

 Հա սա րակ դիս պեպ սիան տևում է ըն դա մե նը մի քա նի օր և բուժ ման դեպ
քում մատ ղա շը շուտ ա ռող ջա նում է, բայց ե թե այն ժա մա նա կին չեն բու ժում, 
կա րող է վե րած վել թու նա վոր դիս պեպ սիա յի, ո րի դեպ քում ախ տա բա նա կան 
պրո ցես ներն ա վե լի խորն են և հա մե մա տա բար ա վե լի դժվար է բուժ վում։

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ: Նո րա ծին  հոր թե րի, գառ նե րի, խոճ կոր նե րի և մ յուս տե
սա կի  կեն դա նի նե րի  մատ ղա շի   դիս պեպ սիան  բազ մա պատ ճա ռա յին հի վան
դութ յուն է:
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Պատ կե րա վոր ա սած, դիս պեպ սիա յի նկատ մամբ յու րա քանչ յուր ա նա պա
հով տնտե սութ յու նում կա րե լի է ա ռանձ նաց նել հի վան դութ յան յու րա հա տուկ 
(ա ռանձ նա հա տուկ) պատ ճառ ներ: Դիս պեպ սիա յի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե
րը կա րե լի է բա ժա նել հետև յալ խմբե րի՝

 դիս պեպ սիա ներ, ո րոնք կապ ված են պտղի նե րար գան դա յին զար գաց
ման շրջա նի ան բա րեն պաստ գոր ծոն նե րի ազ դե ցութ յան հետ, ո րոն ցով պայ
մա նա վոր ված է պտղի թեր զար գա ցու մը (հի պոտր ֆան),

 դիս պեպ սիա ներ՝ պայ մա նա վոր ված նո րած նի օր գա նիզ մի վրա ազ դող 
ար տա կարգ գոր ծոն նե րով (վատ կե րակր ման, խնամ քի, պահ ված քի և բ նակ
լի մա յա կան պայ ման ներ)։

Դիս պեպ սիա յի է թիո լո գիա յում կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նեն նաև ար
տա քին մի ջա վայ րի ան բա րեն պաստ պայ ման նե րը: Այդ պի սի ան բա րեն պաստ 
պայ ման նե րից են միկ րոկ լի մա յի ոչ յու րա հա տուկ ագ դակ նե րը և կե րակր
ման ան բա րեն պաստ պայ ման նե րը, պայ մա նա կան ախ տա ծին միկ րոֆ լո րա յի 
ազ դե ցութ յու նը և  այլն։ Պայ մա նա կան ախ տա ծին միկ րոֆ լո րան գտնվում է 
միկ րոօր գա նիզմ նե րի հետ հա վա սա րակշ ռութ յան մեջ: Ո րո շա կի պայ ման նե
րի առ կա յութ յան դեպ քում (մակ րոօր գա նիգ մի թու լա ցում և ման րէ նե րի ախ
տած նութ յան բարձ րա ցում) այդ հա վա սա րակշ ռութ յու նը խախտ վում է:

Հատ կան շա կան է, որ ո րոշ հե ղի նակ ներ դիս պեպ սիան հա մա րում են վա
րա կիչ հի վան դութ յուն: Հի վան դութ յան վա րա կիչ բնույ թը պար զե լու հա մար 
նրանք հոր թե րին տրվող խե ժին և կա թին խառ նել են տոք սիկ դիս պեպ սիա յով 
ան կած հոր թի ա ղի քա յին պա րու նա կութ յու նը: Փոր ձե րից պարզ վել է, որ այն 
հոր թե րը, ո րոնք ծնվել են լիար ժեք կե րե րով սնված մայ րե րից, դիս պեպ սիա
յով չեն հի վան դա ցել և  ոչ մի ախ տա բա նա կան փո փո խութ յուն չի նկատ վել, 
իսկ թերսն ված մայ րե րից ստաց ված հոր թե րը ար դեն երկ րորդ կե րակ րու մից 
հե տո ու նե ցել են ու ժեղ լուծ: Ըստ հե տա զո տո ղի, պայ մա նա կան ախ տա ծին 
միկ րոֆ լո րան ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն է ու նե նում թու նա վոր դիս պեպ սիա յի 
զար գաց ման գոր ծում, բայց չի հան դի սա նում նրա ա ռաջ նա յին պատ ճա ռը, 
այն ու ղեկ ցում և խո րաց նում է ախ տա բա նա կան պրո ցե սը:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Նո րա ծին նե րի կե րակր ման գոր ծում տար բեր թե
րութ յուն նե րը ա ռա ջաց նում են խի ժի մար սե լիութ յան խան գա րում, իսկ 
ա ղիք նե րի գա լա րակծ կան քի խան գա րու մը, ո րը տե ղի է ու նե նում ե րի տա
սարդ օր գա նիզ մի գերմր սե ցու մից կամ գեր ջեր մութ յան դեպ քում, ա ռաջ է 
բե րում աս ցեն զիա (ան ցում) հաստ ա ղիք նե րի միկ րոֆ լո րա յի ան ցու մը բա
րակ ա ղիք ներ: Ա ղիք նե րի նոր մալ միկ րոֆ լո րան փո խա րին վում է մեծ սպոր 
ա ռա ջաց նող ցու պիկ նե րով, ա նաէ րոբ նե րով, կո կա յին միկ րոբ նե րով և միկ
րոբ նե րի այլ տե սակ նե րով: Այս պի սով, փո փոխ վում է գրամդ րա կան և գ րամ
բա ցա սա կան ման րէ նե րի հա րա բե րութ յու նը, ո րը հասց նում է ա ղիք նե րի 
ֆունկ ցիա նե րի խան գար ման, իսկ տոք սի գեն ման րէ նե րի շա տա ցու մը՝ տոք
սի կո զի ա ռա ջաց ման: Ջ րա յին քաղ ցը, ո րը ա ռա ջա նում է փոր լու ծի հետ ևան
քով, նվա զեց նում է մար սո ղա կան գեղ ձե րի ար տա զա տութ յու նը, քչա նում է 
ֆեր մենտ նե րի ար տադ րութ յու նը, ո րոնք մաս նակ ցում են կա թի և մ յուս կե
րե րի մարս մա նը (ստա մոք սում և  ա ղիք նե րում): Դույ լե րով կե րակ րե լիս կամ 
կե րակր ման ռե ժի մի խան գար ման դեպ քում հոր թե րը կա թը (խի ժը) խմում են 
մեծ կու մե րով, ա գա հո րեն: Այդ դեպ քում խի ժը բա վա րար չա փով թքի հետ չի 
շա ղախ վում: Կե րակ րա յին ա կո սից դուրս է թափ վում չգոր ծող նա խաս տա
մոքս ներ, որ տեղ են թարկ վում է նե խա յին քայ քայ ման: Բա ցի այդ, մեծ քա նա
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կով մուտք գոր ծե լով շրդան, խի ժը նոր մալ կեր պով չի են թարկ վում ստա մոք
սահ յու թի ազ դե ցութ յա նը և  այն տե ղից անց նե լով ա ղիք ներ, ա ռաջ է բե րում 
մար սո ղութ յան խան գա րում:

 Պարզ վել է, որ գաղտ նի մաս տի տով հի վանդ կո վե րի և  ոչ խար նե րի, ինչ
պես նաև ան ցած լակ տա ցիա յի ըն թաց քում մաս տի տով հի վան դա ցած կեն դա
նի նե րի խի ժը լիար ժեք չէ (նրա նում բա ցա կա յում է տրիպ սի նի ին գի բի տո րը՝ 
ար գե լա կի չը), ո րի հետ ևան քով խան գար վում է մոր կող մից նո րած նի մար սո
ղա կան օր գան նե րի մի ջո ցով գամ մագլո բու լի նի փոք րա ցու մը: Այդ պի սի մայ
րե րից ծնված հոր թե րի 90%ը և գառ նե րի 87%ը կյան քի հենց ա ռա ջին օ րե րին 
հի վան դա ցել են դիս պեպ սիա յով (Ա լի կաև Վ.Ա.).

 Հոր թե րի, գառ նե րի և խոճ կոր նե րի սննդի մեջ վի տա մին Aի և կա րո
տի նի պա կա սի հետ ևան քով ման րէ նե րի հա մար է պի թե լա յին բար յե րը ա վե լի 
ան ցա նե լի է դառ նում: 

 C վի տա մի նի պա կա սը խիստ կեր պով ազ դում է ստա մոք սի հյու թա զա
տող ֆունկ ցիա յի վրա, ո րի հետ ևան քով խան գար վում է կա թի և խի ժի մար
սե լիութ յու նը: 

 B խմբի վի տա մին նե րի պա կա սի դեպ քում խան գար վում են ստա մոք սի և  
ա ղիք նե րի կծկում նե րը, ո րը տա նում է դե պի մար սո ղութ յան պրո ցե սի խան
գա րում, ա ղիք նե րում միկ րոֆ լո րա յի վե րա բաշխ ման և կե րե րի ոչ ճիշտ մարս
ման հետ ևան քով ա ռա ջա ցած նյու թե րի ներծ ծում: 

 Հան քա յին նյու թե րի պա կա սը ա մե նից ա ռաջ ազ դում է ա ղաթթ վի և 
ֆեր մենտ նե րի ա ռա ջաց ման, ինչ պես նաև շրդա նում կամ ստա մոք սում կա
թի մա կարդ ման վրա։ Այդ դեպ քում ֆեր մենտ նե րի ազ դե ցութ յու նը կա թի կամ 
խի ժի վրա, ստա մոք սում (շրդա նում) լի նում է ան բա վա րար, հետ ևա բար, խի
մու սը անց նե լով բա րակ ա ղի քով, չի կա րող նոր մալ մարս վել, ներծծ վել, ա ռաջ 
է գա լիս փոր լուծ, ո րը նպաս տում է ա ղիք նե րից ոչ նոր մալ մարս ված նյու թե րի 
հե ռաց մա նը, ո րոնք օժտ ված են թու նա վոր հատ կութ յամբ:

Դիս պեպ սիա յի ժա մա նակ հյուս վածք նե րում և  ար յան մեջ կու տակ վում է 
հիս տա մին, ո րը տոք սիկ կեր պով ազ դում է կենտ րո նա կան նյար դա յին հա մա
կար գի վրա, խան գա րում է մար սո ղա կան օր գան նե րի կծկող և հ յու թա զա տող 
ֆունկ ցիան, ա ռաջ է բե րում սիր տա նո թա յին հա մա կար գի ան բա վա րա րութ
յուն և  օր գա նիզ մի ի մու նա կեն սա բա նա կան   ակ տի վութ յան   թու լա ցում:   
Ախ տա բա նա կան պրո ցե սի մեջ են ընդգրկ վում բո լոր հա մա կար գե րը։ Խան
գար վում է ա ղի քա յին բար յե րի ան ցե լիութ յու նը, ընկճ վում է լ յար դի տոք սին
ներ չե զո քաց նող ֆունկ ցիան, ո րի հետ ևան քով օր գա նիզ մում կու տակ վում 
են թույ ներ: Թույ նե րի ազ դե ցութ յու նից խան գար վում է կենտ րո նա կան նյար
դա յին հա մա կար գի գոր ծու նեութ յու նը, ո րը հասց նում է ա դի նա միա յի, ջղաձ
գութ յան կամ ան տար բեր վի ճա կի:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Դիա կը խիստ 
հյուծ ված է, մկան նե րի ծա վա լը փոք րա ցած, նշվում են ջրազր կութ յան նշան
ներ (աչ քե րը փոս ըն կած են, են թա մաշ կա յին բջջան քը՝ չոր)։ Սր տի մկան նե րը 
չոր են և թոշ նած: Է պի կար դի տակ նշվում են կե տա յին ար յու նա զե ղում ներ: 
Ար յու նա զե ղում ներ նկատ վում են նաև մար սո ղա կան օր գան նե րում (շրդան, 
ա ղիք ներ): Ն կատ վում են շրդա նի լոր ձա թա ղան թի սնու ցա խան գա րիչ (դիստ
րո ֆիկ) փո փո խութ յուն ներ և  ա նո թա յին հա մա կար գի խան գա րում ներ, հի
պե րե միա և  ար յու նա զե ղում ներ: Ա ղիք նե րում զո լա վոր և  օ ջա խա յին հի պե րե
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միա, շրդա նում հայտ նա բեր վում են պինդ կա զեի նա յին մա կար դուկ ներ, իսկ 
ա ղիք նե րում՝ թանձր լորձ: Մի զու կա յին ավ շա յին հան գույց նե րը մե ծա ցած 
են: Լ յար դը՝ բաց կա վան ման գույ նի: Լե ղա պար կը լցված է թանձր խտաս տի
ճա նի մուգ գույ նի լե ղիով:

ՆՇԱՆՆԵՐԸ: Ըստ ըն թաց քի տար բե րում են հա սա րակ և թու նա վոր դիս
պեպ սիա ներ: 

 Հա սա րակ դիս պեպ սիան բնո րոշ է մար սո ղութ յան խան գա րում նե րով, 
ա ռանց հի վան դի ընդ հա նուր վի ճա կի էա կան փո փոխ ման: 

 Թու նա վոր դիս պեպ սիա յի ժա մա նակ նշվում է ա խոր ժա կի կո րուստ, փրփրա
խառն լուծ, ին տոք սի կա ցիա, օր գա նիզ մի ջրազր կութ յուն և  ընկճ ված վի ճակ: 

 Ջեր մութ յու նը, ինչ պես հա սա րակ, այն պես էլ թու նա վոր դիս պեպ սիա յի 
դեպ քում տա տան վում է նոր մա յի սահ ման նե րում:

 Հա սա րակ դիս պեպ սիան ըն թա նում է ա րա գա ցած դե ֆե կա ցիա յով, ար
տա թո րան քը՝ ջրիկ, թու նա վոր փրփրա խառն լու ծով, կղան քը լի նում է հե ղուկ, 
վատ հո տով, դեղ նա նարն ջա գույն, եր բեմն կա նա չա վուն:

 Թու նա վոր դիս պեպ սիա յով հի վանդ հոր թե րի մոտ ա րագ զար գա նում է ին
տոք սի կա ցիա, որն ար տա հայտ վում է ընկճ վա ծութ յամբ, մկա նա յին դո ղով, մաշ
կա յին զգայ նութ յան թու լա ցու մով, ա դի նա միա յով: Այս պի սի հի վանդ նե րի մոտ 
վառ կեր պով ար տա հայտ վում են ջրազր կութ յան նշան ներ (հյուծ վե լը, մա զա
ծած կի գզգզվե լը, աչ քե րի փոս ընկ նե լը, քթա հա յե լու չո րա նա լը)։ Մաշ կի տար բեր 
հատ ված նե րում ջեր մութ յու նը միա տե սակ չէ, ա կանջ նե րը, պո չը, քթա հա յե լին, 
վեր ջա վո րութ յուն նե րի ծայ րա մա սե րը, ո րո վայ նի ստո րին պա տը սա ռը վի ճա
կում են: Հի վանդ նե րի կղան քը ար տա թոր վում է ոչ կա մա յին շատ վատ հո տով 
(սֆինկ տո րի թու լաց ման պատ ճա ռով): Պո չը և հե տին վեր ջա վո րութ յուն նե րը 
կեղ տոտ ված են կղան քա յին զանգ վա ծով: Խան գար վում է սրտի գոր ծու նեութ յու
նը: Ե րա կա զար կը թու լա ցած է, հա ճա խա կի, տո նե րը՝ խուլ: Տե սա նե լի լոր ձա թա
ղանթ նե րը ու նեն կա պույտ ե րանգ: Շն չա ռութ յու նը ա րա գա ցած է և դժ վա րա ցած

Հո գե վար քի (ա գո նիա) վի ճա կում կեն դա նի նե րը պառ կած են ան շարժ, գլու
խը ետ գցած, շնչա ռութ յու նը ծանր է, ընդ հատ վող, ջրիկ կղան քը ար տա թոր
վում է ոչ կա մա յին, վեր ջա վո րութ յուն նե րը, ա կանջ նե րը սառն են: Ա ռող ջա ցած 
կեն դա նի նե րի ա ճը և զար գա ցու մը ետ են մնում, նրանց դի մադ րո ղա կա նութ
յու նը՝ այլ հի վան դութ յուն նե րի նկատ մամբ։

Թու նա վոր դիս պեպ սիա յով հի վանդ նե րի մոտ ըն թաց քը սո վո րա բար 
ա վարտ վում է մա հով, 4872 ժամ վա ըն թաց քում:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Դր վում է կլի նի կա կան նշան նե րի և  ա նամ նե զա յին 
տվյալ նե րի հի ման վրա, հաշ վի առ նե լով տնտե սութ յան է պի զոո տիկ վի ճա կը, 
ինչ պես նաև հղի մայ րե րի և հոր թե րի կե րակր ման պայ ման նե րը, հաշ վի են 
առն վում դիա հերձ ման ման րէա բա նա կան հե տա զոտ ման արդ յունք նե րը:

Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում լա բո րա տո րիա ու ղար կել թարմ դիակ ներ 
կամ ախ տա բա նա կան նմուշ սիր տը, ո րի ա նոթ նե րը կա պում են լի գա տու րա
յով, խո ղո վա կաձև ոս կո րը, փայ ծա ղը, ա ղի քի կտո րը եր կու ծայ րից կապ ված 
վի ճա կում և  այլն: Ախ տա բա նա կան նմու շը կոն սեր վաց նում են․

 գլի ցե րի նի 30%ա նոց ջրա յին լու ծույ թով կամ կե րակ րի ա ղի 10%ա նոց 
լու ծույ թով։

Ախ տա բա նա կան նյու թը հե տա զոտ ման հա մար պի տա նի է 3 oր: Լա բո րա
տո րիա կա րե լի է ու ղար կել այն կեն դա նի նե րի կղան քը, ո րոնք ան տի բիո տիկ
նե րով չեն բուժ վել: Ն մու շը լա բո րա տո րիա են հասց նում 3 ժա մում, իսկ ե թե 
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հնա րա վոր չէ, ա պա պետք է կոն սեր վաց նել գլի ցե րի նի 30%ա նոց լու ծույ թում:
ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՉ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Տար բե րա կել կո լի բակ տե րո զից, պոր տա

յին ին ֆեկ ցիա յից, լեպ տոս պի րո զից և լիս տե րիո զից, օմ ֆա լոֆ լե բի տից (պոր
տա յին սեպ սիս՝ այս հի վան դութ յան դեպ քում մարմ նի ջեր մութ յու նը բարձ րա
նում է 0.51.5 ◦C)։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Պետք է վե րա կանգ նել մար սո ղութ յան նոր մալ ըն թաց քը, 
ջրաա ղա յին նյու թա փո խա նա կութ յու նը, ա ղիք նե րի միկ րոֆ լո րա յի նոր մալ 
կազ մը, սրտի գոր ծու նեութ յու նը, օր գա նիզ մի կեն սա բա նա կան տո նու սը, վե
րաց նել ման րէա յին տոկ սի կո զը: Բու ժա մի ջոց նե րը պետք է լի նեն կոմպ լեք
սա յին, կի րա ռե լով պա թո գե նե տիկ և սիմպ տո մա տիկ թե րա պիա յի մի ջոց ներ, 
դիե տո թե րա պիա, բա րե լա վել կե րակր ման և խ նամ քի պայ ման նե րը:

Հի վանդ կեն դա նի նե րին նշա նա կում են սո ված դիե տա 612 ժամ, գոլ վի ճա
կում տա լիս են ֆի զիո լո գիա կան լու ծույթ, հոր թե րին՝ ծծիչ նե րով, իսկ խոճ կոր
նե րին և գառ նե րին՝ ծծիչ ներ հագց րած շշե րով:

Տո քի կո զի խիստ ար տա հայտ ված ձևի ժա մա նակ․
 ֆիզ լու ծույթ (ստե րիլ) նե րար կում են են թա մաշ կա յին մի քա նի տե ղե

րում, հոր թե րին՝ 400500 մլ, գառ նե րին՝ 70150 մլ, խոճ կոր նե րին՝ 3050 մլ: 
 Լավ արդ յունք է ստաց վում Ռին գեր Լո կի լու ծույ թի են թա մաշ կա յին նե

րար կու մից․
 կե րակ րի աղ 9.0, 
 կալ ցիու մի քլո րիդ 0.2, 
 կե րակ րի սո դա 0.2, 
 գլ յու կո զա 1.0, 
 թո րած ջուր 1000.0): 

Այս լու ծույ թը հեշ տութ յամբ ներծծ վում է, վե րա կանգ նում ջրա յին բա լան սը 
և  օր գա նիզ մը հարս տաց նում ա ղե րով և  է լեկտ րո լիտ նե րով: Այն նե րար կում են 
գոլ վի ճա կում, օ րա կան 2 ան գամ։

 Ծանր դեպ քում հի վանդ հոր թե րի ստա մոք սը լվա նում են կա լիու մի հի
պեր ման գա նա տի 1:5000 լու ծույ թով: 

 Հոր թե րին խի ժով կե րակ րում են սո ված դիե տա յից հե տո, տա լով կե րա
բաժ նի 1/4 չա փով, աս տի ճա նա բար հասց նե լով լրիվ կե րա բաժ նի: 

 Մար սո ղութ յու նը կար գա վո րե լու հա մար կե րակ րե լուց 1015 րո պե ա ռաջ 
հոր թե րին պետք է տալ ստա մոք սի բնա կան հյութ 3050 մլ, նոս րաց նե լով 
նույն քան ջրով կամ ար հես տա կան ստա մոք սահ յութ․

 պեպ սին 1,0;
 թո րած ջուր 1000;
 քի միա պես մա քուր ա ղաթ թու 0,15 մլ:
 Ա ղիք նե րում նե խա յին միկ րոֆ լո րա յի ա ճը կան խե լու հա մար նշա նա կել 

տար բեր հա կա բիո տիկ ներ (ներ քին օ րա կան 3 ան գամ, սո վո րա կան դե ղա չա
փով): Ան տի բիո տիկ ներ օգ տա գոր ծե լիս անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել ա ղի քա
յին միկ րոֆ լո րա յի զգայ նութ յու նը նրանց նկատ մամբ, ո րը պետք է կրկնել 1.5
2 ա մի սը մեկ ան գամ: Հա կա բիո տիկ նե րից տալ․

 ստրեպ տո մի ցին 20000 ԱՄ/կգ, 
 լևո մի ցե տին2535 մգ/կգ, 
 քլոր տետ րա ցիկ լին 1020 մգ/կգ, 
 օք սի կան 50100 (1530.000 ԱՄ/կգ), 
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 օք սի մի ցին 57000 ԱՄ/կգ, 
 մոր ֆոլ սո ցիկ լին 12 մգ/կգ. (տե րե վե տին 5002040 մգ/կգ), 1000020000 ԱՄ,
 կա նա մի ցին 800010000 ԱՄ/կգ, 
 մեկ սա ֆորմ կամ մեկ սա դա օ րա կան 3 ան գամ մե կա կան հաբ: 

Լու ծե լի ման րէա յին պրե պա րատ նե րի բա ցա կա յութ յան դեպ քում տալ․
 սուլ ֆա զին, սուլ ֆա զոլ 23 գ, 
 ֆտա զին 0 51.0 մեկ ըն դուն ման հա մար,
 սուլ ֆա պի րի դա զին կամ սուլ ֆա դե մե տոք սին 24՝ 50 մգ/կգ, 
 սուլ ֆա լեն (սի նո նիմ ներ՝ կել ֆա զին, սուլ ֆա պի րա զին, սուլ ֆապ րիա զին

մե տոք սին) 2025 մգ/կգ: 
Կա րե լի է օգ տա գոր ծել ֆու րա զո լի դո նի խմբի պրե պա րատ ներ․

 ֆու րա ցի լին 0.1 գ, կամ ֆու րա զո լի դո նի 0.2գ մեկ ըն դուն ման հա մար: 
Բո լոր հա կա ման րէա յին պրե պա րատ նե րի այս կամ այն հա մակ ցութ յու նը 

օգ տա գոր ծե լուց ա ռաջ պետք է հաշ վի առ նել նրանց հա մա տե ղե լիութ յու նը և 
հա մակց ված ազ դե ցութ յու նը: 

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի խի ժը ժա մա նա կին 
տա լը: Հոր թե րին տալ ան մի ջա պես ծծե լու ա ռա ջին ռեֆ լեքսն ի հայտ գա լուց 
հե տո, երբ նո րա ծի նը բարձ րա նում է ոտ քի, մո տա վո րա պես 11.5 ժամ հե տո: 
Խոճ կոր նե րին տա լիս են ծծե լու չսպա սե լով մինչև ծնի ա վար տը: Սո վո րա բար 
ա ռա ջին օ րե րին խո շոր, ամ րա կազմ հոր թե րին խի ժը խմեց նում են յու րա
քանչ յուր ան գամ 1.5լ, իսկ թույ լե րին՝ 0.51 լ: Հե տա գա յում այն ա վե լաց նում են 
հոր թի զանգ վա ծի 1/51/6 չա փին (յու րա քանչ յուր ան գամ): Օ րա կան տա լիս են 
34 ան գամ: Մոր կա թով պետք է հոր թե րին կե րակ րել ոչ քիչ, քան 10 օր, իսկ 
թույլ հոր թե րին՝ մինչև 15 օր: Թու լա կազմ հոր թե րին պետք է հա տուկ ու շադ
րութ յուն դարձ նել: Հոր թե րին չի կա րե լի կե րակ րել մաս տի տով հի վանդ մայ
րե րի կա թով: Այդ պի սի դեպ քե րում հոր թե րին պետք է կե րակ րել ա ռողջ կո վից 
ստաց ված կա թով (ո րոնք ծնել են գրե թե նույն ժա մա նակ):

Պ րո ֆի լակ տիկ նպա տա կով նո րա ծին բո լոր հոր թե րին կյան քի ա ռա ջին ժա
մից սկսած են թա մաշ կա յին կամ ներմ կա նա յին նե րար կել ոչ սպե ցի ֆիկ գամ մա
գլո բու լին 10մլ, 3 ան գամ, 2 օր ընդ մի ջում նե րով, կամ սպի տա կուց նե րի հիդ րո
լի զատ ներ (հիդ րո լի զին Լ—103, ամի նո պեպ տիդ 2) 4050 մ լ, օ րա կան 2 ան գամ, 
3 օր շա րու նակ: Ա ռա ջին 3 օր վա ըն թաց քում հոր թե րին ներ քին տալ ԱԲԿ կամ 
ՊԱԲԿ՝ ըստ հա մա պա տաս խան հրա հանգ նե րի: Ծն ված երկ րորդ օ րից խմեց նել 
բնա կան ստա մոք սահ յութ (ձիու)՝ ըստ նրա օգ տա գործ ման հրա հան գի:

Դիս պեպ սիա յի կան խար գել ման մեջ կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նեն հղի 
մայ րե րի ճիշտ կե րակ րու մը և խ նամ քը։ Ա նաս նա բու ժա կան հսկո ղութ յան հա
մար նպա տա կա հար մար է անց կաց նել հղի մայ րե րի ար յան շի ճու կի հե տա զո
տութ յուն սպի տա կուց նե րի, կալ ցիու մի, օր գա նա կան ֆոս ֆո րի, կա րո տի նի (A 
վի տա մին) և պա հես տա յին հիմ նայ նութ յան վե րա բեր յալ:

23․1․5․2․2 ԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐԻՏՆԵՐ 
Գաստ րոէն տե րի տը /Gastroenteritis/ ստա մոք սի (շրդա նի) և բա րակ ա ղիք

նե րի բոր բո քումն է, իսկ երբ ախ տա բա նա կան պրո ցե սի մեջ են ընդգրկ վում 
նաև հաստ ա ղիք նե րը, հի վան դութ յու նը կոչ վում է գաստ րոէն տե րո կո լիտ: 
Հի վան դա նում է բո լոր տե սա կի կեն դա նի նե րի մատ ղա շը: Բոր բո քու մը տա
րած վում է ա ղիք նե րի, ստա մոք սի լոր ձա թա ղան թի, ինչ պես նաև խոր ըն կած 
շեր տե րի (մկա նա յին, շճա յին) վրա։ Ըստ բոր բոք ման բնույ թի՝ տար բեր վում են 
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կա տա ռա յին, հե մո ռա գիկ (ար յու նա հո սա յին), կրու պոզ, դիֆ տե րիկ, նե խա յին, 
թա րա խա յին և  այլ տե սա կի գաստ րոէն տե րիտ ներ։

Ախ տա բա նա կան պրո ցես նե րի բնույ թը ճիշտ ո րո շել հնա րա վոր է միայն 
կեն դա նու մա հից հե տո դիա հեր ձե լիս: Այս  հի վան դութ յուն նե րով հա ճախ  
հի վան դա նում են հոր թե րը և գառ նե րը կաթ նա յին շրջա նում, լրա ցու ցիչ կեր 
ըն դու նե լու և մայ րե րից ան ջատ վե լու ժա մա նակ: Գաստ րոէն տե րիտ նե րի հետ
ևան քով խան գար վում է մար սո ղութ յան պրո ցե սը, ո րը մեծ թվով մատ ղաշ նե
րի անկ ման պատ ճառ է դառ նում:

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ։ Գառ նե րի, խոճ կոր նե րի և մտ րուկ նե րի գաստ րոէն տե րիտ
նե րի պատ ճա ռը ժա մա նա կից շուտ և  ա գա հո րեն լրա ցու ցիչ կեր ըն դու նելն է: 
Կաթ նա կեր մատ ղա շը, երբ մայ րե րի կա թը չի բա վա րա րում, իր քաղ ցը հա գեց
նե լու հա մար լի զում է ան հա տա կան վան դակ նե րի պա տե րը, ծա մում ցա մա
քա րը, ո րը և բոր բոք ման պատ ճառ է լի նում։

Թարմ և լա վո րակ խի ժը սննդա րար լի նե լուց բա ցի, ու նի պաշտ պա նո ղա
կան հատ կութ յուն, իսկ ե թե մատ ղաշ նե րը ըն դու նում են վա տո րակ, թթված 
խիժ, նրանց ստա մոք սաա ղի քա յին ու ղի նե րում կա րող են բուռն կեր պով զար
գա նալ նե խա յին և խ մո րա յին միկ րոօր գա նիզմ ներ և  ա ռա ջաց նել կա տա ռա յին 
բոր բո քում: Նո րա ծին նե րի ստա մոք սի և  ա ղիք նե րի պա տե րը հա մար յա լոր ձով 
պա տած չեն, նրանց ստա մոք սում դեռ քիչ է ար տա զատ վում ա ղաթ թուն, ստա
մոք սաա ղի քա յին ու ղի նե րի գեղ ձե րը դեռ չեն աշ խա տում և  ամ բողջ ա ղիք նե րը 
լցված են նե րար գան դա յին հե ղու կով։ Այս հե ղու կը օր գա նիզ մից դուրս է գա լիս, 
երբ նո րա ծինն ըն դու նում է նոր մալ քա նա կի խիժ, ո րը նպաս տում է մար սո
ղա կան ու ղի նե րը մաք րե լուն։ Ե թե նո րա ծին նե րին ծնվե լուց հե տո եր կար ժա
մա նակ չեն կե րակ րում կամ չեն թող նում մո րը ծծե լու, ա պա նե րար գան դա յին 
հե ղու կը ստա մոք սաա ղի քա յին ու ղի նե րում սկսում է նե խել և  ա ռա ջաց նել կա
տա ռա յին բոր բո քում։ Հոր թե րի ստա մոք սաա ղի քա յին ու ղի նե րի բոր բոք ման 
պատ ճառ կա րող է հան դի սա նալ նաև դույ լե րով, ա ռանց կաթ նած ծիչ նե րի կե
րակ րե լը: Քա նի որ նո րա ծին հոր թե րի նա խաս տա մոքս նե րը դեռևս չեն աշ խա
տում, ուս տի երբ հոր թը մեծ քա նա կութ յամբ խիժ (կաթ) է ըն դու նում, դրա մի 
մա սը կե րակ րա փո ղա յին ա կո սից դուրս է թափ վում դե պի նա խաս տա մոքս ներ, 
որ տեղ եր կար մնա լու հետ ևան քով նե խում և  ա ռա ջաց նում է նա խաս տա մոքս
նե րի կա տա ռա յին բոր բո քում: Հե տա գա յում այդ նե խած զանգ վա ծը գրգռում է 
նա խաս տա մոքս նե րի պա տե րը, վեր ջինս կծկվում է և  այդ զանգ վա ծը անց նում 
է շրդա նը, ա ղիք նե րը և  ա ռա ջաց նում նրանց բոր բո քում:

Այս հի վան դութ յան պատ ճառ նե րից կա րե լի է նշել A վի տա մի նի պա կա
սութ յու նը, ո րից ստա մոք սաա ղի քա յին ու ղի նե րի լոր ձա թա ղան թը կոշ տա
նում է, խախտ վում է նրա ներծ ծող ֆունկ ցիան և դ րա նից ա ռա ջա նում են 
բոր բո քա յին պրո ցես ներ:

Կե րակր ման պատ ճառ նե րից բա ցի, գաստ րոէն տե րիտ նե րը կա րող են ա ռա
ջա նալ նաև մատ ղաշ նե րի վատ խնամ քից, կա ցոց նե րում վատ զոո հի գիե նիկ 
պայ ման ներ լի նե լուց, մի ջան ցիկ քա մի նե րից, կեղ տոտ ցամ քար նե րից, խո նավ 
գո մե րից, սա ռը ջուր խմե լուց և  այլ վատ պայ ման նե րից: Հի վան դութ յու նը հա
ճախ ա ռա ջա նում է, երբ մայ րե րին կե րակ րում են փչա ցած, իսկ մատ ղաշ նե
րին՝ վատ պատ րաստ ված լրա ցու ցիչ կե րե րով կամ ջրում են ա նո րակ ջրով: 
Մատ ղաշ նե րի հի վան դութ յան ա ռա ջաց մա նը նպաս տում է նաև մաս տի տով 
հի վանդ կո վե րի կա թով կամ քաշ ված ա նո րակ կա թով կե րակ րե լը։ Գաստ
րոէն տե րիտ նե րի պատ ճառ հան դի սա նում են նաև հան քա յին պա րար տան
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յու թե րով, ինչ պես նաև բու սա կան վնա սա տու նե րի դեմ պայ քա րե լու հա մար 
օգ տա գործ վող պատ րաս տուկ նե րով աղ բոտ ված կե րե րը: Մատ ղաշ նե րի հի
վան դութ յան ա ռա ջաց մա նը նպաս տում են կե րակր ման ոե ժի մի խան գա րում
նե րը, կե րա ման նե րի և կաթ նած ծիչ նե րի կեղ տոտ պա րու նակ յա լը, զբո սան քի 
բա ցա կա յութ յու նը, օր գա նիզ մի գեր ջեր մե ցու մը և գերմր սա ծութ յու նը, մայ
րե րից վաղ ան ջա տու մը: Մատ ղաշ նե րի գաստ րոէն տե րիտ նե րը հա ճախ ա ռա
ջա նում են դիս պեպ սիա յով ծանր հի վան դա նա լուց հե տո, երբ բու ժու մը ռա
ցիո նալ կեր պով չի անց կաց վում կամ ժա մա նա կից շուտ է դա դա րեց վում:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅԱՆԸ: Ս տա մոք սի և  ա ղիք նե րի լոր ձա թա ղան թի վրա ազ դում 
են մար սո ղութ յան պրո ցե սի խան գար ման և  ա ղիք նե րի միկ րոֆ լո րա յի կազ
մի փո փոխ ման հետ ևան քով ա ռա ջա ցած թու նա վոր նյու թե րը: Այդ պատ ճա
ռով խան գար վում են ստա մոք սի և  ա ղիք նե րի շար ժո ղա կան և հ յու թա զա տող 
ֆունկ ցիա նե րը, ո րը հասց նում է նյու թա փո խա նա կութ յան խան գար ման: Ա ռաջ 
է գա լիս բոր բո քա յին ռեակ ցիա, որն ինչ քան ին տեն սիվ է, հի վան դի ընդ հա նուր 
վի ճա կը այն քան ծանր է: Գաստ րոէն տե րի տի դեպ քում խան գար վում է ա ղիք նե
րի ներծ ծող ֆունկ ցիան, ընկճ վում է նրա լոր ձա թա ղան թի պաշտ պա նիչ դե րը: 
Թույ նե րը ա ղիք նե րից անց նում են ար յան մեջ և վ րա է հաս նում օր գա նիզ մի 
ընդ հա նուր թու նա վո րու մը, խան գար վում են ներ քին օր գան նե րի և ն յար դա յին 
հա մա կար գի ֆունկ ցիա նե րը, նվա զում է լե ղու պանկ րեա սա յին հյու թի ար տա
զա տու մը։ Ի հայտ են գա լիս ընդ հա նուր նյու թա փո խա նա կութ յան խան գար
ման (հյուծ վա ծութ յուն, մաշ կա յին ծած կի փո փո խութ յուն ներ, հի պո վի տա մի նո
զի նշան ներ, ա խոր ժա կի այ լա սե րում և  այլն), սիր տա նո թա յին գոր ծու նեութ յան 
խան գա րում ներ և հ յուս վածք նե րի թթված նա յին քաղ ցի նշան ներ:

Ե թե ժա մա նա կին մատ ղաշ նե րը չեն բուժ վում, պրո ցե սը կա րող է ա վե լի 
խո րա նալ, կա տա ռա յին բոր բո քու մը կա րող է բար դա նալ և վե րած վել նե խա
յին, թա րա խա յին բոր բո քում նե րի կամ կբոր բոք վեն ստա մոք սաա ղի քա յին ու
ղի նե րի մկա նա յին և շ ճա յին թա ղանթ նե րը, ին չը կա րող է մեծ թվով ան կում
նե րի պատ ճառ դառ նալ:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Դիա կը ընդ հա
նուր հյուծ ված է: Հե տին վեր ջա վո րութ յուն նե րը և պո չը աղ տոտ ված են հե
ղուկ կղան քա յին զանգ վա ծով: Մա զա ծած կը գզգզված է: Ս տա մոք սում (շրդա
նում) հայտ նա բեր վում են հե ղուկ չմարս ված տհաճ հո տով զանգ ված և մեծ 
չա փով թանձր լորձ։ Ս տա մոք սի պա րու նա կութ յան մեջ լո ղում են մա կարդ
ված կա թի կտոր ներ: Ս տա մոք սի (շրդա նի) պա տե րը հաս տա ցած են, լոր ձա
թա ղան թը ծալ քա վոր ված, ու ռած, հի պեր միկ կամ առ կա են ար յու նա զե ղում
ներ։ Ա ղիք նե րում ախ տա բա նաա նա տո մի կա կան փո փո խութ յուն նե րը կա րող 
են լի նել տար բեր բնույ թի: Կա տա ռա յին գաստ րոէն տե րիտ նե րի դեպ քում բա
րակ ա ղիք նե րի լոր ձա թա ղան թը ծածկ ված է թանձր լոր ձով։ Ա ղիք նե րի պա տե
րը հաս տա ցած են, լոր ձա թա ղան թի ա ռան ձին հատ ված ներ ծալ քա վոր ված են, 
ծալ քե րի կա տար նե րին նկատ վում է կարմ րութ յուն: Ե թե նկատ վում են լոր
ձա թա ղան թի մեծ չա փով ու ռա ծութ յուն, ու ժեղ ար տա հայտ ված հի պեր միա, 
կար միր բա լի կամ մուգ կար միր գույ նի, տար բեր ձևի և մե ծութ յան զանգ
վա ծա յին ար յու նա զե ղում ներ, ու րեմն խոս քը հե մո ռա գիկ (ար յու նա հո սա
յին) գաստ րոէն տե րի տե տի մա սին է: Ֆիբ րի նի փուխր փա ռի առ կա յութ յու նը 
բա րակ ա ղիք նե րի լոր ձա թա ղան թի մա կե րե սին բնո րո շում է ֆիբ րի նո զա յին 
իսկ պինդ, լոր ձա թա ղան թի հետ ա մուր կպած գնդիկ նե րի ձևով զանգ վա ծը 
դիֆ տե րիկ գաստ րոէն տե րի տին: Խո ցա յին գաստ րոէն տե րի տի ժա մա նակ լոր
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ձա թա ղան թի վրա հայտ նա բե րում են ան կա նոն ձևի խո ցեր: Ա ղիք նե րի լոր
ձա թա ղան թի այ տու ցու մից նրանց լու սանց քը բա վա կա նին նե ղա ցած է, եր
բեմն դժվա րան ցա նե լի։ Մի զու կա յին ա վի շա յին հան գույց նե րը են թարկ ված 
են ին ֆիլտ րա ցիա յի (ներսփռ ման) ո րո վայ նամ զի, վիս ցե րալ (ըն դե րա յին) թեր
թը հի պե րե միկ է, եր բեմն պա րիե տալ (առ պա տա յին) թեր թի վրա նկատ վում է 
ֆիբ րի նո զա յին փառ։ Լ յար դը մե ծա ցած է, կա վան ման, թոշ նած, հատ ման մա
կե րե սի պա տկե րը վե րա ցած, փայ ծա ղը ու ռած Է։ Նշ վում են սրտամ կա նի և  
ե րի կամ նե րի կազ մա փո խա նա կութ յուն ներ։

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ։ Ըստ ըն թաց քի հի վան դութ յու նը լի նում է սուր և ք րո նի կա
կան։ Սուր ըն թաց քի ժա մա նակ ա րագ կեր պով զար գա նում է թու լութ յուն, ընկճ
ված վի ճակ, գրգռիչ նե րի նկատ մամբ ռեակ ցիա յի թու լա ցում, ա խոր ժա կի ան կում:

Մարմ նի ջեր մութ յու նը հի վան դութ յան զար գաց ման ըն թաց քում բարձ րա
նում է մինչև 4041°C: Գառ նե րի և հոր թե րի ո րո ճը վե րա նում է, իսկ խոճ կոր
նե րի մոտ նկատ վում է փսխում: Ե թե ախ տա հար վում է միայն ստա մոք սը, 
սո վո րա բար վրա է հաս նում փոր կա պութ յու նը, իսկ ա ղիք նե րի ախ տա հար
ման ժա մա նակ կա յուն, եր կա րատև փո րա լուծ, ար տա զա տե լով հե ղուկ, ջրիկ, 
կղան քա յին զանգ ված, եր բեմն խառն ված մեծ չա փե րով լոր ձի, ար յան և ֆիբ
րի նո զա յին փա ռի հետ: Խիստ ու ժե ղա ցած է գա լա րակծ կան քը: Ո րո վայ նը, 
կախ ված խմոր ման պրո ցես նե րի առ կա յութ յու նից և բա ցա կա յութ յու նից, կա
րող է լի նել ձգված կամ փքված։ Ո րո վայ նի պա տը շո շա փե լիս ցա վազ գաց է 
և լար ված: Հա ճախ ի հայտ են գա լիս ծա կոց ներ (կո լիկ ներ): Թու նա վոր ման 
(ին տոք սի կա ցիա յի) հետ ևան քով հի վանդ կեն դա նի նե րի մոտ նկատ վում են 
մկան նե րի ֆիբ րիլ  յար (թել քի կա յին) դող, պառ կե լա խո ցեր կամ ան կա նոն 
շար ժում ներ, որ պես նյար դա յին հա մա կար գի վրա թույ նե րի ազ դե ցութ յան 
հետ ևանք։ Հի վանդ մատ ղա շը դժվար է քայ լում, քայ լե լիս օ րոր վում է, եր կար 
ժա մա նակ մնում է պառ կած: Պուլ սը թույլ է, հա ճա խա կի, վատ լցված, նշվում 
է ա ռիթ միա: Խոճ կոր նե րի սրտի գոր ծու նեութ յան խան գար ման հետ ևան քով 
կապ տում են բե րա նի լոր ձա թա ղան թը, ա կանջ նե րը և վեր ջա վո րութ յուն նե րի 
ստո րին հատ ված նե րը:  Զար գա ցող փոր լու ծի դեպ քում վրա է հաս նում օր գա
նիզ մի ջրազր կու մը։   Ար յան մեջ բարձ րա նամ են չոր նյու թե րի պա րու նա կու
թ յու նը, հե մոգ լո բի նի և ձ ևա վոր տար րե րի քա նա կը: 

Ն յու թա փո խա նա կութ յան խան գար ման, բու ժա մի ջո ցա ռում նե րի բա ցա
կա յութ յան կամ ոչ  ռա ցիո նալ  բուժ ման  հետ ևան քով  մատ ղաշ նե րը  հյուծ
վում  են, սատ կում կամ խո տան վում, ժա մա նա կին և ճիշտ կազ մա կերպ ված 
բու ժու մը կա րող է վե րա կանգ նել ա ռող ջութ յու նը, սուր ըն թաց քի դեպ քում՝ 
12, իսկ քրո նի կա կա նի դեպ քում՝ 34 շա բաթ վա ըն թաց քում։

Գաստ րոէն տե րիտ նե րը վատ զոո հի գիե նիկ պայ ման նե րի դեպ քում հա ճախ 
բար դա նում են այլ հի վան դութ յուն նե րով (բրոն խոպ նե մո նիա, ռա խիտ, մաշ
կա յին հի վան դութ յուն ներ և  այլն):

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Գաստ րոէն տե րիտ նե րի դեպ քում անհ րա ժեշտ է հաշ վի 
առ նել մատ ղաշ նե րի և ն րանց մայ րե րի կե րակր ման ու խնամ քի պայ ման նե րը, 
հի վան դութ յան կլի նի կա կան նշան նե րը, դիա հերձ ման արդ յունք նե րը: Ախ տո
րո շե լիս պետք է տար բե րա կել մի շարք վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րից, ո րոնց 
կլի նի կա կան ըն թաց քի մեջ նկատ վում են գրե թե նույն նշան նե րը (կո լի բակ
տե րիոզ, սալ մո նե լիոզ, դիպ լո կո կա յին ին ֆեկ ցիա և  այլն):

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Հի վանդ կեն դա նի նե րի հա մար ստեղ ծում են կե րակր ման և 
խ նամ քի լավ պայ ման ներ, վե րաց նում գաստ րոէն տե րիտ ներ ա ռա ջաց նող 
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պատ ճառ նե րը: Մշ տա կան հսկո ղութ յուն սահ մա նե լու հա մար հի վանդ նե րին 
պետք է մե կու սաց նել ա ռան ձին վան դակ նե րում, ա պա հո վե լով ա ռատ ցամ
քա րով, ո րը հա ճա խա կի անհ րա ժեշտ է փո խել:

Բու ժու մը պետք է անց կաց նել կի րա ռե լով հա մա լիր մի ջոց ներ։ Սկզ բում 
կեն դա նի նե րին նշա նա կում են սո ված դիե տա կամ կի սա քաղ ցի ռե ժիմ, ջու րը 
տա լով ըստ ցան կութ յան: Այդ ռե ժի մի տևո ղութ յու նը խոճ կոր նե րի և գառ նե
րի հա մար 1218 ժամ է, հոր թե րի հա մար՝ 1824 ժամ: Այդ ըն թաց քում հի վանդ
նե րին կա րե լի է տալ տար բեր խա շուկ ներ, խո տի թուրմ, թեյ: Ա ղիք նե րը պա
րու նա կութ յու նից ա զա տե լու հա մար տալ լու ծո ղա կան ներ (գլաու բեր յան աղ, 
ձե թեր, նշա նա կել հոգ նա ներ): Ս տա մոք սը լվա նալ Դո ցեն կո յի զոն դով: Լու ծո
ղա կան նե րը տա լուց հե տո բոր բո քա յին եր ևույ թի մեղ մաց ման և թու նա վոր 
նյու թե րի ներծ ծու մը դան դա ղեց նե լու հա մար տալ բրնձի, վար սա կի կամ կա
նե փի սեր մե րի լոր ձա յին խա շուկ ներ կամ կար տո ֆի լի օս լա: Ախ տա ծին միկ
րոֆ լո րա յի ընկ ճեց ման հա մար տալ ներ քին հա կա բոր բո քա յին մի ջոց ներ (այդ 
պրե պա րատ նե րի մա սին տես դիս պեպ սիա յի բու ժու մը):

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Ու շա դիր հետ ևել մատ ղաշ նե րի կե րակր մա նը, թույլ 
չտալ ա նո րակ կե րե րով կե րակ րել: Ռա ցիո նալ կե րակր ման մի ջո ցով բարձ րաց
նել մայր խո զե րի և  ոչ խար նե րի կաթ նատ վութ յու նը: Ու շադ րութ յուն դարձ նել 
կե րա ման նե րի և ջ րա ման նե րի մաք րութ յան վրա: Մատ ղաշ նե րին ա պա հո վել 
ա մե նօր յա զբո սան քով: Վե րաց նել ե րի տա սարդ կեն դա նի նե րի գեր ջեր մա ցու մը:

23․1․5․2․3 ՀՈՐԹԵՐԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՓՔԱՆՔ
Հոր թե րի պար բե րա կան փքան քը բնո րոշ է նա խաս տա մոքս նե րի փքվե լով 

և մար սո ղա կան ֆունկ ցիա յի խան գա րու մով: Հի վան դա նում են 23 ամ սա կան 
հոր թե րը, երբ կաթ նա յին շրջա նից անց նում են սո վո րա կան կե րակր ման։

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ։ Ե թե կյան քի ա ռա ջին ա միս նե րին հոր թե րին չեն սո վո րեց
րել բա վա րար քա նա կութ յամբ խոտ, խտաց րած և հ յու թա լի կե րեր ու տել, ա պա 
մար սո ղա կան ա պա րա տը կո պիտ կե րե րի պատ րաստ չի լի նում, հետ ևա բար, 
այդ կե րե րը տա լու դեպ քում ա ռա ջա նում է   կտրի չա յին մար սո ղութ յան խան
գա րում: Կտ րի չի միկ րոֆ լո րան և ն րա շար ժո ղա կան ֆունկ ցիան ի վի ճա կի չեն 
լի նում ա պա հո վե լու կե րե րի նոր մալ մար սու մը, և  ա ռաջ է գա լիս փքանք։

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Հոր թե րի ոչ ճիշտ կե րակր ման հետ ևան քով կտրի
չում խմոր ման պրո ցես նե րը խան գար վում են: Քա նի որ կտրի չի շար ժո ղա կան 
ֆունկ ցիան դեռևս թույլ է, իսկ ո րոճն ու բղկոց ներն էլ դեռևս չեն կար գա վոր
ված, ուս տի կտրի չում կե րա յին զանգ վա ծը կանգ է առ նում, այն տեղ կու տակ
վում են մեծ չա փով գա զեր:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Կտ րի չում օր գա
նա կան փո փո խութ յուն ներ չեն լի նում: Ա ղիք նե րում միշտ նկատ վում է թեթև 
կա տա ռա յին բոր բո քում:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Պար բե րա բար նկատ վում է կտրի չի փքանք, մե ծա նում է ո րո
վայ նի ծա վա լը։ Ա ղիք նե րի գա լա րակծ կան քը սկզբում ա րա գա ցած է, իսկ այ նու
հետև թու լա նում է, ժա մա նակ առ ժա մա նակ այն կա րող է բա ցա կա յել: Ն կատ վում 
են կա պի եր ևույթ ներ: Հոր թե րը եր կար ժա մա նակ պառ կում են, շնչա ռութ յու նը 
ծանր է, թու լա նում է նրանց սրտի գոր ծու նեութ յու նը, տե սա նե լի լո ղա թա ղանթ
նե րը ու նեն կա պույտ ե րանգ: Հա ճախ փքան քի ջղաձ գում նե րի հետ ևան քով ա ռաջ 
է գա լիս փոր լուծ: Մարմ նի ջեր մութ յու նը նոր մալ է: Եր բեմն նկատ վում է ա խոր ժա
կի այ լա սե րում (կեն դա նի նե րը ու տում են շո րի կտոր ներ, փայտ, թուղթ):
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ԸՆԹԱՑՔԸ: Հի վան դութ յու նը կա րող է տևել մի քա նի շա բաթ: Մի շարք 
դեպ քե րում տե ղի է ու նե նում ինք նա լա վա ցում, բայց հա ճախ հոր թե րը սատ
կում են շնչա հեղ ձութ յու նից կամ կտրի չի պայ թե լուց:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Հի վան դութ յան կլի նի կա կան նշան նե րը և ն րա պար բե
րա բար կրկնվե լը տա լիս են բո լոր հնա րա վո րութ յուն նե րը ճիշտ ախ տո րոշ
ման հա մար:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ 
 Կա տա րում են կտրի չի զոն դա հա րում և լ վա ցում: 
 Հոր թե րին կե րակր ման ժա մե րին քա շած կա թի փո խա րեն տալ 56լ կե

րակ րի ա ղի 1%ա նոց լու ծույթ, գոլ վի ճա կում: 
 Խոր հուրդ է տրվում օ րա կան մեկ ան գամ տալ 515 մլ  ա ղաթ թու 500 մլ 

ջ րի մեջ: 
 Ա ղիք նե րը պա րու նա կութ յու նից ա զա տե լու հա մար անհ րա ժեշտ է տալ 

լու ծո ղա կան ա ղեր և հա կախ մո րիչ պատ րաս տուկ ներ (իխ թիո լի 1.02,0 մլ, 
ֆոր մա լին 25 մլ, 500 մլ թարմ կա թի հետ): 

 Կտ րի չում գա զե րի կա պակց ման հա մար տա լիս են ակ տի վա ցած կամ 
կեն դա նա կան ծուխ, փայ տա ծու խի փո շի և  այլն: Ծայ րա հեղ դեպ քում, երբ 
փքան քի հետ ևան քով (շնչա հեղ ձութ յու նից) սպառ նում է մա հը, կա րե լի է 
կտրի չը ծա կել:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Դեռևս կաթ նա յին շրջա նում հոր թե րին աս տի ճա նա
բար տալ կո պիտ, հյու թա լի կե րեր:  

 5 օ րա կան հա սա կից նրանց տալ կա նաչ խոտ, 
 2530 օ րա կան հա սա կից լա վո րակ ար մա տապ տուղ ներ (գա զար և  այլն), 
 3540 օ րա կան հա սա կից ո րակ յալ սո վո րա կան կամ հա տուկ պատ րաստ

ված հա մակց ված սի լոս:

23․1․5․2․4 ԲԵԶՈԱՐԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ 
Բե զոար յան հի վան դութ յամբ հա ճախ հի վան դա նում են գառ նե րը, հազ

վա դեպ՝ հոր թե րը: Հի վան դութ յունն ար տա հայտ վում է ա խոր ժա կի այ լա սե
րու մով՝ բուրդ կրծե լով և հող ու տե լով: Այդ դեպ քում մատ ղաշ կեն դա նի նե րի 
շրդա նում գո յա նում են գնդիկ ներ, հա ճախ՝ բրդից (պի լո բե զոար ներ) և հազ
վա դեպ բու սա կան կե րե րից (ֆի տո բե զոար ներ), ո րոնք կա րող են խցա նել պի
լո րու սա յին անց քը (ստա մոք սաել քը) կամ 12մատն յա ա ղի քը: Հի վան դութ յու
նը լայն տա րա ծում ու նի ուշ ձմռա նը և վաղ գար նա նը:

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ: Գառ նե րի, հազ վա դեպ՝ նաև հոր թե րի, սնուց ման վա
տաց ման դեպ քում, մայ րե րի կաթ նատ վութ յան նվազ ման (հի պո գա լակ տիա) 
հետ ևան քով, կամ երբ քչա նում է հոր թե րին կաթ տա լը, վրա է հաս նում սպի
տա կու ցա յին, հան քա յին, վի տա մի նա յին քաղց։ Այդ պի սի դեպ քե րում ե րի տա
սարդ կեն դա նի նե րը սկսում են ու տել կո պիտ ման րա թե լա վոր կե րեր, ա նու
տե լի նյու թեր, ա ռար կա ներ: Սն ուց մա նը խան գա րում են կեն դա նի նե րի խիտ 
պահ ված քը, զոո հի գիե նիկ վատ պայ ման նե րը, ոչ բա վա րար զբո սան քը և  այլն: 
Բր դա կե րութ յու նը տնտե սութ յա նը պատ ճա ռում է ինչ պես բրդի, այն պես էլ 
մատ ղաշ գառ նե րի զգա լի կո րուստ:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Ա խոր ժա կի խան գա րու մը և  այ լա սե րու մը հասց
նում են նրան, որ 23 շա բա թա կան գառ նե րը սկզբում ծծում են մայ րե րի մե
զով և կ ղան քով կեղ տոտ ված մա զե րը, իսկ այ նու հետև սկսում են կրծել դրանք: 
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Գառ նե րը սո վո րա բար ու տում են մայ րե րի կրծի շրջա պա տի, ազդ րե րի, պո չի 
և  ո րո վայ նի հատ վա ծի կեղ տոտ բուր դը: Վեր ջում գառ նե րը սկսում են ուտել 
նաև մե կը մյու սի բուր դը: Հի վանդ գառ նե րը ա նընդ հատ բուրդ ծծե լու, կրծե
լու հա կում են ցու ցա բե րում: Սկզ բում ա խոր ժա կի նման այ լա սե րու մով տա
ռա պող գառ նե րի թի վը լի նում է ե զա կի, սա կայն հե տա գա յում նրանց քա նա
կը շա տա նում է: Հո տում աս տի ճա նա բար ա վե լա նում է բրդա զուրկ գառ նե րի 
և  ոչ խար նե րի թի վը (ո րոնց բուր դը կրծել են հի վանդ գառ նե րը)։ Կուլ տված 
բուր դը կամ վատ մարս վող բու սա կան թա ղան թան յու թը ստա մոք սում վե
րած վում է գնդի, հատ կա պես՝ պի լո րու սա յին մա սում, և գա լա րակծ կան քի 
հետ ևան քով գնդիկ նե րը աս տի ճա նա բար պնդա նում են: Հոր թե րը նույն պես 
այդ պի սի պայ ման նե րում շատ ու ժեղ լի զում են մայ րե րի մա զա ծած կը, այն 
հատ ված նե րում, ո րոնք կեղ տոտ ված են մե զով և կ ղան քով, հատ կա պես գար
նա նա յին մա զա փո խութ յան ժա մա նակ, երբ մա զե րը հեշ տութ յամբ ան ջատ
վում են: Գառ նե րի մեջ հան դի պում են այն պի սի նե րը,  որ ա գա հա բար ու տում 
են փուխր հո ղը (հա ճախ կրծող նե րի բնե րի շուրջ): Հո ղի մաս նիկ նե րը թքի և 
ս տա մոք սահ յու թի ազ դե ցութ յու նից վե րած վում են հու մու սա յին զանգ վա ծի 
և կո լոի դի, ո րը սոսն ձում է կե րե րի թա ղան թան յու թը և դժ վա րաց նում նրա 
մար սու մը։ Շր դա նի գա լա րակծ կան քի հետ ևան քով կե րա յին մաս նիկ նե րի և 
կո լոիդ նե րի խառ նուր դից ա ռա ջա նում են ֆի տո բե զոար ներ։ Ֆի տո բե զոար նե
րը և պի լիո բե զոար նե րը մե խա նի կո րեն գրգռում են շրդա նի լոր ձա թա ղան թը՝ 
աոա ջաց նե լով կա տա ռա յին բոր բո քում, ո րը հասց նում է շրդա նա յին մար սո
ղութ յան խան գար ման: Պի լո և ֆի տո բե զոար նե րը կա րող են խցա նել պի լո րու
սա յին անց քը կամ 12մատն յա ա ղի քի սկզբնա կան մա սը, պատ ճա ռե լով ստա
մոք սաա ղի քա յին ու ղու ա նան ցա նե լիութ յուն: Եր բեմն, անց նե լով ամ բողջ 
ա ղի քա յին ու ղին, ար տա թոր վում են կղան քի հետ: Բե զոար նե րը խան գա րում 
են հոր թե րի և գառ նե րի մար սո ղութ յա նը, խան գար վում է նյու թա փո խա նա
կութ յու նը, կեն դա նի նե րը հյուծ վում են, նրանց ա ճը ետ է մնում:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Դիա կը հյուծ ված 
է; Շր դա նի մեջ հայտ նա բե րում են տար բեր մե ծութ յան բե զոար ներ։ Դ րան ցից 
մե կը խցան ված է լի նում ստա մոք սաել քում կամ 12մատն յա ա ղի քում: Սո վո
րա բար ախ տա բա նա կան պրո ցես նե րը հի շեց նում են գաստ րի տը (պա տի հաս
տա ցում, ծալ քա վո րութ յուն, մա ծու ցիկ լորձ)։ Բե զոա րի խցան ված տե ղում, 
պի լու րու սում կամ 12մատն յա ա ղի քում, հայտ նա բեր վում է հե մո ռա գիկ բոր
բո քում կամ լոր ձա թա ղան թի նեկ րոզ: Շր դա նը գերլց ված է պա րու նա կութ յու
նով: Բա րակ ա ղիք նե րում առ կա է կա տա ռա յին բոր բո քու մը (մեծ չա փով լորձ, 
լոր ձա թա ղան թի այ տու ցում և հաս տա ցում, զո լա վոր կարմ րա ծութ յուն):

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Ա խոր ժա կի այ լա սեր ման և խան գար ման հո ղի վրա կեն
դա նի նե րը հյուծ վում են։ Մաշ կը չոր է, բուր դը կոտր վող, փշա քաղ ված: Ռու մի
նա ցիան թույլ է, ժա մա նակ առ ժա մա նակ ի հայտ է գա լիս փոր լուծ: Այն դեպ
քե րում, երբ բե զոա րը խցա նում է ա ղի քի լու սանց քը կամ ստա մոք սաել քը, 
ա խոր ժա կը լրիվ բա ցա կա յում է, դա դա րում են գա զե րի բղկոց նե րը, վրա է 
հաս նում ան հանգս տութ յու նը, զար գա նում է փքանք և  ա ռա ջա նում են կո լի
կի նո պա ներ։ Գառ նե րը ընկ նում են կող քի վրա։ Գ լու խը հետ գցած, բե րա նի 
անկ յուն նե րում փրփուր է եր ևում: Շն չա ռութ յու նը դառ նում է ա րագ և մա կե
րե սա յին, սկսվում են սրտի թու լութ յան նշան ներ, տա խի կար դիա, սրտի տո
նե րի և պուլ սի թու լա ցում, խան գար վում է սրտի ռիթ մը։ Կեն դա նի նե րը սատ
կում են կո լապ սի եր ևույ թի ժա մա նակ: 
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ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Հի վան դութ յան առ կա յութ յու նը, նրա սկզբնա կան շրջա
նում, ախ տո րո շում են կլի նի կա կան նշան նե րով և բուրդ ու տե լու եր ևույ թով: 
Խոր շո շա փու մով գառ նե րի շրդա նի հա տա կում (կեն դա նուն պառ կեց նե լով 
մեջ քի վրա) հա ճախ հա ջող վում է հայտ նա բե րել բե զոար նե րը։ Նույ նան ման 
նշան ներ կա րող են հան դի պել նաև ռա խի տի, ճիճ վա յին հի վան դութ յուն նե
րի (մո նե զիոզ) և քո սի ժա մա նակ։ Սա կայն այդ հի վան դութ յուն նե րը տար բեր
վում են ի րենց յու րա հա տուկ կլի նի կա կան նշան նե րով և տ ևո ղութ յամբ:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Հի վանդ գառ նե րին մայ րե րից մե կու սաց նում են, և ն րանց 
մոտ թող նում միայն ծծե լու հա մար: Ոչ խար նե րի և գառ նե րի կե րա բաժ նի մեջ 
մտցնում են հան քա յին և վի տա մի նա յին լրա ցու ցիչ կե րեր (փշա տերև, խո տի ալ
յուր, դրո ժաց ված կե րեր)։ Որ պես բուժպրո ֆի լակ տիկ մի ջո ցա ռում, որն ի րեն 
ար դա րաց րել է շատ տնտե սութ յուն նե րի պրակ տի կա յում, օգ տա գոր ծում են․

 ստվե րում չո րաց րած ա վե լի տես քով տեր ևա վոր ծա ռե րի ճյու ղեր: Այդ 
«ա վել նե րը» պատ րաս տում են ամ ռան ա միս նե րին: 

 Հի վանդ գառ նե րին տա լիս են կո վի կաթ՝ օ րա կան 150200մլ: 
 Բր դա կե րութ յու նը ժա մա նա կա վո րա պես դա դա րում է, երբ գառ նե րին 

են թա մաշ կա յին նե րար կում են ա պո մոր ֆին, 34 օր տևո ղութ յամբ, 710 կա
թիլ, օ րա կան մեկ ան գամ:

 Ծանր հի վանդ նե րին յո դի թուր մը տա լիս են նույն չա փա բաժ նով, սա կայն 
օ րա կան 34 ան գամ:

Մար սո ղա կան օր գան նե րի գոր ծու նեութ յան խան գար ման դեպ քում կեն
դա նի նե րին տալ․

 լու ծո ղա կան ներ (ձե թեր, լոր սա յին խա շուկ ներ, սուլ ֆա նի լա մի դա յին 
պատ րաս տուկ ներ, նոր սուլ ֆա զոլ, ֆտա լա զոլ, սուլ ֆա դի մե տոք սին, է տա զոլ, 
կեն դա նու 1 կգ քա շին 0.02,

 Սուլ ֆա դի մե զին՝ սկզբից 0.05/կգ, իսկ այ նու հետև, մնա ցած օ րե րը՝ 002/
կգ.։ Սուլ ֆա նի լա միդ նե րը (բա ցի սուլ ֆա դի մե սաք սի նից)՝ օ րա կան 3 ան գամ:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Մ սու րա յին շրջա նում ոչ խար նե րին լիար ժեք կե րակ րել, 
ամ բողջ ցե րե կը պա հել դրսում, մշտա պես տա լով կե րակ րի աղ և  ոսկ րալ յուր: 

 Գառ նե րին վաղ հա սա կից սո վո րեց նել խոտ և ճ յու ղա յին կե րեր ու տե լուն։ 
 3040մլ ջ րի հետ տալ յո դի թուրմ, 5 կա թիլ մեկ գլխի հա մար, օ րա կան 

մեկ ան գամ: 
 Լավ արդ յունք է ստաց վում գառ նե րին մե տա ղա լա րա յին դնչա կալ հագց

նե լուց:

23․1․5․4 ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՄԱՆ 
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
23․1․5․4․1 Ա ՀԻՊՈՎԻՏԱՍԻՆՈԶ
Հ ղի մայ րե րին կա րո տի նով չա պա հո վե լու դեպ քում մատ ղա շը ծնվում է վի

տա մի նի ոչ լրիվ պա շա րով (լ յար դում և ճար պա յին դե պո յում): Խի ժի մեջ կա
րո տի նի և Ա վի տա մի նի պա րու նա կութ յու նը խիստ նվա գում է, ո րը նույն պես 
նպաս տում է կաթ նա յին շրջա նում մատ ղա շի հի պո վի տա մի նո զի ա ռա ջաց մա նը։ 
Հի պո վի տա մի նո զա յին վի ճակ կա րող է ա ռա ջա նալ դիս պեպ սիա յի և գաստ րոէն
տե րի տի ժա մա նակ, երբ դժվա րա նում է կա րո տի նի և Ա վի տա մի նի ներծ ծու մը, 
կամ բրոն խոպնև մո նիա յի դեպ քում, երբ մեծ չա փով Ա վի տա մին է քայ քայ վում։
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ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅԱՆԸ։ Ա հի պո վի տա մի նո զի ախ տած նութ յան մեջ հա տուկ 
նշա նա կութ յուն ու նեն օք սի դաց ման պրո ցես նե րի, լի պիդ նե րի և ֆոս ֆո րա յին 
փո խա նա կութ յան խախ տում նե րը, ինչ պես նաև լոր ձա թա ղանթ նե րի է պի թե
լի, ներ զա տիչ գեղ ձե րի և ն յար դա յին հա մա կար գի ֆունկ ցիա նե րի խան գա
րում նե րը, ո րը կեն դա նու օր գա նիզ մում կա ռուց ված քա յին և ֆունկ ցիո նալ 
փո փո խութ յուն նե րի պատ ճառ է դառ նում:

Հայտ նի է, որ Ա վի տա մի նը կար գա վո րում է է պի թե լա յին հյուս ված քի 
ֆունկ ցիան, նրա բա ցա կա յութ յան կամ պա կա սութ յան դեպ քում եղջ րա նում 
են (կե րա տի նի զա ցիա) մաշ կի, շաղ կա պե նու, վե րին շնչա կան ու ղի նե րի, մար
սո ղա կան և մի զա սե ռա կան օր գան նե րի է պի թե լա յին բջիջ նե րը, ո րը հասց
նում է մաշ կի և լոր ձա թա ղանթ նե րի պատ նե շա յին ֆունկ ցիա յի խան գար ման:

Աչ քի ցան ցա թա ղան թում լու սագ գա ցող այլ նյու թե րի կող քին առ կա է նաև 
տե սո ղա կան ծի րա նինռո դոպ սի նը, ո րը սպի տա կու ցի միա ցութ յուն է վի տա
մին Aի հետ:

Ա վի տա մի նի բա ցա կա յութ յա նը կամ պա կա սութ յու նը հասց նում է մթու թյան 
մեջ տե սո ղութ յան հար մար վե լու (ա դապ տա ցիա) խան գար ման: Այդ եր ևույ թը 
կրում է հե մե րա լոպ րա («հավ կու րութ յուն») ա նու նը, քա նի որ աչ քի ցան ցա թա
ղան թում խախտ վում են տե սո ղա կան ծի րա նու սին թե զը և քայ քա յու մը: Ո րոշ 
ժա մա նակ անց ի հայտ է գա լիս չո րաչ քութ յուն (քսե րօֆ թալ միա), այ նու հետև 
եղջ րե նու փափ կա ցում կամ քայ քա յում (կե րա տո մալ յա ցիա) և, վեր ջա պես, աչ
քի խնձո րե նու (ակ նագն դի) թա րա խա յին բոր բո քում (պա նօֆ թալ միա):

Ա ռա ջա նում են ձվա րան նե րի և  ա մոր ձի նե րի սնուց ման խան գար ման 
(դիստ րո ֆին) փո փո խութ յուն ներ:

Մատ ղաշ նե րի օս տեոբ լաստ նե րի (ոսկ րաս տեղծ բջիջ) և  օս տեոկ լաստ նե
րի (ոսկ րա քայ քա յիչ բջիջ) ֆունկ ցիա նե րում փոխ հա րա բե րութ յու նը խախտ
վում է, հետ ևա բար, խան գար վում են ոսկ րա յին հյուս ված քի կա ռուց ված քը 
և հա րա բե րա կան ա ճը։ Այդ պատ ճա ռով նե ղա նում են այն անց քե րը, որ տե
ղից դուրս են գա լիս տե սո ղա կան և լ սո ղա կան նյար դե րը: Գան գի ծա վա լը և  
ո ղե րի խո ղո վա կը չեն հա մա պա տաս խա նում ու ղե ղի զանգ վա ծին, է պի թե լա
յին հյուս ված քի փո փո խութ յուն նե րը նկատ վում են նաև օր գան նե րում, ո րի 
հետ ևան քով ա ռա ջա նում են բրոն խիտ ներ, գաստ րիտ ներ, էն տե րո կո լիտ ներ 
և բոր բո քա յին պրո ցես ներ մի զա սե ռա կան ու ղի նե րում։ Բա ցի այդ, թու լա
նում է լ յար դի պատ նե շա յին ֆունկ ցիան, ա ռա ջա նում է թու նա վո րում, կա րող 
են նկատ վել հի պո ֆի զի գեղ ձա յին մա սի, մա կե րի կա մի, վա հա նաձև գեղ ձի, 
ինչ պես նաև ող նու ղե ղի և ծայ րա մա սա յին նյար դե րի փո փո խութ յուն ներ: Ա 
հի պո վի տա մի նո զի ժա մա նակ է պի թե լա յին հյուս ված քի պաշտ պա նիչ ֆունկ
ցիա յի խան գար ման և  օր գա նիզ մի ի մու նո լո գիա կան ռեակ տի վութ յան ընկճ
ման հետ ևան քով վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի նկատ մամբ նրա դի մադ րո
ղա կա նութ յու նը խիստ ընկ նում է:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Կախ ված են Ա հի
պո վի տա մի նո զի աս տի ճա նից: Բո լոր կեն դա նի նե րի հա մար կար ևոր նշան են 
հա մար վում է պի թե լա յին ծած կի կազ մա փո խութ յու նը և  եղջ րա ցու մը: Մաշ
կը չոր է, վեր նա մաշ կը՝ թե փա կա լած, մա զե րը, բուր դը՝ կոտ րատ ված, բա ցա
կա յում է սմբակ նե րին բնո րոշ փայ լը։ Ս տա մոք սաա ղի քա յին ու ղի նե րի է պի
թե լա յին ծած կը դառ նում է բազ մա շերտ, վեր նա շեր տի բջիջ նե րը եղջ րա նում 
են, իսկ լոր ձա թա ղան թի մեջ գտնվող գեղ ձե րը են թարկ վում են ատ րո ֆիա յի 
(ա պաճ ման): Այդ պի սի փո փո խութ յուն ներ հայտ նա բեր վում են մի զա սե ռա
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կան օր գան նե րում, թո քե րում և շն չա կան ու ղի նե րում: Աչ քի շաղ կա պե նին 
և  եղջ րե նին չոր են, փայ լը՝ կորց րած: Ին ֆեկ ցիա յի բար դաց ման հետ ևան քով 
կա րող են լի նել թա րա խա յին կոն յուկ տի վիտ, եղջ րա թա ղան թի բոր բո քում և 
պա նօֆ թալ միա, ռի նիտ ներ, լա րին գիտ ներ, պիե լո նեֆ րիտ ներ, ցիս տիտ ներ, 
ու րետ րիտ ներ: Ե րի կամ նե րում, մի զա պար կում, լե ղա պար կում հայտ նա բեր
վում են փոք րիկ քա րեր:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Հի պո վի տա մի նո զի դեպ քում ա ճը ետ է մնում, ա ռա ջա
նում հավ կու րութ յուն (հե մե րա լո պիա), կոն յուկ տի վիտ ներ, կե րա տիտ ներ: 
Խան գար վում է մար սո ղա կան օր գան նե րի գոր ծու նեութ յու նը, վե րած վե լով 
դիս պեպ սիա յի և գաստ րոէն տե րի տի, զար գա նում է բրոն խոպնև մո նիա: Քայլ
ված քը դառ նում է ե րե րուն:

 Գառ նե րը ա րո տա վայ րում մայ րե րից հետ են մնում: Եր բեմն նկատ վում 
են նյար դա յին եր ևույթ ներ, պա րա նո ցի և վեր ջա վո րութ յուն նե րի մկան նե
րի ջղա ձիգ կծկում ներ: Մատ ղաշ նե րը եր կար ժա մա նակ մնում են պառ կած, 
ցա վի զգայ նութ յու նը ցածր է: Վեր ջում ա ռաջ են գա լիս տե տա նիկ ջղաձ գու
թյուն ներ, ո րոնք ա վարտ վում են շնչա ռա կան մկան նե րի պա րա լի զով: Հի վան
դութ յու նը խո րա նա լու դեպ քում, հիմ նա կան փո փո խութ յուն նե րը լի նում են 
լոր ձա թա ղան թում: Աչ քի լոր ձա թա ղան թը կարծ րա նում է և չո րա նում: Ա ռա
ջա նում է աչ քի հի վան դութ յուն (քսե րօֆ թալ միա): Այդ պի սի մատ ղաշ նե րը 
շատ դեպ քե րում տե սո ղութ յու նը մա սամբ կամ լրիվ կորց նում են, կամ ա ռա
ջա նում է հավ կու րութ յուն (երբ կեն դա նին գի շե րը կամ մութ տե ղե րում ո չինչ 
չի տես նում, մինչ դեռ ցե րե կը լույ սի առ կա յութ յամբ նոր մալ տես նում է): Ա վի
տա մի նի պա կա սութ յան պատ ճա ռով ա ռա ջա նում է լոր ձա թա ղանթ նե րի չո
րա ցում և ճաքճ քում: Այդ փո փո խութ յուն նե րը ստա մոք սաա ղի քա յին ու ղի նե
րում տե ղի ու նե նա լու դեպ քում մար սո ղա կան պրո ցես նե րը խան գար վում են, 
ո րով հետև այդ պի սի լոր ձա թա ղան թը ու նակ չէ ստա մոք սահ յութ կամ ա ղի քա
յին հյութ ար տադ րե լու, ո րի պատ ճա ռով մատ ղա շի կա թը լրիվ չի յու րաց նում 
և  ա ռա ջա նում է լուծ, դրան զու գըն թաց խան գար վում են նաև ներ ծծման 
պրո ցես նե րը, ար տա թո րան քը լի նում է ջրա լի, վատ հո տով, լոր ձա խառն, եր
բեմն կղան քում նկատ վում են լոր ձա թա ղան թի ամ բող ջա կան կտոր ներ, իսկ 
եր բեմն էլ՝ ար յան հետ քեր։ Թո քե րում և  ընդ հան րա պես շնչա կան ու ղի նե րի 
լոր ձա թա ղան թում տե ղի ու նե ցած փո փո խութ յուն նե րը այդ օր գան նե րում 
ա ռա ջաց նում են բոր բո քա յին պրո ցես ներ ի րենց յու րա հա տուկ կլի նի կա կան 
նշան նե րով: Ա հի պո վի տա մի նո զի դեպ քում տե ղի է ու նե նում նաև է պի թե
լա յին հյուս ված քի եդջ րա ցում, ո րի հետ ևան քով օր գա նիզ մը կորց նում է իր 
պաշտ պա նու նա կութ յու նը և հի վան դա նում է այս կամ այն հի վան դութ յու նով:

 Խոճ կոր նե րի մոտ այս հի վան դութ յան դեպ քում նկատ վում է մաշ կի ու
ժեղ թե փա կա լում, իսկ եր բեմն՝ նաև նյար դա յին հա մա կար գի խան գա րում
ներ: Բա ցի դրա նից, խան գար վում է սրտա նո թա յին հա մա կար գի աշ խա տան
քը: Սիր տը աշ խա տում է ա րագ, բայց թույլ։ 

 Զար կե րա կը հոր թե րի և մտ րուկ նե րի մոտ հա զիվ շո շա փե լի է: 
Մարմ նի ջեր մութ յու նը հի վան դութ յան սկզբնա կան շրջա նում չի բարձ րա

նում, իսկ հե տա գա յում, երբ այս կամ այն օր գա նում տե ղի են ու նե նում բոր
բո քա յին պրո ցես ներ, այն կա րող է բարձ րա նալ: Ա հի պո վի նա մի նո զի ժա մա
նա կին չբու ժե լը կա րող է ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րի պատ ճառ դառ նալ:

ԸՆԹԱՑՔԸ: Ա հի պո վի նա մի նո զը ըն թա նում է դան դաղ նույ նիսկ այն դեպ
քում, երբ մատ ղա շը Ա վի տա մի նի զգա լի պա կաս է զգում։ Հի վան դութ յան 
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ա ռա ջին նշան նե րը (ար ցուն քա հո սութ յուն, կոն յուկ տի վիտ ներ, փոր լուծ) 
նկատ վում են ծնվե լուց 1215 օր հե տո, այ նու հետև դրանք բար դա նում են այլ 
հի վան դութ յուն նե րով:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Հաշ վի են առն վում կլի նի կա կան նշան նե րը, հոր թե րի 
և մտ րուկ նե րի, ինչ պես նաև հղի կո վե րի և զամ բիկ նե րի ար յան լա բո րա տոր 
հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը (գառ նե րի և խոճ կոր նե րի ար յան մեջ կա
րո տի նի ո րո շու մը պրակ տի կո րեն հնա րա վոր չէ)։ Ախ տո րոշ ման նպա տա կով 
ցան կա լի է մայ րե րի խի ժի, կա թի և սատ կած մատ ղա շի լ յար դի մեջ ո րո շել Ա 
վի տա մի նի բա ղադ րութ յու նը։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ա հի պո վի տա մի նո զով հի վանդ մատ ղաշ նե րին բու ժե լու հա
մար կի րա ռում են․

 ձկան յուղ (1մլ պա րու նա կում է 200500 ՄՄ վի տա մին);
 ճար պա յին լու ծույթ (կոն ցենտ րատ), ո րի 1 մլ մեջ Ա վի տա մի նի պա րու

նա կութ յու նը կազ մում է 100300 հա զար ՄՄ (մի ջազ գա յին միա վոր ներ);
 պրե պա րատ ներ՝ ցիտ րալ, ցի խոլ, կա րո տի նի ճար պա յին լու ծույթ (կա րո տոլ):

Վեր ջին տա րի ներն ա նաս նա բու ժա կան պրակ տի կա յում կի րա ռում են․
 Ա վի տա մի նի արդ յու նա վետ պրե պա րատ, ջրում լու ծե լի բա ղադ րու

թյամբ ակ վի տալ, խի նո նին: 
Ա վի տա մի նը օր գա նիզմ են ներծ ծում կեն դա նու 1 կգ զանգ վա ծին մի ջազ

գա յին միա վոր նե րով (ՄՄ), պրո ֆի լակ տիկ նպա տա կով հոր թե րին՝ 100150, 
խոճ կոր նե րին՝ 150200, մտ րուկ նե րին՝ 120180, գառ նե րին՝ 100120։ 

Իսկ բուժ ման նպա տա կով՝ կան խար գել ման դե ղա չա փը կրկնա պատկ ված: 
Ս տա մոք սաա ղի քա յին ու ղի նե րի հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում, երբ խան
գար ված է ա ղիք նե րի ներծ ծող ֆունկ ցիան, ա վե լի լավ է․

 Ա վի տա մի նի ճար պա յին լու ծույթ նե րը նե րար կել ներմ կա նա յին: Կա րե լի 
է 35 օր վա բաժ նե չա փը գու մա րել ի րար և միան գա մից նե րար կել: Նե րար կու
մը կրկնել 35 օր հե տո:

Ե րի տա սարդ կեն դա նի նե րի կե րակ րա բաժ նի մեջ անհ րա ժեշտ է մտցնել 
կա րո տի նով հա րուստ կե րեր, կար միր գա զար (ճա շա րա նա յին տե սակ նե րը), 
գա զա րի և սի լո սի հյութ, խո տի և փ շա տեր ևի թուրմ, խո տի, հատ կա պես՝ կա
նաչ, զանգ վա ծի ալ յուր, սե նաժ, ծլած հա ցա հա տիկ ներ (կամ հիդ րո պո նա յին 
մե թո դով ծլած հա տիկ ներ), խի ժա յին չոր լոռ:

Այժմ պարզ վում է, որ լավ արդ յունք է ստաց վում, երբ մայ րե րին և մատ
ղաշ նե րին տա լիս են․

 սպի տա կու ցա վի տա մի նա յին պաս տա, ո րը պատ րաս տում են կա նաչ 
բույ սե րից: Դ րա հա մար լավ լվա ցած կա նաչ բույ սե րը կտրա տում են, ման րաց
նում, խառ նում ջրի հետ, մինչև որ ստաց վի շփո թան ման զանգ ված, այ նու
հետև մզե լով քա մում: Ս տաց ված հե ղու կը տա քաց նում են մինչև ե ռա լը, ո րի 
ըն թաց քում սպի տա կու ցա յին նյու թե րը մա կարդ վում են և բարձ րա նում ջրի 
ե րե սը, այդ զանգ վա ծը վերց նում են, լցնում մի այլ ա մա նի մեջ և չո րաց նում: 
Չոր սպի տա կու ցա վի տա մի նա յին պաս տան պա րու նա կում է 4560% սպի տա
կուց, 1220% լի պոիդ ներ, ո րոնց մեջ լու ծում են Ա և  այլ վի տա մին ներ: Այդ 
պաս տան հա ճախ կա րե լի է տալ հի վանդ խոճ կոր նե րին, գառ նե րին և  ընդ
հան րա պես մյուս մատ ղաշ նե րին:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Ա հի պո վի նա մի նո զի կան խար գել ման հիմ նա կան 
օ ղա կը մայ րե րի կե րա բաժ նի մեջ բա վա րար քա նա կութ յամբ կա րո տին մտցնելն 
է: Կա րո տի նի նվա զա գույն պա հան ջը հաշվ վում է մի լիգ րամ նե րով, 
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 հղի կեն դա նու 100կգ քա շին մեկ օ րում, կո վե րին՝ 6080մգ;
 խո զե րին ու ոչ խար նե րին՝ 2030մգ;
 զամ բիկ նե րին՝ 4050մգ: 

Նո րա ծին կեն դա նի նե րի նյու թա փո խա նա կութ յան կար գա վոր ման հա մար 
կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի նրանց Ա վի տա մի նով բա վա րա րե լը։ 

Բարձ րա կիթ (5000կգ) կո վե րի կա թը, հա մե մա տած ցած րա կիթ նե րի հետ, 
կա րո տի նով և A վի տա մի նով ա վե լի աղ քատ է: Ե րաշտ տա րի նե րին կեն դա
նի նե րի կե րա բաժ նի մեջ պետք է մտցնել վի տա մի նա յին կե րեր կամ կի րա ռել 
վի տա մի նա յին պատ րաս տուկ ներ:

23․1․5․4․2 ՌԱԽԻՏ
Ռա խի տը կամ Դ հի պո վի տա մի նո զը ե րի տա սարդ, ա ճող կեն դա նի նե րի ծանր 

ըն թա ցող հի վան դութ յուն է: Ն րա հիմ քում ըն կած է Դ վի տա մի նա յին և ֆոս ֆո
րա կալ ցիու մա յին փո խա նա կութ յան խան գա րու մը, ո րի պատ ճա ռով խախտ
վում են կյան քի կար ևոր ֆունկ ցիա նե րը և  ոսկ րա գո յաց ման պրո ցես նե րը:

Ռա խի տով հի վան դա նում են գյու ղատն տե սա կան բո լոր տե սա կի կեն դա
նի նե րի մատ ղա շը, բայց ա վե լի հա ճախ՝ խոճ կոր նե րը, հատ կա պես կյան քի 
ա ռա ջին տար վա ըն թաց քում: Վայ րի կեն դա նի նե րը բնա կան պայ ման նե րում 
ռա խի տով չեն հի վան դա նում:

Ռա խի տը կրում է սե զո նա յին բնույթ, որ պես կա նոն՝ ուշ աշ նա նը և վաղ 
գար նա նը, երբ մատ ղա շը զրկված է զբո սան քից, ան բա րեն պաստ ե ղա նա կի 
հետ ևան քով (բարձր խո նա վութ յուն, ցածր ջեր մաս տի ճան, ար ևի ճա ռա գայթ
նե րի ան բա վա րար ին տեն սի վութ յուն):

Ռա խի տը դաս վում է մատ ղաշ նե րի տա րած ված հի վան դութ յուն նե րի թվին: 
Ա ռան ձին տնտե սութ յուն նե րում ռա խի տով հի վան դա նում է մայ րե րից ան
ջատ ված խոճ կոր նե րի 2530%ը:

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ: Ե րի տա սարդ կեն դա նի նե րի ռա խի տի հիմ նա կան պատ
ճառ նե րը հան դի սա նում են ոչ լիար ժեք կե րակ րու մը, ա ճող կեն դա նի նե րին 
զբո սան քից գրկե լը։ Մատ ղա շի կե րա բաժ նում Դ վի տա մի նի, կալ ցիու մի և 
ֆոս ֆո րի եր կա րատև ան բա վա րա րութ յու նը կամ նրանց ոչ ճիշտ հա րա բե
րութ յու նը ա ռաջ է բե րում ռա խիտ:

Կե րա բաժ նում, բա ցի կալ ցիու մի և ֆոս ֆո րի բա վա րար քա նա կութ յու նից, 
պետք է ճիշտ լի նի նաև նրանց հա րա բե րութ յու նը՝ 1.2։1 մինչև 2:1: Հի վան
դութ յու նը ա ռա ջա նում է կալ ցիու մի ան բա վա րա րութ յան և ֆոս ֆո րի բարձր 
քա նա կութ յան դեպ քում։

Ռա խիտ կա րող է ա ռա ջա նալ նաև ա ճող կեն դա նի նե րին եր կա րատև հա տի
կա յին կե րե րով (վար սակ, գա րի, ե գիպ տա ցո րեն և  այլն) կե րակ րե լիս, ո րոնց 
մեջ շատ է կալ ցիու մը և վատ յու րաց վող ֆի տի նով յան ֆոս ֆո րը: Հիշ ված կե
րե րի մեջ, ֆի տազ ներ, ֆեր մեն տի ան բա վա րա րութ յան հետ ևան քով ա ղիք նե
րում ֆի տի նով յան ֆոս ֆո րը չի յու րաց վում և  ի րա կա նում կղան քի հետ լրիվ 
ար տա զատ վում է: Ռա խի տի զար գաց ման գոր ծում ա ռաջ նա կարգ դե րը պատ
կա նում է էկ զո գեն կամ էն դո գեն ա ռա ջա ցած Դ հի պո վի նա մի նո զին։ Ու րեմն 
կեն դա նու օր գա նիզ մի կող մից կալ ցիու մի և ֆոս ֆո րի յու րաց ման հա մար կե
րա բաժ նում D վի տա մի նի առ կա յութ յու նը պար տա դիր է նույ նիսկ լիար ժեք 
կե րակր ման դեպ քում: Շատ դեպ քե րում կե րա բա ժին նե րը կա րող են հան քա
յին ա ղե րով հա րուստ լի նել, բայց ե թե տվյալ կե րե րի մեջ (մա նա վանդ՝ սի լո
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սի) կան մեծ քա նա կութ յամբ թթու ներ, վեր ջին ներս միա նում են կալ ցիու մի և 
ֆոս ֆո րի ա ղե րի հետ, դժվա րա մարս են դարձ նում դրանք:

Ռա խի տի   ա ռա ջաց ման   հիմ նա կան   պատ ճառ նե րից   մեկն   ուլտ րա
մա նու շա կա գույն ճա ռա գայթ նե րի պա կա սութ յունն է, մա նա վանդ, երբ մատ
ղաշ նե րին ձմռա նը պա հում են մութ գո մե րում,  խիտ նեղ վան դակ նե րում և 
զ բո սան քի չեն հա նում ար ևի ճա ռա գայթ նե րի տակ:

Լույ սի պա կա սութ յու նը մեծ չա փով նպաս տում է ռա խի տի ա ռա ջաց մա նը: 
Ե թե օր գա նիզ մի վրա բա ցա կա յում է ուլտ րա մա նու շա կա գույն  ճա ռա գայթ
նե րի ազ դե ցութ յու նը, ա պա պրո վի տա մին Դ3ից (7 դե հիդ րո խո լես տե րի նից) 
Դ վի տա մի նի սին թե զը խան գար վում է։

Շատ դեպ քե րում մատ ղաշ նե րը ռա խի տով հի վան դա նում են նաև այն դեպ
քե րում, երբ տա ռա պում են ստա մոք սաա ղի քա յին ու ղի նե րի հի վան դութ յուն նե
րով, ո րի ժա մա նակ նույն պես խան գար վում է նյու թա փո խա նա կութ յու նը, դրան 
զու գըն թաց նաև կալ ցիու մի, ֆոս ֆո րի և D վի տա մի նի փո խա նա կութ յու նը։

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: D վի տա մի նի ան բա վա րա րութ յան դեպ քում նվա
զում են օք սի դա վե րա կանգն ման պրո ցես նե րը, խան գար վում է նյու թա փո խա
նա կութ յու նը։ Ած խաջ րատ նե րի փո խա րին ման սո վո րա կան ու ղին (Կ րեբ սի 
ցիկ լը), ո րը տե ղի է ու նե նում ֆեր մենտ նե րի պի րո խա ղո ղաթ թալի մո նաթ թու
շա վե լա քա ցա խաթ թու մաս նակ ցութ յամբ, ռա խի տի ժա մա նակ խան գար վում 
է: Դ րա պատ ճա ռով ար յան մեջ և հ յուս վածք նե րում կու տակ վում են մի ջանկ
յալ փո խա նա կութ յան ոչ լրիվ այր ման նյու թեր, թթվահիմ նա յին հա վա սա
րակշ ռութ յու նը թեք վում է դե պի ա ցի դո զի կող մը:

Ռա խի տի ժա մա նակ խոճ կոր նե րի ար յան պա հուս տա յին հիմ նայ նութ յու նը 
իջ նում է մինչև 200300 մգ% (ըստ Ն ևո ղո վի) նոր մա յի 480540 մգ% դի մաց: 
Ա ցի դո զի պատ ճա ռով ու ժե ղա նում է վա հա նա գեղ ձի ֆունկ ցիան: Այժմ ա պա
ցուց ված է, որ այդ գեղ ձե րի հոր մոն նե րը խթա նում են լի մո նաթթ վի գո յա ցու մը, 
ո րը կալ ցիու մի հետ ա ռա ջաց նե լով լու ծե լի միա ցութ յուն, ոսկ րա յին հյուս ված
քից (դե պո յից) անց նում է ար յան մեջ: Այ նու հետև պա րաթ հոր մո նը (հար վա հա
նա գեղ ձի հոր մո նը) ե րի կա մա յին խո ղո վակ նե րում նվա զեց նում է ֆոս ֆատ նե րի 
ռեաբ սորբ ցիան (հետ ներծ ծու մը)։   Օր գա նիզ մից մեծ քա նա կութ յամբ ֆոս ֆատ
ներ են ար տա զատ վում, ա ռա ջաց նե լով հի պոս ֆա տե միա: Այս բո լո րը հասց նում 
են հան քա յին նյու թա փո խա նա կութ յան փո փոխ ման, ո րի խան գա րու մը ռա խի
տի ախ տած նութ յան մեջ հա մար վում է ա ռաջ նա յին: Ն յու թա փո խա նա կութ յան 
նման խան գա րում նե րի հետ ևան քով ոսկ րա յին բջիջ նե րը կորց նում են կալ ցիու
մի ֆոս ֆո րա կան ա ղեր յու րաց նե լու   հատ կութ յու նը:

Ռա խի տի դեպ քում ոսկ րա յին հա մա կար գի ախ տա հար մա նը զու գըն թաց 
խան գար վում են նաև մի շարք օր գան նե րի և հա մա կար գե րի ֆունկ ցիա նե րը, 
խան գար վում է ար յան ստեղ ծու մը, զար գա նում է հի պոխ րո մա յին եր կա թա
դե ֆի ցի տա յին ա նե միա, նվա զում է կմախ քա յին և հարթ մկան նե րի տո նու սը, 
ո րի հետ ևան քով ա ռա ջա նում է ա ղիք նե րի ա տո նիա, մե ծա նում է ո րո վայ նի 
ծա վա լը, ա ռաջ են գա լիս ճող վածք ներ (պոր տա յին, փոշ տա յին), ու ղիղ ա ղի քի 
ար տան կում:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Ռա խի տա յին ոսկ
րե րի հիմ նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յու նը նրանց փափ կութ յու նը և ծա կոտ
կե նութ յունն է: Ռա խի տի ծանր ձևի դեպ քում նրանք դա նա կով հեշ տութ յամբ 
կտրվում են, ա սե ղով և հեր ձա կով ծակ վում: Խո ղո վա կաձև ոսկ րե րի հո դա յին 
ծայ րե րի տրա մա գի ծը մե ծա ցած է: Կո ղե րի կրծոսկ րա յին հատ ված նե րը գնդա
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սե ղան ման լայ նա ցած են, իսկ կո ղե րի մի ջին մա սում եր բեմն հայտ նա բեր վում 
են ոսկ րա յին կոշ տուկ ներ:

Խո ղո վա կաձև ոսկ րե րը ընդ լայ նա կան սղո ցե լիս պարզ եր ևում է լայ նա ցած 
և ծռ ված ծայ րա յին (Է պի ֆի զա յին) ա ճա ռը: Վեր նոսկ րը հա ճախ կարմ րած է և 
հաս տա ցած (օս տեոի դի գե րաճ ման պատ ճա ռով), ոսկ րա ծու ծը լցված է ար
յու նով: Ոսկ րի հոծ շեր տը բա րակ է, իսկ ոսկ րա ծու ծա յին խո ռո չը՝ լայ նա ցած և  
եր կա րած: Ա ռան ձին բա ժին նե րում հայտ նա բե րում են ռա խի տի տար բեր բար
դա ցում ներ՝ բրոն խոպնև մո նիա, սա կա վար յու նութ յուն, ստա մոք սի և  ա ղիք
նե րի քրո նիկ կա տառ, հյուծ վա ծութ յուն և  այլն:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ Ռա խի տի սկզբնա կան նշան նե րը եր բեմն այն քան աս տի
ճա նա բար են զար գա նում, որ խնա մող անձ նա կազ մի կող մից գրե թե չեն նկատ
վում: Վա տա նում է հոր թե րի ա խոր ժա կը, ա ռաջ է գա լիս նա խաս տա մոքս նե րի 
հի պո տո նիա, այ լա սեր վում է ա խոր ժա կը: Ն րանք լի զում են տար բեր ա ռար կա
ներ, մյուս կեն դա նի նե րի կղան քով կեղ տոտ ված մա զա ծած կը, ու տում են հող 
և  աղ բոտ ված ցամ քար, խմում են գո մաղ բաջ րեր, ո րից խան գար վում են ստա
մոք սի և  ա ղիք նե րի ֆունկ ցիա նե րը (փոր լու ծը փոխ վում է փոր կա պու թյամբ): 
Մա զա ծած կը կորց նում է իր փայ լը, նվա զում է մաշ կի ա ռաձ գա կա նութ յու
նը, ա տամ նե րի փոխ վե լը հա պա ղում է: Մատ ղա շի ա ճը և զար գա ցու մը հետ 
են մնում, քա շաճ չի տա լիս: Վա ղա հաս ցե ղի (ա րագ ա ճող) խոճ կոր նե րի մոտ 
կա րող են նկատ վել ջղաձ գութ յան նո պա ներ կամ շնչա հեղ ձութ յան եր ևույթ
ներ, տե տա նիա (սպազ մո ֆի լիա): Հի վան դութ յան զար գաց մա նը զու գըն թաց 
շար ժում նե րը դառ նում են լար ված, կեն դա նի նե րը քայ լում են ա րագա րագ, 
մանր քայ լե րով, եր բեմն կա ղում են: Ոսկ րամ կա նա յին հա մա կար գի ցա վազ գա
ցութ յու նը աս տի ճա նա բար ու ժե ղա նում է, խոճ կոր նե րը շարժ վե լիս աղմ կում 
են, տե ղա շարժ վում են փոր սող, հեն վե լով նա խա դաս տա կի հո ղե րին, քայ լում 
են դժվա րութ յամբ, նկատ վում են պառ կե լա խո ցեր: Հե տա գա յում նկատ վում 
են վեր ջա վո րութ յուն նե րի ծռվա ծութ յուն, հո ղե րի հաս տա ցում, ող նա շա րի, 
կրծոսկ րի և գան գի դի մա յին ոս կոր նե րի ձևա փո խութ յուն:

Կո ղե րի կրծոսկ րա յին ծայ րե րում շո շափ վում են ռա խի տա յին հաս տա
ցում ներ: Հի վանդ նե րը շնչում են հևոց նե րով և սու լոց նե րով, շնչա ռութ յու նը 
դժվա րա ցած է, նկատ վում են տա խի կար դիա, սրտի թու լութ յուն միո կար դիո
դիստ րո ֆիա, որն ու ղեկց վում է պսա կա յին ա նոթ նե րում ար յան շրջա նա ռու
թյան խան գա րու մով և  ար յան կան գով (ա կանջ նե րի, կրունկ նե րի շաղ կա պե
նու ցիա նոզ), մար սո ղութ յան խան գա րում և  այլն:

ԸՆԹԱՑՔԸ: Ռա խի տը սո վո րա բար քրո նի կա կան ըն թացք ու նի, մի քա նի 
շա բա թից մինչև ա միս ներ: Հի վան դութ յու նը հա ճախ բար դա նում է բրոն
խոպնև մո նիա յով, ա նե միա յով, միո կար դի կազ մա փո խութ յամբ, ստա մոք սի և  
ա ղիք նե րի քրո նի կա կան կա տա ռով, ճող վածք նե րով և վա րա կիչ հի վան դու
թ յուն նե րի նկատ մամբ օր գա նիզ մի դի մադ րո ղա կա նութ յան նվա զու մով (պա
րա տիֆ, պաս տե րե լոզ և  այլն):

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Վաղ շրջա նում ռա խի տի ախ տո րո շու մը պետք է լի նի 
հա մա լիր ձևով: Ախ տո րոշ ման դեպ քում հաշ վի են առն վում ա նամ նե զա յին 
տվյալ նե րը, կլի նի կա կան նշան նե րը, ար յան լա բո րա տոր հե տա զո տութ յան 
արդ յունք նե րը (կալ ցիու մի և  ա նօր գա նա կան ֆոս ֆո րի պա րու նա կութ յու նը, 
պա հես տա յին հիմ նայ նութ յու նը, հիմ նա յին ֆոս ֆա տա զա ֆեր մեն տը), ռենտ
գե նոգ րա ֆիա յի տվյալ նե րը, իսկ դժվա րութ յան դեպ քում ոս կոր նե րի Է պի մե
տա ֆի զա րա յին հատ ված նե րի հյուս վա ծա բա նա կան հե տա զո տութ յու նը:
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ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՉ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Ռա խի տը պետք է տար բե րել օս տեո դիստ
րո ֆիա յից, Ու րով յան հի վան դութ յու նից, ա կուպ րո զից, խո ցա յին ռևմա տիզ մից:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Անհ րա ժեշտ է ու շադ րութ յուն դարձ նել մատ ղաշ նե րի կե
րակր ման, խնամ քի և զոո հի գիե նիկ պայ ման նե րի լա վաց ման վրա։ Այն գո մե
րը, որ տեղ գտնվում են ռա խի տով հի վանդ կեն դա նի ներ, պետք է լի նեն չոր, 
ախ տա հա նած, ցամ քա րով հա րուստ և  ա մե նա կար ևո րը՝ լու սա վոր և լավ 
օ դա փոխ վող։ Ռա խի տի բու ժու մը որ քան հնա րա վոր է պետք է շուտ սկսել։ 
Երբ ար դեն տե ղի են ու նե ցել ոսկ րե րի կա յուն փո փո խութ յուն ներ, և հի վան
դութ յու նը բար դա ցել է, բու ժու մը գրե թե ա նարդ յու նա վետ է:

Պետք է կա տա րել հա մա լիր բու ժում․
 կեն դա նի նե րին նշա նա կել զբո սանք, հատ կա պես ար ևոտ օ րե րին, 
 ա պա հո վել հեշտ մար սե լի կե րե րով, հա րուստ սպի տա կուց նե րով, վի տա

մին նե րով (Դ), հան քա յին նյու թե րով (Ca, P) և միկ րո տար րե րով (կա նաչ զանգ
ված, լավ վի տա մի նա յին խոտ ե րեք նու կից և  առ վույ տից, ան քաշ կաթ, կար
միր գա զար, վար սա կի կամ գա րու ալ յուր և  այլն): 

 հան քա յին լրա ցու ցիչ կե րեր՝ ոսկ րալ յուր և կե րա յին պրե ցի պի տատ՝ 
515.0, տրիկ լա ցի ֆոս ֆատ՝ 0.30.4 (կեն դա նու 1 կգ քա շին), կալ ցիու մի գլի
ցե րո ֆոս ֆատ՝ (2,05.0), այ րած ոս կոր, կե րա յին կա վիճ, փայ տա ծուխ և  այլն: 

 կոմ բի նաց ված հան քա յին լրա ցու ցիչ կե րեր, կազմ ված մակ րո և միկ րո
տար րե րից, ո րոնք կեն դա նի նե րին տրվում են ըստ ցան կութ յան.

Ռա խի տի դեպ քում լավ բու ժա մի ջոց է․
 թարմ վի տա մի նաց ված ձկան լ յար դը, տալ կե րե րի հետ (20,040,0) կամ 

պա րէն տե րալ ճա նա պար հով (5.020.0): 
Ա նաս նա բու ժա կան պրակ տի կա յում գո յութ յուն ու նեն Դ վի տա մի նի կի

րառ ման մի քա նի մե թոդ ներ. 
կ  ո տո րա կա յին դո զա նե րով եր կա րատև բու ժում, մեկ ամս վա ըն թաց

քում ա մեն օր տա լով 5 10 հա զար ՄՄ: 
 բու ժում «վի տա մի նա յին հոր մո նով», երբ Դ2 վի տա մի նը նշա նա կում են 

75200 հա զար ՄՄ, 23 օ րը մեկ ան գամ. 23 շա բաթ տևո ղութ յամբ:
 միան վագ «հար վա ծա յին դո զա»՝ 500800 ՄՄ և  ա վե լի:

Բու ժարդ յու նա վե տութ յու նը բարձ րա նում է, ե թե Դ2 վի տա մի նի պա րեն
տե րալ կի րա ռու մը հա մակց վում է կալ ցիու մի գլ յու կո նա տի 10%ա նոց լու
ծույ թի նե րար կու մով (1030մլ): Վեր ջին տա րի նե րին բուժ ման հա մար լայ նո
րեն կի րա ռում են․

 տրի վի տա մին (վի տա մին ներ Ա, Դ3, Ե), ներ քին տա լով օ րա կան 510 կա
թիլ կամ ներմ կա նա յին 12մլ. 23 օ րը մեկ ան գամ: 

 Քա նի որ ռա խի տը հա ճախ բար դա նում է այլ հի վան դութ յուն նե րով, ուս
տի միա ժա մա նակ կա տա րում են հե տե րո հե մո թե րա պիա (են թա մաշ կա յին 
1մլ/կգ չա փով)․ 

 լի զա տոթե րա պիա (սպի տա կու ցա յին հիդ րո լի զատ՝ 50100մլ;
 հա կաա նե միկ մի ջոց ներ (ֆե րոգլ յու կին, ֆե րո դոքս՝ 23մլ, եր կա թի, 

պղնձի և կո բալ տի պրե պա րատ ներ);
 բա ցի այդ, նշա նա կում են նաև գլ յու կո զա և կո ֆեին;
 մար սո ղութ յու նը բա րե լա վող մի ջոց ներ:

Ռա խի տի դեմ պայ քա րե լու լավ մի ջոց նե րից մեկն էլ․
 լու սա բու ժումն է, կա պույտ ուլտ րա մա նու շա կա գույն ճա ռա գայթ նե րի 
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մի ջո ցով։ Դ րա հա մար գո յութ յան ու նեն կվար ցի (նաև սուլ  յուք սի) լամ պեր, 
ո րոնց ճա ռա գայթ նե րով հոր թե րին և մտ րուկ նե րին բու ժում են ան հա տա կան 
ձևով, իսկ խոճ կոր նե րին՝ զանգ վա ծա բար:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Մատ ղաշ նե րի ռա խի տի դեմ պայ քա րը պետք է սկսել 
դեռևս նրանց նե րար գան դա յին զար գաց ման շրջա նում: Հ ղի մայ րե րին պետք 
է ծնից 46 շա բաթ ա ռաջ ա պա հո վել ուլտ րա մա նու շա կա գույն ճա ռա գայթ նե
րով, վի տա մի նաց ված ձկան յու ղով, տրի վի տա մի նով և  այլն։ Նո րա ծին մատ
ղաշ նե րին ռա խի տից պաշտ պա նե լու հա մար ա պա հո վում են վի տա մին նե րով՝ 
Ա և Դ, հան րա յին նյու թե րով (Ca, P) և  ակ տիվ զբո սան քով:

23․1․5․4․3 ԽՈՃԿՈՐՆԵՐԻ ԱԼԻՄԵՆՏԱՐ ԱՆԵՄԻԱ
Աշ նա նա յին, ձմե ռա յին և գար նա նա յին ծնի խոճ կոր նե րը 528 օ րա կան հա

սա կում եր բեմն հի վան դա նում են ա նե միա յով։ Ա նե միան շատ տա րած ված հի
վան դութ յուն է և պատ ճա ռում է մեծ տնտե սա կան վնաս:

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ: Հե տա զո տող նե րի մեծ մա սը հի վան դութ յան պատ ճա ռը 
հա մա րում է խոճ կոր նե րի օր գա նիզ մում եր կա թի պա կա սը: Եր կա թը շատ 
անհ րա ժեշտ է հե մոգ լո բի նի սին թե զի հա մար, դրա հա մար էլ հի վան դութ յու
նը ան վա նում են «խոճ կոր նե րի եր կա թա պա կա սոր դա յին ա նե միա»:

Ան կաս կած, հի վան դութ յան ա ռա ջաց ման գոր ծում ո րոշ դեր են խա ղում 
նաև այլ գոր ծոն ներ, մա սամբ կեն դա նի նե րի ոչ լիար ժեք կե րակ րու մը, նրանց 
պահ ված քի պայ ման նե րը, կե րա բա ժա նում սպի տա կուց նե րի, պղնձի, կո բալ
տի, վի տա մին նե րի (Բ12, Բ2, ֆո լաթ թու, Ց) պա կա սը:

Ա րո տա յին շրջա նում ինչ պես խոճ կոր նե րը, այն պես էլ մայ րե րը հնա րա վո
րութ յուն ու նեն ո րոշ չա փով եր կաթ ըն դու նե լու, ու տե լով կա նաչ բույ սեր, հող, 
կավ, ո րը բա ցառ վում է մսու րա յին շրջա նում: Դ րա նով էլ բա ցատր վում է հի
վան դութ յան հա ճա խա կի ա ռա ջա ցու մը ուշ աշ նա նը, ձմռա նը և վաղ գար նա նը։

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Խոճ կոր նե րի օր գա նիզ մում եր կա թի պա րու նա
կութ յու նը ծնվե լիս կազ մում է մո տա վո րա պես 50մգ․, ո րը ա րագ ա ճի դեպ
քում շուտ վեր ջա նում է: Ա ռա ջին 4 շա բաթ վա ըն թաց քում օ րա կան պա հան ջը 
եր կա թի նկատ մամբ կազ մում է 7մգ, իսկ մոր կա թի հետ ստա նում է 1մգ: Այս
պի սով, ար դեն 57 օ րում խոճ կո րի օր գա նիզ մում ստաց վում է եր կա թի պա
կաս, ո րը խան գա րում է հե մոգ լո բի նի մո լե կու լի ա ռա ջաց մա նը։ Պետք է նշել, 
որ եր կա թի էն դո գեն փո խա նա կութ յու նը խոճ կոր նե րի այդ հա սա կում դեռևս 
չի ի րա գործ վում:

Նոր ա ռա ջա ցած է րիթ րո ցիտ նե րը լի նում են հի պոխ րոմ (հե մոգ լո բի նով 
աղ քատ): Ա լի մեն տար ան բա վա րա րութ յու նը խան գա րում է ոչ միայն հե մոգ
լո բի նի սին թե զը, է րիթ րո ցիտ նե րի ձևա վո րու մը, այլ նաև պլազ մա յին սպի տա
կուց նե րի սին թե զը: Ա նե միա նե րի ժա մա նակ խան գար վում է խոճ կոր նե րի օր
գա նիզ մի օք սի դավե րա կանգն ման պրո ցե սը: Եր կա թի ան բա վա րա րու թյան 
հետ ևան քով այդ միկ րո տար րե րի խթա նիչ ազ դե ցութ յու նը ոսկ րա ծու ծի վրա 
տե ղի չի ու նե նում, ո րը և խան գա րում է է րիթ րո պոե զը: է րիթ րո ցիտ նե րի քա
նա կութ յու նը ար յան մեջ հե տա գա յում նվա զում է։ Որ պես կա նոն, ա նե միկ 
խոճ կոր նե րի օր գա նիզ մի դի մադ րո ղա կա նութ յու նը երկ րոր դա յին հի վան
դութ յուն նե րի նկատ մամբ ընկ նում է:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Մաշ կը և լոր
ձա թա ղանթ նե րը գու նատ են: Դիա հեր ձե լիս նկատ վում են է լ յար դի գույ նի 
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փո փո խութ յուն ներ մինչև բաց կա վան ման, նրա ծա վա լը մե ծա ցած է, պա
րեն խի մա յի մեջ եր բեմն հայտ նա բեր վում են ար յու նա զե ղում ներ: Մ կան նե րը 
գու նատ են, ո րը հատ կա պես նկա տե լի է սրտի և կոն քի գո տու մկան նե րում։ 
Սիր տը միշտ լայ նա ցած է, մկան նե րը՝ թոշ նած։ Փայ ծա ղը ո րոշ չա փով մե ծա
ցած է: Ե րի կամ նե րի պա րեն խի մա յում նշվում է կազ մա փո խութ յուն։ Թո քե րը 
այ տուց ված են։ Հ յուս վա ծա բա նա կան հե տա զո տութ յան ժա մա նակ փո փո
խութ յուն ներ են հայտ նա բեր վում ոսկ րա ծու ծում, ո րը բնո րոշ է է րիթ րո պոե զի 
ու ժե ղաց մա նը, փայ ծա ղում, լ յար դում և  ավ շա յին հան գույց նե րում եր ևում 
են Էքստ րա մե դուլ  յա րա յին օ ջախ ներ:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ։ Նոր մալ զար գա ցած, ա ռողջ խոճ կոր նե րի մաշ կը և լոր ձա
թա ղանթ նե րը 57 օ րա կան հա սա կում դառ նում են գու նատ, այ նու հետև ձեռք 
են բե րում թեթև դեղ նութ յուն: Խոճ կոր նե րի շար ժու նութ յու նը խիստ ընկ նում 
է: Մի շարք դեպ քե րում խոճ կոր նե րը չեն մո տե նում մոր կրծին կամ դա դա րում 
են նրան ծծե լուց, մինչ դեռ պտուկ նե րի սֆինկ տոր նե րը (սեղ մակ) բաց վում են, 
և կա թը հո սում է հա տա կին: Խոճ կոր նե րը թու լա նում են, ա ճը և զար գա ցու մը 
ետ են մնում, մա զե րը դառ նում են կոշտ և կոտ րատ վող, մաշ կը՝ կնճռոտ ված:

Խան գար վում է մար սո ղութ յան պրո ցե սը, պար բե րա բար ի հայտ են գա լիս 
փոր լուծ կամ փոր կա պութ յուն, ո րո վայ նը ձգվում է: Այդ պի սի խոճ կոր նե րը 10
12 օր հե տո վե րած վում են «գա ճաճ նե րի»: 810 օ րա կան խոճ կոր նե րի ար յան 
հե տա զոտ ման ժա մա նակ նշվում է հե մոգ լո բի նի պա րու նա կութ յան նվա զում 
(մինչև 75գ % և ցածր), չնա յած Է րիթ րո ցիտ նե րի քա նա կը պահ պան վում է, 20 
օ րա կան հա սա կում հե մոգ լո բի նի կոն ցենտ րա ցիան իջ նում է մինչև 34 գ%, իջ
նում է նաև է րիթ րո ցիտ նե րի քա նա կութ յու նը, եր բեմն 1 մմ3 ար յան մեջ հասց
նե լով մինչև 3 մլն ի։ Խոճ կոր նե րը սատ կում են կամ ա նե միա յից կամ երկ րոր
դա յին հի վան դութ յու նից:

ԸՆԹԱՑՔԸ: Խոճ կոր նե րի ա նե միան սկսվում է հա մե մա տա բար ա րագ և  
ախ տա բա նա կան պրո ցե սը ա րագ էլ ա վարտ վում է: Բուժ ման բա ցա կա յու
թյան դեպ քում հի վան դա նա լուց  1014 օր հե տո նրանք սատ կում են:

23․1․5․4․4 ՄԱՏՂԱՇՆԵՐԻ ԱՊԻՏԱԿՄԿԱՆԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
Ս պի տակմ կա նա յին հի վան դութ յու նը («մկա նա յին կազ մա փո խութ յուն», 

«միո պա տիա», «մկան նե րի մո ման ման փո փո խութ յուն») գյու ղատն տե սա կան 
կեն դա նի նե րի և թռ չուն նե րի մատ ղա շի ծանր հի վան դութ յուն է, ո րի ժա մա
նակ խան գար վում է հան քա յին նյու թե րի, սպի տա կուց նե րի և  ած խա հատ նե
րի փո խա նա կութ յու նը: Այն բնո րոշ է կմախ քա յին մկան նե րի և սր տամ կա նի 
ֆունկ ցիո նալ, կեն սա քի միա կան և ձ ևա բա նա կան փո փո խութ յուն նե րով:

Սո վո րա բար, հի վան դութ յունն ա ռա ջա նում է կեն դա նի նե րի ձմե ռա յին 
պահ ված քի երկ րորդ կե սում, ա ռա ջին հեր թին հի վան դա նում է այն մատ ղա շը 
(կյան քի ա ռա ջին օ րե րին և շա բաթ նե րին), ո րոնց մայ րե րը պտղակ րութ յան 
ժա մա նա կաշր ջա նում բա վա րար ված չեն ե ղել լիար ժեք կե րակ րու մով:

Հա ճախ հի վան դա նում են գառ նե րը, ճտե րը, ու լե րը, բա դե րը, հազ վա դեպ՝ 
մտրուկ նե րը: Ս պի տակմ կա նա յին հի վան դութ յու նը մեր հան րա պե տութ յու
նում հայտ նի է 50 տա րուց ա վե լի։ Են թադ րում են, որ հի վան դութ յան ա ռա
ջաց ման պատ ճա ռը սե լե նի պա կա սութ յունն Է:

Հո ղում խո նա վութ յան աս տի ճա նի բարձ րա ցու մը զգա լի չա փով նպաս
տում է ծծմբի լուծ վե լուն և հո ղա յին լու ծույթ նե րում նրա խտութ յան ա վե լաց
մա նը, ո րը կան խում է բույ սե րի կող մից սե լե նի յու րաց մա նը:
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Բուժ ման և կան խար գել ման արդ յու նա վետ մի ջոց նե րի բա ցա կա յութ յան 
դեպ քում  մատ ղաշ նե րի  մա հա ցութ յու նը կազ մում  է հի վանդ նե րի 5070 %ը: 
Հի վանդ կեն դա նի նե րի զգա լի մա սը ա ճով և զար գա ցու մով հետ է մնում:

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ։ Բա վա րար չա փով չեն ու սում նա սիր ված: Հի վան դութ յան 
պատ ճառ է հա մար վում կեն դա նի նե րի, հատ կա պես՝ պտղա կիր, և մատ ղաշ
նե րին կա թով կե րակ րող մայ րե րի ոչ լիար ժեք և միա կող մա նի կե րակ րու մը: 
Այն հնա րա վոր է, երբ մայ րե րին ա րա ծեց նում են ցած րա դիր, ճահ ճոտ և  ան
տա ռա յին ա րոտ նե րում կամ երբ կե րակ րում են սպի տա կուց նե րով, հան քա
յին նյու թե րով (ա ռա ջին հեր թին սե լե նով, ինչ պես նաև կո բալ տով, ման գա նով, 
յո դով և  այլն), վի տա մին նե րով (կա րո տին, վի տա մին A և E) և ծ ծումբ պա
րու նա կող ա մի նաթ թու նե րով (մե թիո նին ցիս տին) աղ քատ խո տով և ծ ղո տով 
կամ սի լո սով և  ար մա տա պա լա րապ տուղ նե րով։ Սե լե նի, մե թիո նի նի և ցիս տի
նի պա կա սութ յան կար ևո րութ յու նը (որ պես հի վան դութ յան պատ ճառ) հաս
տատ վում է պրո ֆի լակ տի կա յում և բուժ ման ժա մա նակ ստաց ված արդ յու նա
վե տութ յամբ, երբ նրանց օգ տա գոր ծում են այդ նպա տա կով:

Հի վան դութ յան ա ռա ջաց մա նը նպաս տում են կեն դա նի նե րի խնամ քի զոո
հի գիե նիկ նոր մե րի խախ տու մը, խիտ պահ ված քը, ա նաս նա շեն քե րի խո նա
վութ յու նը, վատ օ դա փո խութ յու նը և  այլն:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Մատ ղաշ նե րի սպի տակմ կա նա յին հի վան դութ յա նը 
բնո րոշ են սպի տա կու ցա յին և ճար պա յին փո խու նա կութ յան խան գա րում նե
րը: Օր գա նիզ մում սպի տա կուց նե րի սին թե զի ընդ հա նուր խան գար ման ժա
մա նակ նշվում է շա րակ ցահ յուս ված քա յին սպի տա կուց նե րի պա րու նա կու
թյան ա վե լա ցում, միա ժա մա նակ՝ օր գա նիզ մի և հ յուս վածք նե րի ֆունկ ցիո նալ 
սպի տա կուց նե րի քա նա կի քչա ցում: Այս դեպ քում ար յան շի ճու կում նկատ
վում են ընդ հա նուր սպի տա կուց նե րի բա ղադ րութ յան նվա զում, մնա ցոր դա
յին և պո լի պեպ տի դա յին ա զո տի բարձ րա ցում, գլո բու լին նե րի քա նա կի քչա
ցում և  ալ բու մին նե րի շա տա ցում։ Կեն դա նու հի վան դա գին վի ճա կի բնո րոշ 
նշա նը ոչ սպի տա կու ցա յին ծագ ման ա զոտ պա րու նա կող նյու թի՝ կրեա տի նի 
փո խա նա կութ յան խան գա րումն է: 

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Հոր թե րի, գառ
նե րի և խոճ կոր նե րի դիակ նե րը հատ կա պես հի վան դութ յան են թա սուր կամ 
քրո նի կա կան ձևե րի դեպ քում ու նեն հյուծ վա ծութ յան նշան ներ, տե սա նե լի 
լոր ձա թա ղանթ նե րը ա նե միկ են։ Դիա հերձ ման ժա մա նակ հայտ նա բեր վում 
են են թա մաշ կա յին բջջան քի այ տուց ներ, կրծքի և պա րա նո ցի ստո րին մա սե
րում շճա լոր ձա յին ներսփ ռանք (ին ֆիլտ րատ), իսկ թո քա մի զա յին և  ո րո վայ
նա յին խո ռոչ նե րում՝ տրան սու դատ, մա կարդ ված սպի տա կու ցի կտոր նե րի 
խառ նուրդ նե րով: Ա վե լի բնո րոշ են սրտամ կա նի ախ տա հա րում նե րը: Սիր տը 
ծա վա լով մե ծա ցած է նրա խո ռո չի, հատ կա պես աջ փո րո քի լայ նաց ման հետ
ևան քով: Լ յար դում և  ե րի կամ նե րում նկատ վում են կան գա յին եր ևույթ ներ, 
հա տի կա յին կամ ճար պա յին կազ մա փո խութ յուն։

Թո քե րում նշվում են կան գա յին հի պե րե միա, այ տուց ներ, բար դա ցած 
դեպ քում կա տա ռա թա րա խա յին պնևմո նիա յի և պլև րիտ նե րի նշան ներ։ Փայ
ծա ղը մե ծա ցած չէ, թոշ նած է, կտրե լիս բա լա կարմ րա վուն գույ նի: Ս տա մոք
սաա ղի քա յին ու ղի նե րում նկատ վում են կա տա ռա յին գաստ րոէն տե րիտ նե րի 
նշան ներ (հա ճախ բոր բոք ված են բա րակ ա ղիք նե րը): Գլ խու ղե ղը փափ կած է, 
այ տուց ված, ու ղե ղա յին թա ղանթ նե րը հի պե րե միկ են:

Ն կա րագր ված ախ տա բա նաա նա տո միա կան փո փո խութ յուն նե րի ար տա
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հայտ վա ծութ յու նը կախ ված է հի վան դութ յան տևո ղութ յու նից և  ըն թաց քի 
ծան րութ յու նից: Հի վան դութ յան թույլ ար տա հայտ վա ծութ յան դեպ քում բնո
րոշ փո փո խութ յուն ներ են հայտ նա բեր վում միայն սրտամ կա նում և կ մախ
քա յին սկա նե րում:

ԱԽՏԱՆՇԱՆՆԵՐԸ: Գառ նե րը հի վան դա նում են կյան քի ա ռա ջին օ րե րին, շա
բաթ նե րին և  ա միս նե րին։ Հոր թե րը, խոճ կոր նե րը նույն պես հի վան դա նում են վաղ 
հա սա կում, կաթ նա յին շրջա նում կամ մայ րե րից ան ջա տե լուց ան մի ջա պես հե տո: 
Գ րանց ված են պտղի նե րար գան դա յին ախ տա հար ման դեպ քեր, երբ պտղակ
րութ յու նը ա վարտ վում է վի ժու մով կամ ծնված թույլ մատ ղա շը կյան քի ա ռա ջին 
օ րե րին հի վան դա նում և սատ կում է սպի տակմ կա նա յին հի վան դութ յու նից։ 

Հի վան դութ յու նը կա րող է ու նե նալ
 սուր, են թա սուր կամ քրո նի կա կան ըն թացք: 

Հի վան դութ յան ընդ հա նուր նշան ներն են․
 թու լութ յու նը, ընկճ վա ծութ յու նը, պառ կե լա խո ցե րը, ե րե րուն քայլ ված քը, 

սկա նա յին դո ղը, ու ժե րի լրիվ ան կու մը, մարմ նի ա ռան ձին մա սե րի պա րա լի զը:
ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Հի վան դութ յան ախ տո րոշ ման ժա մա նակ, բա ցի կլի նի

կա կան նշան նե րից, հաշ վի են առն վում ար յան հե տա զոտ ման արդ յունք նե
րը (հե մոգ լո բի նի և  է րիթ րո ցիտ նե րի նկատ մամբ), ինչ պես նաև ախ տա բա նա
անա տո միա կան փո փո խութ յուն նե րը։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Բուժ ման հա մար ա ռա ջին հեր թին պետք է կի րա ռել եր կաթ 
պա րու նա կող պրե պա րատ ներ․

 Ծ ծե լուց ա ռաջ խո զե րի պտուկ նե րը եր կա թի սուլ ֆա տի 1%ա նոց լու
ծույ թով թրջե լը /միշտ չէ, որ բա վա րար արդ յունք է տա լիս: 

 Ա վե լի հու սա լի արդ յունք է ստաց վում խոճ կոր նե րին եր կա թի սուլ ֆա տի 
0.5%ա նոց լու ծույթ խմել տա լը, այն հա մակ ցե լով պղնձի սուլ ֆա տի հետ յու
րա քանչ յու րից 5մլ (մե կա կան թե յի գդալ), ա մեն օր: 

 Ա նե միա յի բուժ ման ժա մա նակ լավ արդ յունք է ստաց վում եր կա թի գլի
ցե րո ֆոս ֆա տի կի րա ռու մից (ո րը պա րու նա կում է 18 % եր կաթ և 14.9 % ֆոս
ֆոր): Պատ րաս տու կը օգ տա գոր ծում են փո շու բարձր դիս պեր սիա յին կա
խույ թի, պաս տա յի (խյու սի) ձևով կամ հա տուկ պատ րաստ ված խտաց րած 
կե րե րի բա ղադ րութ յան մեջ: Ա նե միա յի կան խար գել ման հա մար պատ րաս
տու կը տա լիս են օ րու մեջ՝ 0.51.0գ., 510 օր տևո ղութ յամբ, իսկ բուժ ման հա
մար՝ 1.01.5 ա մեն օր., 610 օր տևո ղութ յամբ: Միև նույն ծնի խոճ կոր նե րի հա
մար պատ րաս տու կի միան վագ դե ղա չա փը (կամ մեկ օր վա չա փը) խառ նում 
են ջրի, քա շած կամ ան քաշ կա թի հետ և կե րակ րում ընդ հա նուր կե րա մա նով:

Ա վե լի հար մար է կե րակ րել եր կա թի գլի ցե րո ֆոս ֆատ պա րու նա կող խտաց
րած կե րով, ո րը պա րու նա կում է այդ պրե պա րա տից 11.5 %: Խ տաց րած կե րը 
խոճ կոր նե րին տա լիս են սկսած 57 օ րա կան հա սա կից, 2025 օր տևո ղու թյամբ, 
օ րա կան՝ 3050գ., ցածր եզ րե րով հա տուկ տաշ տե րի մեջ, նրանց կող քին ան
պայ ման դնե լով ջրով լի ա ման, ո րի ջու րը պետք է օ րա կան 34 ան գամ փո խել: 

Ա նե միան բու ժե լու և կան խար գե լե լու հա մար հա ջո ղութ յամբ կի րառ վում են․
 հա տուկ եր կա թա դեքրտ րա նա յին պատ րաս տուկ ներ (իմպ ֆե րոն, իմ պո

զիլ200, միո ֆեր, ա մի դեքստ րան, ֆեր րո բալտ, ֆեր րո դեքս, ֆեր րո դեքստ րան, 
ֆե րոգլ յու կին): Պատ րաս տուկ նե րը ներ մու ծում են օ րա կան մեկ ան գամ, 12 մլ 
չա փով, այն հաշ վով, որ նրա մեջ պա րու նակ վի 150200մգ  եր կաթ: Լավ արդ
յունք է ստաց վում թարմ ցիտ րա տա յին ար յան (մայր խո զի կամ այ լա ծին, հա
ճախ՝ ձիու) են թա մաշ կա յին նե րար կու մից, 57 մլ/կգ չա փով, 23 ան գամ, օ րու
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մեջ, ինչ պես նաև պա հես տաց ված (կոն սեր վա վոր ված) ար յան նե րար կու մից: 
 ՀՀում հա սա նե լի է Ինտ րա ֆեր Բ12 խոճ կոր նե րի և հոր թե րի եր կա թի 

պա կա սութ յու նից ա ռա ջա ցած ա նե միա յի կան խար գել ման և բուժ ման հա
մար։ Պա րու նա կութ յու նը 1 մլ ում եր կաթ (դեկստ րան եր կա թի տես քով) ՝ 
200մգ, վի տա մին Բ12՝ 20մկգ։ Դեկստ րան եր կա թը կի րառ վում է խոճ կոր նե րի 
և հոր թե րի եր կա թի պա կա սութ յու նից ա ռա ջա ցած ա նե միա յի կան խար գել
ման և բուժ ման հա մար: Պա րէն տե րալ ներ մուծ ման ա ռա վե լութ յունն այն է, 
որ միայն մեկ դո զան ա պա հո վում է օր գա նիզ մին անհ րա ժեշտ եր կա թի քա
նա կը: Ցիա նո կո բա լա մի նը ( Վի տա մին B12) կի րառ վում է   B12ի պա կա սից 
ա ռա ջա ցած ա նե միա յի կան խար գել ման և բուժ ման հա մար։ Դե ղա չա փը՝ 

 Ներմ կա նա յին, խոճ կոր ներ՝ ներմ կա նա յին, 1մլ կ յան քի ա ռա ջին 3 օ րե րին: 
 Են թա մաշ կա յին, հոր թեր՝ են թա մաշ կա յին, 24մլ, կյան քի ա ռա ջին շա բա թում:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Ա նե միա յի կանխ ման հա մար պետք է վե րաց նել 
ա ռա ջաց նող պատ ճառ նե րը և ձեռ նար կել մի ջո ցա ռում ներ մատ ղաշ նե րին 
բարձ րար ժեք կե րե րով կե րակ րե լու հա մար, ո րոնք հա րուստ լի նեն սպի տա
կուց նե րով, վի տա մին նե րով և հան քա յին նյու թե րով, այդ թվում նաև միկ րո
տար րե րով (եր կաթ, պղինձ, կո բալտ)։ Ն պա տա կա հար մար է խոճ կոր նե րին 
նույն պես տալ եր կա թի պատ րաս տուկ ներ, սկսած 23 օ րա կան հա սա կից:

23․1․5․4․5 ԷԿԶՈՏԻԿ ԱՏԱՔՍԻԱ (ՊԱՐԱՊԼԵԳԻԱ)
Գառ նե րի զանգ վա ծա յին բնույ թի, ոչ վա րա կիչ հի վան դութ յուն է։ Հի վան

դութ յու նը հան դի պում է Հա յաս տա նում։ Հիմ նա կա նում հի վան դա նում են 10
15 օ րա կան գառ նե րը, հի վան դութ յունն ըն թա նում է կոոր դի նա ցիա յի խան
գա րու մով, պա րեզ նե րով և պա րա լի զի նե րի նշան նե րով։

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ: Հի վան դութ յան գլխա վոր պատ ճա ռը հան դի սա նում է օր
գա նիզ մում պղնձի փո խա նա կութ յան խախ տումն է, մա սամբ՝ պղինձ պա
րու նա կող ֆեր մենտ նե րի հետ կապ ված պրո ցես նե րի խան գա րում նե րը: 
Հի վան դութ յան ա ռա ջաց մա նը նպաս տում են հո ղի և բույ սե րի մեջ պղնձի 
ան բա վա րար քա նա կը և հա կա ռա կը, մի քա նի միկ րո և մակ րո տար րե րի (կա
պար, մո լիբ դեն և  այլն) բարձր քա նա կութ յու նը։ Այս պի սով, այս գո տի նե րում, 
որ տեղ հողն ու նի այդ պի սի ա ռանձ նա հատ կութ յուն, բու սա կան կե րե րը լի
նում են ոչ լիար ժեք: Այդ կե րե րով ոչ խար նե րին կե րակ րե լիս նո րա ծին գառ նե
րը հի վան դա նում են ա տաք սիա յով:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Պղն ձի դե րը օր գա նիգ մում չա փա զանց մեծ է, մաս
նակ ցում է․

 ար յու նաս տեղծ ման պրո ցե սին, 
 ֆեր մենտ նե րի ա ռա ջաց մա նը, 
 մաս նակ ցում է ար յան շի ճու կում է րիթ րո ցիտ նե րում, լ յար դում, կա թի 

մեջ սպի տա կու ցա յին հա մա լիր միա ցութ յուն նե րին, հե մոգ լո բի նի մո լե կու լի 
ա ռա ջաց ման ժա մա նակ մաս նակ ցում է եր կա թի փո խանց մա նը, 

 փո խա դարձ կա պի մեջ է հոր մոն նե րի, վի տա մին նե րի հետ և  այլն։
Ոչ խար նե րի պտղակ րութ յան շրջա նում պղնձի պա կա սութ յան պատ ճա

ռով պտու ղը նոր մալ չի զար գա նամ և գառ նե րը ծնվում են հի վան դութ յան 
նշան նե րով կամ հա կում ու նեն հի վան դա նալ: 

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Գա ռան դիա կը հյուծ
ված է, տե սա նե լի լոր ձա թա ղանթ նե րը ա նե միկ, հա ճախ հայտ նա բեր վում են շաղ
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կա պե նու բոր բո քում, թո քե րի ա տե լեկ տազ ներ և  այ տուց ներ: Սր տա պար կում 
կու տակ ված է դեղ նա վուն հե ղուկ, է պի կար դում, էն դո կար դում, փա կան նե րի 
վրա նշվում են ար յու նա զե ղում ներ: Սր տամ կա նը թոշ նած է, փայ ծա ղը՝ մե ծա
ցած, պար կու ճի տակ նկատ վում են ար յու նա զե ղում ներ: Լ յար դը ար յու նալց ված 
է, հատ ման մա կե րե սի պատ կե րը՝ վե րա ցած: Հե տըմ պա նա յին, ա նու թա յին (թևա
տա կա յին), նա խա թիա կա յին ավ շա յին հան գույց նե րը մե ծա ցած են, վար դա կարմ
րա վուն գույ նի: Ս տա մոք սը և բա րակ ա ղիք նե րը բոր բոք ված են (կա տառ):

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Հի վան դութ յան ար տա հայտ ման ձևե րը բազ մա զան են: Մի 
քա նի սի մոտ լի նում են խիստ ար տա հայտ ված պա րա լիզ ներ, մյուս նե րի մոտ պա
րեզ ներ (կի սա պա րա լիզ ներ), եր րոր դի մոտ՝ կոոր դի նա ցիա յի թեթև խան գա րում
ներ։ Գառ նե րը ծնվում են հի վան դութ յան ար դեն ար տա հայտ ված նշան նե րով 
(5060 %): Հի վան դութ յան մնա ցած դեպ քե րը պա տա հում են կյան քի ա ռա ջին 
15 օր վա ըն թաց քում, շատ հազ վա դեպ՝ ծնվե լուց հե տո 25 օր վա ըն թաց քում: Հի
վանդ նո րա ծին գառ նե րի հե տին վեր ջա վո րութ յուն նե րը թույլ են, մարմ նի հետ ևի 
մա սը չեն կա րո ղա նում բարձ րաց նել։ Ա խոր ժա կը պահ պան վում է, ա մե նաու շա
դիր խնամ քի և բուժ ման դեպ քում հնա րա վոր է կյան քը պահ պա նել, բայց ա ճը ետ 
է մնում, եր կար ժա մա նակ նրա յու րա հա տուկ քայլ ված քը (յոր ղա) մնում է:

Հի վան դութ յան նշան նե րով ծնված գառ նե րը շարժ վե լիս ընկ նում են կամ 
սայ թա քում, գնում են կող քի ծռված, պառ կած վի ճա կում եր բեմն վեր ջա վո
րութ յուն նե րով մա նե ժա յին շար ժում ներ են ա նում։ Բա վա րար խնամ քի և 
բուժ ման դեպ քում հի վանդ նե րի 2050 %ն  ա ռող ջա նում են, բայց շարժ ման 
խան գա րում նե րը եր կար ժա մա նակ մնում են:

Ծանր դեպ քե րում վեր ջա վո րութ յուն ներն ու պա րա նո ցը կաթ վա ծա հար են 
լի նում: Մ կա նա յին խում բը կորց նում է զգայ նութ յու նը: Ժա մա նակ առ ժա մա
նակ նկատ վում են նո պա ներ: Մա հա ցութ յու նը այդ պի սի ըն թաց քի դեպ քում 
շատ բարձր Է:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Ախ տո րո շե լիս հաշ վի են առ նում հղի մա քի նե րի ձմե ռա
յին կե րակր ման պայ ման նե րը (մշտա կան ա րա ծե ցու մը ձյու նա քիչ ձմռա նը), 
հի վան դութ յան ա ռա ջա նա լը ան ցած տա րի նե րին, հի վանդ գառ նե րի հա սա կը, 
կլի նի կա կան նշան նե րը, դիա հերձ ման արդ յունք նե րը։

ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՉ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Անհ րա ժեշտ է բա ցա սել սպի տակ մկա
նա յին հի վան դութ յու նը, ո րը հա ճախ բնո րոշ է ա վե լի հա սա կա վոր գառ նե րին 
և կա րող է նկատ վել նաև այլ տե սա կի կեն դա նի նե րի մատ ղա շի մոտ: Ս պի
տակմ կա նա յին հի վան դութ յան կար ևոր նշա նը կմախ քա յին մկան նե րի և սր
տամ կա նի ախ տա հա րումն է: 

 Նատ րիու մի սե լե նա տի կի րա ռու մից սպի տակմ կա նա յին հի վան դութ յու
նով հի վանդ գառ նե րը բուժ վում են, մինչ դեռ ա տաք սիա յով տա ռա պող գառ
նե րը չեն բուժ վում:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Բա վա րար արդ յունք չի տա լիս: Հի վանդ գառ նե րին ջրի կամ 
կո վի կա թի հետ տա լիս են․

 ծծմբաթթ վա յին պղնձի 1%ա նոց լու ծույթ, 55.7մլ, օ րա կան մեկ ան գամ: 
Խոր հուրդ է տրվում հի վանդ գառ նե րին կե րակ րել մոր կա թով, շշե րի վրա 
հագց նե լով ծծակ ներ:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Ա պա ցուց ված է, որ վաղ ծնի դեպ քում գառ նե րը 
ա տաք սիա յով չեն հի վան դա նում: Հաշ վի առ նե լով այդ, մա քի նե րի զու գա վո
րու մը պետք է կազ մա կեր պել այն պես, որ ծի նը սկսվի հուն վա րին և  ա վարտ վի 
մար տի կե սին: Ն պա տա կա հար մար է փո խել ա րոտ նե րը, ա րա ծե ցու մը կազ
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մա կեր պել ա տաք սիա յի նկատ մամբ ա պա հով տե ղան քում (ա րոտ նե րում): Այն 
գո տի նե րում, որ տեղ հնա րա վոր չէ ա րոտ նե րը փո խել, ձմռա նը պետք է ոչ
խար նե րին լրա ցու ցիչ տալ հան քա յին կե րեր՝ հետև յալ բա ղադ րութ յամբ (յու
րա քանչ յուր գլխին մեկ օր վա ըն թաց քում). 

 կե րակ րի աղ՝ 15գ., 
 պղնձար ջասպ՝ 15մգ, 
 կո բալ տի քլո րիդ՝ 20 գ., 
 ծծմբաթթ վա կան ցինկ՝ 10մգ: 

Այս հան քա յին նյու թե րը տա լիս են կե րակ րի ա ղի հետ խառ նած, ա ռան ձին 
կե րա ման նե րում:

Կա րե լի է հղի և նոր ծնած մա քի նե րին կե րակ րել․
 ծծմբաթթ վա կան պղնձի (CuS04) 0.1 %ա նոց լու ծույ թով թրջված խո տով: 

Սո վո րա բար 1լ ջ րի մեջ լու ծում են 1գ ծծմ բաթթ վա կան պղինձ և թր ջում են 
այն խո տը, ո րը նա խա տես ված է 66 մա քի նե րի հա մար: Հի վան դութ յան կան
խար գել ման գոր ծում կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի հղի մա քի նե րի հա մար 
նա խա տես ված ա րոտ նե րի պա րար տա ցու մը ծծմբաթթ վա կան պղնձի լու ծույ
թով, այն հաշ վով, որ մեկ հեկ տա րին բա ժին ընկ նի 34 կգ պ րե պա րատ:

23․1․5․4․6 ՄԱՏՂԱՇՆԵՐԻ ՊԱՐԱԿԵՐԱՏՈԶ 
Մատ ղաշ նե րի պա րա կե րա տո զը /Paraceraiosis/ խոճ կոր նե րի, տա վա րի 

և  ոչ խար նե րի ոչ վա րա կիչ, ոչ կոն տա գիոզ, քրո նի կա կան հի վան դութ յուն է: 
Բ նո րոշ է հոր թե րի և գառ նե րի կտրի չի լոր ձա թա ղան թի պտկիկ նե րի չա փա
զանց մեծ նոս րա ցում նե րով և պն դա ցում նե րով (Հ Դ Հայդ րի խի, Ի.Գ րու ներ):

Հ յուս վա ծա բա նա կան հե տա զո տութ յան ժա մա նակ այդ պտկիկ նե րի վրա 
հայտ նա բեր վում են է պի թե լին բջիջ նե րի եղ ջա ցած թե փուկ նե րի ար տա կարգ 
շեր տա վոր ման կու տա կում ներ:

Հի վան դութ յու նը զանգ վա ծա յին բնույթ է կրում բտվող կեն դա նի նե րի 
(մատ ղաշ նե րի) մոտ։ Խոճ կոր նե րի պա րա կե րա տո զը կապ ված է ցին կի փո խա
նա կութ յան խան գար ման հետ։

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ: Հոր թե րի և գառ նե րի հի վան դութ յու նը ա ռա ջա նում է 
շատ ման րա ցած (ալ յու րա յին) կամ գնդիկ նե րի տես քով ձևա վոր ված (գրա նու
լաց ված) կե րե րով կե րակ րե լիս, երբ կե րա բաժ նում պա կաս են կո պիտ կե րե
րը։ Խոճ կոր նե րի պա րա կե րա տոզ ա ռա ջա նում է, երբ նրանց կե րակ րում են 
միայն հա տի կա յին կե րե րով:

Ա պա ցուց ված է, ե թե հո ղի մեջ մեծ չա փով կալ ցիում են մտցնում, ա պա 
բույ սե րի հետ խան գար վում է կալ ցիու մի և ֆոս ֆո րի հա րա բե րութ յու նը:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Կտ րի չի պա րա կե րա տո զը դեռևս լրիվ չի ու սում նա
սիր ված: Շատ մանր ա ղա ցած, հատ կա պես խտաց րած կե րե րով կե րակ րե լիս, 
երբ պա կաս են կո պիտ կե րե րը, կտրի չի շար ժո ղա կան ֆունկ ցիան ընկճ վում է, 
վեր ջի նիս պատ ճա ռով կտրի չի պտկիկ նե րը մե ծա նում և պն դա նում են, նրանց 
վրա կու տակ վում են մեծ թվով եղջ րա ցած է պի թե լա յին բջիջ նե րի թե փուկ
ներ։ Փոխ վում է կտրի չի պա րու նա կութ յան միկ րոֆ լո րան: Կե րե րի ֆեր մեն
տա ցիա յին մաս նակ ցող գրամբա ցա սա կան ման րէ նե րի և  ին ֆու զո րիա նե րի 
(նա խա կեն դա նի նե րի) քա նա կը քչա նում է, բարձ րա նում է պո լի կո կե րի, գրամ
դրա կան, կաթ նա յին բակ տե րիա նե րի քա նա կը, ո րը հասց նում է կաթ նաթթ վի 
բարձ րաց ման, pH ի ջեց ման մինչև 4.44.67 և կտ րի չում ու ար յան մեջ հիս տա
մի նի պա րու նա կութ յան բարձ րաց ման:
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Ցին կի ան բա վա րա րութ յան հետ ևան քով խան գար վում է մար սո ղութ յան 
և ն յու թա փո խա նա կութ յան ֆեր մեն տա յին կար գա վո րու մը, խան գար վում է 
սպի տա կուց նե րի սին թե զը։

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Հի վան դութ յան 
սկզբնա կան շրջա նում կտրի չի լոր ձա թա ղան թի պտկիկ նե րը պնդա ցած են և հաս
տա ցած, նրան ցից մի քա նի սը միա ցած են ի րար հան գույց նե րի ձևով (պա րա կե
րա տոզ): Կտ րի չի ա ռաջ նա յին վենտ րալ պար կի և կե րակ րա մուտ քի (նա խադ ռան) 
լոր ձա թա ղան թի պտ կիկ նե րը սո վո րա բար ա վե լի հա ճախ են ախ տա հար վում։

Տա վա րի կտրի չի դոր զալ պար կի վե րին պա տի վրա կա րե լի է նկա տել պա
րա կե րա տո զի բազ մա քա նակ հատ ված ներ, յու րա քանչ յու րը՝ 23 սմ մա կե րե սով։ 
Հի վան դութ յան ա վե լի ուշ շրջա նում ա ռա ջա նում են բոր բո քա յին օ ջախ ներ, խո
ցա կա լում ներ, ա ռան ձին տե ղե րում՝ նեկ րոզ ներ և լոր ձա թա ղան թի այլ փո փո
խութ յուն ներ (ռու մի նիտ): Լ յար դում հայտ նա բեր վում են թա րա խա յին օ ջախ ներ։ 

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ։ Նշ վում է ա խոր ժա կի և քա շա ճի նվա զում, կեն դա նի նե րը 
կրճտաց նում են ա տամ նե րը, կտրի չի շար ժո ղա կան ֆունկ ցիան թու լա նում է, 
ո րո ճը պա կա սում է, ա ռա ջա նում է փոր լուծ։

Կտ րի չի պա րու նա կութ յան մեջ բարձ րա նում է կաթ նաթթ վի քա նա կը, իջ
նում է pH, քչա նում է օր գա նա կան թթու նե րի քա նա կը, բարձ րա նում օս մո տիկ 
ճնշու մը: Եր կա րատև փոր լու ծը ա ռաջ է բե րում օր գա նիզ մի սա կա վաջ րու թյուն, 
ար յան թանձ րութ յուն, օ լի գու րիա, ար յան ճնշման ի ջե ցում և տա խի կար դիա: 
Ընդ հա նուր վի ճա կը աս տի ճա նա բար վա տա նում է, մարմ նի ջեր մութ յու նը հի
վան դութ յան սկզբում նոր մալ է, իսկ սեպ տիկ պրո ցես ներ, թա րա խա յին օ ջախ
ներ (լ յար դում և  այլ օր գան նե րում) ա ռա ջա նա լուց հե տո բարձ րա նում է։ Զար
գա նում է դեր մա տիտ, հատ կա պես այն տե ղե րում, որ տեղ մաշ կը ա վե լի նուրբ 
է, մա զե րը թափ վում են, վրա է հաս նում հյու ծու մը: Բո լոր հի վանդ խոճ կոր նե րի 
ար յան մեջ իջ նում է ընդ հա նուր սպի տա կուց նե րի քա նա կը:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Դր վում է ա նամ նե զա յին տվյալ նե րի հի ման վրա, հաշ վի 
առ նե լով նաև կե րա բա ժի նը և կ լի նի կա կան նշան նե րը:

ԿԱՆԽԱԳՈՒՇԱԿՈՒՄԸ: Հի վան դութ յան վաղ շրջա նում ձեռ նարկ ված մի ջո
ցա ռում նե րի շնոր հիվ կեն դա նի նե րը ա ռող ջա նում են, բայց ա ճը ետ է մնում, 
քա շա ճը իջ նում է: Հի վան դութ յան ուշ շրջա նում, երբ ա ռա ջա ցել է կտրի չի 
լոր ձա թա ղան թի բոր բո քում և  այլ փո փո խութ յուն ներ, կեն դա նի նե րին խո տա
նում են, ո րով հետև այլևս տնտե սա պես օգ տա կար չեն (բտման հա մար):

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Հի վան դութ յան վաղ շրջա նում պետք է կար գա վո րել կե րա
բա ժի նը, շա տաց նել սպի տա կուց և  ած խաջ րատ ներ պա րու նա կող կո պիտ կե
րե րի քա նա կը, հի վանդ հոր թե րին խմեց նել ա ռողջ կեն դա նի նե րից վերց րած 
կտրի չա յին հե ղուկ: Ե թե կե րա բաժ նի փո խե լը և 34 ան գամ կտրի չա յին հե
ղուկ խմեց նե լը 1015 օր վա ըն թաց քում բա րե լա վում չեն ա ռա ջաց նում, ա պա 
կեն դա նի նե րը հա մար վում են ան բու ժե լի:

 Հի վանդ կեն դա նի նե րի կտրի չի պա րու նա կութ յան չե զո քաց ման հա մար 
կի րառ վում է մի խառ նուրդ՝ պատ րաստ ված կալ ցիու մի կար բո նա տից, մագ
նե զիու մի օք սի դից և նատ րիու մի հիդ րո կար բո նա տից (հա ցի սո դա յից), յու
րա քանչ յու րից 25գ՝ մեկ լիտր ջրի մեջ։ Լու ծույ թը խմեց նում են 7001500մլ., 
օ րա կան եր կու ան գամ, 35 օր շա րու նակ, տա լիս են նաև գա րեջ րի խմո րիչ՝ 
500գ 1 լիտր ջրի մեջ: 

Բար դա ցած պա րա կե րա տո զի դեպ քում խոր հուրդ է տրվում կի րա ռել հա
կա բիո տիկ ներ, իսկ սուր պո դո դեր մա տի տի դեպ քում՝ ար յան բաց թո ղում։



‒ 630‒

 Հի վանդ խոճ կոր նե րի բուժ ման դեպ քում լավ արդ յունք է ստաց վում ցին
կի կար բո նա տի կամ սուլ ֆա տի ա մե նօր յա կի րա ռու մից։ Պատ րաս տուկ նե րը 
տա լիս են կե րի հետ յու րա քանչ յուր գլխին՝ 0.29.7գ, օ րա կան մեկ ան գամ:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Պա րա կե րա տո զի կան խար գե լու մը չի մշակ ված, չնա
յած կե րա բաժ նի մեջ կո պիտ կե րեր մտցնե լը պաշտ պա նում է կեն դա նի նե րին 
այդ հի վան դութ յու նից: Խոճ կոր նե րի հի վան դա նա լու դեպ քում խտաց րած կե
րի 1 տոն նա յին ա վե լաց նել 50100գ ցին կի կար բո նատ կամ սուլ ֆատ:

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ ՓԱՍՏԵՐ
 Ըստ Ի․ Ն․ Տ րու շի նի տվյալ նե րի, պրո տոստ րոն գիլ նե րի մի ջանկ յալ տե րե րը՝ 

ցա մա քա յին ե րի տա սարդ խխունջ նե րը, 36 ան գամ ա վե լի քիչ են վա րակ
վում վեր ջի նիս թրթուր նե րով, քան մե ծա հա սակ նե րը, սա կայն ա ռա ջին նե րի 
մոտ թրթուր նե րի զար գա ցու մը 1,52 ան գամ ա վե լի ա րագ է ըն թա նում:

 Ըստ Ռ.Գ. Մաս տա կի մո վի, ֆլ յու ռոգ րա ֆով մեկ օ րում, մի ջին թվով հնա
րա վոր է հե տա զո տել 500700 ոչ խար, գրե թե նույն քան էլ խոճ կոր և 200250 
հորթ: Հետ ևա բար, ֆլ յու ռոգ րա ֆիան հա մար վում է ճիշտ և հու սա յի մե թոդ՝ 
բրոն խոպնև մո նիա յի գաղտ նի ձևե րը հայտ նա բե րե լու և հի վան դութ յան ըն
թաց քին հետ ևե լու հա մար (բուժ ման ժա մա նակ)։

 Խի ժը Ա վի տա մի նով 10100 ան գամ հա րուստ է, քան կա թը: Նո րա ծին 
հոր թը օ րը 56 լիտր խի ժի հետ ա վե լի շատ Ա վի տա մին է ստա նում, քան 
կյան քի ա ռա ջին ամ սի մնա ցած բո լոր օ րե րի ըն թաց քում:

23․1 ՍՏՈՒԳԻ՛Ր ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԴ
1. Ինչ պի սի՞ վի րու սա յին ծագ ման հի վան դութ յուն է հայտ նի մատ ղաշ նե րի 

մոտ և  ինչ պի սի՞ պայ մա նա կան ախ տա ծին ման րէ նե րով է հա մակց վում:
2. Ինչ պի սի՞ հա ճախ հան դի պող սնկա յին ծագ ման հի վան դութ յուն ներ են 

հայտ նի մատ ղաշ նե րի մոտ:
3. Ո րո՞նք են բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը մատ ղաշ նե րի խու զող 

մրմնջու կի դեպ քում։
4. Ինչ պի սի՞ տրե մա տո դոզ ներ են հայտ նի տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի 

մատ ղաշ նե րի մոտ։ Ն կա րագ րե՛ք ֆաս ցիո լա հե պա տի կա յի կեն սա կեր պը։
5. Ն կա րագ րե՛ք ո րո ճող նե րի դիկ րո ցել  յո զի ախ տած նութ յու նը ։
6. Ինչ պի սի՞ ցես տո դոզ ներ են հայտ նի տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի 

մատ ղաշ նե րի մոտ։ Ն կա րագ րե՛ք խո զե րի ցիս տի ցեր կո զի կեն սա կեր պը։
7. Ինչ պի սի՞ նե մա տո դոզ ներ են հայտ նի տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի մատ

ղաշ նե րի մոտ։ Ն կա րագ րե՛ք հոր թե րի նեոաս կա րի դո զի ախ տա նիշ նե րը։
8. Ինչ պի սի՞ նա խա կեն դա նի նե րով պայ մա նա վոր ված հի վան դութ յուն ներ 

են հայտ նի տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի մատ ղաշ նե րի մոտ։ Ն կա
րագ րե՛ք կեն դա նի նե րի էյ մե րիոզ նե րի հա մա ճա րա կա բա նութ յու նը։ 

9. Ինչ պի սի՞ տզե րով պայ մա նա վոր ված հի վան դութ յուն ներ են հայտ նի 
տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի մատ ղաշ նե րի մոտ։ Ն կա րագ րե՛ք կեն
դա նի նե րի պսո րոպ տո զի ախ տա նիշ նե րը։

10. Ինչ պի սի՞ մի ջատ նե րով պայ մա նա վոր ված հի վան դութ յուն ներ են հայտ
նի տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի մատ ղաշ նե րի մոտ։ Ն կա րագ րե՛ք 
տա վա րի հի պո դեր մա տո զի ախ տած նութ յու նը։

11. Ինչ պի սի՞ բակ տե րիալ ծագ ման հի վան դութ յուն ներ են հայտ նի տար
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բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի մատ ղաշ նե րի մոտ։ Ն կա րագ րե՛ք կո լի բակ
տե րիո զի հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րը։

12. Ն կա րագ րե՛ք, տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի մատ ղաշ նե րի սալ մո նել
յո զի ախ տած նութ յու նը։

13. Ինչ պի սի՞ ոչ վա րա կիչ բնույ թի շնչա ռա կան ու ղու հի վան դութ յուն ներ 
են հայտ նի տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի մատ ղաշ նե րի մոտ։ Ն կա
րագ րե՛ք բրոն խոպնև մո նիա յի ա ռա ջաց ման հիմ նա կան պատ ճառ նե րը։

14. Ինչ պի սի՞ ոչ վա րա կիչ բնույ թի, մար սո ղա կան հա մա կար գի հի վան
դութ յուն ներ են հայտ նի։ Ն կա րագ րե՛ք տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի 
մատ ղաշ նե րի դիս պեպ սիա յի ախ տած նութ յու նը։

15. Ինչ պի սի՞ ոչ վա րա կիչ բնույ թի, նյու թա փո խա նա կութ յան խան գար ման 
հի վան դութ յուն ներ են հայտ նի տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի մատ
ղաշ նե րի մոտ։ Ն կա րագ րե՛ք Դ հի պո վի տա մի նո զի ա ռա ջաց ման հիմ նա
կան պատ ճառ նե րը։

23․1 ԹԵՍՏԵՐ
I Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 

 Տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի մատ ղաշ նե րի վի րու սա յին ծագ ման հի
վան դութ յուն նե րից են․
1. Մատ ղաշ նե րի վի րու սա յին պնևմոէն տե րիտ ներ
2. Ն յու կասլ յան հի վան դութ յուն
3. Մա րե կի հի վան դութ յուն
4. Շ նե րի պար վա վի րու սա յին էն տե րիտ
5. Տա վա րի մաշ կի հան գու ցա յին բոր բո քում /պա լա րախտ/
6. Խո շոր եղ ջե րա վոր նե րի ժան տախտ
7. Վե րը նշված բո լո րը

II Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի մատ ղաշ նե րի սնկա յին ծագ ման հի վան

դութ յուն նե րից են՝
1. Ա կա րոզ, Աս կոս ֆե րոզ, Աս պեր գի լիոզ
2. Ֆա վուս, Տ րի խո ֆո տոզ, Միկ րոս պո րիա 
3. Թեյ լե րիոզ, Բա բե զիոզ, Ա նապ լազ մոզ
4. Վե րը նշված բո լո րը

III Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի մատ ղաշ նե րի բակ տե րիալ ծագ ման հի

վան դութ յուն նե րից են՝
1. Կո լի բակ տե րիոզ, Սալ մո նել  յոզ, Դի զեն տե րիա
2. Լիս տե րիոզ, Ս տա ֆի լո կո կոզ ներ,  Պաս տե րել  յոզ
3. Խշխ շան պա լար, Սի բի րախտ, Բ րադ զոտ
4. Բ րու ցել  յոզ, Տու բեր կուլ  յոզ, Կար կա մախտ
5. Վե րը նշված բո լո րը

IV Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի մատ ղաշ նե րի մա կա բու ծա յին ծագ ման հի
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վան դութ յուն ներ, տրե մա տոդ նե րի կող մից հա րուց վող հի վան դութ յուն նե րից են՝
1. Ցիս տի ցեր կոզ, Է խի նո կո կոզ, Ցե նու րոզ
2. Ֆաս ցել  յոզ, Պա րամ ֆիս տո մա տոզ, Դիկ րո զել  յոզ
3. Աս կա րի դոզ, Պա սա լու րոզ, Հե մոն խոզ
4. Թեյ լե րիոզ, Էյ մե րիոզ, Տ րի խո մո նոզ
5. Պ սո րոպ տոզ, Հի պո սեր մա տոզ, Էսթ րոզ
6. Վե րը նշված բո լո րը

V Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի մատ ղաշ նե րի մա կա բու ծա յին ծագ ման հի

վան դութ յուն ներ, ցես տոդ նե րի կող մից հա րուց վող հի վան դութ յուն նե րից են՝
1. Ցե նու րոզ, Ցիս տի ցեր կոզ, Է խի նո կո կոզ
2. Մո նե զիոզ, Ցիս տի ցեր կոզ, Է խի նո կո կոզ,
3. Ֆաս ցել  յոզ, Պա րամ ֆիս տո մա տոզ, Դիկ րո զել  յոզ
4. Աս կա րի դոզ, Պա սա լու րոզ, Հե մոն խոզ
5. Թեյ լե րիոզ, Էյ մե րիոզ, Տ րի խո մո նոզ
6. Պ սո րոպ տոզ, Հի պո սեր մա տոզ, Էսթ րոզ
7. Վե րը նշված բո լո րը

VI Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի մատ ղաշ նե րի մա կա բու ծա յին ծագ ման հի

վան դութ յուն ներ, նե մա տոդ նե րի կող մից հա րու վող հի վան դութ յուն նե րից են՝
1. Մո նե զիոզ, Ցիս տի ցեր կոզ, Է խի նո կո կոզ,
2. Աս կա րի դոզ, Պա սա լու րոզ, Հե մոն խոզ
3. Ֆաս ցել  յոզ, Պա րամ ֆիս տո մա տոզ, Դիկ րո զել  յոզ
4. Նեոաս կա րի դոզ, Պա րաս կա րի դոզ, Դիկ տիո կաուլ  յոզ
5. Թեյ լե րիոզ, Էյ մե րիոզ, Տ րի խո մո նոզ
6. Մ յու լեր յո զը, Պ րո տոստ րոն գիլ  յո զը, Ստ րոն գի լոի դոզ
7. Պ սո րոպ տոզ, Հի պո սեր մա տոզ, Էսթ րոզ
8. Տ րի խո ցե ֆալ յոզ ներ, Թե լա զիոզ, Հե տե րա կի դոզ
9. Վե րը նշված բո լո րը

VII Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի մատ ղաշ նե րի մա կա բու ծա յին ծագ ման 

հի վան դութ յուն ներ, տզե րով պայ մա նա վոր ված հի վան դութ յուն նե րից են՝
1. Պ սո րոպ տոզ,
2. Կ նե մի դո կոպ տոզ
3. Փետ րա կեր նե րը
4. Մա զա կեր նե րը
5. Վե րը նշված բո լո րը

VIII Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի մատ ղաշ նե րի մա կա բու ծա յին ծագ ման 

հի վան դութ յուն ներ, նա խա կեն դա նի նե րով պայ մա նա վոր ված հի վան դութ
յուն նե րից են՝
1. Թե լա զիոզ, Տ րի խո ցե ֆալ յոզ, Հե մոն խոզ
2. Թեյ լե րիոզ, Էյ մե րիոզ, Տ րի խո մո նոզ



‒ 633‒

3. Ս պի րո խե տոզ, Տ րե պո նե մոզ
4. Կոկ ցի դիոզ ներ, Մաս տի գո ֆո րոզ ներ
5. Վե րը նշված բո լո րը

IX Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի մատ ղաշ նե րի ոչ վա րա կիչ ծագ ման հի

վան դութ յուն նե րից են՝
1. Բ րոն խոպնև մո նիա, Դիս պեպ սիա, Գաստ րոէն տե րիտ ներ
2. Հոր թե րի պար բե րա կան փքանք, Բե զոա րա յին հի վան դութ յուն, Խոճ

կոր նե րի ա լի մեն տար ա նե միա
3. Հի պո վի տա սի նոզ ներ, Էկ զո տիկ ա տաք սիա (պա րապ լե գիա), Մատ ղաշ

նե րի պա րա կե րա տոզ
4. Վե րը նշված բո լո րը

23․2 ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՄԱՏՂԱՇՆԵՐԻ 
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
Ըստ ո րոշ հրա պա րա կում նե րի՝ երկ րագն դի մասշ տա բով այժմ հաշվ վում են 

ա վե լի քան 500 վա րա կիչ հի վան դութ յուն ներ, ո րից 200ը ընդ հա նուր են կեն
դա նի նե րի և մարդ կանց հա մար, իսկ այդ թվում 150ը հա մար վում է ին ֆեկ
ցիոն, 50ը՝ ին վա զիոն։ Մի շարք ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րի նկատ մամբ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան տա րած քը հա մար վում է ստա ցիո նար /կա
յուն/ գոր ծող և թարմ ա նա պա հով։ Հաշ վի առ նե լով, որ ա ռա վել տա րած ված, 
հա ճա խա կի հան դի պող և սե զո նա յին հի վան դութ յուն նե րի մա սով, ըստ մար զե
րի /խո շո րաց ված հա մայնք նե րի/ ա ռան ձինա ռան ձին ՀՀ տա րած քում գի տա
կան վեր լու ծութ յուն ներ բա ցա կա յում են, ստորև ներ կա յաց վում են պրակ տիկ 
ա նաս նա բույժ նե րի կող մից հա ճա խա կի առնչ վող  ո րոշ հի վան դութ յուն նե րից․

1․ ա ռա վել տա րած ված հի վան դութ յուն ներ՝
• Կո լի բակ տե րիո զը
• Սալ մո նել  յո զը
• Պաս տե րել  յո զը
• Գառ նե րի և խոճ կոր նե րի ա նաէ րո բա յին դի զեն տե րիա
• Էկ զո տիկ ա տաք սիա (պա րապ լե գիա)
• Ստ րեպ տո կո կոզ ներ
• Ռա խիտ
• Տա վա րի և խո զե րի ցիս տի ցեր կոզ
• Է խի նո կո կոզ
• Մո նե զիոզ ներ
• Խո զե րի աս կա րի դոզ
• Տա վա րի և մանր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի դիկ տիո կաուլ  յոզ ներ
• Ոչ խար նե րի և  այ ծե րի մյու լեր յոզ և պ րո տոստ րոն գիլ  յոզ։
• Խո շոր և մանր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի թեյ լե րիոզ
• Կեն դա նի նե րի էյ մե րիոզ ներ
• Ոչ խար նե րի Էսթ րոզ
• Շ նե րի պար վո վի րու սա յին էն տե րիտ
• և  այլն
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2․ հա ճա խա կի հան դի պող հի վան դութ յուն ներ
• Բ րու ցե լոզ
• Խո զե րի աֆ րի կա կան ժան տախտ
• Թռ չուն նե րի լա րին գոտ րա խեիտ
• Սի բի րախտ
• և  այլն
3․ սե զո նա յին հի վան դութ յուն ներ

• Խո զե րի կարմ րախտ /գար նա նը, ամ ռա նը և վաղ աշ նա նը/
• Դա բաղ 
• Խոճ կոր նե րի ա լի մեն տար ա նե միա
• Խո շոր և մանր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի Թեյ լե րիոզ
• Պի րոպ լազ մոզ
• Կեն դա նի նե րի էյ մե րիոզ ներ
• Ո րո ճող կեն դա նի նե րի պսո րոպ տոզ /քոս/
• և  այլն,
Դ րանց նկատ մամբ բու ժու մը և  պայ քա րի ընդ հա նուր մի ջո ցա ռում նե րը, 

կա րան տի նա յին և հա տուկ վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի կան խար գե լումն 
ու վե րա ցու մը նե րա ռում է հա մա լիր մի ջո ցա ռում նե րի միա ժա մա նակ յա և 
հա ջոր դա կան ի րա կա նա ցում, ինչ պի սիք են̀

ա) հի վան դութ յան ախ տո րո շում,
բ) կա րան տի նա յին մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցում,
գ) հի վանդ կեն դա նի նե րի բուժ ման կազ մա կեր պում,
դ) պատ վաս տում նե րի և վե րա պատ վաս տում նե րի անց կա ցում,
ե) ըն կած կեն դա նի նե րի դիակ նե րի հա վա քում և  ոչն չա ցում,
զ) ախ տա հա նում ու վե րաախ տա հա նում,
է) պայ քա րի այլ մի ջո ցա ռում ներ:

23․2․1 ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
Աշ խար հի բո լոր պե տութ յուն նե րի հա մար հա մընդ հա նուր խնդիր է դար

ձել կեն դա նի նե րի հի վան դութ յուն նե րի և վա րա կիչ (այդ թվում` կեն դա նի նե րի 
և մար դու հա մար ընդ հա նուր̀  զոոանտ րո պո նոզ) հի վան դութ յուն նե րի դեմ 
պայ քա րի կազ մա կեր պու մը:

Մարդ կանց և կեն դա նի նե րի հա մար ա ռա վել վտանգ ներ կա յաց նող կեն դա
նի նե րի կա րան տի նա յին և հա տուկ վտան գա վոր վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի 
ցան կը (հավելված N 1) հաս տատ վում է Լիա զոր մարմ նի կող մից̀  հաշ վի առ
նե լով ոչ միայն հան րա պե տութ յան հա մա ճա րա կա յին վի ճա կը, այլև հար ևան 
երկր նե րում դրանց առ կա յութ յու նը, ինչ պես նաև նշված հի վան դու թ յուն նե
րի բռնկման դեպ քե րում դրան ցից ա ռա ջա ցած սո ցիա լա կան և տն տե սա կան 
վնաս նե րը: Ցան կում ընդգրկ ված հի վան դութ յուն նե րը կա րող են տա րած վել ոչ 
միայն մարդ կանց ու կեն դա նի նե րի ան մի ջա կան շփման, այլև տրանս պոր տի, 
քա մու, կեն դա նա կան ծա գում ու նե ցող հում քի մի ջո ցով. ո րոշ հի վան դութ յուն
նե րի հա րու ցիչ ներ (օ րի նակ, սի բի րախ տի նը) եր կար ժա մա նակ չեն կորց նում 
ի րենց ախ տած նութ յու նը և հո ղում կա րող են պահ պան վել 100150 տա րի: 
Ն մա նա տիպ հի վան դութ յուն նե րի ախ տո րո շու մը և դ րանց դեմ պայ քա րի մի ջո
ցա ռում նե րը պետք է կազ մա կերպ վեն հի վան դութ յան ա ռա ջաց ման բուն օ ջա
խում և  ընդգր կեն տա րած ման ամ բողջ սպառ նա լի քի գո տին: 
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Ել նե լով հան րա պե տութ յան ա ռան ձին տա րա ծաշր ջան նե րում տի րող կեն
դա նի նե րի վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի հա մա ճա րա կա յին վի ճա կից և ղե
կա վար վե լով «Ա նաս նա բու ժութ յան մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
օ րեն քով ու այդ հի վան դութ յուն նե րի դեմ պայ քա րի կազ մա կերպ ման գոր
ծող հրա հանգ նե րով, ինչ պես նաև կեն դա նի նե րի վա րա կիչ հի վան դութ յուն
նե րը կան խե լու նպա տա կով հան րա պե տութ յու նում ի րա կա նաց վում են հա
կա հա մա ճա րա կա յին մի ջո ցա ռում ներ: Նախ կի նում հան րա պե տութ յու նում 
ի րա կա նաց վում էին 55 ան վա նում կեն դա նի նե րի վա րա կիչ հի վան դութ յան 
դեմ պայ քա րի մի ջո ցա ռում ներ: Հիմ նա կա նում ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի ան
բա վա րա րութ յան պատ ճա ռով, սկսած 1992 թվա կա նից, մի ջո ցա ռում ներ են 
ի րա կա նաց վել 25ը, 2001 թվա կա նին̀  14 ան վա նում, իսկ 2014ից մինչ 2019 
թ.՝ 10 հի վան դութ յուն նե րի նկատ մամբ՝ 
1. բրու ցել  յոզ հի վան դութ յան նկատ մամբ ար յան նմու շա ռում` խո շոր եղ

ջե րա վոր կեն դա նի ներ (կո վեր, ար տադ րող ցու լեր), մանր եղ ջե րա վոր 
կեն դա նի ներ (մայր ոչ խար, ար տադ րող խո յեր).

2. տու բեր կուլ  յոզ (տու բեր կու լի նի զա ցիա)̀  խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի
ներ (կո վեր).

3. սի բի րախտ հի վան դութ յան նկատ մամբ պատ վաս տում` խո շոր եղ ջե
րա վոր կեն դա նի ներ, մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի ներ, ձիեր.

4. դա բաղ հի վան դութ յան նկատ մամբ պատ վաս տում` խո շոր եղ ջե րա վոր 
կեն դա նի ներ, մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի ներ.

5. խշխշան պա լար (էմ կար)̀  հի վան դութ յան նկատ մամբ պատ վաս տում` 
խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի ներ (3 ամ սա կա նից բարձր մատ ղաշ և 
մինչև 4 տա րե կան կեն դա նի ներ).

6. պաս տե րել  յոզ հի վան դութ յան նկատ մամբ պատ վաս տում` խո շոր եղ
ջե րա վոր կեն դա նի ներ, մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի ներ.

7. բրադ զոտ հի վան դութ յան նկատ մամբ պատ վաս տում` մանր եղ ջե րա
վոր կեն դա նի ներ.

8. դա սա կան ժան տախտ հի վան դութ յան նկատ մամբ պատ վաս տում` խո զեր.
9. կեղծ ժան տախտ հի վան դութ յան նկատ մամբ պատ վաս տում` բո լոր տե

սա կի թռչուն ներ.
10. վար րոա տոզ հի վան դութ յան դեմ մշա կում` մեղ վաըն տա նիք ներ:

Թուր քիա յի, Ի րա նի, ինչ պես նաև Վ րաս տա նի, Ադր բե ջա նի ( Նա խիջ ևա նի) 
հետ սահ մա նակ ցութ յու նը (որ տեղ կա յուն չէ կեն դա նի նե րի վա րա կիչ հի վան
դութ յուն նե րի նկատ մամբ հա կա հա մա ճա րա կա յին վի ճա կը) և  ար տա սահ ման
յան երկր նե րից մեծ ծա վալ նե րի կեն դա նա կան ծա գում ու նե ցող մթերք նե րի 
ներկ րու մը հան րա պե տութ յու նը կանգ նեց նում են մեծ վտան գի առջև, հետ
ևա բար, հան րա պե տութ յու նում կեն դա նի նե րի վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի 
դեմ պայ քա րի մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցու մը պետք է լի նի պար տա դիր:

23․2․1․1 ՀԵԼՄԻՆԹՈԶՆԵՐԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
 ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
Հել մին թոզ նե րի դեմ պայ քա րի և կան խար գել ման նպա տա կով ի րա կա նաց

վում են ընդ հա նուր ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան և բուժ կան խար գե լիչ հա
մա լիր մի ջո ցա ռում ներ՝ հաշ վի առ նե լով կեն դա նու հա սա կը, հի վան դու  թյան 
սե զո նայ նութ յու նը, տե ղա կան աշ խար հակ լի մա յա կան պայ ման նե րը, կեն դա
նի նե րի կե րակր ման և խ նամ քի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը:
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1․ Հել մին թոզ նե րը բու ժե լիս նախ կեն դա նի նե րի օր գա նիզ մը անհ րա ժեշտ 
է ա զա տել հել մինթ նե րից, այ նու հետև վե րա կանգ նել նրանց գոր ծու նեութ յան 
հետ ևան քով ա ռա ջա ցած խախտ ված ֆունկ ցիա նե րը:

2․ Ճիճ վա թա փութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը կախ ված է ընտր ված դե ղա
մի ջոց նե րի տե սա կից, ճիճ վա թա փութ յան պար բե րա կա նութ յու նից, տա րած
վա ծութ յու նից և պ լա նա վո րու մից:

3․ Կեն դա նի նե րի մոտ հի վան դութ յան կլի նի կա կան նշան նե րի հայտ նա
բեր ման դեպ քում, ան կախ տար վա ե ղա նա կից, ի րա կա նաց վում է հար կա
դիր ճիճ վա թա փութ յուն: Երկ րոր դա յին ին ֆեկ ցիա յով կամ ոչ վա րա կիչ հի
վան դութ յուն նե րով ա ռա ջա ցած բար դութ յուն նե րի դեպ քում նշա նակ վում է 
նշա նա յին բու ժում երկ րոր դա յին հի վան դութ յան դեմ, և միայն դրա նից հե տո 
կեն դա նի նե րին ճիճ վա թա փում են: Զանգ վա ծա յին բու ժիչ կամ կան խար գե լիչ 
ճիճ վա թա փութ յու նից ա ռաջ դե ղա մի ջո ցը նա խա պես փոր ձարկ վում է ոչ մեծ 
խմբի կեն դա նի նե րի վրա (1520 գլուխ): Եր կուե րեք օր վա ըն թաց քում բար
դութ յուն նե րի բա ցա կա յութ յան դեպ քում ճիճ վա թա փութ յան է են թարկ վում 
ամ բողջ գլխա քա նա կը:

4․ Ճիճ վա թա փութ յան անց կա ցու մից ա ռաջ կեն դա նի նե րը մինչև մեկ օր 
պահ վում են սո ված՝ կախ ված հա րուց չից և  օգ տա գործ վող դե ղա մի ջո ցից:

5․ Հի վան դութ յան քի միո կան խար գե լու մը ա րո տա յին պահ ված քի ըն թաց
քում ի րա կա նաց վում է կեն դա նի նե րին ա մեն օր փոքր քա նա կութ յամբ եր կա
րատև ազ դե ցութ յան հա կա ճիճ վա յին դե ղա մի ջոց նե րով խառ նուրդ ներ կե
րակ րե լով:

6․ Կեն դա նի նե րի ճիճ վա թա փութ յան հա մար օգ տա գործ վում են Հա յաս
տա նի Հան րա պե տութ յան օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված կար գով գրանց ված 
ա նաս նա բու ժա կան դե ղա մի ջոց նե րը:

7․ Ա նաս նա բու ժա կան դե ղա մի ջոց նե րի ներ մաշ կա յին, են թա մաշ կա յին, 
ներմ կա նա յին, նե րե րա կա յին, ներշն չա փո ղա յին և ներկտ րի չա յին նե րարկ ման 
ժա մա նակ խստո րեն պահ պան վում են ա պա նե խութ յան և հա կա նե խութ յան 
կա նոն նե րը: Հ զո րազ դու ա նաս նա բու ժա կան դե ղա մի ջոց նե րի օգ տա գործ
ման դեպ քում պահ պան վում են անձ նա կան անվ տան գութ յան կա նոն նե րը:

8․ Ճիճ վա թա փութ յան չեն են թարկ վում էգ կեն դա նի նե րը՝ ծնից ա ռաջ և 
հե տո եր կու շա բաթ վա ըն թաց քում, ինչ պես նաև հյուծ ված, փքան քով, ար
տա հայտ ված օս տեո մա լա ցիա յով և  այլ սուր ու ծանր ըն թա ցող հի վան դու
թյուն նե րով հի վանդ կեն դա նի նե րը: Այդ պի սի կեն դա նի նե րը ճիճ վա թափ վում 
են ա ռող ջա կան վի ճա կի լա վա նա լուց հե տո ան հա տա կան կար գով: Ծանր 
հի վանդ կեն դա նի ներն ա ռանձ նաց վում են, բա րե լավ վում կե րակր ման, պահ
ված քի պայ ման նե րը, այ նու հետև բու ժում ան հա տա կան կար գով:

9․ Հա կա ճիճ վա յին դե ղա մի ջոց նե րը նշա նակ վում են հաշ վի առ նե լով կեն
դա նի նե րի մարմ նի զանգ վա ծը՝ (մգ) դո զա յով, կեն դա նու մարմ նի զանգ վա ծի 
1 կգ ին (մգ/կգ) ազ դող նյու թի հաշ վար կով:

23․2․1․2 ՀԵԼՄԻՆԹՈԶՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ 
Հել մին թոզ նե րի նկատ մամբ ա նա պա հով կե տե րում և ս պառ նա լի քի են թա

կա տա րածք նե րում կա տար վում են կեն դա նի նե րի ի մու նա կան խար գե լում և  
ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան հա մա լիր մի ջո ցա ռում ներ:
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1․ կեն դա նի նե րը կե րակր վում են լիար ժեք կե րե րով՝ հաշ վեկշռ ված սպի տա
կուց նե րի, հան քա յին ա ղե րի և վի տա մին նե րի նոր մե րով: Այն գո տի նե րում, 
որ տեղ ա րո տա յին հատ ված նե րում միկ րո տար րե րը սա կավ են, կե րա բաժ նում 
նե րառ վում են հա մա պա տաս խան լրա ցում ներ (պղինձ, կո բալտ, յոդ, մո լիբ
դեն և  ա ղեր).

2․ ստեղծ վում են կեն դա նի նե րին կե րակ րե լու, ջրե լու, խնամ քի պայ ման ներ՝ 
զոո հի գիե նա յի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան: Մաս նա վո րա պես՝

 շեն քե րում կեն դա նի նե րը կե րակր վում են միայն կե րա ման նե րից,
 կեն դա նի նե րը ջրվում են թարմ և մա քուր ջրով ջրմու ղից, ջրհոր նե րից, 

գե տե րից և  ա րագ հո սող առ վակ նե րից: Ար հես տա կան լճե րից և  այլ կանգ նած 
ջրամ բար նե րից ջրելն ի րա կա նաց վում է ջրհորզտիչ նե րի մի ջո ցով: Չի թույ
լատր վում ջրել ջրա փո սե րից, ա ռու նե րից և ջ րանցք նե րից: Ջ րաղբ յու րի մա
տույց նե րը պետք է լի նեն չոր, հա տուկ հրա պա րակ նե րով՝ կարծր հա տա կով 
կամ ծած կույ թով,

 ա պա հով վում է ա նաս նա պա հա կան շեն քե րի, կե րա ման նե րի, ջրա ման
նե րի, խնամ քի ա ռար կա նե րի, գույ քի, սար քա վո րում նե րի, բա կե րի, ա րա ծեց
ման տա րածք նե րի, շրջա կա տա րածք նե րի մաք րութ յու նը: Շեն քե րը պետք է 
օ դա փոխ վեն, լի նեն չոր, լու սա վոր: Կեն դա նի նե րը շեն քե րում տե ղա վոր վում 
են զոո հի գիե նիկ նոր մե րի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան,

 շեն քե րից և  ա րա ծեց ման տա րածք նե րից գո մաղ բը և թռչ նաղ բը կա նո նա
վոր կեր պով հա վաք վում են հա տուկ գո մաղ բա հո րե րում վա րա կա զերծ ման 
հա մար: Գո մաղ բի հա վաք ման հա մար հատ կաց վում են հա տուկ գոր ծիք ներ և 
տ րանս պոր տա յին մի ջոց ներ, ո րոնք օգ տա գործ վում են միայն այդ նպա տա կի 
հա մար: Շ նե րի կղան քը հա վաք վում և  ոչն չաց վում է,

ի րա կա նաց վում է շեն քե րի, ա րա ծեց ման տա րածք նե րի, սար քա վո րում նե
րի և գոր ծիք նե րի դե զին վա զիա (մա կա բու ծա զեր ծում),

 չի թույ լատր վում շնե րին պա հել ա նաս նա պա հա կան շեն քե րում և կե րե րի 
պահ ման վայ րե րում,

 կազ մա կերպ վում է ճան ճե րի դեմ պայ քար.
3․ տնտե սութ յուն նե րում, որ տեղ կի րառ վում է կեն դա նի նե րի ա րո տա յին կամ 

մսու րաա րո տա յին պահ վածք, ի րա կա նաց վում են հետև յալ մի ջո ցա ռում նե րը.
 բա րե լավ վում են բնա կան մար գա գե տին նե րը և  ա րո տա վայ րե րը (հո ղը 

չո րաց վում, մաքր վում է քա րե րից և թ փե րից, ան տա ռա յին ա րո տա վայ րե րը՝ 
գե տին ըն կած ծա ռե րից և չո րա ցած կոճ ղե րից), ստեղծ վում են մշա կե լի ա րո
տա վայ րեր,

 կեն դա նի ներն ա րա ծեց վում են չոր ա րո տա վայ րե րում: Կեն դա նի նե րի 
ա րա ծե ցու մը ա րո տա վայ րի ճահ ճա կա լած, ցած րա դաշտ հատ ված նե րում չի 
թույ լատր վում,

 հի վան դութ յան նկատ մամբ ա ռա վել ըն կա լու նակ կեն դա նի նե րը և մատ
ղա շը ա րա ծեց վում են բարձ րա դիր, բա րե լավ ված ա րո տա վայ րե րում,

 հոր թե րի մսու րա յին, մսու րաա րո տա յին պահ ված քի և վաղ (ձմե ռա յին) 
ծնի ա պա հո վում, ինչ պես նաև հել մին թոզ նե րից հնա րա վո րինս զերծ մատ ղա
շի ա ճե ցում և  ա ռողջ հո տե րի ստա ցում:

4․ Հի վան դութ յան ի րա վի ճա կը ո րո շե լու և  ա ռող ջաց ման մի ջո ցա ռում նե
րը ժա մա նա կին կազ մա կեր պե լու նպա տա կով տա րին ոչ պա կաս 2 ան գամ 
ընտ րո ղա բար հե տա զոտ վում է յու րա քանչ յուր խմբից նույ նան ման խնամ քի 
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պայ ման նե րում գտնվող առն վազն 30 կեն դա նի (փոքր ա նաս նագլ խա քա նա կի 
դեպ քում հե տա զոտ վում են բո լոր կեն դա նի նե րը): Ախ տո րո շիչ հե տա զոտ ման 
ժամ կետ նե րը սահ ման վում են՝ հաշ վի առ նե լով հա րուց չի կեն սա բա նութ յու
նը, հի վան դութ յան ա նաս նա հա մա ճա րա կա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը 
և տե ղա կան պայ ման նե րում կեն դա նի նե րի խնամ քի տեխ նո լո գիա նե րը:

5․ Տն տե սութ յուն մուտք գոր ծող նոր ըն տա նի և վայ րի կեն դա նի նե րը 30 օր
վա ըն թաց քում են թարկ վում են կան խար գե լիչ կա րան տի նի և հել մին թո կոպ
րո լո գիա կան հե տա զոտ ման: Հել մինթ նե րով վա րակ վա ծութ յան հաս տատ ման 
դեպ քում անց կաց վում է ամ բողջ ա նաս նագլ խա քա նա կի ճիճ վա թա փում:

6․ Հել մին թոզ նե րի նկատ մամբ ախ տո րո շու մը ի րա կա նաց վում է՝ հաշ վի 
առ նե լով կլի նի կա կան պատ կե րը, բնո րոշ ախ տա բա նաա նա տո միա կան փո
փո խութ յուն նե րի առ կա յութ յու նը, հյուս վածք նե րում և ներ քին օր գան նե րում 
հել մինթ նե րի կամ նրանց թրթուր նե րի հայտ նա բե րու մը, հել մին թո կոպ րո լո
գիա կան հե տա զոտ ման արդ յունք նե րի (ա նաս նա բու ժութ յու նում ըն դուն ված 
լա բո րա տոր մե թոդ նե րով), ինչ պես նաև հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րը: 
Հել մին թոզ նե րի հայտ նա բեր ման դեպ քում բո լոր կեն դա նի նե րը ճիճ վա թափ
վում են: Ճիճ վա թա փութ յան անց կաց ման մա սին հա մա պա տաս խան նշում է 
կա տար վում ա նաս նա բու ժա կան վկա յա կա նում:

7․ Կեն դա նի նե րի և մար դու հա մար ընդ հա նուր հի վան դութ յուն նե րի (է խի
նո կո կոզ, տրի խի նել  յոզ, ցիս տի ցեր կոզ ներ և  այլն) հայտ նա բեր ման դեպ քում 
ա նաս նա բու ժութ յան բնա գա վա ռի լիա զոր մար մի նը այդ մա սին հայտ նում է 
ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տի պե տա կան լիա զոր մարմ նին՝ մարդ կանց և կեն
դա նի նե րին վա րա կու մից զերծ պա հե լու հա մա լիր մի ջո ցա ռում ներ անց կաց
նե լու հա մար:

23․2․1․3 ԴԵԶԻՆՎԱԶԻԱՅԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
1․ Շր ջա կա մի ջա վայ րում հել մինթ նե րի ձվե րի և թր թուր նե րի ոչն չաց ման 

նպա տա կով անց կաց վում է շի նութ յուն նե րի և զ բո սա բա կե րի կան խար գե լիչ 
դե զին վա զիա:

2․ Կան խար գե լիչ դե զին վա զիան զու գակ ցում են կան խար գե լիչ ախ տա
հա նութ յան հետ, որն ի րա կա նաց վում է պլա նա յին կար գով:

3․ Տն տե սութ յան զբո սա բա կե րի դե զին վա զիան անց կաց վում է կեն դա նի
նե րի ճիճ վա թա փութ յու նից 35 օր անց:

4․ Շի նութ յուն նե րի և զ բո սա բա կե րի եզ րա փա կիչ դե զին վա զիան ի րա կա
նաց վում է կեն դա նի նե րին հել մինթ նե րից ա զա տե լուց հե տո՝ բո լոր կեն դա նի
նե րին շի նութ յուն նե րից դուրս հա նե լով:

5․ Դե զին վա զիա յին և  ախ տա հա նութ յա նը նա խոր դում են շի նութ յուն նե րի 
մե խա նի կա կան մաք րու մը, գո մաղ բի և կե րա յին մնա ցորդ նե րի հե ռա ցու մը և  
այլն: Դե զին վա զիա յից հե տո շի նութ յուն ներն օ դա փոխ վում են, կե րա ման նե րը, 
ջրա ման նե րը, գույ քը և կեն դա նի նե րի խնամ քի պա րա գա նե րը լվաց վում են:

6․ Հաշ վի առ նե լով կեն դա նա տե սա կը և  առ կա հի վան դութ յու նը՝ շի նութ
յուն նե րի, զբո սա բա կե րի և  ա մուր մա կե րե սով հար թակ նե րի դե զին վա զիան 
ի րա կա նաց վում է հետև յալ կերպ.

 Խո զե րի աս կա րի դո զի և ձիե րի պա րաս կա րի դո զի դեպ քում օգ տա գործ
վում է 10 %ոց տաք (70800) քսի լո նաֆ տի ջրա յին է մուլ սիա՝ 3 ժամ տևո ղու
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թ յամբ, իսկ նատ րիու մի կամ կա լիու մի հիդ րօք սի դի 5 %ոց տաք (70800) 
լու ծույ թը՝ 6 ժամ տևո ղութ յամբ: Յու րա քանչ յուր ախ տա հան ման ժա մա նակ 
նշված լու ծույթ նե րը կի րառ վում են երկն վագ 1 ժամ ընդ մի ջու մով՝ 0,5 լ լու
ծույ թը ախ տա հան վող տա րած քի 1 մ2 հաշ վար կով:

 Թռ չուն նե րի աս կա րի դիո զի և հե տե րա կի դո զի դեպ քում օգ տա գործ վում 
են նատ րիու մի հիդ րօք սի դի և կար բո լաթթ վի 5 %ոց տաք լու ծույթ ներ:

 Շ նե րի, աղ վես նե րի և կ զա քիս նե րի տոք սո կա րո զի և տոք սաս կա րի դո
զի դեպ քում 1 մ2 ախ տա հան վող տա րած քի հաշ վար կով օգ տա գործ վում է 1 
լ նատ րիու մի հիդ րօք սի դի, կա լիու մի հիդ րօ սի դի կամ կար բո լաթթ վի 5 %ոց 
տաք (700C800C) լու ծույթ նե րը՝ 3 ժամ տևո ղութ յամբ: Եր կաթ յա ի րե րը, ցե
մեն տե հա տակ նե րը, վան դակ նե րի և տ նակ նե րի պա տե րը վա րա կա զերծ վում 
են այր ման ե ղա նա կով (զոդ ման լամ պի մի ջո ցով):

 Տ րի խո ցե ֆալ յոզ նե րի դեպ քում 1 մ2 ախ տա հան վող տա րած քի հաշ վար
կով օգ տա գործ վում են 1 լ նատ րիու մի հիդ րօք սի դի 4 %ոց տաք և կար բո
լաթթ վի 5 %ոց լու ծույթ ներ՝ 3 ժամ տևո ղութ յամբ:

 Ստ րոն գիլ  յա տոզ նե րի դեպ քում օգ տա գործ վում է 1 մ2 ախ տա հան վող 
տա րած քի հաշ վար կով 1 լ կ րեո լի նի 5 %ոց է մուլ սիա, ծծմբա կար բո լա յին 5 
%ոց խառ նուրդ, միաք լոր յո դի 3 %ոց լու ծույթ՝ 1 ժամ տևո ղութ յամբ:

 Ստ րոն գի լոի դոզ նե րի դեպ քում 1 մ2 ախ տա հան վող տա րած քի հաշ վար
կով օգ տա գործ վում են 1 լ միաք լոր յո դի և կար բո լաթթ վի 3 %ոց լու ծույթ ներ՝ 
1 ժամ տևո ղութ յամբ:

 Շ նե րի տե նիի դոզ նե րի դեպ քում (է խի նո կո կոզ, մուլ տի ցեպ տոզ և  այլն) օգ
տա գործ վում է քլո րակ րի լու ծույթ, 2,7 % ակ տիվ քլո րի պա րու նա կութ յամբ՝ 1 
մ2 ախ տա հան վող տա րած քի հաշ վար կով 1 լ՝ 3 ժամ տևո ղութ յամբ: Ոչ մեծ ցե
մեն տե հար թակ նե րը, մե տա ղա կան վան դակ նե րը, կե րա ման նե րը, ջրա ման նե րը, 
մե տա ղա կան գույ քը և խ նամ քի պա րա գա նե րը վա րա կա զերծ վում են այր ման 
ե ղա նա կով (զոդ ման լամ պի մի ջո ցով): Զոդ ման լամ պով փայտ յա մա կե րես նե
րի դե զին վա զիա յի ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է պահ պա նել հա կահր դե հա յին անվ
տան գութ յան կա նոն նե րը: Գույ քը և մ յուս ոչ մե տա ղա կան խնամ քի պա րա գա
նե րը պահ վում են 3 ժամ 2,7 % ակ տիվ քլոր պա րու նա կող քլո րակ րի լու ծույ թում:

7․ Զ բո սա հար թակ նե րի հո ղա տա րածք նե րի, շի նութ յուն նե րի հո ղա յին հա
տա կի, ա մա ռա յին ճամ բար նե րի և կեն դա նի նե րի ժա մա նա կա վոր հար թակ նե
րի և  այլ ախ տա հար ված տա րածք նե րի դե զին վա զիա յի հա մար օգ տա գործ
վում է կար բա թիոն կամ քլո րա կիր:

8․ Կար բա թիո նը օգ տա գործ վում է թռչնա նոց նե րում և խո զա բու ծա կան 
ֆեր մա նե րում աս կա րի դիա նե րի և հե տե րա կիս նե րի, տրի խո ցե ֆալ նե րի ձվե
րի, է զո ֆա գոս տոմ նե րի և ստ րոն գի լոիդ նե րի ձվե րի և թր թուր նե րի, տե նիիդ
նե րի ձվե րի (է խի նո կոկ մուլ տի ցեպս նե րի և  այլն), ինչ պես նաև անձր ևոր դե րի, 
մե տաստ րոն գի լիդ նե րի մի ջանկ յալ տե րե րի և  աս կա րիդ նե րի ու հե տե րա կիս
նե րի տե րե րին հո ղում ոչն չաց նե լու հա մար:

9․ Թռչ նա նոց նե րի և խո զա նոց նե րի հո ղի դե զին վա զիան անց կաց վում է 
ճիճ վա թա փութ յու նից 56 օր հե տո կամ շի նութ յուն նե րի եզ րա փա կիչ դե զին
վա զիա յից հե տո՝ սա նի տա րա կան ընդ միջ ման ըն թաց քում թռչուն նե րի և խո
զե րի խմբա քա նակ նե րի փո փոխ ման ժա մա նակ: Բա ցի այդ, հո ղի վա րա կա
զեր ծու մը ի րա կա նաց վում է նաև գար նա նը թռչուն նե րին զբո սան քի հա նե լուց 
5 օր ա ռաջ և խո զե րին դուրս հա նե լուց 10 օր ա ռաջ կամ աշ նա նը զբո սա հար
թակ նե րի օգ տա գործ ման դա դա րից հե տո:
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10․ Դե զին վա զիոն լու ծույթ նե րը պատ րաստ վում են սո վո րա կան ծո րա
կա յին կամ գե տի ջրով 3 % խտութ յամբ՝ յու րա քանչ յուր օգ տա գոր ծու մից 
ան մի ջա պես ա ռաջ: Օգ տա գոր ծե լուց ա ռաջ լու ծույ թը խառն վում է 3 րո պե: 
Լու ծույ թը լցվում է մշակ վող մա կե րե սին ախ տա հա նիչ սար քի ցո ղարկ ման 
ա պա րա տի օգ նութ յամբ 40 սմ ից ոչ ա վե լի բարձ րութ յու նից, 100C200C հո ղի 
ջեր մաս տի ճա նի դեպ քում:

11․ Թռչ նա նոց նե րի չհերկ ված զբո սա բա կե րի և հո ղա յին հա տակ նե րի դե
զին վա զիա յի հա մար կար բա թիո նի լու ծույ թը լցվում է 1 մ2  ախ տա հան վող 
տա րած քի հաշ վար կով 2 լիտր, հերկ վող զբո սա բա կե րի գո մաղ բով և թռչ նաղ
բով աղ տոտ ված, խո զա բու ծա կան զբո սահ րա պա րակ նե րի, թռչնա նոց նե րի, 
շնե րի խնամ քի և ճիճ վա թափ ման վայ րե րի հո ղե րի դե զին վա զիա յի հա մար՝ 1 
մ2 ախ տա հան վող տա րած քի հաշ վար կով 4 լիտր:

12․ Դե զին վա զիա չի անց կաց վում՝
 անձր ևից հե տո՝ հո ղի 40 %ից ա վե լի խո նա վութ յան պայ ման նե րում,
 տար վա տաք ե ղա նակ նե րին՝ 25%ից ա վե լի խո նա վութ յան պայ ման նե

րում: Այս դեպ քում հո ղը մշա կում են ե րե կո յան ժա մը 1700ից հե տո կամ ա ռա
վոտ յան մինչև ժա մը 1000:

13․ Դե զիան վա զիոն լու ծույ թի հետ աշ խա տե լիս պահ պան վում են անվ
տան գութ յան կա նոն նե րը, օգ տա գործ վում են անջ րա թա փանց գոգ նոց ներ, 
ռե տի նե եր կա րա ճիտ կո շիկ ներ, ձեռ նոց ներ, պաշտ պա նիչ ակ նոց ներ և շն չա
դի մակ ներ: Լու ծույ թը մաշ կին ընկ նե լու դեպ քում այն մաքր վում է բամ բա կով 
կամ թան զի ֆով և մարմ նի այդ մա սը ման րակր կիտ լվաց վում ջրով: Աչ քի մեջ 
ընկ նե լու դեպ քում լվաց վում է մեծ քա նա կութ յամբ ջրով: Կար բա թիո նով աշ
խա տե լու ըն թաց քում աշ խա տող նե րի և  ախ տա հա նող սար քա վո րում նե րի 
վրա լու ծույ թի թափ վե լը բա ցա ռե լու նպա տա կով հաշ վի է առն վում քա մու 
ուղ ղութ յու նը: Աշ խա տան քի ըն թաց քում ու տելն ու ծխելն ար գել վում են:

14․ Կար բա թիո նով մշակ ված տա րածք նե րում թռչուն նե րի և շ նե րի մուտ քը 
թույ լատր վում է մշա կու մից 5 օր հե տո, իսկ խո զե րի մուտ քը՝ 10 օր հե տո:

15․ Կար բա թիո նը պահ վում է հեր մե տիկ փակ տա րա նե րում, շի նութ յուն
նե րում, ծած կի տակ կամ բա ցօթ յա՝ բա ցա ռե լով ար ևի ու ղիղ ճա ռա գայթ նե րի 
թա փան ցու մը 50Cից ցածր և 250Cից բարձր ջեր մաս տի ճա նի պայ ման նե րում: 
Ձմ ռա նը 50Cից ցածր ջեր մաս տի ճա նի դեպ քում կար բա թիո նը պահ վում է ջե
ռուց վող շեն քե րում, 200Cից ցածր ջեր մաս տի ճա նի դեպ քում հնա րա վոր է 
լու ծույ թի բյու րե ղա ցում, ո րը հե տա գա յում ջեր մաս տի ճա նի բարձ րաց ման և 
խառ նե լու դեպ քում լուծ վում է: Լու ծույ թը կա րե լի է տե ղա փո խել ցան կա ցած 
տրանս պոր տա յին մի ջո ցով: Կար բա թիո նի պահ պան ման ժամ կե տը ար տադր
ման օր վա նից 2 տա րի է:

16․ Ք լո րա կի րը օգ տա գործ վում է շնե րի պահ ման և ճիճ վա թա փութ յան հո
ղա տա րածք նե րի (տնակ նե րի և վան դակ նե րի շուրջ) դե զին վա զիա յի հա մար, 
2,7 % ակ տիվ քլոր պա րու նա կող լու ծույ թի տես քով, 1 մ2 ախ տա հան վող տա
րած քի հաշ վար կով 10 լ՝ 24 ժամ տևո ղութ յամբ:

17․ Գո մաղ բի, թռչնաղ բի և շ նե րի կղան քի դե զին վա զիան ի րա կա նաց վում է 
կեն սա բա նա կան, քի միա կան և ֆի զի կա կան ե ղա նակ նե րով:

18․ Ցամ քա րա յին գո մաղ բը և թռչ նաղ բը կեն սա ջեր մա յին դե զին վա զիա յի է են
թարկ վում հարթ ծած կով դարս ման ե ղա նա կով: Դե զին վա զիա յի սկիզբ են հա մա
րում հար թա ծած կում 37400Cից մինչև 50600C ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցու մը:

19․ Դե զին վա զիա յի նպա տա կով խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի կի սա հե
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ղուկ և հե ղուկ գո մաղ բը պահ վում է պա հեստ նե րում 6 ամ սից, իսկ խո զի գո
մաղ բը՝ 12 ամ սից ոչ պա կաս: Կեն սա ջեր մա յին վա րա կա զերծ ման հա մար գո
մաղ բաջ րե րի ա մուր ֆրակ ցիան դնում են ա մուր ծած կով հար թակ նե րի վրա 
(հիմ քի հատ վա ծում՝ 2  2.5 մ բարձ րութ յամբ և 3.5  4 մ լայ նութ յամբ): 65  75 
% խո նա վութ յամբ խո զե րի գո մաղ բի լայ նա կույ տը պահ վում է 1 ամ սից ոչ պա
կաս գա րունա մառ և 2 ա միս ա շունձմեռ ժա մա նա կա հատ վա ծում, 75  78 % 
խո նա վութ յան ժա մա նակ՝ 3 ամ սից ոչ պա կաս գա րունա մառ և 6 ա միս ա շուն
ձմեռ ժա մա նա կա հատ վա ծում: Գո մաղ բաջ րե րի հե ղուկ ֆրակ ցիան պահ վում է 
նստված քակ րիչ նե րում 2 օ րից ոչ պա կաս, թեք վում է դե պի ար հես տա կան լճակ
ներկու տա կա րան ներ, ո րից հե տո ջու րը օգ տա գոր ծում են ո ռոգ ման հա մար:

20․ Մե զո ֆի լա յին խմոր ման ժա մա նակ (ջեր մաս տի ճա նը՝ 30  400C) գո մաղ
բը, ո րը պա րու նա կում է աս կա րիդ նե րի և պա րաս կա րիդ նե րի ձվեր, պա հում 
են մոտ 40 օր, իսկ գո մաղբն ու թռչնաղ բը, ո րոնք պա րու նա կում են տրի խո ցե
ֆալ նե րի, ստրոն գիլ  յատ նե րի, ստրոն գի լոիդ նե րի, աս կա րի դիա նե րի, հե տե րա
քիս նե րի ձվեր և թր թուր ներ և կոկ ցի դիա նե րի օո ցիստ ներ՝ 20 օ րից ոչ պա կաս:

21․ Ջեր մա յին խմոր ման ժա մա նակ (ջեր մաս տի ճա նը՝ 50550C) գո մաղ բը 
դե զին վա զիա յի է են թարկ վում մեկ օր վա ըն թաց քում:

22․ Թռչ նա ֆաբ րի կա նե րում թռչնաղ բը հել մինթ նե րի ձվե րից և կոկ ցի դիա
նե րի օո ցիստ նե րից վա րա կա զերծ վում է կեն սա ջեր մա յին ե ղա նա կով սույն 
հրա հան գի 35րդ կե տի հա մա ձայն, կամ ջեր մա յին ե ղա նա կով հա կա հոս քա յին 
և հոս քա յին չո րաց նող սար քե րով (ագ րե գատ նե րով):

23․ Թռչ նաղ բի դե զին վա զիա յի ժա մա նակ հա կա հոս քա յին չո րաց նող սար
քե րում պահ պան վում է հաս տատ ված ջեր մաս տի ճա նա յին ռե ժիմ (540  7200C՝ 
կրա կա րա նում, 120  1300C՝ թմբու կի սկզբնա կան մա սում, ջեր մաս տի ճա նի 
հե տա գա բարձ րաց մամբ մինչև 550  6000C մինչ դրա նից դուրս գա լը) 60 րո
պե տևո ղութ յամբ խո նա վութ յու նը հասց նե լով մինչև 16 %:

24․ Թռչ նաղ բի դե զին վա զիա յի ժա մա նակ հոս քագ ծե րում ա պա հով վում է 
հաս տատ ված ջեր մա յին ռե ժիմ (500  6000C՝ կրա կա րա նում և թմ բու կի սկզբնա
կան մա սում, 110  1200C՝ վերջ նա մա սում) մինչև 60 րո պե տևո ղու թյամբ: 
Վերջ նա կան արդ յուն քում թռչնաղ բի խո նա վութ յու նը պետք է լի նի 15 % մանր 
հա տիկ նե րի և 25 % խո շոր հա տիկ նե րի (14x15 մմ, 15x20 մմ, 19x25 մմ) հա մար:

25․ Շ նե րի կղան քը տե նիի դոզ նե րի (է խի նո կո կոզ, մուլ տի ցեպ տոզ) դեպ քում 
ճիճ վա թա փութ յու նից հե տո հա վաք վում է մե տա ղա կան տա րա նե րում և վա
րա կա զերծ վում է այր մամբ, կամ ջրում 20 րո պե ե ռաց մամբ, կամ վրան լցվում է 
2.7 % ակ տիվ քլոր պա րու նա կող քլո րակ րի լու ծույթ՝ 100գ կ ղան քին 1 լ լու ծույ
թի հաշ վար կով և պահ վում 3 ժամ: Տե ղան քը, որ տե ղից հա վաք վել է կղան քը, 
սույն հրա հան գի 27րդ և 33րդ կե տե րի հա մա ձայն են թա կա է դե զին վա զիա յի:

26․ Ար տա հա գուս տը, գոր ծիք նե րը և մանր ա ռար կա նե րը, ո րոնք օգ տա
գործ վել են տե նիիդ նե րով և  աս կա րիդ նե րով վա րակ ված կեն դա նի նե րի հետ 
աշ խա տե լիս, ե ռաց վում է 20 րո պե կամ ախ տա հան վում ավ տոկ լա վում՝ 30 
րո պե տևո ղութ յամբ:

27․ Խո զա նոց նե րի, թռչնա նոց նե րի, զբո սա բա կե րի, ա րա ծեց ման տա րածք
նե րի դե զին վա զիա յի ո րա կի վե րահս կո ղութ յան հա մար ընտր վում են գո
մաղ բի և ն րա հե ղուկ ֆրակ ցիա յի նմուշ ներ և հե տա զոտ վում հել մինթ նե րի, 
թրթուր նե րի և ձ վե րի առ կա յութ յան և կեն սու նա կութ յան նկատ մամբ: Քեր
ված նմուշ նե րը (10  15 նմուշ յու րա քանչ յու րը 25  50 գր զանգ վա ծով) վերց
վում է դե զին վա զիա յից 3 ժամ հե տո հա տա կի տար բեր հատ ված նե րից, իսկ 
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հո ղի նմուշ նե րը՝ (10  15 նմուշ, յու րա քանչ յու րը 50  100 գր) կեն դա նի նե րի 
կե րակր ման և պահ ման տե ղան քից: Տա րածք նե րի և զ բո սա բա կե րի դե զին վա
զիա յի արդ յու նա վե տութ յու նը հա մար վում է բա վա րար, ե թե նմուշ նե րում չեն 
հայտ նա բեր վում հել մինթ նե րի կեն սու նակ ձվեր կամ թրթուր ներ:

28․ Ճիճ վա բա նա կան հե տա զո տութ յուն նե րի հա մար գո մաղ բի նմուշ նե րը 
ընտր վում են հար թա ծած կի վե րին, մի ջին և ներ քին շեր տե րից, ինչ պես նաև 
հա մա լիր նե րի մաքր ման կա ռույց նե րի գո մաղ բի մշակ ման հոս քագ ծե րի հիմ
նա կան կե տե րից և կա ռույց նե րից դուրս ե կող կեղ տաջ րե րից:

23․2․2 ՈՉ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺՄԱՆ 
ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
Ե րի տա սարդ կեն դա նի նե րի, հատ կա պես նո րա ծին նե րի հի վան դութ յուն

նե րի կան խար գե լու մը ա ռա ջին հեր թին կախ ված է նրա նից, թե ինչ պայ ման
նե րում և  ինչ պես է ըն թա նում պտղի ա ճը և զար գա ցու մը նե րար գան դա յին 
շրջա նում։ Հետ ևա բար, պետք է մի ջոց ներ ձեռ նար կել պտղի նե րար գան դա յին 
պահ պան ման և նո րած նի հի պոտ րո ֆիան կան խար գե լե լու հա մար:

Մատ ղաշ նե րի հի վան դութ յուն նե րի կան խար գել ման գոր ծում պա կաս կար
ևոր նշա նա կութ յուն չու նի հա մա պա տաս խան սա նի տա րազոո հի գիե նիկ պայ
ման նե րի ստեղ ծու մը, սկսած ծնված օր վա նից մինչև կաթ նա յին շրջա նի վեր ջը։

23․2 ՍՏՈՒԳԻ՛Ր ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԴ
1. Ի՞նչ հիմ նա կան հա մա լիր մի ջո ցա ռում ներ են նե րա ռում կա րան տի նա

յին և հա տուկ վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի կան խար գել ման ու վե
րաց ման հա մար

2. Ո րո՞նք են բուժ ման և կան խար գել ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը 
մատ ղաշ նե րի վի րու սա յին պնևմոէն տե րիտ նե րի դեպ քում։

3. Ո րո՞նք են կան խար գել ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը դեր մա տո մի
կոզ նե րի դեպ քում։

4. Ի՞նչ կա ռա ջար կե՛ք տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի մատ ղաշ նե րի  տրե
մա տո դոզ նե րի բուժ ման և կան խար գել ման հա մար։

5. Ի՞նչ կա ռա ջար կե՛ք տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի մատ ղաշ նե րի ցես
տո դոզ նե րի բուժ ման և կան խար գել ման հա մար։

6. Ի՞նչ կա ռա ջար կե՛ք տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի մատ ղաշ նե րի նե
մա տո դոզ նե րի բուժ ման և կան խար գել ման հա մար։

7. Ի՞նչ կա ռա ջար կե՛ք տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի մատ ղաշ նե րի մոտ 
նա խա կեն դա նի նե րով պայ մա նա վոր ված հի վան դութ յուն նե րի բուժ
ման և կան խար գել ման հա մար։

8. Ի՞նչ կա ռա ջար կե՛ք տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի մատ ղաշ նե րի մոտ 
տզե րով պայ մա նա վոր ված հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման և կան խար
գել ման հա մար։

9. Ի՞նչ կա ռա ջար կե՛ք տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի մատ ղաշ նե րի մոտ 
մի ջատ նե րի կող մից պայ մա նա վոր ված հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման 
և կան խար գել ման հա մար։

10. Ի՞նչ կա ռա ջար կե՛ք տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի մատ ղաշ նե րի մոտ 
բակ տե րիալ ծագ ման ա ռա վել տա րած ված հի վան դութ յուն նե րի բուժ
ման և կան խար գել ման հա մար։
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11. Ի՞նչ կա ռա ջար կե՛ք տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի մատ ղաշ նե րի մոտ 
ներ քին ոչ վա րա կիչ ա ռա վել տա րած ված հի վան դութ յուն նե րի բուժ
ման և կան խար գել ման հա մար։

23․2 ԹԵՍՏԵՐ
I Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 

 Մատ ղաշ նե րի վի րու սա յին պնևմոէն տե րի տի դեպ քում հիմ նա կա նում 
հա րուց վում են ախ տա հա րում ներ՝
1. Մի զու ղի նե րը և ս տա մոք սաա ղի քա յին ու ղի նե րը 
2. Շն չա ռա կան ու ղի նե րը և ս տա մոք սաա ղի քա յին ու ղի նե րը 
3. Ս տա մոք սաա ղի քա յին ու ղի նե րը և սե ռա կան օր գան նե րը

II Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Տ րի խո ֆի տոզ հի վան դութ յան ժա մա նակ բուժ ման արդ յու նա վետ մի

ջոց նե րից առ կա են
1. Պատ վաս տան յու թե րը
2. Ֆուն գի ցիդ նե րը
3. Հա կա բիո տիկ նե րը
4. Վե րը նշված բո լո րը
5. Առ կա չեն

III Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Մատ ղաշ նե րի սալ մո նել  յոզ հի վան դութ յան ժա մա նակ բուժ ման արդ յու

նա վետ մի ջոց նե րից առ կա են
1. Հա կա սալ մո նե լո զա յին բազ մար ժեք հա կա տոք սիկ շի ճուկ, 
2. Բակ տե րիո ֆագ, 
3. Տետ րա ցիկ լի նա յին խմբի հա կա բիո տիկ ներ, 
4. Սին տո մի ցին, 
5. Լ ևո մի ցե տին, 
6. Նեո մի ցին, 
7. Պո լի միք սին
8. Վե րը նշված բո լո րը
9. Առ կա չեն

IV Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Մատ ղաշ նե րի դի զեն տե րիա հի վան դութ յան ժա մա նակ բուժ ման արդ

յու նա վետ մի ջոց նե րից առ կա են․
1. Հա կա դի զեն տե րիա յին պատ վաս տան յու թը
2. Հա կա դի զեն տե րիա յին գե րի մուն շի ճու կը 
3. Հա կա բիո տիկ նե րը՝ մաս նա վո րա պես տետ րա ցիկ լին, բիո մի ցին, սին տո

մի ցին 
4. Լու ծո ղա կան նե րը
5. Սր տա յին պատ րաս տուկ նե րը
6. Դիե տան
7. Վե րը նշված բո լո րը
8. Առ կա չեն
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V Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Մատ ղաշ նե րի ստրեպ տո կո կոզ ներ հի վան դութ յան ժա մա նակ բուժ ման 

արդ յու նա վետ մի ջոց նե րից առ կա են
1. Հա կաստ րեպ տա կո կա յին գե րի մուն շի ճուկ 
2. Հա կա բիո տիկ ներ 
3. Սուլ ֆա նի լա մի դա յին պատ րաս տուկ ներ
4. Վե րը նշված բո լո րը
5. Առ կա չեն

VI Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Մատ ղաշ նե րի ֆաս ցել  յոզ հի վան դութ յան ժա մա նակ բուժ ման արդ յու

նա վետ մի ջոց նե րից առ կա են
1. Ա տա զոլֆոր տե կամ Ալ բե նա դա զոլ
2. Պա նա կար կամ Պո լիտ րեմ 
3. Դի սա լան կամ Ի վո մեկ 
4. Ամպ րո լիում կամ Քիմ կոկ ցիդ
5. Վե րը նշված բո լո րը
6. Առ կա չեն

VII Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Հոր թե րի դիս պեպ սիա յի դեպ քում բուժ ման արդ յու նա վետ մի ջոց նե րից 

առ կա են
1. Ֆի զիո լո գիա կան լու ծույթ (ստե րիլ) են թա մաշ կա յին նե րար կու մը
2. Ռին գեր Լո կի լու ծույ թի են թա մաշ կա յին նե րար կու մը 
3. Ս տա մոք սը լվա ցում կա լիու մի հի պեր ման գա նա տի 1:5000 լու ծույ թով
4. Հոր թե րին խի ժով կե րակ րու մը սո ված դիե տա յից հե տո
5. Կե րակ րե լուց 1015 րո պե ա ռաջ տալ ար հես տա կան ստա մոք սահ յութ
6. Ան տի բիո տիկ ներ ա ղիք նե րում նե խա յին միկ րոֆ լո րա յի ա ճը կան խե լու 

հա մար
7. Ֆու րա զո լի դո նի խմբի պրե պա րատ ներ 
8. Վե րը նշված եր կու սը
9. Առ կա չեն

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿԸ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1․ Մանասյան Ա. Վ. «Գյուղատնտեսական կենդանիների ներքին ոչ վարա

կիչ հի վանդություններ» Երևան 2000, 594 էջ։
https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabujakan/kendaniner.pdf 
2․ Գրիգորյան Ս․ Լ․ «Գյուղատնտեսական կենդանիների համաճա րա կա բա

նու թյուն և վարակիչ հիվանդություններ» Երևան 2002, 641 էջ։
https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabutsuyun/Grigoryan

ha ma tsarakbanutyun.pdf 
3․ Նաղաշյան Հ․ Զ․ «Մակաբուծաբանություն և կենդանիների ինվա զիոն 

հի վան դություններ», Երևան 2003, 407 էջ։ 
https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabujakan/maka bu ca ba

nu tyun.pdf   
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ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1․ Куриленко А. Н., Крупальник В. Л. «Инфекционные болезнии молод

ня ка сельскохозяйственных животных. М.: Колос, 2000. 144с. 
https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabujakan/kurilenko

infektsionnye.pdf 
2․ Куриленко А. Н., др. «Бактериальние и вирусные болезнии молодняка 

сельс кохозяйственных животных. М.: КолосС 2006, 296 ст.
https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabutsuyun/bakterial.pdf 
3․ Նաղաշյան Հ. Զ. «Կենդանիների ինվազիոն հիվանդություններ», Երևան 

2006, 247 էջ։
https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabujakan/naxashyan

makabtsabanutyun.pdf   
4․ Նաղաշյան Հ. Զ և ուրիշներ «Գյուղատնտեսական կենդանիների հատուկ 

վտան գավոր վարակներ» Ուսումնական ձեռնարկ Երևան, 2017, 96 էջ + 12 էջ 
գուն. ներդիր:

https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabujakan/Vtangavor
varakner.pdf 

5․ Դավիդյանց Վ․ Ա․, և ուրշներ «Կենդանական ծագման սննդամթերքի մի
ջո ցով փոխանցվող վարակիչ հիվանդություններ» Երևան 2017, 234էջ։

https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabujakan/infections.pdf 
6․ Նաղաշյան Հ․ Զ․ և ուրիշներ «Անասնաբուժական նշանակության  հատուկ 

վտան գավոր պաթոգեններ փոխանցողների վերահսկում», Միջատների հա
վա քումը, ոչնչացումը և պահպանումըէջ 6669։ Երևան 2017, 89 էջ

https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabujakan/Patogen.pdf 
7․ Գրիգորյան․ Գ․ Ս․ և ուրիշներ «Գյուղատնտեսական կենդանիների կե րա

յին թունավորումները» Երևան 1989, 220էջ։ 
https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabujakan/tunGrig.pdf     
8․ Քարջյան Ա․ Մ, Չիրքինյան Ա․Գ․, «Գյուղատնտեսական կենդանիների կե

րա կրման պրակտիկայում» Երևան 1985, 215 էջ։
9․ Անդրեասյան Վ․ Բ․ «Գյուղատնտեսական կենդանիների բուժումը ին

ֆեկ ցիոն հիվանդությունների դեպքում», Երևան 1993, 55 էջ․։
10․ Ավագյան Ս․ «Տնամերձ խոզաբուծություն» Երևան 2003, 163 էջ։
11․ Վարդանյան Գ․ Հ․ «Խոզերի վարակիչ հիվանդությունները», Երևան, 

1965, 125 էջ։
12․ Զադայան Մ․ Հ․ «Նորածին հորթերի վարակիչ հիվանդությունների 

կան խար գելման և բուժման տեխնոլոգիայի ներդնում» ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ, Ագ
րա րային գիտության տեխնոլոգիաների ներդնման և գնահատման ծրագիր
SU158, Երևան 2004թ․

13․ Урбан В. П. и др.” Практикум по эпизоотологии и инфекционным бо
лез ням с ветеринарной санитарией”.  М. КолосС, 2004. 216с.

14․ Смирнов С. И. и др. «Внутренние незаразное болезни животных». 
Киев 1977, 224с.

15․ Сюурин В.Н. и др. “Справочник. Диагностика вирусных болезней 
жи вот ных” Москва 1991. 530 с. 
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ՀԱՄԱՑԱՆՑԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀՂՈՒՄՆԵՐ
1․ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի ան վտան

գության պետական ծառայության պետի հրամանը կենդանիների հել մին
թոզների դեմ պայքարի և կանխարգելման հրահանգը հաստատելու մասին:

▻ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=100978
2․ Հայաստանի Հանրապետությունում կենդանիների կարանտինային և 

հա տուկ վտանգավոր վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման ու վե
րաց ման միջոցառումների 20022004 թվականների նպատակային ծրա գիրը 
հաս տատելու մասին

▻ http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=15067
3․ Հրահանգ՝ Հայաստանի Հանրապետությունում կենդանիների խուզող 

մրմնջուկ հիվանդության դեմ պայքարի և կանխարգելման։
▻ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=87749
4․ Որոշում՝ Կենդանիների կարանտինային, հատուկ վտանգավոր և 

պար տադիր ծանուցման ենթակա հիվանդությունների ցանկը հաս տա
տելու մասին։

▻ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=108389 
5․ Болезни цыплят и причины их появления
▻ https://greenologia.ru/ekozhizn/xozyajstvo/fermerstvo/pticevodstvo/kury/

bolezni/cypljata 
6․ Победа над трихофитией
▻ http://www.oldbooks.matrixboard.ru/index1984023.htm 
7․ Գյուղատնտեսական կենդանիների մատղաշի որոշ ինվազիոն հի վան

դու թյունների կանխարգելումը
▻ http://www.shirak.agro.am/index.php?id=902&tx_ttnews[tt_news]=1231&

cHash=d6b9e253b1fe7e28bf7d23ac7d10639c#.XO4OednVLIU 
8․ Фасциолез
▻ https://medicalj.ru/diseases/infectious/1092fasciolez 
9․ Նաղաշյան, Հ․ «Ոչխարների էսթրոզ կամ քթաըմպանային բոռ»
▻ http://agro.am/fileadmin/user_upload/asrc/KhN_2016/KhN1629.pdf
10․ Диктиокаулёзы жвачных животных
▻ https://agrarii.com/diktiokauljozyzhvachnyhzhivotnyh/ 
11․ Телязиоз крупного рогатого скота
▻ https://www.nitafarm.ru/publikatsii/metodic/telyaziozkrupnogoroga to

goskota/ 
12․ Пироплазмоз крупного рогатого скота
▻ https://ru.wikipedia.org/wiki/Пироплазмоз_крупного_рогатого_скота 
▻ http://zhivotnovodstvo.net.ru/parazitologiya/181veterinarnayaprotozoo

lo giya/1645piroplazmozkrupnogorogatogoskota.html 
▻ https://www.foresto.ru/kleshchi/piroplazmozidrugiebolezniperedavae

myekleshchami.php  
13․ Պայքար Էկտոցիպ պատրաստուկով տավարի ենթամաշկային բոռի 

կամ հիպոդերմատոզի դեմ
▻ http://lori.agro.am/index.php?id=4436&tx_ttnews[tt_news]=10328&cHash

=3d204d2e1c75e10bcd80411e261e6364 
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ԽԱՉԲԱՌ23
Հորիզոնական
1․ ընտանի անասունի ձագ կամ ․․․
Ուղ ղա հա յաց
1․ ․․․  ոչ խար նե րի, այ ծե րի, խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի, եղ ջե րու նե

րի, գո մեշ նե րի, զե բու նե րի և  ո րոշ վայ րի ո րո ճող նե րի հի վան դութ յուն, ո րը 
հա րուց վում է բա րակ ա ղի քում մա կա բու ծող 2,510,0 մ ցես տոդ նե րի կող մից։

2․ ․․․  խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի, գո մեշ նե րի և զե բու նե րի հի վան
դութ յուն, ո րը հա րուց վում է նե մա տոդ նե րով, ո րոնք մա կա բու ծում են ար
ցուն քա գեղ ձի ծո րան նե րում և կո պե րի տակ։

3․ ․․․ կամ ֆի նոզ, մար դու և կեն դա նի նե րի ցես տո դոզ նե րի խմբի ճճվա յին 
հի վան դութ յուն։

4․ պոզ, կո տոշ կամ ․․․
5․ ․․․ նե մա տո դի կող մից հա րուց վող հի վան դութ յուն, ո րի հա րու ցի չը տե

ղա կայ վում է հոր թե րի բա րակ ա ղիք նե րում։
6․ ․․․  ո րո ճող կեն դա նի նե րի ստա մոք սի չոր րորդ բա ժի նը
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ՄՈԴՈՒԼ 24
ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺՈՒՄԸ 
ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ

Ու սում նա ռութ յան արդ յունք նե րը
1. Թռ չուն նե րի ա ռա վել տա րած ված հի վան դութ յուն նե րը։
2. Թռ չուն նե րի հի վան դութ յուն նե րի դե ղո րայ քա յին բու ժու մը և կան խար

գել ման մի ջո ցա ռում նե րը:

24․1 ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿԻ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼ ՏԱՐԱԾՎԱԾ, 
ՍԵԶՈՆԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՃԱԽԱԿԻ ՀԱՆԴԻՊՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
24․1․1 ԲԱԿՏԵՐԻԱԼ ԾԱԳՄԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Դասակարգումը․

 Բակտերիալ ծագման հիվանդություններ․
 Կոլիբակտերիոզ
 Սալմոնել յոզ (Պուլորոզ)
 Պաստերելյոզ (թռչունների խոլերա)
 Միկոպլազմոզ
 Խլամիդիոզ
 և այլն (Տուբերկուլ յոզ/1/ թռչունների, Ինֆեկցիոն ռինիտ)

24․1․1․1 ԿՈԼԻԲԱԿՏԵՐԻՈԶ 
Կո լի բակ տե րիո զը ( Կո լի բա ցիլ  յոզ, Կո լիգ րա նու լո մա կամ Կո լի սեպ տի ցե

միա) թռչուն նե րի ամ բողջ աշ խար հով մեկ տա րած ված հի վան դութ յուն է, որն 
արդ յու նա բե րութ յան մեջ ա մե նա հայտ նի էն դե միկ խնդիր նե րից մեկն է։ Այն 
կա րող է հա մար վել ամ բողջ աշ խար հում թռչուն նե րի ա մե նա տա րած ված հի
վան դութ յու նը։ Թռչ նի ախ տա ծին էյ շե րի խիա կո լիի բազ մա թիվ շտամ նե րի 
հետ ևան քով ա ռա ջա ցող Կո լի բակ տե րիոզ հի վան դութ յու նը հան դես է գա լիս, 
երբ առ կա են այն պի սի նա խատ րա մադ րող գոր ծոն ներ, ո րոնք նպաս տում են 
գա ղութ նե րի, հետ ևա բար և հի վան դութ յուն նե րի ա ռա ջաց մա նը։ Կո լի բակ
տե րիո զը հան դի պում է բազ մա թիվ կլի նի կա կան ձևե րով և կա րող է նման վել 
շատ այլ վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի։ Հի վան դութ յան վե րահսկ ման նպա
տա կով անհ րա ժեշտ է վե րաց նել պատ ճառ հան դի սա ցող բո լոր գոր ծոն նե րը։ 
Էյ շե րի խիա կո լին օր գա նիզ մում ա ճում է շատ լավ, և 37°0 ջեր մաս տի ճա նում 
կրկնա պատկ վում է 20 րո պեի ըն թաց քում, ուս տի այն հա մար վում է բակ տե
րիալ աշ խար հում հայտ նի ա մե նաա րագ կի սող բակ տե րիա նե րից մե կը։ Բո
լոր էյ շե րի խիա կո լիի շտամ նե րը էյ շե րի խիա կո լի խմբի ան դամ ներ են։ Այս օր
գա նիզմ ներն ու նեն էն տե րո բակ տե րիա նե րին բնո րոշ հատ կա նիշ ներ։ Դ րանք 
Գ րամ բա ցա սա կան, սպոր չա ռա ջաց նող և մտ րակ նե րի մի ջո ցով տե ղա շարժ
վող փոքր չափ սի միկ րոօր գա նիզմ ներ են։  
1 Տուբերկուլ յոզ (Tuberculosis) գյուղատնտեսական և վայրի մի շարք կենդանական տեսակների, 
մուշ տակատու գազանների և թռչունների քրոնիկ ընթացքով ինֆեկցիոն հիվանդություն է, որը 
բնո րոշվում է տար բեր օրգաններում արյան անոթներից զուրկ յուրահատուկ հանգույցնե րի՝ տու
բեր կուլների առաջացումով, հակված լինելով լոռանման քայքայ ման և ախտահարված հյուս վածք
ների կրա յն ացումո վ: 
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ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ էյ շե րի խիա կո լիի կա յու նութ յու նը սո վո րա բար ցածր 
է, սա կայն չո րաց ված կղկղան քում պահ պան վում է մինչև մեկ ա միս, ջրում 
և հո ղում՝ մի քա նի ա միս, բարձր ջեր մաս տի ճա նում ան կա յուն է։ Ախ տա հա
նութ յան հա մար լավ պատ րաս տուկ ներ են հա մար վում կծու նատ րիու մի 24 
%ոց տաք լու ծույ թը, թարմ հան գած կրի 2 %ոց, 3 % ակ տիվ քլոր պա րու նա
կող քլո րակ րի, 2 %ոց ֆոր մալ դե հի դի լու ծույթ նե րը։

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ։ Չ նա յած կո լի բակ տե րիո զի հա
րու ցի չը պատ կա նում է պայ մա նա կան ախ տա ծին ման րէ նե րի շար քին, սա
կայն նա խատ րա մադ րող բազ մա պի սի գոր ծոն նե րի առ կա յութ յան դեպ քում 
թռչուն նե րը են թա կա են հի վան դա նա լուն։ Հի վան դութ յունն ար ձա նագր վում 
Է տար վա բո լոր ե ղա նակ նե րին, ինչ պես նաև թռչուն նե րի խիտ պահ ված քի 
պայ ման նե րում։  Կո լի բակ տե րիո զի հա մա ճա րա կի ին տեն սի վութ յու նը հաս
նում Է 60– 70 %ի, իսկ բու ժիչ մի ջո ցա ռում նե րի բա ցա կա յութ յան դեպ քում 
ան կում նե րը հաս նում են 80 %ի և  ա վե լին։ Դժ վար է սահ մա նել Կո լի բակ տե
րիո զը, քա նի որ հի վան դութ յու նը ներ կա յա նում է բազ մաբ նույթ տես քով։ Սուր 
կամ քրո նիկ ըն թաց քով ցան կա ցած հի վան դութ յուն, ո րի ժա մա նակ ա ռանձ
նաց վում են էյ շե րի խիա կո լի ներ, կա րե լի է սահ մա նել որ պես կո լի բակ տե րիոզ։ 
Այս էյ շե րի խիա կո լի (Է. Կո լի) վա րա կը հան դես է գա լիս որ պես սուր մա հա
ցա սեպ տի ցե միա, կամ են թա սուր պե րի կար դիտ և  օ դա պար կա բորբ, ինչ պես 
նաև հե պա տիտ, արտ րիտ և ցել  յու լիտ։ Բակ տե րիալ վա րակ նե րից հա ճախ 
թռչուն նե րի մոտ հի վան դա ցութ յան  և մա հա ցութ յան տե սա կե տից ա ռա ջին 
տեղն է գտնվում կո լի բակ տե րիո զը։  Էյ շե րի խիա կո լիի շտե մա րա նը (ռե զեր
վո ւա րը) տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի ա ղի քա յին տրակտն է։ Մաս նա վո րա
պես, թռչուն ներն ու նեն մեծ քա նա կութ յամբ էյ շե րի խիա կո լիի, որ պես ի րենց 
ա ղի քա յին ֆլո րա յի մի մաս։ Հաշ վարկ ված է, որ սո վո րա կան հա վի օր գա նիզ
մում ա ղի քա յին կո լիի ձևե րի 1015%ը բա ժին է ընկ նում է կո լիի պո տեն ցիալ 
ախ տա ծին սե րո տի պե րին։ Այս պի սով, էյ շե րի խիա կո լիի օր գա նիզմ նե րը շա
րու նա կա բար ար տա զատ վում են ար տա քին մի ջա վայր։ Ջր լող թռչուն նե րը, 
հատ կա պես կռնչան բա դե րը, կա րող են տա րա ծել այդ օր գա նիզմ նե րը մեկ 
տնտե սութ յու նից մյու սը։ Գի շե րա յին բզեզ նե րը նույն պես հա մար վում են էյ
շե րի խիա կո լիի աղբ յուր։ Ն րանք  պա րու նա կում են հսկա յա կան քա նա կու
թյամբ էյ շե րի խիա կո լի, իսկ թռչուն ներն ա ռանց դժվա րութ յան սնվում են այս 
մի ջատ նե րով։ Կար ծիք կա, որ էյ շե րի խիա կո լիի ներ թա փանց ման գլխա վոր 
դար պա սը շնչա ռա կան ու ղի ներն են։ Թռչ նա նո ցի տա րած քում ե ղած փո շու 
մեջ կա րող է ա ռատ քա նա կութ յամբ էյ շե րի խիա կո լի լի նել՝ յու րա քանչ յուր 
մեկ գրա մում մինչև 106 գա ղութ ա ռա ջաց նող միա վոր։

էյ շե րի խիա կո լին թռչնի օր գա նիզմ է մուտք գոր ծում օ դի, կե րի և տ րան սօ վա
րիալ ճա նա պարհ նե րով։  Այս պի սով, կո լի բակ տե րիո զի հա րու ցի չի շտե մա րանն 
ա ղի քա յին ու ղին է, իսկ ներ թա փանց ման գլխա վոր դար պա սը՝ շնչա ռա կան 
ուղին։ Կո լի բակ տե րիո զի ա ռա ջաց ման նա խատ րա մադ րող պատ ճառ են վի
րու սա յին վա րա կը, ի մու նա յին հա մա կար գը ընկ ճող պատ ճառ ներ, ո րոն ցից են՝ 
ին ֆեկ ցիոն բուր սալ հի վան դութ յու նը, մա րե կի հի վան դութ յու նը, լեյ կո զը, մե
խա նի կա կան վնաս վածք նե րը, գեր լար վա ծութ յու նը, ջեր մա յին ստրե սը և  այլն։

ԸՆԿԱԼՈՒՆԱԿ ԹՌՉՆԱՏԵՍԱԿՆԵՐԸ։ Կո լի բակ տե րիո զը ա վե լի հա ճախ 
հան դի պում է հա վե րի և հնդ կա հա վե րի մոտ։ Հի վան դա նում են թե՛ բրոյ լեր նե
րը և թե՛ ա ծան նե րը։ Այն նկա րագր վել է նաև բազ մա թիվ այլ թռչնա տե սակ նե րի 
մոտ, ինչ պի սիք են բա դե րը, լո րե րը, փա սիան նե րը, ա ղավ նի նե րը, խայ տա հա
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վե րը, վայ րի ջրլող թռչուն նե րը, ջայ լամ նե րը և  է մու նե րը։ Մատ ղաշ թռչուն
ներն ա վե լի ըն կա լու նակ են, նե րառ յալ զար գա ցող սաղ մե րը։ Հատ կան շա կան 
է, որ թռչնի ախ տա ծին Էյ շե րի խիա կո լիի շտամ նե րը մարդ կանց մոտ հի վան
դութ յուն չեն ա ռա ջաց նում։

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Ըստ ախ տա հա րում նե րի տե ղադր ման և բ նույ թի, 
տար բե րում են կո լի բակ տե րիո զի սեպ տիկ, էն տե րո տոք սե միկ և  էն տե րի տա
յին ձևե րը, ընդ ո րում, վեր ջին եր կու ձևե րի դեպ քում հա րու ցի չը տե ղադր
վում է ստա մոք սա ղի քա յին ու ղի նե րում և ն րանց սահ մա նա կից ավ շա յին 
հան գույց նե րում։

ԸՆԹԱՑՔԸ ԵՎ ՆՇԱՆՆԵՐԸ։ Կո լի բակ տե րիո զի կլի նի կա կան նշան նե րը շատ 
բազ մա զան են և  ի րա կա նում կա րող են ախ տա հար վել բո լոր օր գան հա մա կար
գե րը։ Գաղտ նի շրջա նը տևում է մի քա նի ժա մից մինչև վեց օր։ Հա ճախ հի վան
դութ յունն ըն թա նում է սուր կամ սեպ տիկ, են թա սուր և ք րո նիկ ըն թացք նե րով։

 Սուր կամ սեպ տիկ ձևը բնո րոշ է 15 օ րա կան ճտե րին և  ա վարտ վում է 
մա հա ցու ել քով մի քա նի ժամ վա ըն թաց քում։ Ան կու մը կազ մում Է 1030%։

 Են թա սուր ըն թացքն ու ղեկց վում է ու ժեղ ընկճ վա ծութ յամբ և փոր լու
ծով։ Մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը բարձ րա նում է 1.52 °C, ա ռա ջա նում է ծա րա վի 
զգա ցում, ա խոր ժա կը նվա զում է, կղան քը փրփրոտ է և դեղ նա կա նա չա վուն։

Ք րո նիկ ըն թացքն ու ղեկց վում է նյար դա յին ցնցում նե րով։ Ն կատ վում է 
ա նաշ խու ժութ յուն, ծա րավ, ջրիկ, սպի տա կա վուն գույ նի փրփրա յին, լոր ձա
ար յու նա խա ռը կղանք։ Թռ չուն նե րը ա րագ հյուծ վում են և 1520րդ  օ րը ան կում։

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ։ Կո լի բակ տե րիո զի 
սուր ըն թաց քին բնո րոշ են մանր կե տա յին ար յու նա զե ղում նե րը՝ շճա յին և լոր
ձա յին թա ղանթ նե րի։

Ն կար 1։ Ար յու նա զե ղում ներ բա րակ և կույր ա ղիք նե րի ավ շա յին հյուս վածք նե րում: 

Ար յու նա զե ղում ներ են նկատ վում նաև ներ քին օր
գան նե րի, է պի կար դի և  էն դո կար դի վրա։ Փայ ծա ղը 
մե ծա ցած է մի քա նի ան գամ։ Հաստ և բա րակ ա ղի նե
րի պա տե րը հաս տա ցած են, կապ ված E.coli տոք սին 
ար տա զատ մամբ, արդ յուն քում ա ռա ջաց նե լով ա ղիք
նե րում հե ղու կի կանգ, ա ղիք նե րի գու նա տութ յուն և 
ձգվա ծութ յուն, լցված հե ղու կով և գա զով։

Նկար 2։ Էնտերոկոլիտ/1/ (աղիքների գունատություն և ձգվա
ծու թյուն, լցված հեղուկով և գազով)։

1 ԷՆՏԵՐՈԿՈԼԻՏ՝ Բարակ և հաստ աղիքների բորբոքում։
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Բնորոշ ախտաբանական նշանների են նաև ճտերի մոտ 
պորտի հատվածի բորբոքման երևույթները՝ կապված E. coli 
վարակվելու հետ, 
Նկար 3։ Օմֆալիտ՝ ճտերի մոտ պորտի հատվածքի բորբոքում։

ինչպես նաև ձվափողերի մեծացում և հաստացում հավերի 
մոտ։

Նկար 4։ Սալպինգիտ/1/, ձվափողերի մեծացում 
և հաստացում լցված կազեոզային (լոռանման) 
զանգվածով։

Ք րո նի կա կան ըն թաց քի դեպ քում հայտ նա բե րում են ա ղի նե րի կա տա ռա
հե մո ռա գիկ բոր բո քում, սալ պին գիտ։ Թռ չուն նե րի դիա հերձ ման դեպ քում 
հայտ նա բեր վում են նաև սրտի պա յու սա կի շճա ֆիբ րի նո զա յին պե րի կար դիտ, 
եր բեմն էլ ո րո վայ նա մի զի բոր բո քում, թո քե րի կա տա ռա յին կամ ար յու նա հո
սա յին, ինչ պես նաև օ դա պար կե րի և հո դե րի բոր բո քում։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Կո լի բակ տե րիո զը ախ տո րո շում են կլի նի կա կան հա մա
ճա րա կա բա նա կան. ախ տա բա նաա նա տո միա կան տվյալ նե րի և պար տա դիր 
լա բո րա տոր հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի հի ման վրա։ Ն պա տա կա հար մար 
է լա բո րա տո րիա ու ղար կել 23 թարմ դիակ, ո րոնք չեն են թարկ վել բուժ ման։ 
Այդ պի սի հնա րա վո րութ յուն նե րի բա ցա կա յութ յան դեպ քում ու ղար կում են 
սիր տը, եր կու կող մից կապ ված ա նոթ նե րը, խո ղո վա կաձև ոս կոր նե րը, լ յար դի 
կտոր ներ լե ղա պար կի հետ միա սին, փայ ծա ղը, բա րակ ա ղիք նե րի հատ ված ներ, 
ո րոնք կապ ված են եր կու ծայ րե րից, ո րո վայ նա մի զա յին ավ շա յին հան գույց նե
րը, ե րի կամ նե րը։ Թռ չուն նե րի կո լի բակ տե րիո զի ախ տո րոշ ման հա մար լա բո
րա տո րիա են ու ղար կում թարմ դիակ ներ կամ 56 հի վանդ թռչուն։

ՏԱՐԲԵՐԻՉ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ կա տար վում է սալ մո նե լո զի, ա նաէ րո բա յին էն
տե րո տեք սե միա յի, դիս պեպ սիա յի, վի րու սա յին ծագ ման փոր լու ծի նկատ մամբ։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Նախ քան բու ժիչ մի ջո ցա ռում նե րի ընտ րութ յու նը, անհ րա
ժեշտ է վե րա կանգ նել օր գա նիզ մի խախտ ված նյու թա փո խա նա կութ յու նը, 
խիստ կեր պով հետ ևել կե րակր ման հի գիե նա յին։ Չ նա յած նրան, որ հա կա
բիո տիկ նե րով բու ժումն այդ քան է ֆեկ տիվ չէ, և պատ վաս տան յու թե րը ու նեն 
սահ մա նա փակ արդ յու նա վե տութ յուն, այ նո ւա մե նայ նիվ, օգ տա գործ վում 
են բու ժիչ հատ կութ յամբ օժտ ված տետ րա ցիկ լի նա յին, նեո մի ցի նա յին խմբի 
հա կա բիո տիկ ներ, ինչ պես նաև կա նա մի ցին, ցե ֆա լո տին, ստրեպ տո մի ցին, 
է րիթ րո մի ցին, սուլ ֆա նի լա մի դա յին և նիտ րո ֆու րա նա յին պատ րաս տուկ ներ։ 

Հա կա բիո տիկ նե րի նկատ մամբ E.coli–ի զգա յու նութ յու նը ո րո շե լուց հե տո 
օգ տա գոր ծում են լևո մի ցե տին, տետ րա ցիկ լին, նեո մի ցին, պո լի միք սին։ Նշ
ված պատ րաս տուկ նե րը տրվում են ներ քին ճա նա պար հով։ Դիե տիկ և հա
կա բիո տի կա յին բուժ մա նը զու գըն թաց օգ տա գոր ծում են նաև սուլ ֆա զոլ, 
ֆտա լա զոլ, դի սուլ ֆան, սուլ ֆա դի մե զին, ֆու րա զո լի դոն, ֆու րա ցի լին և  
1 Սալպինգիտ՝ ձվափողերի բորբոքում։
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այլն։ Օր գա նիզ մից ման րէա կան թույ նե րի հե ռաց ման և  ա ղաջ րա յին հա վա
սա րակշ ռութ յան վե րա կանգն ման նպա տա կով նե րո րո վայ նա յին ու ղիով նե
րար կում են գլ յու կո զաա ղա յին լու ծույթ ներ։ Ա ղի նե րի ծանր ախ տա հա րում
նե րի դեպ քում խոր հուրդ է տրվում օգ տա գոր ծել Շա րաբ րի նի լու ծույթ, ո րի 
բա ղադ րութ յունն է 1000 մլ թո րած ջուր, 35 գր. նատ րիում քլոր, 13 գր. եր
կած խաթթ վա յին նատ րիում, 0.3 գր կալ ցիում քլոր, 0.5 գր կա լիում քլոր, 50 
գր. գլ յու կո զա յի փո շի, 0.2 գր կո ֆեին և 500 հա զար ՍՄ պե նի ցի լին։ Բուժ ման 
ա ռանձ նա հա տուկ մի ջոց նե րից օգ տա գոր ծում են հա կա կո լի բակ տե րիո զա յին 
և հա կա սալ մո նե լո զա յին հա կա տոք սիկ շի ճուկ և բակ տե րիա ֆագ։ Արդ յու նա
վետ է նաև ա ցի դո ֆի լա յին ա ճեց ված քի օգ տա գոր ծու մը, ո րոնք կար գա վո րում 
են ստա մոք սաա ղի քա յին ու ղի նե րի ման րէա կան կազ մը։

ԻՄՈՒՆԻՏԵՏ։ Կո լի բակ տե րիո զով հի վան դա ցած և  ա ռող ջա ցած կեն դա նի նե
րը ձեռք են բե րում ա նըն կա լու նա կութ յուն կրկնա կի վա րակ ման նկատ մամբ։ 

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ։ 
Կո լի բակ տե րիո զի նկատ մամբ ա նա պա հով տնտե սութ յուն նե րում հի վանդ 

թռչուն նե րին մե կու սաց նում են և բու ժում։ Հի վանդ նե րի մե կու սա ցու մը, կե
րա ման նե րի մաք րութ յու նը, ա նաս նա շեն քի, գո մի ախ տա հա նու մը և գո մաղ
բի վա րա կա զեր ծու մը, ո րոնք պայ մա նա վո րում են փո խանց ման գոր ծոն նե րի 
վնա սա զեր ծու մը, հա մար վում են կար ևոր հա կա հա մա ճա րա կա յին մի ջո ցա
ռում ներ։ Այս հի վան դութ յան արդ յու նա վետ վե րահս կու մը և կան խար գե լու
մը կախ ված են հի վան դութ յան նա խատ րա մադ րող պատ ճա ռի բա ցա հայ տու
մից և վե րա ցու մից։

Կան խար գե լիչ նպա տա կով բո լոր թռչուն նե րին նե րար կում են հա կա կո լի
բակ տե րիո զա յին և հա կա սալ մո նե լո զա յին գե րի մուն շի ճուկ կամ միար ժեք 
հա կա կո լի բակ տե րիո զա յին շի ճուկ։ 

Ա նաս նա շեն քե րի ախ տա հա նութ յան հա մար օգ տա գոր ծում են կծու նատ
րիու մի 4 %ոց տաք լու ծույթ, 2 %ոց ֆոր մալ դե հի դի, 3 % ակ տիվ քլոր պա րու
նա կող քլո րակ րի լու ծույթ ներ։ Ա նաս նա շեն քում ստեղ ծում են նաև ֆոր մա լի
նա յին աէ րո զոլ, 1 խոր. մետր ծա վա լին 20 մլ ի հաշ վով, 24 ժամ տևո ղութ յամբ։

24․1․1․2 ՍԱԼՄՈՆԵԼՅՈԶ
Թռ չուն նե րի սալ մո նել  յո զը (Salmonellosis avium, պա րա տիֆ, տիֆ, պու լո

րոզ կամ սպի տակ լուծ) ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն է, ո րը մատ ղաշ նե րի մոտ 
բնո րոշ վում է սեպ տի ցե միա յով, ա ղիք նե րի և պա րեն քի մա տոզ օր գան նե րի 
ախ տա հա րում նե րով, իսկ հա սա կա վոր նե րի մոտ ձվա րան նե րի և շաղ կա պե
նու բոր բո քում նե րով և ման րէակ րութ յամբ, ինչ պես նաև բնո րոշ վում է օր գա
նիզ մի ծանր թու նա վո րու մով և կ լի նի կա կան բազ մա զա նութ յամբ/1/։ Պու լո րո
զը կամ սպի տակ լու ծը ճտե րի սուր հա մա ճա րա կա յին հի վան դութ յուն է, ո րը 
բնո րոշ է ա ղես տա մոք սա յին տրակ տի խան գա րում նե րով: Խիստ պա կա սում է 
հա վե րի ձվատ վութ յու նը, հա ճախ ձուն վա րակ ված է լի նում:

ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Եվ րո պա կան երկր նե րում հի վան դութ յու նը հա
ճախ ար ձա նագր վում է հա վե րի, իսկ ԱՄՆում՝ ճտե րի մոտ։ Այս կա պակ ցու
թ յամբ ա ռա ջին դեպ քում վա րա կը նկա րագ րել են տիֆ ան վան տակ, իսկ երկ
րորդ դեպ քում՝ ճտե րի սպի տակ փոր լուծ։ 

Տա րած վա ծութ յու նը։  Հի վան դութ յան հա րու ցի չը ա ռա ջին ան գամ 1885 թ. 
1 https://ncdc.am/?p=4615 
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ան ջա տել են Սալ մո նը և Ս մի տը։ Ի պա տիվ Սալ մո նի, ման րէա կեն սա բան նե րի 
մի ջազ գա յին ըն կե րութ յու նը 1934 թ. այդ խմբի ման րէ նե րին ան վա նում է սալ
մո նե լա ներ, իսկ նրանց կող մից հա րուց վող հի վան դութ յու նը՝ սալ մո նել  յոզ։ 

ՀԱՐՈՒՑԻՉԸ: Հայտ նի է հի վան դութ յան հա րու ցի չի մի բա նի տա րա տե սակ 
(S․gallinarumPulorum. S.typhimurium և S.enleritidis): Ան շարժ, սպոր և պա
տիճ չա ռա ջաց նող, 12.5 մկմ մե ծութ յան, գրամ բա ցա սա կան, եր բեմն գնդաձև 
կամ թե լան ման ման րէ ներ են։

ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Սալ մո նել  յո զի հա րու ցի չը կա յուն է ար տա քին մի ջա
վայ րի ան բա րեն պաստ գոր ծոն նե րի նկատ մամբ։ Չոր ա ճեց ված քում, 1820 օր 
պայ ման նե րում պահ պան վում է մինչև 7 տա րի, թռչնաղ բում՝ 3 ա միս, սա ռեց
մանն՝ 45 ա միս, իսկ հո ղի մեջ՝ 14 ա միս։ 70–75°C–ի պայ ման նե րում կեն սու նա
կութ յու նը կորց նում են 1530 րո պեում։ Քի միա կան ախ տա հա նիչ նյու թե րի 
սո վո րա կան խտութ յուն նե րով լու ծույթ նե րը ա րա գո րեն ակ տի վազր կում են 
ման րէ նե րին։ Կ ծու նատ րիու մի 3 %ոց քլո րակ րի 2 %ոց ակ տիվ քլոր պա րու
նա կող, ֆոր մալ դե հի դի 2 %ոց, թարմ հան գած կրի 20 %ոց լու ծույթ նե րի ազ
դե ցութ յու նից ա նաս նա շեն քը վա րա կա զերծ վում է 60 րո պեում։

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ։ Սալ մո նել  յո զի նկատ մամբ ըն կա
լու նակ են տար բեր տե սա կի թռչուն ներ։ Այս պես, պու լո րո զի հա րու ցի չի՝ S. 
Gal linarum pulorumի նկատ մամբ ըն կա լու նակ են հա վե րը, հնդկա հա վե րը և 
խայ տա հա վե րը, իսկ S. Enteritidisի նկատ մամբ՝ հա վե րը, բա դե րը և հնդկա
հա վե րը։ S. Typhimuriumի նկատ մամբ ջրլող թռչուն նե րի ճտե րը (սա գե րը, 
բա դեր) և  ա ղավ նի նե րը, ինչ պես նաև բո լոր կեն դա նի նե րի մոտ ա ռա ջաց նում 
են ա ռաջ նա յին սալ մո նել  յոզ ներ։ Հա մա ճա րա կի ին տեն սի վութ յու նը հաս նում 
է մինչև 60 %ի, իսկ ան կում նե րը՝ 80%։ Հի վան դութ յան նկատ մամբ ջրլող 
թռչուն նե րը օժտ ված են ո րոշ դի մադ րո ղա կա նութ յամբ։ Սալ մո նել  յո զի ա ռա
ջաց ման նա խատ րա մադ րող, հա ճախ և  ո րո շիչ դեր են խա ղում ար տա քին մի
ջա վայ րի այն պի սի գոր ծոն ներ, ինչ պի սիք են կե րե րի մեջ սպի տա կուց նե րի, 
վի տա մին նե րի, հան քա յին նյու թե րի, մաս նա վո րա պես, կալ ցիու մի և ֆոս ֆո րի 
ա ղե րի ան բա վա րա րութ յու նը, ա նաս նա շեն քի բարձր խո նա վութ յու նը և ցածր 
ջեր մաս տի ճա նը ձմռանգար նան ա միս նե րին։

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Վա րակ ված թռչուն նե րի ա ղիք նե րում սալ մո նե լա նե
րը  բազ մա նում են և  ա ռաջ են բե րում լոր ձա թա ղանթ նե րի բոր բո քում։ Վեր
ջի նիս քայ քա յու մից ան ջատ ված ներ թույ նը, կեն սա գոր ծու նեութ յան ար գա
սիք նե րը և ման րէ նե րը թա փան ցում են ավ շա յին և  ար յու նա տար ա նոթ ներ 
և  ա ռա ջաց նում սեպ տի ցե միա։ Ման րէ նե րի թույ նը ա ռա վե լա պես ազ դում է 
ա նոթ նե րի պա տի վրա, ո րին հետ ևում են էք սու դա ցիան և  ար յու նա հո սու
թյու նը։ Շ ճա յին և լոր ձա յին ծած կոց նե րի վրա գո յա նում են հա մա տա րած ար
յու նա զե ղում ներ։ Մե ռու կա յին օ ջախ ներ են ա ռա ջա նում լ յար դում, փայ ծա
ղում, ե րի կամ նե րում, թո քե րում և  այլ օր գան նե րում։ 

ԸՆԹԱՑՔԸ ԵՎ ՆՇԱՆՆԵՐԸ։ Ե թե ճտե րը վա րակ վում են ար տա քին մի ջա
վայ րից, այ սինքն՝ ձվից դուրս գա լուց հե տո, ա պա հի վան դութ յան գաղտ նի 
շրջա նը տևում է 16 օր: Այս տա տա նում նե րը կախ ված են թռչուն նե րի հա
սա կից և ման րէ նե րի վա րա կու նա կութ յու նից: Վա րա կը ըն թա նում է սուր, են
թա սուր և ք րո նիկ ըն թաց քով: Հի վան դութ յան գաղտ նի շրջա նը տևում է 24 
ժա մից մինչև մեկ շա բաթ։ Մի ջին հաշ վով այն կազ մում է 58 օր։ Գաղտ նի 
շրջա նի այս պի սի տա տա նում նե րը կախ ված են հի վան դութ յան հա րու ցի չի 
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չա փա բաժ նից և վա րա կու նա կութ յու նից, վա րակ ման ու ղուց և  օր գա նիզ մի 
դի մադ րո ղա կա նութ յու նից։ 

Ե թե ճտե րը վա րակ վում են սաղմ նա յին շրջա նում, 
ա պա լի նում են շատ թույլ, հրա ժար վում կե րից, քնկոտ 
են, վատ են փետ րա կալ վում, թևե րը կախ ված են, դեղ
նու ցը լավ չի ներծծ վում, կղկղան քը ջրիկ է և ս պի տակ 
գույ նի:

Նկար 5։ Պուլորոզ կամ սպիտակ լուծ։

Սալ մո նել  յո զի դեպ քում ան կում նե րը կազ մում են 70 տո կոս։ Հի վանդ ճու
տը թույլ է, ա նե միկ, փե տուր նե րը խճճված են, աչ քե րը՝ կի սա փակ, լու ծում է, 
ծա րավ է զգում, կղկղան քը ջրիկ է, սպի տա կա վուն: Մեծ մա սամբ նստում է 
պա րա նո ցը ներս քա շած ու ծվծվում է, խիստ հյուծ ված է և 12 օր վա ըն թաց
քում սատ կում է:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Պու լո րո զից սատ
կած ճտե րի մոտ ա ռա ջին հեր թին նկա տե լի է դեղ նու ցի առ կա յութ յու նը, ո րը 
սո վո րա բար ներծծ վում է կյան քի ա ռա ջին շա բաթ վա ըն թաց քում, իսկ այս 
դեպ քում մե ծա ցած և կա նաչ գույ նի է, ա մուր կազ մութ յան: Նա պահ պան վում 
է ան գամ 2030 օ րա կան ճտե րի մոտ: Լ յար դի, փայ ծա ղի, սրտի վրա առ կա 
են կո րե կան ման մե ռու կա յին օ ջախ ներ, իսկ ա ղիք նե րի լոր ձա թա ղանթ նե րը 
ար յու նա զեղ ված են և կա տա ռա յին բոր բոք ված։ Մի զա ծո րան նե րը լցված են 
մի զաթթ վա յին ա ղե րով: Ճ տա հա նութ յան ժա մա նակ ոչն չաց ված սաղ մի դեղ
նու ցը լի նում է պինդ և կա նաչ գույ նի, լ յար դը մե ծա ցած է, մանր մե ռու կա յին 
օ ջախ նե րով: Սալ մո նել  յո զից սատ կած հա սա կա վոր հա վե րի մոտ նկատ վում 
են ֆո լի կուլ նե րի բոր բո քում, մե ռու կա յին օ ջախ ներ՝ մկան նե րում, սրտում և 
լ  յար դում, ա ղիք նե րի կպում ներ, փայ ծա ղի մե ծա ցում: Սալ մո նել  յո զի սուր 
ըն թաց քի դեպ քում բո լոր տե սա կի մատ ղաշ նե րի մոտ հիմ նա կան ախ տա հա

րում նե րը դիտ վում են ո րո վայ նի խո ռո չում։ Ար յու
նա զեղ ված են սրտի ներ քին և  ար տա քին թա ղանթ
նե րը, մար սո ղա կան ու ղի նե րի շճա յին և լոր ձա յին 
ծած կոց նե րը, փայ ծա ղը, ե րի կամ նե րը, մի զա պար կի 
լոր ձա թա ղանթ նե րը։ 
Նկար 6։ Թռչունների սուր տիֆ, բարակ աղիքների բոր
բո քում, Էնտերիտներ Սալմոնելա գալինարում հարուցչի 
հե տևանքով։

Լ յար դը և փայ ծա ղը ծա վա լով մե ծա ցած են։ Եր բեմն 
առ կա են մե ռու կաց ված օ ջախ ներ։ Շր դա նի և բա րակ 
ա ղիք նե րի լոր ձա թա ղանթ նե րը ար յու նալց ված են և  
այ տուց ված, ծածկ ված լոր ձով։ Ա ղիք նե րին սահ մա նա
կից ո րո վայ նա մի զա յին ավ շա յին հան գույց նե րը մե ծա
ցած են և  ար յու նալց ված, իսկ կտրված քում՝ ար յու նա
զե ղում ներ։
Նկար 7։ Պուլորոզ, փայծաղի մեծացում:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Հաշ վի են առ նում հա մա ճա րա կա բա նա կան, կլի նի կա կան, 
ախ տա բա նաա նա տո միա կան տվյալ նե րը և ման րէա բա նա կան ու շի ճու կա բա
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նա կան հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը: Սալ մո նել լա նե րի ա ճեց ված քը տար բե
րա կում են ագլ յու տի նա ցիա յի ռեակ ցիա յով, օգ տա գոր ծե լով ա ռանձ նա հա տուկ 
ի մուն շի ճուկ: Հա սա կա վոր հա վե րի սալ մո նել յո զը ախ տո րո շում են ագլ յու տի
նա ցիա յի ար յու նա կա թի լա յին ռեակ ցիա յով, ո րի դեպ քում օգ տա գոր ծում են 
գու նա վոր հա կա ծին: Մեծ արդ յու նա վե տութ յամբ կի րառ վում է նաև ա նուղ ղա
կի ագլ յու տի նա ցիա յի ար յու նա կա թի լա յին ռեակ ցիան, ո րը ի րա կա նաց վում է 
է րիտ րո ցի տա յին հա կած նի մի ջո ցով: Վեր ջին ռեակ ցիա յով հե տա զո տութ յու նը 
կա տա րում են 5055 օ րա կան և  երկ րորդ ան գամ 7 ամ սա կան հա սա կում:

ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՉ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Անհ րա ժեշտ է տար բե րա կել կո լի բակ տե
րիո զից, աս պեր գիլ  յո զից, կոկ ցի դիո զից, ոս կե գույն ստա ֆի լո կո կից,  հի պո վի
տա մին նե րից:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Հաշ վի առ նե լով բուժ ման ցածր արդ յու նա վե տութ յու նը և 
վա րա կի տա րած ման վտան գը, պու լո րո զի նկատ մամբ ա նա պա հով հի վանդ 
և հի վան դութ յան նկատ մամբ կաս կած վող, ինչ պես նաև թույլ և հ յուծ ված 
մատ ղաշ նե րին ոչն չաց նում են, իսկ մնա ցած նե րին վա րա կից պաշտ պա նե լու 
նպա տա կով օգ տա գոր ծում են հա կա բիո տիկ ներ. նիտ րո ֆու րա նա յին և սուլ
ֆա նի լա մի դա յին պատ րաս տուկ ներ, դի բիո մի ցին, բիո վիտ, վի տա բիո մի ցին, 
տե րա մի ցին, պո լի միք սինՄ, ֆու րա զո լի դոն, ֆու րա ցին. սուլ ֆա դի մե զին և  
այլն: Նշ ված հա կա ման րէա կան պատ րաս տուկ նե րը օգ տա գոր ծում են ըստ 
հրա հան գի, ներ քին ճա նա պար հով կե րի, ջրի հետ խառ նած վի ճա կում։ Անհ
րա ժեշ տութ յան դեպ քում հի վանդ թռչուն նե րին պետք է բու ժել հա մա լիր մե
թո դով, ո րի դեպ քում օր գա նիզ մում կա սեց վում են ոչ միայն սալ մո նե լա նե րը, 
այլև վե րաց վում են հնա րա վոր թու նա վո րում նե րը։ Բուժ ման ա ռանձ նա հա
տուկ մի ջոց նե րից օգ տա գոր ծում են հա կա սալ մո նե լո զա յին բազ մար ժեք հա
կա տոք սիկ շի ճուկ, բակ տե րիո ֆագ, ինչ պես նաև տետ րա ցիկ լի նա յին խմբի 
հա կա բիո տիկ ներ, սին տո մի ցին, լևո մի ցե տին, նեո մի ցին, պո լի միք սին և  այլ 
պատ րաս տուկ ներ։ Օգ տա գոր ծում են հրա հան գով սահ ման ված չա փա բա ժին
ներ։ Անհ րա ժեշտ է կա տա րել նաև նշա նա յին բու ժում։ Հա կա բիո տիկ նե րով 
եր կա րատև բուժ ման արդ յուն քում պետք է տրվեն նաև վի տա մին ներ և  ա ցի
դո ֆի լի նա յին կուլ տու րա ներ։

 Բուժ ման մի քա նի սխե մա նե րի օ րի նակ ներ՝ 
 Տետ րա ցիկ լի նի կե րի հետ 4050 մգ/1կգ մեկ շա բաթ։
 Օք սի տետ րա ցիկ լին 20 օ րա կան հա սա կա յին նե րին 23 մգ/ մեկ գլխին ջրի 

հետ խառ նած։ 
 Սուլ ֆա դի մե տոք սին, ա մեն օր կե րի հետ խառ նե լով 150 մգ/1կգ  ե րեք օր։
 Մե պա տա րոմ, 10գ/5լ ջ րին։
 Դիտ րի վետ 2գ/1լ ջ րին։
 ֆու րա զո լի դոն՝ 10 օր
 Ճ տե րին տա լիս են ա ցի դո ֆի լա յին մա ծուն, АБК, նոր սուլ ֆա զոլ (0,02

0,04% լու ծույթ) 56 օր, օ րա կան 45 ան գամ, բիո մի ցին՝ 110 օ րա կան ճտե րին 
1 գ րամ (հա զա րի հա մար), ֆու րա զո լի դոն: 

 Խ մե լու ջրի հետ մի քա նի օր տա լիս են կա լիու մի պեր ման գա նա տի 
1:10000 լու ծույթ, ո րից հե տո 23 օր 0,10,2% եր կա թար ջաս պի լու ծույթ: 

 Բու ժիչ և պ րո ֆի լակ տիկ նպա տակ նե րով կա րե լի է օգ տա գոր ծել բակ տե
րիո ֆագ: Ան տի բիո տիկ նե րից տա լիս են սին թոմիցին, լևոմիցե տին, բիոմիցին, 
տե րամիցին և պո լիմիքսինM։
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ԻՄՈՒՆԻՏԵՏ։ Սալ մո նել  յո զով հի վան դա ցած և  ա ռող ջա ցած կեն դա նի նե րը 
ձեռք են բե րում ին ֆեկ ցիոն, ոչ ստե րիլ վա րա կա մեր ժում, ո րի դեպ քում պահ
պան վում է տևա կան վա րա կակ րութ յու նը։ Չեն մշակ ված ա ռանձ նա հա տուկ 
կան խար գել ման մի ջոց ներ։ Սա գե րին և բա դե րի ի մու նաց ման հա մար ա ռա
ջարկ վում է ջրլող թռչուն նե րի հա կա սալ մո նել  յո զա յին պատ վաս տան յութ։

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ։ Հի վան դութ յու
նը ժա մա նա կին հայտ նա բե րե լու նպա տա կով ա պա հով տնտե սութ յուն նե րում 
շի ճու կա բա նա կան ե ղա նա կով ստու գում են ա ծան հա վե րին և 5055 օ րա կան 
վե րա նո րոգ ման մատ ղաշ նե րին։ ճտա հա նութ յան ձուն և  ին կու բա տոր նե րը 
պար բե րա բար ախ տա հա նում են ֆոր մալ դե հի դով և ման գա նաթթ վա յին կա
լիու մով, 1 խոր մետր ծա վա լի հաշ վով 15 մլ ֆոր մա լին և 30 մգ ման գա նա
թթ վա յին կա լիում: Պու լո րո զի նկատ մամբ ա նա պա հով տնտե սութ յուն նե րում 
հա սա կա վոր թռչուն նե րին շի ճու կա բա նա կան ե ղա նա կով ստու գում են 2025 
օր ընդ մի ջու մով, մինչև ստաց վի ի րար հա ջոր դող 2 բա ցա սա կան ար դյունք: 
Դ րա կան հա կազ դող նե րին սպան դի են են թար կում և մի սը օգ տա գոր ծում որ
պես պայ մա նա կան պի տա նի: Այդ պի սի տնտե սութ յուն նե րում ստաց ված ձուն 
օգ տա գոր ծում են հրու շա կե ղե նի ար տադ րութ յու նում:

Սալ մո նել  յո զի դեմ պայ քա րի հա մա կար գում ո րո շիչ նշա նա կութ յուն ու
նեն զոո հի գիե նիկ և  ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան  պա հանջ նե րի բա վա
րա րու մը, կեն դա նի նե րի կե րակր ման և խ նամ քի անհ րա ժեշտ պայ ման նե րի 
ստեղ ծու մը։ Սալ մո նել  յո զի նկատ մամբ ա նա պա հով տնտե սութ յուն նե րում 
կլի նի կա կան նշան ներ և մարմ նի բարձր ջեր մութ յուն ու նե ցող հի վանդ և հի
վան դութ յան նկատ մամբ կաս կած վող կեն դա նի նե րին մե կու սաց նում են և 
բու ժում, իսկ ա ռողջ նե րին են թար կում են ակ տիվ կամ պա սիվ ի մու նաց ման։ 
Ա նաս նա շեն քի, խնամ քի ա ռար կա նե րի ախ տա հա նութ յու նը կա տա րում են 2 
%ոց ֆոր մալ դե հի դի, 2 % ակ տիվ քլոր պա րու նա կող քլո րակ րի, 4 %ոց կծու 
նատ րիու մի, 20 %ոց թարմ հան գած կրի լու ծույթ նե րով։

24․1․1․3 ՊԱՍՏԵՐԵԼՅՈԶ
Գ յու ղատն տե սա կան և վայ րի շատ կեն դա նի նե րի, ինչ պես նաև թռչուն նե րի 

հի վան դութ յուն է, ո րը բնո րոշ է սեպ տի ցե միա յի ըն թաց քով ու ներ քին օր գան
նե րի մե ռու կա յին և  ար յու նա հո սա յին բոր բո քում նե րով: Հա րու ցի չը պաս տե
րե լա նե րի խմբին պատ կա նող աէ րոբ, ոչ սպո րա վոր, բի պոլ յար ներկ վող ցու
պիկ ներ են, ո րոնք բնութ յան մեջ շատ են տա րած ված, սապ րո ֆիտ վի ճա կում 
գտնվում են նաև ա ռողջ կեն դա նի նե րի վե րին շնչա ռա կան օր գան նե րում: Քի
միա կան և ֆի զի կա կան ազ դակ նե րի նկատ մամբ դի մաց կուն չեն: 

ՎԱՐԱԿԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐԱԿՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ: Վա րա կի հիմ նա կան 
աղբ յուր են հի վանդ և հի վան դութ յու նից ա ռող ջա ցած կեն դա նի նե րը: Հի վան
դութ յան ա ռա ջաց մա նը նպաս տում են կեն դա նի նե րի կե րակր ման, խնամ քի և 
պահ ված քի վատ պայ ման նե րը: Վա րակ վում են ա լի մեն տար, աէ րո գեն ե ղա նակ
նե րով և կեն դա նի փո խան ցող նե րի մի ջո ցով: Բա վա կան զգա յու նակ են տա վա րը, 
մանր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րը, խո զե րը, ճա գար նե րը և թռ չուն նե րը: Հի վան
դութ յան ա ռա ջաց մա նը նպաս տում է նաև ստրե սա յին գոր ծոն նե րը։

ԸՆԹԱՑՔԸ ԵՎ ՆՇԱՆՆԵՐԸ: Թռ չուն նե րի մոտ հի վան դութ յու նը նկատ վում 
է հա մա ճա րա կի ձևով։ Պաս տե րել  յո զը ար ձա նագր վում է տար վա բո լոր ե ղա
նակ նե րին և  ան կում նե րը հաս նում են 1075 տո կոս։ Գաղտ նի շրջա նը 35 օր է:  
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Այ տու ցա յին ըն թաց քի դեպ քում գլխի, պա րա նո ցի և 
կրծ քի հատ ված նե րում ա ռա ջա նում են են թա մաշ կա
յին պա լար ներ: Կրծ քա յին ձևի ժա մա նակ լի նում են 
թո քե րի և պլև րա յի բոր բո քա յին նշան ներ:

Նկար 8։ Սուր պաստերել յոզ, արտահայտված սրտի հատ
վա ծում արյունազեղումներով։

Հի վան դութ յունն ըն թա նում է շնչա ռա կան ու ղի նե րի, ա ղես տա մոք սա յին 
տրակ տի կա տա ռա յին բոր բո քում նե րով, ո րը մեծ մա սամբ մա հով է վեր ջա նում: 
Հա վե րի այս հի վան դութ յու նը խո լե րա է կոչ վում, որն ըն թա նում է մեծ մա սամբ 
գեր սուր և  են թա սուր ձևով: Հի վան դութ յան բնո րոշ նշան ներն են̀  բարձր ջեր
մութ յու նը (43440), կա տա րի և մո րուք նե րի կապ տե լը, հյուծ վա ծութ յու նը, լու
ծը, իսկ քրո նի կա կան ըն թաց քի ժա մա նակ նաև հո դե րի բոր բո քու մը: Ն կատ

վում են լուծ և ծանր շնչա ռութ յուն, մա հա նում են 12 
օր վա ըն թաց քում: Ք րո նի կա կան ըն թաց քի ժա մա նակ 
զար գա նում է շճա թա րա խա յին հար բուխ:

Նկար 9։ Քրոնիկ պաստերել յոզ, բնորոշ ենթակնային 
հատվածի ֆիբրինոզային բորբոքումով։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Ախ տո րո շում են կլի նի կա կան նշան նե րի հա մա ձայն: 
Դիա կի վրա դիտ վում են թո քե րի հա տի կա յին բոր բո քում ներ: Թո քե րը լ յար դի 
պես պնդա ցած են և մար մա րի տեսք ու նեն, լոր ձա յին և շ ճա յին թա ղանթ նե րի 
վրա կան մե ռու կա ցած օ ջախ ներ և բազ մա թիվ ար յու նա զե ղում ներ, ա ղես
տա մոք սա յին տրակ տում` ար յու նա հո սա յին բոր բո քում ներ: Լա բո րա տո րիա 
են ու ղար կում ար յան քսուք ներ, սրտից վերց րած ար յուն, պա րեն խի մա յին օր
գան նե րից վերց րած կտոր ներ̀  գլի ցե րի նի 33% լու ծույ թում: Այս հի վան դու
թյունն անհ րա ժեշտ է տար բե րել հա վե րի սալ մո նել  յո զից (պա րա տի ֆից):

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Հի վան դութ յան դեպ քում արդ յու նա վետ է գե րի մուն շի ճու կի 
օգ տա գոր ծու մը: Կա րե լի է տալ բիո մի ցին, պե նի ցի լին, տե րա մի ցին, ստրեպ
տո մի ցին, դի բի ցի լին և նոր սուլ ֆա զոլ:

Բուժ ման սխե մա յի օ րի նակ՝ մատ ղաշ նե րին 0,3 գ/1 կգ կեն դա նի քա շին նոր
սուլ ֆա զոլ՝ 1ին օ րը, այ նու հետև 4 օր 0,1 գ/1կգ։ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՊՐՈՖԻԼԱԿՏԻԿԱՆ։ Հի վանդ նե րին բու ժում են, 
փո խում են ա րո տա վայ րե րը և ջ րե լա տե ղե րը: Պայ մա նա կան ա ռողջ խմբի 
կեն դա նի նե րին ի մու նաց նում են: Թռ չուն նե րի հա մար օգ տա գոր ծում են է մուլ
սիոն վակ ցի նա ներ: Թռ չուն նե րի հա մար կա րե լի է օգ տա գոր ծել Կ րաս նո դա րի 
ԱԳՏԿ ա ռա ջին և  երկ րորդ վակ ցի նա ներ: Վա րակ ված ա նաս նա շեն քե րը  ախ
տա հա նում են: Հի վանդ և կաս կա ծե լի հա վե րին սպան դի են են թար կում, իսկ 
եր բեմն սպան դի են են թար կում ա նա պա հով թռչնա նո ցի ամ բողջ գլխա քա նա
կը: Պ րո ֆի լակ տիկ տե սա կե տից վճռա կան նշա նա կութ յուն ու նեն ընդ հա նուր 
ա նաս նա բու ժասա նի տա րա կան մի ջո ցա ռում նե րի անց կա ցու մը և թռ չուն նե
րի կե րակր ման, խնամ քի և պահ ված քի լա վա ցու մը:
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24․1.1.4 ՄԻԿՈՊԼԱԶՄՈԶ
24․1․1․4.1 ՌԵՍՊԻՐԱՏՈՐ ՄԻԿՈՊԼԱԶՄՈԶ
Ռես պի րա տոր մի կոպ լազ մո զը (Mycoplasmasis respiratoria avium) թռչուն

նե րի քրո նիկ ըն թաց քով ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն է, ո րը բնո րոշ վում է 
շնչա ռա կան օր գան նե րի ախ տա հա րում նե րով, հյուծ վա ծութ յամբ և մ թե րատ
վութ յան կորս տով:

ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հի վան դութ յան հա րու ցի չը բա ցա հայտ վել է ԱՄՆում, 
1943թ.: 1961 թ. Մի ջազ գա յին հա մա ճա րա կա բա նա կան բյու րո յի 29րդ նս տաշր ջա
նը ո րո շում է ըն դու նում հի վան դութ յու նը ան վա նել թռչուն նե րի ռես պի րա տոր մի
կոպ լազ մոզ: Այժմ վա րա կը տա րած ված Է աշ խար հի տար բեր երկր նե րում:

ՀԱՐՈՒՑԻՉԸ։ Մի կոպ լազ մա նե րի սե ռին պատ կա նող Mycoplasma gal li
septicumն  է, ո րը 500800 մմ մե ծութ յան բազ մաձև գնդեր են: Ա ճում են հա
վի սաղ մում, հյուս ված քա յին ա ճեց վածք նե րում, կեն դա նի նե րի ար յան շի ճուկ 
պա րու նա կող հա տուկ մի ջա վայ րե րում։ Հայտ նի են հա րու ցի չի 12 շի ճու կա
բա նա կան ախ տա ծին տի պեր:

ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Ցածր է ար տա քին մի ջա վայ րի պայ ման նե րում: Հու
սա լի ախ տա հա նիչ նյու թեր են հա մար վում կծու նատ րիու մի և ֆոր մալ դե հի
դի 2ա կան տո կո սա նոց լու ծույթ նե րը:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ: Մի կոպ լազ մո զի նկատ մամբ ըն
կա լու նակ են հա վե րը, հնդկա հա վե րը, խայ տա հա վե րը, փա սիա ննե րը, ա ղավ
նի նե րը, սի րա մար գե րը: Չ նա յած հի վան դա նում են բո լոր հա սա կի ըն կա լու նակ 
թռչուն նե րը, սա կայն վա րա կը ա ռա վել ծանր է ըն թա նում 1.52 ամ սա կան մատ
ղաշ նե րի մոտ: Լա բո րա տոր կեն դա նի նե րից ըն կա լու նակ են սպի տակ մկնե րը:

Հի վան դութ յան հա րու ցի չի աղբ յուր են հա մար վում հի վանդ և մի կո պլազ
մա կիր թռչուն նե րը, ո րոնք վա րա կը ար տա զա տում են քթի լոր ձա հոս քի, 
կղկղան քի մի ջո ցով: Մի կոպ լազ մա նե րի տա րած ման հիմ նա կան գոր ծո նը վա
րակ ված ձուն է, չի բա ցառ վում նաև վա րակ ման աէ րո գեն ճա նա պար հը։ Փաս
տո րեն, հի վան դութ յան հա րու ցի չի փո խան ցու մը կա րող է ի րա կա նաց վել ուղ
ղա հա յաց և հո րի զո նա կան ճա նա պարհ նե րով։

Հատ կան շա կան է, որ մի կոպ լազ մա նե րը, ընկ նե լով շնչա ռա կան ու ղի ներ, 
հա րու ցի չի կող քից կա րող է չա ռա ջա նան կլի նի կա կան նշան նե րով դրսևոր
վող ախ տա բա նա կան փո փո խութ յուն ներ: Միայն օր գա նիզ մի ընդ հա նուր 
դի մադ րո ղա կա նութ յան նվազ ման դեպ քում, ո րը կապ ված է ան բա վա րար 
կե րակր ման և խ նամ քի, խիստ և ցուրտ պայ ման նե րում պահ ված քի, վի րու
սա յին վակ ցի նա նե րով պատ վաս տում նե րի և տար բեր ին ֆեկ ցիոն հի վան
դութ յուն նե րի հետ, ա ռա ջա նում են մի կոպ լազ մա յին խո րը ախ տա հա րում ներ 
և վա րա կի ըն թաց քի դրսևո րում ներ: Հի վանդ թռչուն նե րի կորս տի հետ միա
սին, ա նա պա հով տնտե սութ յուն նե րում ձվատ վութ յու նը ընկ նում է 30, իսկ 
մսա յին մթե րատ վութ յու նը՝ 16 %ով։

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Մի կոպ լազ մո զի զար գաց մա նը նա խատ րա մադ
րող գոր ծոն նե րի առ կա յութ յան դեպ քում, շնչա ռա կան ու ղի նե րով վա րակ ված 
թռչուն նե րի մոտ հա րու ցի չը բազ մա նում է լոր ձա թա ղանթ նե րի է պի թե լա
յին բջիջ նե րում, այ նու հետև թա փան ցում ար յան մեջ և գան գու ղե ղ, լ յարդ, 
փայ ծաղ, ե րի կամ ներ, ա ռա ջաց նե լով օր գա նիզ մի ընդ հա նուր թու նա վո րում: 
Ընդ հա նուր ախ տա հա րում նե րի մեջ ա ռա վե լա պես հատ կան շա կան են վե րին 
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շնչա ռա կան ու ղի նե րի ախ տա հա րում նե րը: Հա վի սաղ մի և ճ տե րի վա րակ
ման դեպ քում մի կոպ լազ մա նե րը ակ տի վո րեն բազ մա նում են շնչա ռա կան օր
գան նե րում և  ախ տա հա րում օ դա պար կե րը:

ԸՆԹԱՑՔԸ և ՆՇԱՆՆԵՐԸ: Կախ ված թռչուն նե րի հա սա կից և պահ ված
քի պայ ման նե րից, հի վան դութ յան գաղտ նի շրջա նը կա րող է դրսևոր վել մեծ 
տա տա նում նե րով: Հա վե րի մոտ այն տևում է 422 օր, հնդկա հա վե րի մոտ՝ 
214 օր: Վա րա կի ըն թաց քը ար տա հայտ վում է սուր, քրո նիկ և  ա ռանց կլի
նի կա կան նշան նե րի: Վա րա կի ակն հայտ ձևը լավ է դրսևոր վում ճտե րի մոտ: 
Ն րանց ընդ հա նուր վի ճա կի վա տաց մա նը զու գըն թաց նկատ վում են շնչա փո
ղի, օ դա պար կե րի և շաղ կա պե նու բոր բոք ման նշան ներ, հա զում են, խզզում, 
դա դա րում են աճն ու զար գա ցու մը: Հա ճախ ան կում նե րը հաս նում են 10
25 %ի, իսկ հա սա կա վոր նե րի նը՝ 46%ի: Բա ցի շնչա փո ղա յին խզզոց նե րից, 
շաղ կա պե նու և ք թի լոր ձա թա ղանթ նե րի ախ տա հա րում նե րից, հա սա կա վոր 
թռչուն նե րի մոտ նվա զում է նաև ձվատ վութ յու նը: Հնդ կա հա վե րի ա ռա վել 
ար տա հայտ ված կլի նի կա կան նշա նը են թած նո տա յին ծո ցե րի ախ տա հա րումն 
է: Հա վե րի և հնդ կա հա վե րի մոտ բոր բոք վում են հո դե րը, ջլե րը, ջլա բու նոց նե
րը, ո րի հետ ևան քով թռչուն նե րը կա ղում են: Հի վանդ հա վե րից ստաց ված ձվի 
սաղ մը ոչն չա նում է 1030 %ով:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Սատ կած թռչուն նե
րի շնչա ռա կան օր գան նե րի, հատ կա պես օ դա տար պար կե րի լոր ձա թա ղանթ նե րը 
ար յու նալց ված են և կա տա ռա յին բոր բոք ված:  Կո կոր դը և շն չա փո ղը ծածկ ված 
են ֆիբ րի նո զա յին էք սու դա տով, թո քե րում առ կա են մե ռու կա ցած օ ջախ ներ:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Մի կոպ լազ մո զը ախ տո րո շում են կլի նի կահա մա ճա րա
կա բա նա կան, ախ տա բա նաա նա տո միա կան տվյալ նե րով և լա բո րա տոր հե
տա զո տութ յան արդ յունք նե րի հի ման վրա: Ախ տա բա նա կան նյու թից ցանքս 
են կա տա րում ա գա րի և  էդ վար դի բուլ  յո նա յին մի ջա վայ րում, իսկ կեն սա բա
նա կան փոր ձը կա տա րում են հա վի սաղ մի և ճ տե րի վրա: Կա րե լի է օգ տա
գոր ծել նաև ագլ յու տի նա ցիա յի շի ճու կա կա թի լա յին ռեակ ցիան:

ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՉ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Հի վան դութ յու նը տար բե րա կում են կո լի
բակ տե րիո զից, պաս տե րել յո զից, ին ֆեկ ցիոն լա րին գոտ րա խեի տից, ծա ղիկդիֆ
տե րի տից, Ն յու կասլ յան հի վան դութ յու նից, օռ նի տո զից, Ա վի տա մի նոզ նե րից:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ա ռա վել արդ յու նա վետ են հա մար վում լայ նա մասշ տաբ օգ տա
գործ ման հա կա բիո տիկ նե րը՝ ստրեպ տո մի ցին, քլո րա տետ րա ցիկ լին, է րիտ րո
մի ցին, տե րա մի ցին և  այլն: Ն րանց հետ հա մակց ված օգ տա գոր ծում են նաև 
ֆու րա զո լի դոն, տի լո զին, ֆար մա զին։ Բու ժիչ և կան խար գե լիչ արդ յու նա վե
տութ յու նը ա ռա վել բարձր է այդ պատ րաս տուկ նե րը աե րո զո լա յին վի ճա կում 
օգ տա գոր ծե լու դեպ քում:

ԻՄՈՒՆԻՏԵՏԸ։ Ան բա վա րար է ու սում նա սիր ված, չի ա ռա ջարկ ված հի վան
դութ յան ա ռանձ նա հա տուկ կան խար գել ման մի ջոց:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ: Կար ևոր պայ
ման է հա մար վում ճտա հա նութ յան ձվի և մեկ օ րա կան ճտե րի ներ մուծ ման 
ար գե լու մը ա նա պա հով տնտե սութ յուն նե րից։ Մի կոպ լազ մո զի նկատ մամբ 
ա նա պա հով տնտե սութ յուն նե րում ի րա կա նաց վում են սահ մա նա փա կում
ներ: Հի վան դութ յան տա րած վա ծութ յան աս տի ճա նը ո րո շե լու հա մար շի ճու
կա բա նա կան ստուգ ման են են թար կում ա նա պա հով խմբի թռչուն նե րի 510 
%: Հի վանդ թռչուն նե րին ոչն չաց նում են և դիա կը այ րում, իսկ պայ մա նա կան 
ա ռողջ նե րին պա հում են սննդա յին ձու և միս ստա նա լու հա մար: 
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Բուժ կան խար գե լիչ նպա տա կով օգ տա գոր ծում են հա կա բիո տիկ ներ և վե
րը նշված այլ պատ րաս տուկ ներ: Հե տա գա յում այդ գլխա քա նա կը սպան դի են 
են թար կում և մի սը օգ տա գոր ծում որ պես պայ մա նա կան պի տա նի:

Թռչ նա նոց նե րը, գույ քը ախ տա հա նում են 2%ոց կծու նատ րիու մի, 20%ոց 
թարմ հան գած կրի լու ծույթ նե րով: Եզ րա փա կիչ ախ տա հա նութ յու նը կա տա
րում են ֆոր մալ դե հի դի գո լոր շի նե րով: Թռչ նա նո ցի յու րա քանչ յուր խո րա նարդ 
մետր ծա վա լի հաշ վով օգ տա գոր ծում են 20 մլ ֆոր մա լին: Թռչ նաղ բը վա րա կա
զեր ծում են կեն սա ջեր մա յին ե ղա նա կով:

Թռ չուն նե րի մի կոպ լազ մո զի նկատ մամբ ա նա պա հով տնտե սութ յու նից 
սահ մա նա փա կում նե րը վե րաց նում են հի վան դութ յու նը դա դա րե լուց և լա բո
րա տոր հե տա զո տութ յամբ բա ցա սա կան արդ յունք ստա նա լուց հե տո:

24․1․1․5 ԽԼԱՄԻԴԻՈԶ (ՕՐԻՆՏՈԶ)
Օր նի տո զը կամ խլա մի դիո զը (psittacus պսի տա կոզ) ին ֆեկ ցիոն հի վան

դութ յուն է, որ բնո րոշ է շնչա ռա կան ու ղի նե րի լոր ձա թա ղանթ նե րի ախ տա
հա րում նե րով և շաղ կա պե նու բոր բո քու մով:

ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հի վան դութ յու նը ա ռա ջին ան գամ ար ձա նագր վել 
է մարդ կանց մոտ 1895 թ և ան վան վել պսի տա կոզ, ո րը հիմ նա վոր վում էր թու
թակ նե րից մարդ կանց վա րակ մամբ: Հե տա գա յում բա ցա հայտ վեց, որ նշված 
վա րա կով ախ տա հար վում են նաև թռչուն նե րի շատ տե սակ ներ, ո րի հետ ևան
քով էլ ան վան վեց օր նի տոզ, ո րը նշա նա կում է թռչուն: Հա րու ցի չի զար գաց
ման կեն սա կեր պը և ներբջ ջա յին տար րա կան նե րա ռում նե րը ու սում նա սիր վել 
են ԱՄՆում, 1930 թ., և դաս վել խլա մի դիա նե րի ըն տա նի քին: Այժմ մեծ տա
րա ծում ու նի աշ խար հի շատ երկր նե րում:

ՀԱՐՈՒՑԻՉԸ: Օր նի տո զի հա րու ցի չը պատ կա նում է խլա մի դիա նե րի ըն
տա նի քին և  ան վան վում է Chlamydia psittaci, ո րոնք գնդաձև, 0.21.5 մկմ մե
ծութ յան ան շարժ միկ րոօր գա նիզմ ներ են: Բ ջիջ նե րում գո յաց նում են 0.20.4 
մկմ մե ծութ յան նե րա ռում ներ: Այս պի սի տար րա կան մաս նիկ նե րը հա մար
վում են հի վան դութ յան հա րու ցի չի ին ֆեկ ցիոն ձև, իսկ ա վե լի մեծ գո յա ցութ
յուն նե րը, ո րոնք հաս նում են 0.81.5 մկմ ի, հա մար վում են վե գե տա տիվ կամ 
ոչ ին ֆեկ ցիոն ձև: Ի տար բե րութ յուն ռի կե ցիա նե րի, ո րոնք լավ բազ մա նում 
են ցածր դի մադ րո ղա կա նութ յուն ու նե ցող օր գա նիզ մում և թույլ է ներ գե տիկ 
պա շար ու նե ցող բջիջ նե րում, խլա մի դիա նե րը, որ պես խիստ ներբջ ջա յին մա
կա բույծ ներ, բազ մա նում են ճիշտ հա կա ռակ պայ ման նե րում: Բազ մա ցու մը 
տևում է 40 ժամ և  ա վարտ վում բջջապ լազ մա յին տար րա կան մար մին նե րի 
ա ռա ջա ցու մով, իսկ երբ բջի ջը քայ քայ վում է, նրանք հայտ նա բեր վում են ար
տաբջ ջա յին տա րած քում: 

Խ լա մի դիա նե րի ան ջատ ման նպա տա կով կեն սա բա նա կան փոր ձը դրվում է 
նաև 20 օ րա կան մկնե րի վրա, ո րոնց վա րա կում են նե րու ղե ղա յին ե ղա նա կով, 
ինչ պես նաև ծո վա խո զուկ նե րի և  ա ղավ նի նե րի վրա, ախ տա բա նա կան նյու թը 
նե րար կե լով նե րո րո վայ նա յին ե ղա նա կով:

Խ լա մի դիա նե րը զգա յու նակ են լայն ազ դե ցութ յան հա կա բիո տիկ նե րի, 
մաս նա վո րա պես, լևո մի ցե տի նի և տետ րա ցիկ լի նի նկատ մամբ:

Հա կած նի նկատ մամբ օր գա նիզ մում սին թեզ վում են կոմպ լի մենտ կա պող և 
վի րուս չե զո քաց նող հա կա մար մին ներ, ո րոնց հայտ նա բեր մամբ ախ տո րո շում 
են հի վան դութ յու նը և տար բե րա կում խլա մի դիա նե րի տա րա տե սակ նե րը։
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ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Ար տա քին մի ջա վայ րի գոր ծոն նե րի նկատ մամբ օժտ
ված են թույլ կա յու նութ յամբ: Հատ կա պես ա րագ քայ քայ վում են նե խա յին մի
ջա վայ րում: 70°Cի պայ ման նե րում ոչն չա նում են 10 րո պեում, թռչնաղ բում 
պահ պան վում են 4 ա միս, ցածր ջեր մաս տի ճա նում կեն սու նա կութ յու նը պահ
պան վում է մի քա նի տա րի: Քի միա կան ախ տա հա նիչ նյու թե րից, մաս նա վո
րա պես, 3 %ոց ֆե նո լի, 5 %ոց լի զո լի, 2%ոց ֆոր մալ դե հի դի, 2%ոց քլո րա յի
նի լու ծույթ նե րի ազ դե ցութ յու նից ոչն չա նում Է 3 ժամ ըն թաց քում:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ: Օր նի տո զի նկատ մամբ ըն կա լու
նակ են վայ րի և  ըն տա նի թռչուն նե րի շատ տե սակ ներ, իսկ փոր ձա րա րա կան 
ճա նա պար հով հնա րա վոր է հի վան դութ յու նը վե րար տադ րել ո րոշ կաթ նա
սուն նե րի մոտ: Ըն կա լու նակ են 100ից ա վե լի վայ րի թռչուն նե րի տե սակ ներ: 
Գ յու ղատն տե սա կան թռչուն նե րից ա ռա վե լա պես հի վան դա նում են բա դե րը, 
հա վե րը, հնդկա հա վե րը, փա սիան նե րը, սա գե րը:

Հի վանդ և վա րա կա կիր թռչուն նե րը խլա մի դիա նե րը ար տա զա տում են 
շնչա ռա կան ու ղի նե րից հա զի, փռշտո ցի, ինչ պես նաև կղկղան քի մի ջո ցով, 
իսկ վա րա կու մը կա տար վում է շնչա ռա կան, եր բեմն էլ ներ քին ճա նա պար
հով: Քա նի որ Օր նի տո զի դեպ քում գո յութ յուն ու նի ա վե լի քան 6 ա միս տևող 
ման րէակ րութ յուն, ինչ պես նաև վա րա կա յին պրո ցես ա ռանց կլի նի կա կան 
դրսևո րում նե րի, այդ կա պակ ցութ յամբ էլ հա մա ճա րա կա յին օ ջա խը հա ճախ 
դառ նում է մնա յուն կամ ստա ցիո նար: Հա մա ճա րա կի ին տեն սի վութ յու նը կի
սա վայ րի ա ղավ նի նե րի մոտ հաս նում է 3040, եր բեմն էլ 80 %ի, իսկ ան կում
նե րը՝ 3050 %ի: Մատ ղաշ նե րի ան կում նե րը հաս նում են մինչև 90 %ի:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հի վան դութ յան հա րու ցի չը ներ թա փան ցե լով շնչա
ռա կան ու ղի նե րի է պի թե լա յին բջիջ ներ, ախ տա հա րում են հատ կա պես թո քե
րը և  օ դա պար կե րը, այ նու հետև թա փան ցե լով ար յան մեջ, ա ռա ջաց նում են 
սեպ տի ցե միա: Ար յան մի ջո ցով տա րած վում են ամ բողջ օր գա նիզ մում և տե
ղա փոխ վում շնչա ռա կան ու ղի ներ, լ յարդ, փայ ծաղ, ոսկ րու ղեղ, սե ռա կան օր
գան ներ, պատ ճառ հան դի սա նա լով հյուս վածք նե րի ախ տա հա րում նե րի: Այս
պես, հյուս վածք նե րի կազ մա փո խութ յան հետ ևան քով ընկ նում է օր գա նիզ մի 
դի մադ րո ղա կա նութ յու նը, ո րը երկ րոր դա յին ին ֆեկ ցիա յի զար գաց ման ու հի
վան դութ յան ըն թաց քի բար դաց ման պատ ճառ է դառ նում: Ե թե վա րա կու մը 
ներ քին ճա նա պար հով է կա տար վում, ա պա ա ռանց կլի նի կա կան դրսևո րում
նե րի ին ֆեկ ցիան ըն թա նում է թաքն ված ձևով:

ԸՆԹԱՑՔԸ ԵՎ ՆՇԱՆՆԵՐԸ: Կախ ված խլա մի դիա նե րի վա րա կու նա կու թ յան 
աս տի ճա նից, գաղտ նի շրջա նը կա րող է տևել 10 օ րից մինչև 4 ա միս: Հի վան դու
թ յան նշան նե րը տար բեր տե սա կի թո չուն նե րի մոտ դրս ևոր վում են ոչ միա տե
սակ: Ա ղավ նի նե րի մոտ սո վո րա բար նկատ վում է շաղ կա պե նու, քթի լոր ձա թա
ղանթ նե րի բոր բո քում, քթանց քե րի խցա նու մից դժվա րա նում է շնչա ռութ յու նը, 
նկատ վում է լու սա վա խութ յուն: Դիտ վում է նաև քնկո տութ յուն, թու լութ յուն, 
ա խոր ժա կի կո րուստ, փոր լուծ, մկա նա յին դող, պա րա լիզ ներ: Ան կու մը վրա է 
հաս նում 12 շա բաթ վա ըն թաց քում, խիստ հյուծ վա ծութ յան պայ ման նե րում:

Սա գե րի, բա դե րի և հնդ կա հա վե րի մոտ դիտ վում է փոր լուծ, թու լութ յուն, 
աչ քե րի եղ ջե րա թա ղան թի և շա րակ ցա կան հյուս ված քի ու թո քե րի բոր բո
քում: Հա սա կա վոր հա վե րը հա մե մա տա բար կա յուն են օր նի տո զի նկատ մամբ, 
և հի վան դութ յու նը նրանց մոտ ըն թա նում է ա ռանց կլի նի կա կան նշան նե րի:

Օր նի տո զի քրո նիկ ձևով հա ճախ հի վան դա նում են ա ղավ նի նե րը, ո րը կա
րող է լի նել սուր ըն թաց քի շա րու նա կութ յու նը կամ հի վան դա նան օր գա նիզ մի 
բարձր դի մադ րո ղա կա նութ յուն ու նե ցող թռչուն նե րը։
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ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Օր նի տո զին բնո
րոշ փո փո խութ յուն ներ ա ռա ջա նում են լ յար դում և փայ ծա ղում, ո րոնք ծա
վա լով մե ծա ցած են լի նում, իսկ մա կե րես նե րին առ կա են մե ռու կա յին օ ջախ
ներ: Ե րի կամ նե րը ևս մե ծա ցած են, գորշ գույ նի:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Հի վան դութ յան ախ տո րոշ ման անհ րա ժեշ տութ յու նը 
ա ռա վել մե ծա նում է, քա նի որ այն կապ ված է նաև մարդ կանց հետ: Ախ տո րոշ
ման հա մա լիր ե ղա նակ նե րի մեջ կար ևոր վում են ներ քին օր գան նե րից պատ
րաստ ված ար տատպ վածք նե րում նե րա ռում նե րի հայտ նա բե րու մը, կոմպ
լե մեն տի եր կա րատև կա պակց ման ռեակ ցիա յի արդ յունք նե րը և հա րու ցի չի 
ան ջա տու մը ախ տա բա նա կան նյու թից: Հի վան դութ յան ախ տո րոշ ման նպա
տա կով օգ տա գոր ծում են նաև մարդ կանց օր նի տո զի ախ տո րոշ ման հա մար 
ա ռա ջարկ ված ա լեր գե նը:

Օր նի տո զը տար բե րա կում են ռես պի րա տոր մի կոպ լազ մո զից, Ն յու կասլյան 
հի վան դութ յու նից, բա դե րի գրի պից և սալ մո նել  յո զից:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Օգ տա գոր ծում են տե րա մի նա յին և դի բիո մի ցի նա յին հա կա
բիո տիկ ներ:

ԻՄՈՒՆԻՏԵՏ: Հի վան դա ցած և  ա ռող ջա ցած թռչուն նե րը ձեռք են բե րում 
ոչ ստե րիլ, ին ֆեկ ցիոն ի մու նի տետ, ո րը կար ճատև է և թույլ ար տա հայտ ված:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ: Կար ևոր պայ
ման է հա մար վում պայ քա րի կազ մա կեր պու մը վայ րի թռչուն նե րի դեմ: Ն րանք 
յու րա հա տուկ պա հես տա րան են հա մար վում գյու ղատն տե սա կան թռչուն նե
րի օր նի տո զի հա մար:

Հի վան դութ յան նկատ մամբ ա նա պա հով տնտե սութ յուն նե րում մտցվում 
են սահ մա նա փա կում ներ: Բո լոր հի վանդ թռչուն նե րին և շի ճու կա բա նա կան 
կամ ա լեր գիա կան ե ղա նակ նե րով դրա կա նո րեն հա կազ դած թռչուն նե րին մե
կու սաց նում են և ս պան դի են թար կում, իսկ պայ մա նա կան ա ռողջ նե րին տա
լիս են տե րա մի ցին: Մի սը սննդի մեջ օգ տա գոր ծում են ջեր մա յին մշա կու մից 
հե տո, իսկ փե տուր նե րը և բմ բու լը հա վա քում են և  այ րում: Թռչ նա նոց նե րի 
ըն թա ցիկ ախ տա հա նութ յու նը կա տա րում են 5 % ակ տիվ քլոր պա րու նա կող 
քլո րակ րի, 10 %ոց լի զո լի, 2 %ոց ֆոր մալ դե հի դի լու ծույթ նե րով: Կա րե լի է 
օգ տա գոր ծել նաև ֆոր մա լի նի աէ րո զոլ, ո րի հա մար թռչնա նո ցի 1 խոր մետ րի 
հաշ վով ծախ սում են 1015 մլ ֆոր մա լին:

Ա նաս նա բու ժա կան լա բո րա տո րիա յի աշ խա տող նե րը պետք է ա ռանձ նա
հա տուկ ու շադ րութ յուն ցու ցա բե րեն օր նի տո զի նկատ մամբ ախ տա բա նա
կան նյու թի հե տո աշ խա տե լու ժա մա նակ:

Ա նա պա հով տնտե սութ յուն նե րից սահ մա նա փա կում նե րը վե րաց նում են 
վեր ջին հի վանդ թռչու նը մե կու սաց նե լուց 6 ա միս հե տո, ե թե կա տար վել են 
վա րա կի հա րու ցի չի տա րա ծու մը կան խող ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան 
մի ջո ցա ռում ներ:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Հի վան դութ յան ախ տո րոշ ման անհ րա ժեշ տութ յու նը 
ա ռա վել մե ծա նում է, քա նի որ այն կապ ված է նաև մարդ կանց հետ: Ախ տո րոշ
ման հա մա լիր ե ղա նակ նե րի մեջ կար ևոր վում են ներ քին օր գան նե րից պատ
րաստ ված ար տատպ վածք նե րում նե րա ռում նե րի հայտ նա բե րու մը, կոմպ
լե մեն տի եր կա րատև կա պակց ման ռեակ ցիա յի արդ յունք նե րը և հա րու ցի չի 
ան ջա տու մը ախ տա բա նա կան նյու թից: Հի վան դութ յան ախ տո րոշ ման նպա
տա կով օգ տա գոր ծում են նաև մարդ կանց օր նի տո զի ախ տո րոշ ման հա մար 
ա ռա ջարկ ված ա լեր գե նը:
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Օր նի տո զը տար բե րա կում են ռես պի րա տոր մի կոպ լազ մո զից, Ն յու կասլ
յան հի վան դութ յու նից, բա դե րի գրի պից և սալ մո նել  յո զից:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Օգ տա գոր ծում են տե րա մի նա յին և դի բիո մի ցի նա յին հա կա
բիո տիկ ներ:

ԻՄՈՒՆԻՏԵՏ: Հի վան դա ցած և  ա ռող ջա ցած թռչուն նե րը ձեռք են բե րում 
ոչ ստե րիլ, ին ֆեկ ցիոն ի մու նի տետ, ո րը կար ճատև է և թույլ ար տա հայտ ված:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ: Կար ևոր պայ
ման է հա մար վում պայ քա րի կազ մա կեր պու մը վայ րի թռչուն նե րի դեմ: Ն րանք 
յու րա հա տուկ պա հես տա րան են հա մար վում գյու ղատն տե սա կան թռչուն նե
րի օր նի տո զի հա մար:

Հի վան դութ յան նկատ մամբ ա նա պա հով տնտե սութ յուն նե րում մտցվում 
են սահ մա նա փա կում ներ: Բո լոր հի վանդ թռչուն նե րին և շի ճու կա բա նա կան 
կամ ա լեր գիա կան ե ղա նակ նե րով դրա կա նո րեն հա կազ դած թռչուն նե րին մե
կու սաց նում են և ս պան դի են թար կում, իսկ պայ մա նա կան ա ռողջ նե րին տա
լիս են տե րա մի ցին: Մի սը սննդի մեջ օգ տա գոր ծում են ջեր մա յին մշա կու մից 
հե տո, իսկ փե տուր նե րը և բմ բու լը հա վա քում են և  այ րում: Թռչ նա նոց նե րի 
ըն թա ցիկ ախ տա հա նութ յու նը կա տա րում են 5 % ակ տիվ քլոր պա րու նա կող 
քլո րակ րի, 10 %ոց լի զո լի, 2 %ոց ֆոր մալ դե հի դի լու ծույթ նե րով: Կա րե լի է 
օգ տա գոր ծել նաև ֆոր մա լի նի աէ րո զոլ, ո րի հա մար թռչնա նո ցի 1 մ3 հաշ վով 
ծախ սում են 1015 մլ ֆոր մա լին:

Ա նաս նա բու ժա կան լա բո րա տո րիա յի աշ խա տող նե րը պետք է ա ռանձ նա
հա տուկ ու շադ րութ յուն ցու ցա բե րեն օր նի տո զի նկատ մամբ ախ տա բա նա
կան նյու թի հե տո աշ խա տե լու ժա մա նակ:

Ա նա պա հով տնտե սութ յուն նե րից սահ մա նա փա կում նե րը վե րաց նում են վեր ջին 
հի վանդ թռչու նը մե կու սաց նե լուց 6 ա միս հե տո, ե թե կա տար վել են վա րա կի հա րու
ցի չի տա րա ծու մը կան խող ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան մի ջո ցա ռում ներ:

24․1․2 ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ԾԱԳՄԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Դասակարգումը․

 Վիրուսային ծագման հիվանդություններ․
 Ինֆեկցիոն լարինգոտրախեիտ
 Նյուքասլյան հիվանդություն
 Ինֆեկցիոն բրոնխիտ /հավերի/
 Գամբորո (ինֆեկցիոն բուրսիտ)
 Մարեկի հիվանդություն (թռչունների ուռուցքային հիվանդություն, 

թռչունների պարալիչ)
 Թռչունների լեյկոզ
 Ճտերի վիրուսային Էնցեֆալոմիելիտ
 և այլն̀  Թռչնագրիպ, Թռչունների ծաղիկ:

24․1․2․1 ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ԼԱՐԻՆԳՈՏՐԱԽԵԻՏ
Ին ֆեկ ցիոն լա րին գոտ րա խեի տը (Laringotracheitis) վի րու սա յին կոն տա

գիոզ հի վան դութ յուն է, ո րը բնո րոշ է քթի, շնչա փո ղի և շաղ կա պե նու լոր
ձա թա ղանթ նե րի ֆիբ րի նո զաար յու նա հո սա յին բոր բո քում նե րով և շն չա հեղ
ձութ յամբ։
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Ն կար 10։ Թռ չու նի մոտ շնչար
գե լութ յան, բաց բե րա նով շնչա
ռութ յուն և  ակ նա յին ճեղ քից 
շճա յին/թա րա խա յին էք սու դա տի 
ար տա հոսք։

ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ։ 
Ին ֆեկ ցիոն լա րին գոտ րա խեի
տը և  ին ֆեկ ցիոն բրոն խի տը 

եր կար ժա մա նակ չէին տար բե րակ վում միմ յան ցից: Միայն 1930 թ. բա ցա
հայտ վեց այդ հի վան դութ յուն նե րի ինք նու րույ նութ յու նը։ Վա րա կը այժմ տա
րած ված է գրե թե աշ խար հի բո լոր պե տութ յուն նե րում։

ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Ար տա քին մի ջա վայ րի ֆի զի կա կան և քի միա կան գոր
ծոն նե րի նկատ մամբ վի րու սը օժտ ված է թույլ կա յու նութ յամբ։ 60OC պայ ման նե
րում կեն սու նա կութ յու նը պահ պան վում է 2 րո պե, 37OC պայ ման նե րում ձվի կեղ
ևի վրա մնում է կեն սու նակ 12 ժամ, թռչնա նո ցում մինչև 9 օր, դիա կում՝ 3050 
օր։ Լավ ախ տա հա նիչ ներ են հա մար վում 2 ա կան տո կոս ֆոր մալ դե հի դի և կ ծու 
նատ րիու մի, 20 %ա նոց հան գած կրի և  այլ ախ տա հա նիչ լու ծույթ նե րը։

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ։ Ին ֆեկ ցիա յի նկատ մամբ ըն կա լու
նակ են հա վե րը, հնդկա հա վե րը, խայ տա հա վե րը։ Բա ցի հի վանդ թռչուն նե րից, 
հա մա ճա րա կա բա նա կան տե սա կե տից խիստ կար ևոր վում են վի րու սա կիր նե
րը, ո րոնք մինչև 2 տա րի կա րող են մնալ ռեալ վա րա կի տա րած ման գոր ծում։ 
Վի րու սը օր գա նիզ մից ար տա զատ վում է հա զի ժա մա նակ, թքի լոր ձա հոս քով, 
իսկ ա ռողջ թռչուն նե րի վա րա կու մը ա ռա վե լա պես կա տար վում է շնչա ռա կան 
ու ղի նե րով, ինչ պես նաև ներ քին ճա նա պար հով ու աչ քե րի շաղ կա պե նու մի
ջո ցով։ Թարմ հա մա ճա րա կա յին օ ջախ նե րում վա րա կը տա րած վում է մեծ ին
տեն սի վութ յամբ և  ընդգր կում ըն կա լու նակ թռչուն նե րի մեծ մա սը։ Հայտ նի է, որ 
վա րակ ված թռչուն նե րի մոտ վի րե միան տևում է 7 օր, ո րի ըն թաց քում ար յու նա
ծուծ հոդ վա ծո տա նի նե րը հա րու ցի չին ըն դու նում են հի վանդ նե րից, պահ պա
նում օր գա նիզ մում և փո խան ցում ա ռողջ նե րին։ Այս պի սով, եր կա րատև վի րու
սակ րաթ յու նը և վի րու սի պա հես տա րա նի առ կա յութ յու նը պայ մա նա վո րում են 
հի վան դութ յան ստա ցիո նար հա մա ճա րա կա յին օ ջա խի առ կա յութ յու նը։

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Քա նի որ վի րու սը հակ ված է դե պի շնչա ռա կան ու
ղի նե րի լոր ձա թա ղանթ ներ, ուս տի նրա ակ տիվ վե րար տադ րութ յու նը ա ռանձ

նա պես կա տար վում է կո կոր դի, քթի խո ռո չի, 
շաղ կա պե նու լոր ձա թա ղանթ նե րի է պի թե լա
յին հյուս ված քի բջիջ նե րում։ Օր գա նիզ մի հա
կազ դու մը դրսևոր վում է հյուս վածք նե րի 
բոր բո քում նե րով, լոր ձա յին էք սու դա տի կու
տակ մամբ, իսկ հե տա գա յում նաև ար նա հո սա
յին և ֆիբ րի նո զա յին էք սու դա տի գո յաց մամբ։
Ն կար 11։ Շն չա ռա կան ու ղի նե րի լոր ձա թա ղանթ
նե րի բոր բո քում և  ար յու նա զե ղում ներ։

ԸՆԹԱՑՔԸ ԵՎ ՆՇԱՆՆԵՐԸ։ Հի վան դութ յան գաղտ նի շրջա նի տևո ղութ յու
նը կազ մում է 230 օր։ Այս պի սի մեծ տա տա նում նե րը կախ ված են վի րու սի 
տա րա տե սակ նե րից և ն րանց վա րա կու նա կութ յան աս տի ճա նից։ Ըստ վա
րա կի ըն թաց քի տար բե րում են սուր, են թա սուր և ք րո նիկ ձևե րը, իսկ ըստ 
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ախ տա հա րում նե րի՝ տե ղա կայ ման լա րին գոտ րա խեի տա յին և շաղ կա պե նու 
ախ տա հար ման ձևե րը։ Հի վան դութ յան լա րին գոտ րա խեի տա յին ձևը, ո րը սո
վո րա բար դրս ևոր վում է սար ըն թաց քով, բնո րոշ վում է ընդ հա նուր ընկճ վա
ծութ յամբ, ա խոր ժա կի կորս տով և դժ վա րա շար ժութ յամբ։ Հատ կան շա կան է, 
որ հան գիստ Ժա մա նակ լսվում են սու լո ցի  և խզ զոց նե րի տար բեր ձայ ներ։ 
Շն չա փո ղում կամ կո կոր դում կու տակ ված Էք սու դա տի հետ ևան քով խախտ
վում է նոր մալ շնչա ռութ յու նը։ Ցան կա նա լով անհ րա ժեշտ ծա վա լի թթվա ծին 
ըն դու նել, թռչու նը շնչում է բաց բե րա նով և պա րա նո ցը ձգված վի ճա կում։ 
Հի վան դութ յան ձգձգման դեպ քում կո կոր դում կու տակ վում է լո ռան մանֆիբ
րի նո զա յին էք սու դատ։ Հի վան դութ յու նը տևում է 310 օր և սատ կում են 50
60%ով։ Են թա սուր և ք րո նիկ ըն թաց քի դեպ քում շնչա ռա կան ու ղի նե րի ախ
տա հա րում ներ թույլ են ար տա հայտ վում, նկատ վում են օր գա նիզ մի վի ճա կի 
լա վաց ման և վա տաց ման պար բե րա կան կրկնում ներ։

Շաղ կա պե նու ախ տա հար ման դեպ քում լոր ձա թա ղան թը լի նում է այ տուց
ված և կարմ րած։ Ն կատ վում է լու սա վա խութ յուն, ար ցուն քա հո սութ յուն, ակ
նա յին ճեղ քի նե ղա ցում, իսկ հե տա գա յում նաև շճա յին էք սու դա տի ար տա
հոսք, կո պե րի այ տու ցա վո րում, եր բեմն՝ ծիա ծա նա թա ղան թի պղտո րում։

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Ըստ կլի նի կա կան 
նշան նե րի դրսևոր ման, նույն օր գանհա մա կար գե րում ախ տա բա նա կան փո
փո խութ յուն նե րը ար տա հայտ վում են կո կոր դի և շն չա փո ղի վե րին հատ վա ծի 
լոր ձա թա ղանթ նե րի այ տու ցա վո րու մով և  ար յու նա հո սա յին ախ տա հա րում
նե րով, շնչա փո ղի լու սանց քում կա տա ռաար յու նա հո սա յին էք սու դա տի կամ 
լո ռան ման խցա նի առ կա յութ յամբ։ Ներ քին պա րեն քի մա տո զա յին օր գան նե
րում դիտ վում են կան գա յին եր ևույթ ներ, սրտի մե ծա ցում, ա ղիք նե րի և կ լոա
կա յի լոր ձա թա ղանթ նե րի բոր բո քում։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Կ լի նի կա հա մա ճա րա կա բա նա կան և  ախ տա բա նաա նա
տո միա կան տվյալ նե րով կաս կա ծի ա ռա ջաց ման դեպ քում դի մում են լա բո
րա տոր ախ տո րոշ ման մե թոդ նե րին։ Դ րանց են վե րա բեր վում հյուս ված քա յին 
ա ճեց վածք նե րում կամ հա վի սաղ մում վի րու սի ան ջա տու մը հի վանդ թռչուն
նե րի շնչա փո ղից, ներ կո կոր դա յին նե րա ռում նե րի հայտ նա բե րու մը շնչա փո ղի 
լոր ձա թա ղանթ նե րի քեր ված քից պատ րաստ ված քսուք նե րում, ման րէա բա
նա կան հե տա զո տութ յան խա ռը ին ֆեկ ցիա յի բա ցառ ման հա մար, հա կած նի 
հայտ նա բե րու մը չե զո քաց ման և դի ֆուզ պրե ցի պի տա ցիա յի ռեակ ցիա նե րով, 
կեն սա բա նա կան փոր ձը ըն կա լու նակ ճտե րի վրա։ Հի վան դա ցած և  ա ռող ջա
ցած թռչուն նե րի ար յան շի ճու կում ա ռանձ նա հա տուկ հա կա մար մին նե րի առ
կա յութ յու նը ո րո շում են չե զո քաց ման ռեակ ցիա յով։

ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՉ ԱԽՏՈՐՇՈՒՄԸ։ Ին ֆեկ ցիոն լա րին գոտ րա խեի տը տար բե
րա կում են Ն յու քասլ յան հի վան դութ յու նից, ծա ղիկդիֆ տե րի տից, ռես պի րա
տոր մի կոպ լազ մո զից, ին ֆեկ ցիոն բրոն խի տից, պաս տե րել  յո զի քրո նիկ ձևից, 
Ա հի պո վի տա մի նո զից։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Երկ րոր դա յին վա րակ նե րով բար դա ցում նե րից խու սա փե լու 
հա մար օգ տա գոր ծում են յո դա յին պատ րաս տուկ նե րի և հա կա բիո տիկ նե րի 
աէ րո զոլ, սուլ ֆա նի լա մի դա յին պատ րաս տուկ ներ։

ԻՄՈՒՆԻՏԵՏ։ Հի վան դա ցած և  ա ռող ջա ցած թռչուն նե րի ար յան շի ճու կում վա
րակ վե լուց 1420 օր հե տո ա ռա ջա նում են վի րուս չե զո քաց նող և պ րե ցի պի տաց
նող հա կա մար մին ներ, ո րոնք պայ մա նա վոր ված են ա ռանձ նա հա տուկ ա նըն կա
լու նա կութ յու նը ին ֆեկ ցիոն լա րին գոտ րա խեի տի նկատ մամբ։ Ա ռա ջարկ ված է․
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 չոր վի րուս վակ ցի նա, ո րը օգ տա գո րծում են կլոա կա յի լոր ձա թա ղան թին 
քսե լու մի ջո ցով։ Վակ ցի նան օգ տա գոր ծում են նաև աե րո զո լա յին ե ղա նա կով, 

 ինչ պես նաև Ն յու կասլ յան և ծա ղիկ/1/ հի վան դութ յուն նե րի նկատ մամբ 
հա մակց ված ի մու նաց ման ժա մա նակ։ 

Թռ չուն նե րի մոտ ի մու նի տե տը ձևա վոր վում Է 710 օր հե տո և պահ պան
վում նրանց ամ բողջ օգ տա գործ ման ըն թաց քում։

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ։ Ա ռանձ նա կի 
նշա նա կութ յուն ա նի ա պա հով տնտե սութ յուն նե րի պահ պա նու մը ին ֆեկ ցիոն 
լա րին գոտ րա խեի տի վի րու սի ներ թա փան ցու մից։ Ու շադ րութ յուն դարձ նել 
օգ տա գործ վող արկ ղե րի և  այլ տա րա նե րի մաք րութ յան և  ախ տա հա նութ յան 
վրա։ Թռչ նա նո ցի 1 լիտր օ դի հաշ վով ա միա կի խտութ յու նը  չպետք է գե րա
զան ցի 0.01 մգ ից, ծծմբաջ րա ծի նը՝ 0.006 մգ ից, իսկ ած խաթթ վի նը՝ 0.2 %ից։ 
Հա րա բե րա կան խո նա վութ յու նը չպետք է բարձր լի նի 6070 %ից։ Ա նա պա
հով տնտե սութ յուն նե րում հի վանդ և հի վան դութ յան նկատ մամբ կաս կած վող 
թռչուն նե րին են թար կում են սպան դի, իսկ ե թե ա պա հով տնտե սութ յու նում 
հի վան դութ յունն ա ռա ջին ան գամ է բռնկվել, ա պա սպան դի են են թար կում 
ա նա պա հով խմբի ամ բողջ գլխա քա նա կը։ Մ սե ղի քը օգ տա գոր ծում են ե փե
լուց հե տո կամ նրա նից պատ րաս տում են ե փած եր շիկ և պա հա ծո ներ։ Թռչ
նա նոց նե րի ախ տա հան ման հա մար օգ տա գոր ծում են 2ա կան տո կոս կծու 
նատ րիու մի, ֆոր մալ դե հի դի, ակ տիվ քլոր պա րու նա կող քլո րակ րի, 20% 
թարմ հան գած կրի լու ծույթ ներ։ Ին ֆեկ ցիոն լա րին գոտ րա խեի տի նկատ մամբ 
տնտե սութ յու նը հա մար վում է ա պա հով, ե թե հի վան դութ յու նը վե րաց նե լուց 
հե տո ան ցել է 2 ա միս, և կա տա րել ա ռող ջաց ման ու ա նաս նա բու ժա սա նի
տա րա կան բո լոր մի ջո ցա ռում նե րը։ Վա րա կի մեջ կաս կած վող, պայ մա նա կան 
ա ռողջ թռչուն նե րին վակ ցի նա ցում են սահ ման ված կար գով։ Ա ռա ջարկ վում է․

 АВИВАКին ֆեկ ցիոն լա րին գոտ րա խեի տի դեմ կեն դա նի, չոր վակ ցի նա 
շտամ “ВНИИБП”

 Աե րո զո լա յին՝ 1620 օր ընդ մի ջու մով, օ կուլ  յար՝ 2030 և կ լոա կի մեջ՝ 30 
օր ընդ մի ջու մով։

24․1․2․2 ՆՅՈՒՔԱՍԼՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՂԾ 
ԺԱՆՏԱԽՏ)։

Ն յու քասլ յան հի վան դութ յու նը (լատ. – Morbus Newcastle, անգլ. –Newcastle 
disease, նաև կեղծ ժան տախտ, ա տի պիկ ժան տախտ, ա սիա կան ժան տախտ, 

պսևդոէն ցե ֆա լո միե լիտ) հա վազ գի նե րի խիստ հպա
վա րա կիչ վի րու սա յին հի վան դութ յուն է, ո րին բնո րոշ 
են շնչա ռա կան օր գան նե րի, ստա մոք սաա ղի քա յին և 
կենտ րո նա կան նյար դա յին հա մա կար գե րի ախ տա հա
րում նե րը: 
Ն կար 12։ Ն յար դա յին հա մա կար գի ախ տա հար ման արդ
յուն քում ծռված վիզ, ոտ քե րի պա րեզ և պա րա լիչ։

1Թռչունների ծաղիկ։ Թռչունների վարակիչ հիվանդություն է, որը հավերի մոտ արտահայտվում 
է մաշկի վրա ծաղկաբշտային, իսկ լորձաթաղանթի վրա՝ դիֆթերիտային ախտահարումներով: 
Հիվանդության դեպքում անհրաժեշտ է լավացնել կերակրման և պահվածքի պայմանները, 
հիվանդ թռչուններին ենթարկել սպանդի, իսկ առողջներին տալ գազար, խոտալյուր, ձկան յուղ, 
անտիբիոտիկներ:
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Բա ցի ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՂԾ ԺԱՆՏԱԽՏԻՑ, հա վե րը նաև հի վան դա նում են 
դա սա կան (Եվ րո պա կան) ժան տախ տով, ո րը հա րուց վում է ինք նու րույն 
վի րու սով: Դա սա կան ժան տախ տին բնո րոշ է, որ մեծ մա սամբ հի վան դա
նում են հա սա կա վոր հա վե րը: 
Բու ժու մը մշակ ված չէ, հի վանդ գլխա քա նա կը են թար կում են սպան դի և 
սահ մա նում են խստա գույն կա րան տին:

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հի վան դութ յան հա րու ցի չը զգա յուն է 
ջեր մութ յան, ախ տա հա նիչ նյու թե րի, ե թե րի, քլո րո ֆոր մի նկատ մամբ: Վի րու
սը կա յուն է pH= 2,010,0 ար ժե քի դեպ քում: Ան կած և բա ցօթ յա պայ ման նե
րում չո րա ցած թռչուն նե րի օր գան նե րում, ոսկ րա ծու ծում հա րու ցիչն իր ակ
տի վութ յու նը 1718ºC պայ ման նե րում պահ պա նում է 2 տա րի, ձմռա նը՝ 140 
օր, ամ ռա նը՝ 7 օր, իսկ նե խող դիա կում՝ 3 շա բաթ: Սա ռեց րած հա վի մսե ղի
քում այն պահ պան վում է 800 օր և  ա վե լի: Վի րու սով վա րակ ված մսե ղիքն 
ան վտանգ է դառ նում 4060 րո պե եփ վե լուց հե տո: Թռչ նաղ բում կեն սա բա նա
կան պրո ցես նե րի ժա մա նակ վի րուսն ակ տի վազրկ վում է 20 րո պեի ըն թաց
քում 2%ա նոց ֆոր մալ դե հի դի, կծու նատ րիու մի և 23%ա նոց ակ տիվ քլոր 
պա րու նա կող քլո րակ րի լու ծույթ նե րի մի ջո ցով։

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հի վան դութ յան հա րու ցի չը, թա փան ցե լով թռչուն նե
րի օր գա նիզմ, 2024 ժամ վա ըն թաց քում հայտն վում է ար յան մեջ, կլան վում 
է րիթ րո ցիտ նե րի կող մից և տա րած վում ամ բողջ օր գա նիզ մում՝ ախ տա հա րե
լով կենտ րո նա կան նյար դա յին, ինչ պես նաև մար սո ղա կան ու շնչա ռա կան հա
մա կար գե րը: Խախտ վում են ար յան մա զա նոթ նե րի թա փան ցե լիութ յու նը և  
ա նո թի պա տի ամ բող ջա կա նութ յու նը, ին չի հետ ևան քով ա ռա ջա նում են զանգ
վա ծա յին ար յու նա զե ղում ներ շճա թա ղանթ նե րի և լոր ձա թա ղանթ նե րի վրա:

ԸՆԹԱՑՔԸ ԵՎ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ: ՆՀին բնո րոշ են գեր սուր (կայ
ծակ նա յին), սուր, են թա սուր, քրո նիկ ըն թաց քը և տի պիկ, ա տի պիկ ձևե րը: 
Հի վան դութ յան գաղտ նի շրջա նը սուր ըն թաց քի դեպ քում տևում է 14 օր, 
են թա սու րի դեպ քում՝ 710 օր, իսկ քրո նի կի դեպ քում՝ 23 շա բաթ՝ կախ ված 
հա րու ցի չի թա փանց ման ու ղի նե րից, վա րա կու նա կութ յու նից, թռչուն նե րի 
պահ ված քի պայ ման նե րից, տե սա կից և տա րի քից: Վա րա կը թռչնա նոց նե րում 
տա րած վում է շատ ա րագ, ան կու մը եր բեմն հաս նում է 95100%: Գեր սուր 
ըն թաց քը դրսևոր վում է ոչ բնո րոշ կլի նի կա կան նշան նե րով և թռ չուն նե րի 

զանգ վա ծա յին ան կու մով: Սուր ըն թաց քի դեպ քում 
(տի պիկ ձև) թռչուն նե րը թմրած են, հա ճախ նստում 
են կամ տևա կան ժա մա նակ կանգ նում փակ աչ քե
րով, կտու ցը գետ նին հե նած: Դ րանց քթից և բե րա
նից ա ռատ լորձ է հո սում, մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը 
բարձր է (43440C): 
Նկար 13։ Բերանից թելանման լորձահոսք Նյուքասլյան 
հիվանդության դեպքում։

Հի վանդ թռչուն նե րը կորց նում են կողմ նո րոշ վե լու ու նա կութ յու նը, հրա
ժար վում կե րից, դառ նում են թույլ, քնկոտ: Փե տուր նե րը գու նա թափ ված են, 
խճճված, կա տա րը, գին դերն ու մաշ կը՝ կապ տա վուն, նկատ վում է ար յու նա լոր
ձա յին կամ կա նաչ փոր լուծ: Հի վանդ նե րի 4070%ի մոտ կտնառ քը լայ նա ցած է, 
բոր բոք ված և լց ված պղտոր, տհաճ հո տով հե ղու կով: Ն կատ վում է աչ քե րի շաղ
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կա պե նու և կո պե րի թա րա խա յին բոր բո քում (կոն յունկ տի վիտ), այ տուց վա ծութ
յուն, կարմ րութ յուն: Շն չա ռութ յու նը դժվա րա ցած է և  ա րա գա ցած: Թռ չուն նե րը 
հա ճախ հա զում են ու փռշտում՝ այդ կերպ ցան կա նա լով ա զատ վել շնչա փո ղում 

կու տակ ված էք սու դա տից, շնչում են բաց բե րա նով և  
ար ձա կում անբ նա կան ծվոց՝ ագ ռա վի կռռո ցի նման: 
Ն յար դա յին հա մա կար գի ախ տա հար ման նշան ներն 
են պա րա նո ցի ո լո րու մը, թևե րի, ոտ քե րի, պո չի պա
րեզ ներն ու պա րա լիչ նե րը:
Նկար 14։ Նյուքասլյան հիվանդության նյարդային ձևը 
(պարանոցի և վերջույթների պարալիզ):

Ան կու մը կազ մում է 90%: Են թա սուր ըն թաց քին բնո րոշ են վա րակ ված 
թռչուն նե րի վեր ջույթ նե րի նյար դա յին ախ տա հա րում նե րը և բե րա նի լոր ձա
թա ղան թի մե ռու կա յին խո ցե րը:

Ք րո նիկ ըն թաց քի դեպ քում գրե թե նույն նշան ներն են, ո րոնք, սա կայն, ա վե լի 
եր կա րատև են: Ա տի պիկ ձևով հի վան դա նում են լիա տա րիք թռչուն նե րը, ո րոնց 
բնո րոշ են կար ճատև ընկճ վա ծութ յու նը, ռի նի տը և ձ վատ վութ յան նվա զու մը: 

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: Հի վան դութ յան ա մե
նաբ նո րոշ կլի նի կա կան նշա նը մկա նա յին և գեղ
ձա յին ստա մոքս նե րի միաց ման հատ վա ծում, կույր 
ա ղիք նե րի լոր ձա թա ղան թի վրա, սրտի նա խա փո րո
քից փո րո քի անց ման հատ վա ծում բազ մաօ ջա խա
յին ար յու նա զե ղումն է: 
Նկար 15։ Գեղձային ստամոքսի բորբոքում և բազմա
օջա խային արյունազեղումներ։

Կա տա րի և գին դե րի կապ տութ յուն, ար յու նա հո
սա յին բոր բո քում է դիտ վում նաև բա րակ և  ու ղիղ 
ա ղիք նե րի, ինչ պես նաև կո յանց քի լոր ձա թա ղանթ նե
րում: Ն շենք, որ կույր ա ղի քի հիմ քում ար յու նա զե ղու
մը կազ մում է 100%, իսկ տաս ներ կու մատն յա ա ղի քի 
ա ռաջ նա յին մա սում՝ 72%։
Նկար 16։ Կատարի և գինդերի կապտություն Նյուքասլյան 
հիվանդությունից անկած թռչնի մոտ:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Այն ի րա կա նաց վում է հա մա ճա րա կա բա նա կան, կլի
նի կա կան, ախ տա բա նաա նա տո միա կան, սքրի նինգ թես տի (կի րառ վում է 
կլի նի կա պես ա ռողջ ա ռանձն յակ նե րի նկատ մամբ հի վան դութ յու նը և դ րա 
են թակ լի նի կա կան դեպ քե րը հայտ նա բե րե լու նպա տա կով), շճա բա նա կան 
(հե մագլ յու տի նա ցիա յի ար գե լակ ման և չե զո քաց ման ռեակ ցիա նե րով), ի մու
նա կեն սա բա նա կան, ի մու նա ֆեր մեն տա յին ա նա լի զի (ELISA), պո լի մե րա յին 
շղթա յա կան ռեակ ցիա յի (ՊՇՌ) մի ջո ցով: Ն յու քասլ յան հի վան դութ յան վի
րու սի հայտ նա բեր ման հա մար անհ րա ժեշտ է քսուք ներ վերց նել քթանց քից, 
բե րա նի խո ռո չից և կ լոա կա յից: Լա բո րա տոր հե տա զո տութ յուն նե րի հա մար 
ա ռաջ նա յին նյութ են ան կած թռչուն նե րի գլխու ղե ղը, շնչու ղի նե րի պա րու
նակ յա լը, ար յու նը, լ յար դը և փայ ծա ղը: ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՉ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ 
Ն յու քասլ յան հի վան դութ յու նը պետք է կա րո ղա նալ տար բե րել գրի պից, ին
ֆեկ ցիոն լա րին գոտ րա խեի տից, ին ֆեկ ցիոն բրոն խի տից, սի նու սի տից, պաս
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տե րե լո զից, սպե րո խե տո զից, ռես պի րա տոր մի կոպ լազ մո զից, կոկ ցի դիո զից 
և կե րա յին թու նա վո րում նե րից:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ն յու քասլ յան հի վան դութ յան բուժ ման առ կա մի ջոց ներն ա ն
արդ յու նա վետ են:

ԻՄՈՒՆԻՏԵՏԸ: Հի վան դա ցածա ռող ջա ցած, ինչ պես նաև պատ վաստ ված 
թռչուն նե րի ար յան շի ճու կում ա ռա ջա նում են ի մու նի տե տը պայ մա նա վո րող 
ա ռանձ նա հա տուկ հա կա մար մին ներ, ո րոնց քա նա կը կախ ված է թռչուն նե
րի տա րի քից, պատ վաս տան յու թե րի նե րարկ ման ե ղա նա կից: Լիա տա րիք 
թռչուն նե րի ի մու նի տե տը պահ պան վում է 1012, իսկ սաղմ նա յին պատ վաս
տա ն յու թով մշակ ված մատ ղաշ նե րի նը՝ 3 ա միս:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ: Ն յու քասլ յան 
հի վան դութ յան դեմ պայ քա րի հիմ նա կան ե ղա նա կը հա կա ժան տախ տա յին 
պատ վաս տան յու թով կան խար գե լիչ պատ վաս տումն է, ո րի ժա մա նա կին և 
ճիշտ կի րա ռու մը կան խում է այդ հի վան դութ յու նը։ Ն յու քասլ յան հի վան դու
թ յան ախ տո րո շու մից հե տո տվյալ տնտե սութ յունն ու տա րա ծաշր ջա նը հա
մար վում են ա նա պա հով, և սահ ման վում է կա րան տին հա մա պա տաս խան 
մար մին նե րի կող մից:

Կա րան տինն ա նա պա հով տնտե սութ յուն նե րից հա նում են թռչուն նե րին 
հար կա դիր սպան դի են թար կե լուց և  եզ րա փա կիչ ախ տա հա նութ յու նից մեկ 
ա միս հե տո, իսկ սահ մա նա փա կում նե րը պահ պա նում են մինչև 6 ա միս:

Կան խար գե լիչ նպա տա կով ա ռա ջարկ վում են․
 Թռ չուն նե րի Ն յու քասլ յան հի վան դութ յան նկատ մամբ կեն դա նի, չոր Վիռ 

105 (Vir 105) պատ վաս տան յութ; 
 Թռ չուն նե րի Ն յու քասլ յան հի վան դութ յան նկատ մամբ կեն դա նի 

ԻՆՄՈՒԳԱԼ Վ.Պ. ԼԱ ՍՈՏԱ (INMUGAL  V.P. LA SOTA) պատ վաս տան յութ 
և  այլն։

24․1․2․3  ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ԲՐՈՆԽԻՏ
Ին ֆեկ ցիոն բրոն խի տը ((Bronchitis infectiosa) հպա վա րա կա յին հի վան

դութ յուն է, մատ ղաշ նե րի շնչա ռա կան օր գան նե րի և  ա ծան հա վե րի վե րար
տադ րա կան օր գան նե րի ախ տա հա րում նե րով։

ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Հի վան դութ յան հա րու ցի չը ա ռա ջին ան գամ 
հայտ նա բեր վել է ԱՄՆում, 1936 թ.: Այժմ մեծ տա րա ծում ու նի զար գա ցած 
թռչնա բու ծա կան տնտե սութ յուն նե րում։

ՀԱՐՈՒՑԻՉԸ։ Ին ֆեկ ցիոն բրոն խի տի հա րու ցի չը պատ կա նում է  Co ro na
viridae ըն տա նի քի Coronavirus սե ռին, ո րը ան վան վում Է Coronavirus avian: 
Բազ մաձև, 80100 նմ մե ծութ յան ՌՆԹ պա րու նա կող վի րուս է։ Օժտ ված է ա վե
լի քան 20 շի ճու կա բա նա կան տի պե րով։ Հա րու ցի չը վե րար տադր վում է 810 
օ րա կան հա վի սաղ մում և մի քա նի հյուս ված քա յին ա ճեց վածք նե րում։

ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Թռչ նա նո ցի պայ ման նե րում վի րու սը գար նա նը պահ
պան վում է 611 օր,  ձմռա նը՝ 1321 օր, իսկ հո ղի մեջ՝ 5090 օր։ Լավ ախ տա
հա նիչ ներ են հա մար վում 2 %ոց ֆոր մալ դե հի դի. 3 %ոց կծու նատ րիու մի 
լու ծույթ նե րը։

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ։ Ին ֆեկ ցիոն բրոն խի տի նկատ մամբ 
ըն կա լու նակ են բո լոր հա սա կա վոր խմբե րի հա վե րը, սա կայն հա մա ճա րա կի ին
տեն սի վութ յու նը ա ռա վել բարձր է մինչև մեկ ամ սա կան մատ ղա շի մոտ։ Ա հա 
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թե ին չու հա մա ճա րա կի սկզբում նախ հի վան դա նում են մատ ղաշ նե րը, այ նու
հետև վա րա կը աս տի ճա նա բար տա րած վում է հա սա կա վոր նե րի մեջ։ Փոր ձա
րա րա կան վա րակ ման ըն կա լու նակ են նաև ա ղավ նի նե րը, ճա գա րի ճտե րը և 
չղ ջիկ նե րը։ Հի վանդ և վի րու սա կիր հա վե րից վի րուսն ար տա զատ վում է աչ քե
րի, քթի լոր ձա հոս քով, կղկղան քի և ձ վի մի ջո ցով։ Հի վան դա ցած և  ա ռող ջա ցած 
հա վե րը ա վե լի քան 3 ա միս մնում են վի րու սա կիր ներ և վա րա կը տա րա ծում 
ըն կա լու նակ թռչուն նե րի մեջ։ Վի րու սի փո խան ցումն ա ռողջ թռչուն նե րին հիմ
նա կա նում ի րա կա նաց վում է աէ րո գեն ճա նա պար հով, որն էլ պայ մա նա վո րում 
է հի վան դութ յան ա րագ տա րա ծու մը։ Այն հան գա ման քը, որ հա վե րի մոտ վա րա
կը դրսևոր վում է տար բեր ձևե րով, ինչ պի սիք են ակն հայտ, թաքն ված և վի րու
սակ րութ յամբ, ա պա հո վում են ին ֆեկ ցիոն բրոն խի տի մնա յուն լի նե լը։ Կար ևոր 
հա մա ճա րա կա բա նա կան գոր ծոն է հա մա րում նաև վի րու սի փո խան ցու մը ձվի 
մի ջո ցով։ Վա րա կու մից 243 օր հե տո հա րու ցի չը ար դեն ար տա զատ վում Է ձվի 
պա րու նակ յա լի մի ջո ցով։ Հա վե րի ին ֆեկ ցիոն բրոն խի տի նկատ մամբ ա նա պա
հով տնտե սութ յուն նե րում թռչուն նե րը ար տա կարգ բարձր ըն կա լու նա կութ յուն 
են ձեռք բե րում ին ֆեկ ցիոն լա րին գոտ րա խեի տի, կո լի բակ տե րիո զի, ռես պի րա
տոր մի կոպ լազ մո զի և  այլ վա րակ նե րի նկատ մամբ։ Հա մա ճա րա կի ին տեն սի
վութ յան պայ ման նե րում ձվատ վութ յու նը նվա զում է ա վե լի քան 50 տո կո սով։

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Վի րու սը հիմ նա կա նում աէ րո գեն ճա նա պա րհով թա
փան ցե լով շնչա ռա կան ու ղի ներ, բազ մա նում է լոր ձա թա ղանթ նե րի է պի թե լա յին 
բջիջ նե րում։ Այ նու հետև ար յան մի ջո ցով տա րած վում է ամ բողջ օր գա նիզ մում 
և մեծ չա փե րով կու տակ վում Է շնչա փո ղում, թո քե րում, լ յար դում, ե րի կամ նե
րում ու փայ ծա ղում։ Վի րու սի ազ դե ցութ յան արդ յուն քում ար յան ա նոթ նե րի 
թա փան ցե լիութ յան բարձ րաց ման հետ ևան քով այ տուց վում են շնչա փո ղի և 
բ րոնխ նե րի լոր ձա թա ղանթ նե րը, իսկ շնչա ռա կան ու ղի նե րի ախ տա հա րում
նե րը նպաս տում են պայ մա նա կան ախ տա ծին ման րէ նե րի ակ տի վաց մա նը։ 

Ձ վա փո ղե րի ախ տա հար ման 
դեպ քում խախտ վում է ձվի 
ձևա վոր ման ըն թաց քը։ 
Նկար 17։ Ձվի արտաքին չափ
սե րի փոփոխություն, աղա վա
ղում, ձվափողերի ատ րո ֆիա, ոչ 
պիգմենտավորված և փափ կա
ցած ձվի թաղանթ։

Հի վան դա ցած և  ա ռող ջա ցած թռչուն նե րի օր գա նիզ մում ա ռա ջա նում են 
վի րուս չե զո քաց նող հա կա մար մին ներ, ո րոնք պահ պան վում են մեկ տա րի։

ԸՆԹԱՑՔԸ, ՆՇԱՆՆԵՐԸ։ Հի վան դութ յան գաղտ նի շրջա նը տևում է 26 օր: Վա
րա կը դրսևոր վում է շնչա ռա կան, վե րար տադ րա կան և  ե րի կա մա յին նշան նե րով։

Շն չա ռա կան ու ղի նե րի ախ տա հա րում նե րը ա ռա վե լա պես դիտ վում են 
մատ ղաշ նե րի մոտ, ո րը ար տա հայտ վում է հա զով, դժվա րա ցած շնչա ռութ
յամբ, շնչա փո ղա յին խզզոց նե րով, քթա յին լոր ձա հոս քով և շաղ կա պե նու ախ
տա հա րում նե րով։ Հի վան դութ յու նը տևում Է 13 շա բաթ և մինչև 20 օ րա կան 
ճտե րի մոտ ան կում նե րը հաս նում են 533 %: Մեկ ամ սա կա նից բարձր ճտե րի 
մոտ այս նշան նե րը հա մե մա տա բար թույլ են ար տա հայտ վում և տ ևում են 
510 օր։ Չ նա յած ան կում նե րը բարձր չեն, սա կայն զգա լիո րեն դան դա ղում են 
նրանց աճն ու զար գա ցու մը։

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Ըստ կլի նի կա կան 
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նշան նե րի դրսևոր ման, ճտե րի մոտ հիմ նա կան փո փո խութ յուն նե րը նկատ
վում են շնչա ռա կան ու ղի նե րում։ Ար յու նալց ված են քթի, շնչա փո ղի լոր ձա
թա ղանթ նե րը, իսկ այդ ու ղի նե րում առ կա են շճա յին և լոր ձա յին էք սու դա տի 
կու տա կում ներ։ Թո քե րը լցված են փրփրա խա ռը  հե ղու կով, փոքրինչ մե ծա
ցած և կարմ րա վուն գույ նի։ Ախ տա հար ված են նաև օ դա պար կե րը, ե րի կամ
նե րը և լ  յար դը։ Վե րար տադ րա կան ֆունկ ցիա յի խան գար ման դեպ քում հա
սա կա վոր թռչուն նե րի մոտ թեր զար գա ցած են ձվա րան նե րը և ձ վա փո ղե րը։ 
Վեր ջի նում նկա տե լի են հե ղու կով լցված բշտեր, իսկ ձվա րան նե րի թա ղան թը 
հա ճախ լի նում է ար յու նա զեղ ված։ Լ յար դում առ կա է կան գա յին ար յու նալ
ցում, ո րի հետ ևան քով էլ եզ րե րը կլո րա ցած են։ Ե րի կամ նե րի ախ տա հա րում
նե րի դեպ քում վեր ջին ներս այ տուց ված են, խայ տաբ ղետ տես քով։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Հա վե րի ին ֆեկ ցիոն բրոն խի տի նախ նա կան ախ տո րո շու
մը կա տար վում է հա մա ճա րա կա բա նա կան, կլի նի կա կան և  ախ տա բա նաա նա
տո միա կան տվյալ նե րի հի ման վրա։ Հի վան դութ յան ա ռանձ նա հա տուկ ախ տո
րո շու մը կա տա րում են ախ տա բա նա կան նյու թից վի րու սը ան ջա տե լու և  ար յան 
շի ճու կում հա կա մար մին նե րի հայտ նա բեր ման մի ջո ցով։ Վի րու սը ան ջա տե լու 
նպա տա կով, սպան դի են թարկ ված հի վանդ թռչուն նե րի թո քե րից, շնչա փո ղից, 
բրոնխ նե րից պատ րաս տում են կա խուկ և նե րար կում են 810 օ րա կան հա վի 
սաղ մի ա լան տոի սա յին խո ռո չը։ Սո վո րա բար սաղ մը ոչն չա նում է 3648 ժամ
վա ըն թաց քում, երբ վա րա կում են 13 ան գամ փոխ վա րակ ման են թարկ ված 
վի րու սով։ Կեն սա բա նա կան փոր ձի մի ջո ցով հի վան դութ յան փոր ձա րա րա կան 
վե րար տադ րու մը կա տա րում են 1020 օ րա կան, 46 ա ռողջ ճտե րի վրա։ 

Ա ռա ջարկ վում է նաև ELISA հա վա քա ծու հա կա մար մին հայտ նա բեր ման 
հա մար (АВИВАК)։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Հի վան դութ յան նախ նա կան փու լում հա կա բիո տիկ նե րի օգ տա
գործ մամբ հնա րա վոր է կան խել վա րա կը և ն րա հե տա գա տա րա ծու մը, ինչ պես 
նաև խա ռը՝ ին ֆեկ ցիոն բրոն խի տը կո լի բակ տե րիո զի, մի կոպ լազ մո զի հետ։ 
Խոր հուրդ է տրվում օգ տա գոր ծել աե րո զո լա յին ե ղա նա կով՝ 4մլ/մ3 հաշ վար կով:

 Օքսիտետրացիկլին, Նեոմիցինի սուլֆատ, Ամպիցիլին։
ԻՄՈՒՆԻՏԵՏ։ Հի վան դա ցած և  ա ռող ջա ցած թռչուն նե րը ձեռք են բե րում 

ի մու նի տետ վի րու սի հա մա պա տաս խան տա րա տե սա կի նկատ մամբ, սա կայն 
վի րուս չե զո քաց նող հա կա մար մին նե րի և  ի մու նի տե տի լար վա ծութ յան ու 
տևո ղութ յան միջև չկա հա մե մա տա կան կախ վա ծութ յուն։ Այդ պի սի հա վե րը 
ձվի մի ջո ցով ի մուն մար մին նե րը փո խան ցում են սերն դին։ Յու րա հա տուկ 
կան խար գել ման հա մար ա ռա ջարկ ված է կեն դա նի թու լաց ված վի րու սից 
պատ րաստ ված վակ ցի նա/1/։

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ։ Անհ րա ժեշտ է 
ճտա հա նութ յան ձուն ձեռք բե րել այն պի սի տնտե սութ յուն նե րից, որ տեղ հա
վե րի ար յան շի ճու կը չի պա րու նա կում ա ռանձ նա հա տուկ հա կա մար մին ներ 
ին ֆեկ ցիոն բրոն խի տի նկատ մամբ։ Ին կու բա տոր նե րը և ճ տա հա նութ յան 
ձուն նա խօ րոք ախ տա հա նում են սահ ման ված կար գով, իսկ նախ քան թռչուն
ներ բե րե լը թռչնա նոց նե րը ախ տա հա նում են 2 %ոց կծու նատ րիու մի, 1 %ոց 
ֆոր մալ դե հի դի, 2% ակ տիվ քլոր պա րու նա կող քլո րակ րի լու ծույթ նե րով, ինչ
պես նաև ա ռա ջարկ վում է Վիր կոնՍ: Թռ չուն նե րի առ կա յութ յան պայ ման նե
1 Թռչունների ինֆեկցիոն բրոնխիտ հիվանդության նկատմամբ կենդանի ԻՆՄՈՒԳԱԼ Ի.Բ. Հ120 
(INMUGAL I.B. H120) պատվաստանյութ; Թռչունների վարակիչ ռինիտ, ինֆեկցիոն բրոնխիտ, 
ՆյուՔասլ և ձվատվության նվազեցման հիվանդությունների նկատմամբ ակտիվազրկված Նոբիլիս 
ԿՈՐ4+ԻԲ+ՆԴ+ԵԴՍ (Nobilis COR4+IB+ND+EDS) պատվաստանյութ և այլն։
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րում կա րե լի է աե րո զո լա յին ախ տա հա նութ յուն կա տա րել կաթ նաթթ վի, 2 
%ոց ռե զոր բի ցի նի լու ծույ թի կամ եռ թի լենգ լի կո լի լու ծույ թով։

Ա նա պա հով տնտե սութ յան հի վանդ և թույլ թռչուն նե րին սպան դի են են
թար կում և  օգ տա հա նում կամ ոչն չաց նում։ Կ լի նի կա պես ա ռողջ թռչուն նե րին 
սպան դի են են թար կում և  ու ղար կում թռչու նի վե րամ շակ ման ձեռ նար կութ
յուն ներ։ Ս տաց ված ձուն ախ տա հա նում են ֆոր մա լի նի գո լոր շի նե րով և  օգ տա
գոր ծում սննդի հա մար։ Թռչ նա նոց նե րի, ին կու բա տոր նե րի, գույ քի մաք րու մից 
հե տո ախ տա հա նում են կծու նատ րիու մի 2%ոց լու ծույ թով, իսկ տա րած քը 
վա րա կա զեր ծում են 3%ոց կծու նատ րիու մի և 1%ոց ֆոր մալ դե հի դի լու ծույթ
նե րի խառ նուր դով։ Թռչ նաղ բը վա րա կա զեր ծում են կեն սա ջեր մա յին ե ղա նա
կով։ Թռ չուն նե րի առ կա յութ յան պայ ման նե րում ըն թա ցիկ ախ տա հա նութ յու նը 
կա տա րում են 2% ակ տիվ քլոր պա րու նա կող նատ րիու մի հի պոք լո րի դի լու
ծույ թով, 1 խոր. մետ րի հաշ վով 0.5 մլ, 15 րո պե տևո ղութ յամբ, իսկ ե թե ախ
տա հա նում են քլորսկի պի դա րով, ա պա մատ ղաշ նե րի հա մար վերց նում են 1 
գր ք լո րա կիր և 0.1 մլ ս կի պի դար, 7 րո պե տևո ղութ յամբ, հա սա կա վո րի հա մար 
հա մա պա տաս խա նա բար 2 գր և 0.2 մլ, 15 րո պե տևո ղութ յամբ։

Սահ մա նա փա կում նե րը վե րաց նում են վեր ջին հի վանդ թռչու նին խո տա նե լուց 
3 ա միս հե տո, ո րից ա ռաջ պետք է կա տա րել եզ րա փա կիչ ախ տա հա նութ յուն։

Յու րա հա տուկ կան խար գել ման հա մար ա ռա ջարկ վում են նաև ի նակ տի
վաց ված և կեն դա նի պատ վաս տան յու թեր։

 Авивак ИБКMASS H120 , կենդանի, չոր վակցինա ինֆեկցիոն բրոնխիտի դեմ
 Авивак ИБК, ինակտիվացված վակցինա ինֆեկցիոն բրոնխիտի դեմ։

24․1․2․4 ՀԱՎԵՐԻ ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ԲՈՒՐՍԻՏ (ԳԱՄԲՈՐՈ)
Հա վե րի ին ֆեկ ցիոն բուր սի տը (lnfectiosis bursitis galiinarum), Գամ բո րո 

կամ ին ֆեկ ցիոն նևրո զը՝ կոն տա գիոզ, վի րու սա յին ծագ ման հի վան դութ յուն է, 
ո րը բնո րոշ վում է ֆաբ րից յան պար կի, հո դա պար կե րի, ա ղիք նե րի բոր բո քում
նե րով, միջմ կա նա յին ար յու նա զե ղում նե րով, ար յու նա յին լու ծով և նև րո զով։ 

ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅԱՆԸ։ Ին ֆեկ ցիոն նեֆ րո զո նե ֆի րիտ ան վա նու մով հի
վան դութ յան հա րու ցի չը ան ջատ վել է 1962 թ.: Վա րա կը մեծ տա րա ծում ու նի 
Ա մե րի կա յի, Եվ րո պա յի, Ա սիա յի զար գա ցած թռչնա բու ծա կան երկր նե րում։

ՀԱՐՈՒՑԻՉԸ։ ՌՆԹ պա րու նա կող, 7580 մմ մե ծութ յան վի րուս է, որ պատ
կա նում է ռեո վի րուս նե րի ըն տա նի քին։ Բազ մա նում է բա դե րի սաղ մում և  
ե րի կամ նե րից պատ րաստ ված հյուս ված քա յին ա ճեց վածք նե րում։ 9 օ րա կան 
վա րակ ված սաղ մը ոչն չաց նում է 6 օր վա ըն թաց քում։ Հի վան դա ցած և  ա ռող
ջա ցած թռչուն նե րի ար յան շի ճու կում գո յա նում են վի րուս չե զո քաց նող և 
պ րե ցի պի տաց նող հա կա մար մին ներ։

ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Ե թե րի և մի ջա վայ րի թթվահիմ նա յին տար բեր ցու
ցա նիշ նե րի նկատ մամբ օժտ ված է բարձր կա յու նութ յամբ։ Բա վա կան է նշել, 
որ վի րու սը իր կեն սու նա կութ յու նը չի կորց նում pH 2ի պայ ման նե րում, 600 C 
պայ ման նե րում ակ տի վազրկ վում է 30 րո պեում, 0.5 %ոց քլո րա մի նի ազ դե
ցութ յու նից ոչն չա նում է 10 րո պեում, իսկ նույն խտութ յան ֆոր մալ դե հի դից՝ 
6 ժամ վա ըն թաց քում։

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Հի վան դութ յան սկզբում նկատ վում է լիմ ֆոէ պի թե լա
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յին օր գա նի՝ ֆաբ րից յան/1/ պար կի՝ բուր սա յի բոր բո քու մով, այ տուց վա ծու թ յամբ 
և չա փե րի մե ծա ցու մով, հի պե րե միա յով և  ար յու նա զե ղում նե րով։ Հի վան դութ յան 

սկսվե լուց 5 օր անց նկատ վում է բուր սա յի ատ րո ֆիա և  
ա րագ փոք րա ցում։ 

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ։ Հի վան դութ յան ա ռա
ջին նա խան շան նե րը՝ լուծն է, ու ղեկց վող ջրա յին սպի
տա կա դեղ նա վուն ար տադ րութ յամբ, ա խոր ժա կի 
ան կում, ոտ քե րի և գլ խի ցնցում ներ, անս պա սե լի ան
կում: Հի վան դու թյու նը ա վարտ վում է անկ ման ել քով՝ 
34 օր վա ըն թաց քում:

Ն կար 18։ Կ լոա կի հատ վա ծում լու ծի հետ քեր։

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ։ Հի վան դութ յան նկատ մամբ ըն
կա լու նակ են միայն հա վե րը, իսկ 35 շա բա թա կան ճտե րի մոտ հա մա ճա րա
կը ըն թա նում է բարձր ին տեն սի վութ յամբ։ Ի տար բե րութ յուն մատ ղաշ նե րի, 
ո րոնց մոտ հի վան դութ յու նը սո վո րա բար ըն թա նում է սուր և  են թա սուր ձևե
րով, հա սա կա վո րի մոտ վա րա կը ըն թա նում է գրե թե ա ռանց կլի նի կա կան 
նշան նե րի։ Հի վան դութ յան հա րու ցի չի աղբ յու րից վի րուսն ար տա զատ վում 
է կղկղան քի մի ջո ցով։ Հի վանդ թռչուն նե րից հա րու ցի չը ա ռողջ նե րին կա րող 
է փո խանց վել ուղ ղա հա յաց և հո րի զո նա կան ճա նա պարհ նե րով։ Բա ցա հայտ
ված է նաև շնչա ռա կան ու ղի նե րի դե րը հի վան դութ յան տա րած ման գոր ծում։

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Ին ֆեկ ցիոն բուր սի տի վի րու սը թա փան ցե լով օր գա
նիզմ, ակ տի վո րեն բազ մա նում է ֆաբ րից յան պա յու սա կում և պա րեն քի մա
տոզ օր գան նե րում։ Այս տե սա կե տից ու շագ րավ են B  հա մա կար գի ավ շա յին 
բջիջ նե րի ախ տա հա րում նե րը և  օր գա նիզ մի ա ռանձ նա հա տուկ պաշտ պա նիչ 
ֆունկ ցիա յի թու լա ցու մը։

ԸՆԹԱՑՔԸ ԵՎ ՆՇԱՆՆԵՐԸ։ Հի վան դութ յան գաղտ նի շրջա նը տևում է 23 
օր, եր բեմն էլ 13 շա բաթ։ Վի րու սի բարձր վա րա կու նակ տա րա տե սակ նե րը 
նե րարկ վե լով ֆաբ րից յան պարկ, ար դեն 12 ժամ հե տո դրսևոր ում են հի վան
դութ յան նշան նե րը, և թռ չուն նե րը սատ կում են 2436 ժամ վա ըն թաց քում։ 
Սկզբ նա կան շրջա նում հի վան դութ յու նը ըն թա նում է սուր ձևով, ո րը ար տա
հայտ վում է կե րից հրա ժա րու մով, դժվա րա շար ժութ յամբ, մարմ նի դո ղով և 
ներ վա յին հա մա կար գի ախ տա հար ման նշան նե րով; Հե տա գա յում նկատ վում 
է փոր լուծ, կղկղան քը լի նում է լոր ձաջ րա յին, դե ղին գույ նի։ Վա րա կի բռնկման 
45րդ  օ րը հի վան դա նում են տվյալ խմբի գրե թե բո լոր թռչուն նե րը և սատ
կում ծայ րա հեղ ու ժաս պառ վի ճա կում։

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Դիա հերձ ման 
պատ կե րը բնո րոշ է սեպ տի ցե միա յին, ո րը դրսևոր վում է հատ կա պես ազդ
րի հատ վա ծի բազ մա թիվ կե տա յին և լոր ձա յին ար յու նա զե ղում նե րով։ Բ նո
րոշ է ֆաբ րից յան պար կի ակն հայտ մե ծա ցու մը, ո րը պա րու նա կում է ժե լա
տի նան ման տրան սու դատ և ֆիբ րի նո զա յին կու տա կում ներ լոր ձա թա ղան թի 
ծալ քա վո րում նե րում։ Տե սա նե լի է լ յար դի այ տու ցա վո րու մը և մե ռու կա յին 
օ ջախ նե րի առ կա յութ յու նը, փայ ծա ղի հե տա ճու մը։ Հ յուս վա ծա բա նա կան հե
տա զո տութ յամբ հայտ նա բեր վում են ֆաբ րից յան պար կի ավ շա յին տար րե րի, 
1 Ֆաբրիցյան պարկ (լատ.՝ Bursa fabricii), կոյանոցի թիկնային պատի մեջ է բացվող յուրահատուկ 
պարկաձև օրգանի ճեղքաձև անցք։ Այն լիմֆոմիելոիդ օրգան է, որը հատուկ է միայն թռչուններին։ 
Կենտ ֆաբրիցյան պարկը, որը ոչ մի կապ չունի մարսողական օրգանների հետ և ծառայում է որպես 
ավշային բջիջներ ստեղծող և մշակող ավշաստեղծ օրգան, ընկած է կոյանոցի (կլոակա) հետին 
բաժնից վեր և կույր գագաթով ուղղված է հետ և վեր։
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թի մու սի, փայ ծա ղի մե ռու կա ցում ներ։ Հի վան դութ
յան վեր ջին փու լում դիտ վում են ե րի կամ նե րի այ
տուց և ֆաբ րից յան պար կի հե տա ճում։

Նկար 19։ Ֆաբրիցյան պարկի շճահեմոռագիկ բոր բո
քում։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Ին ֆեկ ցիոն բուր սի տի տի պիկ ձևի դեպ քում այն հեշտ 
ախ տո րոշ վում է կլի նի կա կան և  ախ տա բա նաա նա տո միա կան նշան նե րի հի
ման վրա։ Ա տի պիկ և վաղ ըն թաց քի հի վան դութ յու նը կա րե լի է հաս տա տել 
լա բո րա տոր հե տա զո տութ յան արդ յուն քում։ Հի վան դութ յան վերջ նա կան 
ախ տո րո շու մը կա տա րում են հյուս վա ծա բա նա կան հե տա զո տութ յամբ և կեն
սա բա նա կան փոր ձով 9 օ րա կան հա վի սաղ մը վա րա կե լու մի ջո ցով։ Վեր ջինս 
ոչն չա նում է վա րա կու մից 35 օր հե տո, իսկ վի րու սի տար բե րա կու մը կա տա
րում են չե զո քաց ման և դի ֆուզ պրե ցի պի տա ցիա յի ռեակ ցիա նե րով։

ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՉ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ։ Ա ռա ջին հեր թին պետք է բա ցա ռել ին ֆեկ
ցիոն բրոն խի տը, սուլ ֆա նի լա մի դա յին թու նա վո րում նե րը, մի կո տոք սի կոզ նե
րը, ինչ պես նաև Ն յու կասլ յան հի վան դութ յու նը, նեֆ րոզնեֆ րի տը, լիմ ֆոի դա
յին լեյ կո զը, Մա րե կի հի վան դութ յու նը, ճար պա յին տոք սի կոզ նե րը, ա ղի քա յին 
Կոկ ցի դիո զը, Ա ա վի տա միո զը և թու նա վո րում նե րից։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Մ շակ ված չէ։
ԻՄՈՒՆԻՏԵՏ։ Հի վան դա ցած և  ա ռող ջա ցած թռչուն նե րի մոտ ձևա վոր վում 

է հե տին ֆեկ ցիոն ի մու նի տետ։ Մ շակ ված են կեն դա նի և  ակ տի վազրկ ված վի
րու սից պատ րաստ ված վակ ցի նա ներ։

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ։ Անհ րա ժեշտ 
է ի րա կա նաց նել վա րա կի ներ թա փան ցու մը կան խող կազ մա կերպ չատն տե
սա կան և  ա նաս նա բու ժասա նի տա րա կան մի ջո ցա ռում ներ։ Ին ֆեկ ցիա յի 
բռնկման դեպ քում հի վանդ և հի վան դութ յան նկատ մամբ կաս կած վող թռչուն
նե րին ոչն չաց նում են, իսկ պայ մա նա կան ա ռողջ մատ ղա շին ի մու նաց նում են 
վի րուսվակ ցի նա յով, կրկնա կիե ռա կի ան գամ, պատ վաս տան յու թը խմեց նե
լով ջրի մեջ լուծ ված վի ճա կում։ Հա սա կա վոր նե րին ի մու նաց նում են ակ տի
վազրկ ված վակ ցի նա յով։ Թռչ նա նոց նե րի ախ տա հա նութ յու նը կա տա րում են 
23 %ոց ակ տիվ քլոր պա րու նա կող քլո րակ րի կամ կծու նատ րիու մի լու ծույթ
նե րով, յո դա յին պատ րաս տուկ նե րի աէ րո զո լով։

Կան խար գել ման հա մար ա ռա ջարկ վում են կի րա ռել
 гумбовакс (Ի տա լիա), 
 LZD228 («Мерье», Ֆ րան սիա), 
 нобилис ( Հո լան դիա), 
 թռչուն նե րի ին ֆեկ ցիոն բուր սալ կամ Գամ բո րո հի վան դութ յան նկատ

մամբ կեն դա նի ԻՆՄՈՒԳԱԼ Ի.Բ.Ա. ԳԱՄԲՈՐՈ (INMUGAL I.B.A. GUMBORO) 
պատ վաս տան յութ,

 ԱՎԻՎԱԿ, ИББМ պատ վաս տան յութ, Վին տեր ֆիլդ 2512 շտա մից պատ
րաստ ված, 

 ԱՎԻՎԱԿ, ИББАН պատ վաս տան յութ, Վին տեր ֆիլդ շտա մից և  այլն։
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24․1․2․5  ՄԱՐԵԿԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
Մա րե կի հի վան դութ յու նը (Morbus Marek) թռչուն նե րի ին ֆեկ ցիոն հի վան

դութ յուն է, ո րը բնո րոշ վում է պա րեն քի մա տոզ օր գան նե րի նո րա գո յա ցութ
յուն նե րով և ծայ րա մա սա յին ներ վա յին հա մա կար գի բոր բո քում նե րով։ Մա
րե կի հի վան դութ յամբ հի վան դա նում են հա վե րը, հնդկա հա վե րը, բա դե րը, 
կա րապ նե րը և  այլ թռչուն ներ:

ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Հի վան դութ յու նը, ըստ կլի նի կա կան նշան նե րի 
դրսևո րում նե րի, տար բեր երկր նե րում ան վա նել են նեյ րո լիմ ֆո մա տոզ, թռչուն նե
րի պա րա լիչ, պա րեզ, ին ֆեկ ցիոն նեյ րոգ րա նու լո մա տոզ և  այլն։ Ի պա տիվ հուն
գա րա ցի հե տա զո տող Մա րե կի, որն ա ռա ջին ան գամ 1907 թ. նկա րագ րել է այդ 
հի վան դութ յու նը, ան վան վել է նրա ա նու նով։ Մա րե կի հի վան դութ յու նը մեծ տա
րա ծում ու նի հատ կա պես զար գա ցած թռչնա բու ծա կան տնտե սութ յուն նե րում։

ՀԱՐՈՒՑԻՉԸ։ Հեր պես վի րուս նե րի խմբին պատ կա նող, ԴՆԹ պա րու նա
կող, 150250 նմ մե ծութ յան վի րուս է։ Հայտ նի են վի րու սի 6 տար բեր հա կա
ծին ներ, սա կայն ընդ հա նուր հա կած նի առ կա յութ յան շնոր հիվ չի դիտ վում 
վի րու սի ա ռան ձին տա րա տե սակ նե րի հա կած նա յին տար բե րութ յուն։ Ըստ 
այդ հա կած նի, Մա րե կի հի վան դութ յան և հնդ կա հա վե րի հեր պե սի միջև գո
յու թյուն ու նի ազ գակ ցա կան կապ, սա կայն նույ նա կան չեն։ Այդ կա պակ ցու
թյամբ էլ հնդկա հա վե րի հեր պե սի վի րու սից պատ րաստ ված վակ ցի նան օգ
տա գործ վում է նաև Մա րե կի հի վան դութ յան նկատ մամբ։

ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Ար տա քին մի ջա վայ րի պայ ման նե րում վի րու սը օժտ
ված է ցածր կա յու նութ յամբ, սա կայն բջիջ նե րի չխախտ ված ամ բողջ ա կա
նութ յան մի ջա վայ րում պահ պան վում է եր կար ժա մա նակ։ Ար յան մեջ, ու ռուց
քա յին նյու թե րում, փետ րա յին ֆո լի կուլ նե րում պահ պան վում է տա րի ներ։

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ։ Մա րե կի հի վան դութ յան նկատ
մամբ ա ռա վե լա պես ըն կա լու նակ են հա վե րը, հատ կա պես մինչև կյան քի ա ռա
ջին 2 շա բա թա կան հա սա կի ճտե րը։ Հի վան դութ յան դեպ քեր են ար ձա նագր
վում նաև հնդկա հա վե րի, բա դե րի և վայ րի թռչուն նե րի մոտ, ո րոնք կա րող են 
հա մար վել վի րու սի բնա կան պա հես տա րան։

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՈՒՑԻՉԻ ԱՂԲՅՈՒՐ են հա մար վում հի վանդ և վի
րու սա կիր թռչուն նե րը, ո րոնք հա րու ցիչն ար տա զա տում են կղկղան քի, փե
տուր նե րի, ձվի, մաշ կի է պի թե լա յին բջիջ նե րի, թե փուկ նե րի և  այլ ար տա զա
տուկ նե րի մի ջո ցով։ Վի րուսն ար տա զատ վում է վա րա կու մից 721 օր հե տո: 
Վի րու սակ րութ յու նը տևում է ա վե լի քան 2 տա րի, եր բեմն էլ մինչև կյան քի 
վեր ջը։ Մա րե կի հի վան դութ յու նը հա մար վե լով խիստ կոն տա գիոզ, այ նո ւա մե
նայ նիվ, հա մա ճա րա կի ին տեն սի վութ յու նը կախ ված է թռչուն նե րի հա սա կից, 
ժա ռան գա կան դի մադ րո ղա կա նութ յու նից, պա սիվ ի մու նի տե տի վի ճա կից, 
վի րու սի վա րա կու նա կութ յու նից, նրա չա փա բաժ նից և վա րակ ման ու ղուց։ 
Ընդ հա նուր առ մամբ, հա մա ճա րա կի ուժգ նութ յու նը հաս նում է մինչև 85 տո
կո սի, իսկ ան կում նե րը՝ 380 տո կո սի։

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Ախ տա հար վում են ավ շա յին հան գույց նե րը, ներ քին 
օր գան նե րը, մաշ կը և մ կան նե րը: Տար բեր ու ղի նե րով օր գա նիզմ թա փան ցած 
վի րու սը անց նում է ար յան մեջ, կլան վում լեյ կո ցիտ նե րի կող մից, տա րած վում 
օր գա նիզ մում և տե ղա կայ վում ավ շա յին հա մա կար գում։ Հա րու ցի չի վե րար
տադ րութ յան արդ յուն քում ա վե լա նում է ավ շա յին բջիջ նե րի քա նա կը, ո րոնք 
ներ թոր վում են ծայ րա մա սա յին նյար դեր, գան գու ղեղ, աչ քեր, մկան ներ և 
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ներ քին օր գան ներ։ Հա կած նի նկատ մամբ օր գա նիզ մում սին թեզ վում են վի
րուս չե զո քաց նող և պ րե ցի պի տաց նող հա կա մար մին ներ, ո րը պայ մա նա վո
րում է ա ռանձ նա հա տուկ վա րա կա մեր ժու մը վա րա կի նկատ մամբ։

ԸՆԹԱՑՔԸ և ՆՇԱՆՆԵՐԸ։ Հի վան դութ յան գաղտ նի շրջա նը տա տան վում է 
մի քա նի օ րից մինչև ա միս ներ։ Սուր ըն թաց քի դեպ քում 710 օ րից մինչև մեկ 
ա միս, իսկ քրո նի կի դեպ քում՝ 17 ա միս։ Ըստ կլի նի կա կան նշան նե րի, հայտ նի 
են վա րա կի դրսևոր ման 4 ձև՝ ներ վա յին, ակ նա յին, վիս ցե րալ կամ ներ քին, երբ 
ու ռուց քա յին գո յա ցութ յուն ներ են ա ռա ջա նում ներ քին օր գան նե րում, և խա
ռը ձևը։ Նոր դա սա կարգ ման հի ման վրա ա ռանձ նաց վում են հի վան դութ յան 
դա սա կան (կլա սիկ) և սուր ձևե րը։ Մա րե կի հի վան դութ յան սուր ըն թաց քը, 
ո րը նման է թռչուն նե րի լեյ կո զին, բնո րոշ վում է նո րա գո յա ցա կան ու ռուցք
նե րի ա ռա ջա ցու մով: Ա ռա վե լա պես հի վան դա նում են մատ ղաշ թռչուն նե րը, 
ո րը դրսևոր վում է նրանց զանգ վա ծա յին ան կում նե րով։ Բ նո րոշ կլի նի կա կան 
նշան ներն են մար սո ղա կան խան գա րում նե րը, կեն դա նի զանգ վա ծի կո րուս
տը, ծայ րա հեղ թու լութ յու նը, մարմ նի, գլխի, թևե րի, պո չի, ոտ քե րի ոչ միշտ 
հա մադ րու մը և  այլն։ Այս նշան նե րը հա մար վում են ներ քին օր գան նե րում 
ու ռուցք նե րի ա ռա ջաց ման հետ ևանք։ Ք րո նի կա կան ըն թաց քի ժա մա նակ 
նկատ վում է ծայ րա մա սա յին ներ վա յին սիս տեմի պա րա լիզ, պա րա լիզ վում են 
ոտ քե րը և թ ևե րը, փոխ վում է աչ քի ծիա ծա նա թա ղան թի գույ նը: 

ԱԽՏԱԲԱՆԱ՚ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Հի վան դութ յան 
քրո նիկ կամ կլա սիկ ձևին բնո րոշ են ախ տա հար ված վեր ջա վո րութ յու ննե
րի ներ վա յին սյու նե րի հաս տա ցում նե րը և ն րանց գույ նի փո փո խութ յու նը։ 
Ակ նա յին ձևի դեպ քում փո փոխ ված են ծիա ծա նա թա ղան թը և բի բը, այ տուց
ված է տե սո ղա կան ներ վը։ Սուր ձևի դեպ քում ու ռուց քա յին նե րա ճում ներ են 
նկատ վում ներ քին օր գան նե րում, մաշ կում և մ կան նե րում։ Թո քե րը մոխ րա
գույն են, ու ռուց քա յին օ ջախ նե րով։ Հ յուս վածք նե րի և  օր գան նե րի լեյ կո զան
ման նո րա գո յա ցում նե րը հաս նում են մինչև 77 տո կո սի։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Հա մա ճա րա կա բա նա կան և կ լի նի կա կան դրսևո րում
նե րից բա ցի, ա ռա վել կար ևոր վում են ախ տա բա նաա նա տո միա կան փո փո
խութ յուն նե րը։ Կա տար վում են նաև վի րու սա բա նա կան և շի ճու կա բա նա կան 
հե տա զո տութ յուն ներ։ Վի րու սա յին հա կա ծի նը փետ րա պար կե րում հայտ նա
բե րում են դի ֆուզ պրե ցի պի տա ցիա յի ռեակ ցիա յով, իսկ ար յան մեջ հա կա մար
մին նե րը հայտ նա բե րում են հե մագլ յու տի նա ցիա յի ա նուղ ղա կի ռեակ ցիա յով։ 
Հա կա մար մին նե րի ա մե նա բարձր քա նա կութ յու նը նշվում է հի վան դութ յան 
1013րդ շա բա թում և հաս նում է 1:128  1:1024։ Ա րագ ախ տո րոշ ման նպա
տա կով դի մում են ի մու նաֆ լո ւո րես ցեն ցիա յի ռեակ ցիա յին։ Արդ յու նա վետ է 
հա մար վում նաև ախ տո րոշ ման կեն սա բա նա կան ե ղա նա կը, ո րը ի րա կա նաց
վում է 1012 օ րա կան հա վի սաղ մի և բջ ջա յին ա ճեց ված քի վրա։

ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՉ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Մա րե կի հի վան դութ յու նը տար բե րա
կում են լեյ կո զից, լիս տե րիո զից և սալ մո նել  յոզ նե րից։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Մ շակ ված չէ։
ԻՄՈՒՆԻՏԵՏ։ Հի վան դա ցած և  ա ռող ջա ցած թռչուն նե րի մոտ ձևա վոր

վում է բջջա յին բնույ թի ին ֆեկ ցիոն ի մու նի տետ։ Ա ռանձ նա հա տուկ վա րա կա
մեր ժում ա ռա ջաց նե լու նպա տա կով ա ռա ջարկ ված է հնդկա հա վե րի հեր պես 
վի րու սի ՖԱ126 տա րա տե սա կի չոր, ա ճեց ված քա յին վի րուս վակ ցի նա։ Օգ
տա գործ վում է նաև Մա րե կի հի վան դութ յան վի րու սի թու լաց ված տա րա տե
սա կից պատ րաստ ված վակ ցի նա։
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ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ։ Հի վան դութ
յան ընդ հա նուր կան խար գել ման հա մա կար գը նե րա ռում Է թռչնա նոց նե րի, 
ին կու բա տոր նե րի ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան վի ճա կի պահ պա նու մը, 
տոհ մա յին մատ ղա շի և ճ տա հա նութ յան ձվի ներ մու ծու մը Մա րե կի հի վան
դութ յան նկատ մամբ ա պա հով տնտե սութ յուն նե րից։ Ա նա պա հով տնտե սու
թյուն նե րում պար տա դիր ախ տա հան ման են են թա կա ճտա հա նութ յան ձուն,   
ին կու բա տոր նե րը և թռչնա նոց նե րը, բմբու լը և փե տու րը։

Ե թե ախ տա հար ված են թռչուն նե րի 5–10%ը, ա պա նպա տա կա հար մար է 
սպան դի են թար կել տվյալ ա նա պա հով խմբի բո լոր թռչուն նե րին և  ըստ մսե
ղի քի վա րակ վա ծութ յան աս տի ճա նի, են թար կել տեխ նի կա կան օգ տա հան ման 
կամ սննդի հա մար օգ տա գոր ծել ե փե լուց հե տո։ Բո լոր ա ռողջ թռչուն նե րին 
վակ ցի նաց նում են գո յութ յուն ու նե ցող հրա հան գի հա մա ձայն։ Թռչ նաղ բը և 
ցամ քա րը վա րա կա զեր ծում են կեն սա ջեր մա յին ե ղա նա կով։ Սահ մա նա փա կում
նե րը տնտե սութ յու նից վե րաց նում են հի վան դութ յու նը դա դա րե լուց հե տո։

Կան խար գե լիչ նպա տա կով ա ռա ջարկ վում է կի րա ռե լի․
 Հե ղուկ կուլ տու րա յին վի րուս վակ ցի նա Մա րե կի հի վան դութ յան դեմ 

ФС126 շտա մից;
 Հե ղուկ երկ վա լենտ կուլ տու րա յին վի րուս վակ ցի նա Մա րե կի հի վան

դութ յան դեմ հնդկա հա վե րի հեր պես վի րու սի և հա վե րի հեր պես շտամ նե րից 
(ВНИИЗЖ);

 Nobilis Rismavac  և Nobilis Rismavac + CA126 (“Интервет”):

24․1․2․6  ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ԼԵՅԿՈԶ
Թռ չուն նե րի լեյ կո զը (Leucosis avium) վի րու սա յին հի վան դութ յուն է, ո րը 

բնո րոշ է ոչ հա սուն ար յու նաս տեղծ բջիջ նե րի գե րա ճով և նո րա գո յա ցու թյուն
նե րի ա ռա ջա ցու մով։

ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ: Թռ չուն նե րի լեյ կո զի մա սին ա ռա ջին ան գամ հա
ղոր դել է Կապ րի նը, 1896 թ։ 1910 թ. Ռաու սը ան ջա տել է քաղց կե ղի (սար կո
մա) վի րուս, ո րի ա նու նով էլ կոչ վել է հի վան դութ յան հա րու ցի չը։ Լեյ կո զը տա
րած ված է աշ խար հի շատ երկր նե րում, այդ թվում նաև ԱՊՀ– ի երկր նե րում։

ՀԱՐՈՒՑԻՉԸ։ Պատ կա նում է Retroviridae ըն տա նի քի Oncovirus C սե ռին։ 
ՌՆԹ պա րու նա կող, 100140 նմ մե ծութ յան վի րուս է, ո րը նե րա ռում է 5 շի
ճու կա բա նա կան տի պեր (A,B,C,D,E)։ Լեյ կո զի վի րու սը կա րե լի է հայտ նա բե րել 
ու ռուց քա յին հյուս վածք նե րում, ար յան և հա վի ձվի մեջ։

ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Վի րու սը 40 Cի պայ ման նե րում կեն սու նա կութ յու նը 
պահ պա նում է 21 օր, 370C ում ոչն չա նում է 2 օր վա ըն թաց քում, չո րաց ված 
վի ճա կում պահ պան վում է մինչև 9 տա րի։

 ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ։ Լեյ կո զի նկատ մամբ ա ռա վե լա
պես ըն կա լու նակ են հա վե րը, այ նու հետև հնդկա հա վե րը, սա գե րը, բա դե րը, 
ա ղավ նի նե րը, թու թակ նե րը և  այլ տե սա կի թռչուն ներ։ Հի վան դութ յան հա րու
ցի չի աղբ յուր հա մար վող հի վանդ և հի վան դութ յունն անց կաց րած թռչուն նե
րից վի րուսն ար տա զատ վում է հատ կա պես ձվի մի ջո ցով, ինչ պես նաև քթի 
լոր ձա հոս քով, կտնառ քից և  են թաս տա մոք սա յին գեղ ձե րից։ Վա րակ ված ձվից 
դուրս ե կած ճտե րի 80%ը ար դեն հի վանդ է լի նում լեյ կո զով։ Բա ցա հայտ ված է, 
որ մեկ օ րա կան ճտե րին վա րա կե լով լեյ կո զով հի վանդ հա վե րի քթի լոր ձա հոս
քով, 270 օր վա ըն թաց քում հի վան դա նում է 573 %: Բ նա կան պայ ման նե րում 
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թռչուն նե րը հի վան դա նում են աէ րո գեն ճա նա պար հով։ Հա ճախ հի վան դու
թյու նը ար ձա նագր վում է 5 և 4 ամ սա կա նից բարձ թռչուն նե րի, եր բեմն էլ 23 
ամ սա կան ճտե րի մոտ։ Այս պի սով, լեյ կո զի վի րու սի փո խանց ման գոր ծոն ներ 
կա րող են հա մար վել վա րակ ված ձուն, օ դը, ջու րը, կե րը, խնա մող անձ նա կազ
մը և  այլն։ Աս վա ծից հետ ևում է, որ վի րու սը կա րող է փո խանց վել ուղ ղա հա յաց  
և  հո րի զո նա կան ճա նա պարհ նե րով։  Թռ չուն նե րին  լեյ կո զի  նկատ մամբ ա ռա
վել ըն կա լու նակ են դարձ նում այն պի սի պայ ման նե րը, ինչ պի սիք են ոչ լիար ժեք 
և միա կող մա նի սպի տա կու ցա յին նյու թե րով կե րակ րե լը, եր կա րաց ված լու սա
յին ռե ժի մը։ Հա ճա խա կի ին տեն սի վութ յու նը տա տան վում է 273%ի սահ ման
նե րում, իսկ մա հա ցութ յու նը հաս նում է 15 %ի։

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Չ նա յած վերջ նա կա նա պես դեռևս ու սում նա սիր ված 
չի հի վան դութ յան ախ տած նա յին էութ յու նը, սա կայն հայտ նի է, որ լեյ կո զի վի
րուս նե րը օժտ ված են այս կամ այն հյուս վածք նե րում ա ռա ջաց նե լու բջիջ նե րի 
գե րաճ, եր բեմն էլ քաղց կեղ։ Վի րու սը օր գա նիզմ անց նե լուց հե տո հայտն վում 
է ար յան մեջ, այ նու հետև տա րած վում է լ յար դում, փայ ծա ղում, ոսկ րու ղե ղում 
և  այլ բջիջ նե րում։

ԸՆԹԱՑՔԸ ԵՎ ՆՇԱՆՆԵՐԸ։ Լեյ կո զի դեպ քում չի կա րե լի հի վան դութ յան 
նշան ներն ա ռանձ նա հա տուկ հա մա րել։ Ն վա զում է թռչուն նե րի ա խոր ժա կը, 
նի հա րում են, խան գար վում է մար սո ղութ յու նը, դիտ վում է սա կա վար յու նութ
յուն, կա տա րը գու նատ վում է, մո րու քի դեղ նութ յուն։ Լ յար դի ախ տա հար ման 
դեպ քում հա ճախ ջրգո ղութ յուն է ա ռա ջա նում ո րո վայ նի խո ռո չի օր գան
նե րում։ Շո շա փու մից զգաց վում է ներ քին օր գան նե րի, հատ կա պես լ յար դի 
մե ծա ցում, հան գույց նե րի առ կա յութ յուն ո րո վայ նա մի զում և  ա ղիք նե րում։ 
Ար ձա նագր վում են դեպ քեր, երբ թռչու նը սատ կում է լ յար դի պայ թու մից։ Ին
ֆեկ ցիա յի այս պի սի դրսևո րում նե րը սո վո րա բար նկատ վում են ավ շա յին լեյ
կո զի դեպ քում, ո րով հա ճախ հի վան դա նում են հա վազ գի թռչուն նե րը։

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Կախ ված են հի
վան դութ յան ձևից, ծան րութ յու նից և տ ևո ղութ յու նից։ Ավ շա յին լեյ կո զին 
բնո րոշ է լ յար դի, փայ ծա ղի, ձվա րան նե րի և  այլ օր գան նե րի ավ շա յին տար րե

րի օ ջա խա յին կամ տա րած ված նե րա ճում։ 
Հատ կա պես նկա տե լի է լ յար դի մե ծա ցու
մը, ո րը հա սա կա վոր հա վե րի մոտ կա րող է 
հաս նել մինչև 800 գրա մի։ Ծա վա լով մե ծա
ցած են լի նում նաև փայ ծա ղը և  ե րի կամ նե
րը, ներ քին օր գան նե րում առ կա են խո շոր 
և մանր ճար պան ման հան գույց ներ։ 
Ն կար 20։ Ներ քին օր գան նե րում խո շոր և մանր 
ճար պան ման հան գույց նե րի առ կա յութ յու նը, 
լ յար դի ախ տա հա րում ավ շա յին լեյ կո զի դեպ
քում։

Այս պի սի ախ տա հա րում ներ են դիտ վում նաև մաշ կում, են թա մաշ կա յին 
բջջան քում և մ կան նե րում։ Լեյ կո զի միե լոի դա յին ձևով ա ռա վե լա պես ախ տա
հար վում են լ յար դը, փայ ծա ղը, ե րի կամ նե րը և ձ վա րան նե րը։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Թռ չուն նե րի լեյ կոզն ախ տո րո շում են կլի նի կա կան նշան
նե րի և  ախ տա բա նաա նա տո միա կան փո փո խութ յուն նե րի հի ման վրա։ Է րիթ
րոբ լաս տո զը կա րե լի է ախ տո րո շել ար յու նա բա նա կան ե ղա նա կով։ Լա բո րա
տոր պայ ման նե րում օգ տա գործ վում է նաև ի մու նա բա նա կան ե ղա նա կը, և 
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վի րու սի տար բե րակ ման հա մար օգ տա գոր ծում են եր կու տար բեր ռեակ ցիա
ներ՝ Կո ֆալթեստ և Ռիֆ փոր ձը։

ՏԱՐԲԵՐԻՉ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ կա տար վում է տու բեր կուլ  յո զի և Մա րե կի 
հի վան դութ յան նկատ մամբ։

ԻՄՈՒՆԻՏԵՏԸ վերջ նա կա նա պես չի ու սում նա սիր ված։ Աշ խա տանք ներ են 
տար վում, որ պես զի թռչուն նե րի ի մու նաց ման հա մար օգ տա գոր ծել այն պի սի 
պատ վաս տան յու թեր, որ իր մեջ պա րու նա կի թույլ վա րա կե լիութ յամբ օժտ
ված լեյ կո զի վի րու սի խմբա կա յին հա կա ծին։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Մ շակ ված չէ։
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ։ Ա ռա ջին հեր թին 

հսկո ղութ յուն պետք է սահ մա նել ճտա հա նութ յան հա մար ձեռք բեր ված ձվի 
նկատ մամբ։ Նոր բեր ված թռչուն նե րի վերջ նա կան ա պա հո վութ յու նը բա ցա
հայտ վում է ա ռողջ սերն դի ստաց ման դեպ քում։ Թռ չուն նե րի ա ճեց ման ժա
մա նակ անհ րա ժեշտ է պար բե րա բար ստու գում ներ կա տա րել լեյ կո զի նկատ
մամբ։ Հի վան դութ յան նկատ մամբ կաս կած վող թռչուն նե րին մե կու սաց նել 
վա րա կի մեջ կաս կած վող պայ մա նա կան ա ռողջ նե րից և ս պան դի են թար կել։ 
Ե թե լեյ կո զի ա ռանձ նա հա տուկ փո փո խութ յուն ներ են հայտ նա բեր վում ներ
քին օր գան նե րում, են թա մաշ կա յին բջջան քում և մ սե ղի քում,  ա պա ամ բող
ջութ յամբ խո տա նում են և  են թար կում օգ տա հան ման։ 

Ներ քին օր գան նե րում լեյ կո զա յին բնույ թի փո փո խութ յուն ներ հայտ նա բե
րե լու նպա տա կով անհ րա ժեշտ է պար բե րա բար կա տա րել թռչուն նե րի ստու
գիչ սպանդ։

Թռ չուն նե րի կե րա բա ժի նը հարս տաց նում են Ա և Ե վի տա մին նե րով, սե լե նի 
և կո բալ տի պատ րաս տուկ նե րով։ Այժմ մի շարք երկր նե րում աշ խա տանք ներ 
են տար վում սե լեկ ցիա յի մի ջո ցով լեյ կո զի նկատ մամբ դի մաց կուն թռչուն ներ 
ստա նա լու հա մար։

Թռչ նա նոց նե րի ախ տա հա նութ յան հա մար ա ռա ջարկ վում են օգ տա գոր ծել․
 Նիտ րո մե թիլ կար բա մի նաթթ վի մե տակ րի զո լա յին ե թեր, ո րը օգ տա գոր

ծու մից հե տո իր ազ դե ցութ յու նը պահ պա նում է մինչև 6 ա միս։ Պատ րաս տու
կը օգ տա գոր ծում են 3%ոց ջրա յին լու ծույ թի ձևով։ Մաշ կա յին մա կա բույծ նե
րի դեմ պայ քա րե լու հա մար օգ տա գոր ծում են նի կոխ լո րա նի լու ծույթ։

 Բիա նոլ, նոր սերն դի ախ տա հա նիչ (Вита Вет):
 Մակ սի Դեզ, նոր սերն դի ախ տա հա նիչ (Вита Вет):
 Թռ չուն նե րի լեյ կո զի դեմ կան խար գե լիչ պատ վաս տան յութ մշակ ված չէ։

24․1․2․7 ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ԷՆՑԵՖԱԼՈՄԻԵԼԻՏ 
Խիստ կոն տա գիոզ հի վան դութ յուն է։ ճտե րի մոտ ըն թա նում է նյար դա

յին հա մա կար գի խան գա րում նե րով, իսկ հա սա կա վոր նե րի՝ ձվատ վութ յան 
նվա զու մով: Հա րու ցի չը վի րուս է: Զ գա յու նակ են հա վե րը և փա սիան նե րը: 
Հի վան դութ յու նը տա րած վում է վա րակ ված ձվե րի ճտա հան ման մի ջո ցով: Հի
վան դութ յան հա րու ցիչ նե րի աղբ յու րը հի վանդ թռչունն է:

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ։ Ին կու բա ցիոն շրջա նը 1870 օր է: Հի վանդ ճու
տը դո ղում է, թա փա հա րում գլու խը և  ոտ քե րը: Ն կատ վում են մկա նա յին դող, 
կծկում ներ, կու րութ յուն և վեր ջում ոտ քե րի ան դա մա լու ծութ յուն: Ան կու մը 
կազ մում է 2050%: Հա սա կա վոր նե րի մոտ նյար դա յին եր ևույթ նե րը բա ցա
կա յում են:
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ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Մ շակ ված չէ, հի վանդ և կաս կա ծե լի թռչուն նե րին են թար կում 
են սպան դի։

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ։ Ճ տա հա նութ յու նը պետք է կա տա
րել ա ռողջ հա վե րից ստաց ված ձվե րով, ներ մուծ ված ճտե րին պրո ֆի լակ տիկ 
կա րան տի նում պա հել եր կու ա միս, յու րա քանչ յուր ճտա հա նութ յու նից հե տո 
թխսա հան ման մեքե նա նե րը (ին կու բա տոր) ախ տա հա նել ֆոր մա լի նի 2%ոց լու
ծույ թով: Անհ րա ժեշտ է նաև ախ տա հա նել թռչնա նո ցի օ դը՝ ախ տա հա նութ յու նը 
կա տա րե լով յո դի, քլո րի և բ ևեկ նա յու ղի գո լոր շի նե րով: Հի վանդ և կաս կա ծե լի 
թռչուն նե րին պետք է են թար կել սպան դի, իսկ ին տեն սիվ վա րակ վա ծութ յան 
դեպ քում՝ եր կու ամ սով դա դա րեց նել ճտա հա նութ յու նը և ճ տե րի ա ճե ցու մը:

Մայ րա կան կազ մում ակ տիվ ի մու նի տե տի ստեղծ ման հա մար օգ տա գործ
վում են կեն դա նի և  ի նակ տի վաց ված պատ վաս տան յու թեր․

 Վակ ցի նա թռչուն նե րի տե նո սի նո վի տի դեմ CEVAK Reo K ի նակ տի վաց
ված (“Сева”)

 Կեն դա նի լեո ֆի լի նա ցած վակ ցի նա ին ֆեկ ցիոն էն ցե ֆա լո միե լի տի դեմ 
(“Интервет”)

24․1․2․8  ԹՌՉՆԱԳՐԻՊ
Թռչ նագ րի պը (անգլ. – Highly pathogenic avian influenza) խիստ հպա վա

րա կիչ, բարձր ախ տած նութ յամբ վտան գա վոր վի րու սա յին հի վան դութ յուն է, 
ո րին բնո րոշ են սեպ տի ցե միան, շնչա ռա կան և մար սո ղա կան հա մա կար գե րի 
ախ տա հա րում նե րը:

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Շր ջա կա մի ջա վայ րում գրի պի հա րու ցի չը 
կա րող է գո յատ ևել եր կար ժա մա նակ (հատ կա պես ցուրտ ու խո նավ պայ ման նե
րում), կա յուն է pH=5,05,8 ար ժե քի դեպ քում: Վի րու սը լճե րի ջրե րում 220Cում 
պահ պան վում է 4 օր, 00Cում՝ 30 օր, թռչնաղ բում 40 Cում՝ 35 օր, իսկ սա ռեց
րած դիա կում ու մսե ղի քում՝ 105300 օր: Ան կա յուն է բարձր ջեր մաս տի ճա նի և  
ախ տա հա նիչ նյու թե րի նկատ մամբ: Թռչ նամ սի ջեր մա յին մշա կու մից վի րու սը 
30 րո պեից ոչն չա նում է 700 Cում, 5 րո պեից՝ 750 Cում, 1 րո պեից՝ 800 Cում:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ: Բարձր ախ տած նութ յան թռչնագ
րի պի վա րակն ըն թա նում 
է հա մա ճա րա կի ձևով, ո րի 
ին տեն սի վութ յու նը 90 100 
% է, ան կում նե րը կազ մում 
են գրե թե 100%: 
Ն կար 21։ Բարձր ախ տած նու
թ յան թռչնագ րի պի ան կում նե
րը:

Սուր ըն թաց քի դեպ քում ան կում ար ձա նագր վում է հի վան դութ յան ա ռա
ջին նշան նե րի դրսևո րու մից 2448 ժամ հե տո, եր բեմն մեկ շա բաթ անց: Վի
րու սը կա րե լի է ան ջա տել այն լճե րի ջրե րից, որ տեղ կան վայ րի ջրլող թռչուն
ներ: Թռչ նագ րի պի վի րու սի նկատ մամբ ըն կա լու նակ են ըն տա նի և վայ րի, 
ինչ պես նաև ջրլող թռչուն նե րը: Ա մե նից շատ հի վան դա նում են 745 օ րա կան 
բա դե րը: Ըն կա լու նակ են հա վե րը, լո րերն ու հնդկա հա վե րը, վա րակ ման են 
են թա կա նաև փա սիան նե րը, խայ տա հա վե րը, ա ղավ նի նե րը և ջայ լամ նե րը:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ: Բարձր ախ տած նութ յան թռչնա
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գ րի պի վա րակն ըն թա նում է հա մա ճա րա կի ձևով, ո րի ին տեն սի վութ յու նը 
90 100 % է, ան կում նե րը կազ մում են գրե թե 100%: Սուր ըն թաց քի դեպ քում 
ան կում ար ձա նագր վում է հի վան դութ յան ա ռա ջին նշան նե րի դրսևո րու մից 
2448 ժամ հե տո (ին տեն սիվ կլի նի կա կան փուլ), եր բեմն մեկ շա բաթ անց։ Վի
րու սը կա րե լի է ան ջա տել այն լճե րի ջրե րից, որ տեղ կան վայ րի ջրլող թռչուն
ներ: Թռչ նագ րի պի վի րու սի նկատ մամբ ըն կա լու նակ են ըն տա նի և վայ րի, 
ինչ պես նաև ջրլող թռչուն նե րը: Բարձր ըն կա լու նակ են ըն տա նի թռչուն նե րը, 
թու թակ նե րը, ջայ լամ նե րը, փա սիան նե րը, խայ տա հա վե րը, ա ղավ նի նե րը և լո
րե րը։ Բա դերն ա վե լի քիչ են ախ տա հար վում (ա մե նից շատ հի վան դա նում են 
745 օ րա կան բա դե րը), ցածր զգա յու նութ յուն ու նեն նաև այլ ջրա յին թռչուն
ներ, ինչ պես նաև ճնճղու կազ գի նե րը։ 

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Շն չա ռա կան ու ղի նե րով ներ թա փան ցած հա րու ցիչ
նե րը ակ տի վո րեն վե րար տադր վում են լոր ձա թա ղանթ նե րի է պի թե լա յին բջիջ

նե րում և  անց նում ար յան մեջ: Վա րա կու մից մի քա նի ժամ 
անց վի րու սը կլան վում է ար յան ձևա վոր տար րե րի կող մից 
և տա րած վում ամ բողջ օր գա նիզ մում, ին չի ազ դե ցութ յամբ 
քայ քայ վում են ար յան մա զա նոթ նե րի պա տե րը՝ ա ռա ջաց
նե լով բազ մա թիվ և բազ մաբ նույթ ար յու նա զե ղում ներ, այ
տուց ներ:
Ն կար 22։ Այ տուց և  ար յու նա զե ղում ներ հա վի գլխի վրա և դի մա
յին հատ վա ծում թռչնագ րի պի դեպ քում:

ԸՆԹԱՑՔԸ ԵՎ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ: Բարձր ախ տած նութ յան 
թռչնագ րի պի կլի նի կա կան նշան նե րը փո փո խա կան են, դրանք հիմ նա կա նում 
կախ ված են վի րու սի վա րա կու նա կութ յու նից, վա րակ ված թռչուն նե րի տե
սա կից, տա րի քից, պահ ված քի պայ ման նե րից, վի րու սա յին կամ ման րէա կան 
այլ հի վան դութ յուն նե րի առ կա յութ յու նից: Հիմ նա կան նշան ներն ար տա հայտ
վում են սուր ըն թաց քի դեպ քում, նկատ վում է անս պա սե լի բարձր մա հա ցու
թյուն։ Հի վանդ թռչուն ներն ան տար բեր են ար տա քին ազ դակ նե րի նկատ մամբ, 
կորց նում են ա խոր ժա կը, նվա զում է ձվատ վութ յու նը, նկատ վում է ընդ հա
նուր ընկճ վա ծութ յուն, քնկո տութ յուն, ար ցուն քա կալ վա ծութ յուն, գզգզված 
փե տուր ներ, տե սա նե լի լոր ձա թա ղանթ ներն ու կո պե րը՝ այ տուց ված և  ար յու

նալց ված, կա տարն ու գին
դե րը՝ կապ տած, սրունք նե
րը՝ ար յու նա զեղ ված։
Ն կար 23/1/։ Այ տուց, ար յու նա
զե ղում, գլխի, դեմ քի, կա տա
րի, գին դե րի և  ոտ քե րի ցիա
նոզ:

Ք թանց քե րից, բե րա նից հո սում է ծո րուն լորձ: Ա ռան ձին թռչուն նե րի մոտ 
նկատ վում են այ տուց ներ՝ գլխի, պա րա նո ցի, մո րու քի և կտ նառ քի են թա մաշ
կա յին հատ ված նե րում։ Ախ տա հար ված թռչուն նե րի քթանց քե րից ծո րա ցող 
լոր ձա հոս քի և փե տուր նե րի սոսնձ ման հետ ևան քով գլու խը նման վում է ոզ
նու։ 
1 Ձախ կողմ՝ Courtesy of Dr. J. King, College of Veterinary Medicine, Cornell University: Կենտրոն՝ 
Courtesy of “Foreign Animal Diseases,” United States Animal Health Association, 1988: Աջ կողմ՝ 
Courtesy of Dr. D. Swayne, USDA and the Center for Food Security and Public Health, Iowa State 
University:
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Ն կար 24։ Թանձր լոր ձա յին ար տադ րութ յուն քթից, բաց բե րա նով շնչա ռութ յուն և 
նև րո լո գիա կան նշան ներ։

Մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը բարձ րա նում է մինչև 440C, իսկ ան կու մից ա ռաջ 
նվա զում է մոտ 140Cով: Թո քե րի ախ տա հար ման հետ ևան քով շնչա ռա կան 
շար ժում ներն ա րա գա ցած են, լսվում են խզզոց ներ, հազ, փռշտոց: Մար սո
ղա կան ու ղի նե րի ֆունկ ցիա յի խան գար ման հետ ևան քով կղան քը լի նում է 
դարչ նա կա նա չա վուն: Հի վան դութ յան բար դաց ման հետ ևան քով զար գա նում 
են նյար դա յին եր ևույթ ներ, իսկ ան կու մից ա ռաջ նկատ վում են դո ղի նշան ներ 
և թ ևե րի մկան նե րի ջղա ձիգ կծկում ներ: Հի վանդ հա վե րի և հնդ կա հա վե րի 
կլի նի կա կան նշան նե րը շատ նման են: Հի վան դութ յան սկզբնա կան շրջա նում 
հավ կիթ նե րը լի նում են ան կեղև: 

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: Հի վան դութ յան 
գեր սուր ըն թաց քի դեպ քում ան կած թռչուն նե րի մոտ տե սա նե լի ախ տա բա
նա կան փո փո խութ յուն ներ չեն նկատ վում, իսկ սուր ըն թաց քի ժա մա նակ 
հիմ նա կա նում ախ տա հար վում են թո քե րը (ար յու նա զե ղում ներ, այ տուց ներ 
և  ար յու նալ ցում):

Ն կար 25։ Շն չա փո ղի, սրտի ար յու նա զե ղում, ար յու նա հո սութ յուն, կե րակ րա փո ղի, 
են թաս տա մոք սի նեկ րո տիկ բոր բո քում։

ԱԽՈՐՈՇՈՒՄԸ: Այն կա տար վում է հա մա ճա րա կա բա նա կան, կլի նի կա կան 
նշան նե րի, ախ տա բա նաա նա տո միա կան տվյալ նե րի հի ման վրա, ինչ պես նաև 
վի րու սա բա նա կան, շճա բա նա կան՝ հե մագլ յու տի նա ցիա յի, հե մագլ յու տի նա
ցիա յի ար գե լակ ման ռեակ ցիա նե րով, ի մու նա կեն սա բա նա կան փոր ձե րի և լա
բո րա տոր ստու գում նե րի (թես տա վո րում) մի ջո ցով: Վի րու սի ակ տի վութ յան 
ո րոշ ման ու պատ վաստ ման արդ յու նա վե տութ յան գնա հատ ման հա մար կի րա
ռում են մի քա նի շճա բա նա կան մե թոդ ներ (DIVA ե ղա նակ), ո րոնց հա մար անհ
րա ժեշտ է օգ տա գոր ծել տար բեր նեյ րա մի նի դազ ներ, օ րի նակ՝ H5N2 կամ H5N9:

ԻՄՈՒՆԻՏԵՏԸ: Հի վան դա ցածա ռող ջա ցած թռչուն նե րը ձեռք են բե րում 
6 ա միս տևո ղութ յամբ հետ վա րա կա յին ի մու նի տետ: ՄԱԿի պա րե նի և գ յու
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ղատն տե սութ յան մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յու նը (FAO) և կեն դա նի նե րի 
ա ռող ջութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յու նը (OIE) ե րաշ խա վո րել 
են ո րոշ պատ վաս տան յու թե րի օգ տա գոր ծու մը: Ակ տի վազրկ ված է մուլ սաց
ված պատ վաս տան յու թե րը ստաց վել են վա րակ ված հա վի սաղ մի հարպտ ղա
յին (ա լան թոի սա յին) հե ղու կից: Պատ վաս տում են 45 օ րա կա նից մեծ հա վե րին, 
հնդկա հա վե րին և բա դե րին, այն նե րար կում են եր կու ան գամ՝ 30 օր ընդ մի
ջու մով են թա մաշ կա յին ե ղա նա կով: Լիա տա րիք և  եր կա րակ յաց թռչուն նե րին 
(սա գեր, դե ղին հա վեր) պետք է նե րար կել ա վե լի մեծ բաժ նե չա փով:

ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՉ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Թռչ նագ րի պը տար բե րա կում են Բարձր 
ախ տած նութ յամբ Ն յու քասլ յան հի վան դութ յու նից, Թռ չուն նե րի խո լե րա յից 
(Pasteurella multocida), Միկ րոպ լազ մո զից (Mycoplasma gallisepticum), Ք լա մի
դիո զից (Chlamydophila psittaci), Վա րա կիչ բրոն խի տից (coronavirus), Վա րա կիչ 
լա րին գոտ րա խեի տից, մկա նա յին թո քա բոր բից (Aspergillus fumigatus) և  այլն։

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ: Անհ րա ժեշտ է 
հսկո ղութ յուն սահ մա նել և պատ վաս տում ներ կա տա րել սահ մա նա մերձ գո
տի նե րում: Հար կա վոր է հա վազ գի նե րին, հնդկա հա վե րին, ա ղավ նի նե րին, 
սի րա մար գե րին պատ վաս տել Ն յու քասլ յան հի վան դութ յան դեմ, ար գե լել 
թռչուն նե րի, դրանց մսի վա ճառ քը, իսկ ան կած և հի վանդ թռչուն նե րին չպետք 
է օգ տա գոր ծել որ պես ա նաս նա կեր:

Հի վանդ և հի վան դութ յան մեջ կաս կած վող թռչուն նե րին ոչն չաց նում են 
ա նար յուն ե ղա նա կով և  այ րում դիակ նե րը: Ա նա պա հով տա րածք նե րում ար
գե լում են թռչուն նե րի տե ղա շար ժը և սահ մա նում ին տեն սիվ հսկո ղութ յուն: 
Խոր հուրդ է տրվում ստու գում ներ կա տա րել վայ րի թռչուն նե րի նկատ մամբ 
և  ար գե լել դրանց մուտ քը տվյալ տա րածք: 

Աշ խա տող նե րը պետք է կրեն ան հա տա կան պաշտ պա նիչ մի ջոց ներ՝ ան
ջրա թա փանց գոգ նոց ներ, միան վագ օգ տա գործ ման P2, N97 շնչա դի մակ ներ, 
ռե տի նե ձեռ նոց ներ, ռե տի նե կո շիկ ներ և  ակ նոց ներ: Օգ տա գոր ծե լուց հե տո 
ի րե րը պետք է վնա սա զեր ծել: Վա րակ ված գո տում, տա րածք նե րում, տնտե
սութ յուն նե րում ան մի ջա պես հայ տա րար վում է կա րան տին, ստուգ վում են 
վա րա կի տա րած ման սահ ման նե րը:  Ա ռա վել ման րա մասն տե ղե կատ վութ յան 
հա մար տես՝ ՀՀ կա ռա վա րութ յան 19 հուն վա րի 2006 թվա կա նի N 480Ն ո րո
շու մը «Թռչ նագ րի պի բարձր ախ տա ծին հա մա վա րա կութ յան հա կազդ ման 
հա կա հա մա ճա րա կա յին մի ջո ցա ռում նե րի» Ազ գա յին ծրա գիր՝ https://www.
arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=23574 ։

24․1․3 ՍՆԿԱՅԻՆ ԾԱԳՄԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Դա սա կար գու մը․

 Սն կա յին ծագ ման հի վան դութ յուն ներ (մի կոզ ներ)
 Աս պեր գիլ  յոզ
 Կան դի դոզ
 Ֆա վուս ( Պար շա կամ սպի տակ կա տար կամ տրի խո ֆի տիա) և  այլն

24․1․3․1 ԱՍՊԵՐԳԻԼՅՈԶ
Աս պեր գիլ յո զը սուր և ք րո նիկ ըն թաց քով շնչա ռա կան ու ղի նե րի հի վան դութ

յուն է, հազ վագ յուտ դեպ քե րում նկատ վում է ո րո վայ նա յին, վիս ցե րալ (ըն դե րա
յին) և հա մա կար գա յին ախ տա հա րում նե րով։ Հի վան դութ յու նը ա ռա ջաց նում է 
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Aspergillus fumigatusը։ Աս պեր գիլ յո զի սնկե րը (ա վե լի քան 300 տե սակ) ա ռա
ջաց նում են վա րա կի միայն մի մա սը: Թռ չուն նե րի աս պեր գիլ յոզ ա ռա ջա նում 
է տար բեր տե սա կի ախ տա ծին սնկե րից, բո լոր սնկե րի պատ ճա ռած հի վան դու
թ յուն նե րը ա նուղ ղա կիո րեն կոչ վում են թռչուն նե րի Aspergillosis: Աս պեր գիլ
նե րի ո րոշ տե սակ ներ (դե ղին, ծխա գույն, սև  են) ա ռա ջաց նում են մաշ կի, լոր
ձա թա ղանթ նե րի, ներ քին օր գան նե րի աս պեր գի լոզ սնկա յին հի վան դութ յու նը: 
Հա ճախ այն ա ռա ջա նում է այլ հի վան դութ յուն նե րից թու լա ցած թռչուն նե րի 
մոտ, հա րու ցիչ նե րը բե րա նի խո ռո չի լոր ձա թա ղան թով, շնչու ղի նե րով թա փան
ցե լիս: Ներ քին օր գան նե րի աս պեր գի լոզ կա րող է ա ռա ջա նալ ոչ ճիշտ կամ շատ 
եր կա րատև հա կա բիո տիկ ներ, հոր մո նա յին պատ րաս տուկ ներ և  այլ դե ղան յու
թեր օգ տա գոր ծե լիս, ո րի հետ ևան քով խախտ վում են ման րէա յին ֆլո րա յի բնա
կա նոն հա րա բե րակ ցութ յու նը, օր գա նիզ մի ի մու նա յին վի ճա կը։

Աս պեր գիլ նե րը կա րող են դառ նալ վայ րի ու ըն տա նի թռչուն նե րի (ա ղավ
նի, սագ, կա րապ, հնդկա հավ և  այլն) շնչա փո ղի, օ դա պար կի, թո քե րի ծանր 
հի վան դութ յուն նե րի (աս պեր գի լոզ) և  ոչն չաց ման պատ ճառ:  Հի վան դութ յան 
ա ռա ջաց մա նը նպաս տում են նաև կե րակ րու մը բոր բոս նած ա նաս նա կե րե րով 
(հին հա ցի, պան րի կտոր նե րի, բան ջա րե ղե նի, պտուղ նե րի, տար բեր բուս. 
մնա ցորդ նե րի), ինչ պես նաև ոչ բա վա րար զոո հի գիե նիկ պայ ման նե րը՝ սա կավ 
օ դա փո խութ յու նը, բարձր խո նա վութ յու նը (երբ պա տե րին նստում է սև բոր
բոս), թույլ լու սա վո րութ յու նը կամ ար հես տա կան լու սա վո րութ յու նը, աղ քատ 
կե րակ րու մը, ստրե սը։

Մար դը և  այլ թռչուն ներ հիմ նա կա նում չեն կա րող վա րակ վել Աս պեր գիլ
յո զով հի վանդ թռչուն նե րից, քա նի որ այս հի վան դութ յու նը ան հա տա կան է, 
բայց բարձր ախ տա ծին սնկե րի քա նա կի ա վե լաց ման հետ կա րող են ար տա
զա տել ար տա քին մի ջա վայր և զար գա նալ նոր թռչուն նե րի օր գա նիզ մում։

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԸՆԹԱՑՔԸ։ Աս պեր գիլ  յո զը, ինչ պես նաև 
մի կո բակ տե րիո զի դեպ քում հի վան դութ յու նը կա րող է զար գա նալ տա րի նե
րի ըն թաց քում մինչև նշան նե րի ի հայտ գա լը։ Այն կա րող է ըն թա նալ ինչ պես 
սուր, երբ թռչու նը կա րող է սատ կել մի քա նի օր վա ըն թաց քում, և ք րո նիկ, ո րը 
կա րող է զար գա նալ տա րի նե րով։ Ճ տե րի մոտ նկատ վում է շնչար գե լութ յուն, 
լար ված և ծանր շնչա ռութ յուն։ Եր բեմն կա րող են հայտն վել խռոց ներ, ցիա
նոզ և պա նոֆ տալ միտ /1/։

Ն կար 26 Ճ տի աս պեր գիլ  յոզ խռո ցի և  ակ նա յին պա նոֆ տալ մի տի եր ևույ թով։
Աս պեր գիլ  յո զի հան գու ցա յին ձևի ժա մա նակ թո քե րում նկատ վում են բազ

մա թիվ մոխ րասպի տա կա վուն կամ դեղ նա վուն խիտ հան գույց ներ։

1 Պանոֆտալմիտ՝ աչքի բոլոր թաղանթների սուր բորբոքում։
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Ն կար 27։ Աս պեր գիլ  յո զի հան գու ցա յին ձև՝ թո քե րում մոխ
րասպի տա կա վուն կամ դեղ նա վուն խիտ հան գույց նե րի 
առ կա յութ յուն։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Վա րակ վա ծի զար գա ցու մից ի վեր, նրա փո խանց ման, 
ախ տո րոշ ման և բուժ ման ու ղի նե րը նույնն են, ո րի հա մար օգ տա գործ վում է  
«աս պեր գիլ  յոզ» տեր մի նը։

ԻՄՈՒՆԻՏԵՏԸ։ Աս պեր գիլ  յո զը կա րող է զար գա նալ բո լոր տա րի քա յին 
խմբե րի թռչուն նե րի մոտ՝ սկսած նաև ձվի զար գաց ման հետ։ Յու րա քանչ յուր 
թռչուն ոչ բա վա րար պայ ման նե րի առ կա յութ յուն դեպ քում կա րող է հի վան
դա նալ Աս պեր գիլ  յո զով։ Ա ռող ջա նա լուց հե տո թռչուն նե րը կրկին կա րող են 
հի վան դա նալ, ե թե ոչ բա վա րար պայ ման նե րը պահ պան վեն։ 

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ 
Հիմ նա կա նում օգ տա գոր ծում են․

 Հա կա բիո տիկ ներ և ֆուն գի ցիդ ներ։ 
 Հա կասն կա յին պատ րաս տուկ նե րը ոչ միշտ են արդ յու նա վետ։ 
 Կա րե լի է օգ տա գոր ծել նիս տա տին և պղն ձի սուլ ֆատ (1:20000) խմե լու 

ջրի հետ։
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Ա պա հո վել թռչնի հա մար ժեք շար ժու մը, կե րակ րու

մը, զոո հի գիե նիկ բա վա րար պայ ման նե րի ա պա հո վու մը, սթրե սի ա ռա ջաց
ման գոր ծո նի վե րա ցու մը։

24․1․3․2 ԿԱՆԴԻԴՈԶ
Թռ չուն նե րի Կան դի դո զը հա ճախ հան դի պող հի վան դութ յուն է, ո րը ար տա

հայտ վում է մար սո ղա կան ու ղու լոր ձա թա ղանթ նե րի ախ տա հա րու մով՝ հա
րու ցիչ Candida albicans սնկի մի ջո ցով, ո րը, ինչ պես հայտ նի է, ա ռա ջա նում է 
երկ րոր դա յին ին ֆեկ ցիա յի արդ յուն քում։ Հի վան դութ յու նը տա րած ված է գրե
թե բո լոր երկր նե րում և հա մար վում է շատ վտան գա վոր ըն տա նի թռչուն նե րի 
հա մար, հի վան դութ յու նից հե տո  մա հա ցութ յան ել քը կազ մում է շուրջ 100 %:

Հի վան դութ յու նը հա ճախ ա ռա ջա նում շատ եր կա րատև հա կա բիո տիկ ներ, 
հոր մո նա յին պատ րաս տուկ ներ և  այլ դե ղան յու թեր օգ տա գոր ծե լիս, ո րի հետ
ևան քով խախտ վում են ման րէա յին ֆլո րա յի բնա կա նոն հա րա բե րակ ցութ յու
նը, օր գա նիզ մի ի մու նա յին վի ճա կը, ինչ պես նաև ոչ բա վա րար զոո հի գիե նիկ 
պայ ման նե րը ։

ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Ախ տա ծին սնկե րը դրսևո րում են տար բեր կա յու նութ
յուն ար տա քին ազ դե ցութ յուն նե րին։ Հո ղում կա րող են կեն դա նի մնալ 37 
ա միս։ Վե րաց նել հնա րա վոր է 1015 րո պե ե ռաց նե լուց հե տո։ Լավ արդ յունք է 
տա լիս ուլտ րա մա նու շա կա գույն ճա ռա գայթ նե րը հա մակ ցե լով քի միա կան մի
ջոց նե րի հետ, ինչ պի սիք են յոդ, գլի ցե րին և ք լո րա մին պա րու նա կող դե ղե րը։ 

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԸՆԹԱՑՔԸ։ 
Թռ չուն նե րը թույլ են, ընկճ ված և  ա րագ հյուծ վում են։ Ն րանց մոտ կա րե լի 

է հայտ նա բե րել ցնցում ներ։ Հա սա կա վոր թռչուն նե րը կա րող են հի վան դու
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թյու նը տա նել ոչ ու ժեղ ար տա հայտ ված, բայց միև նույն ժա մա նակ կրել միկ
րոբ նե րը։ Հի վան դի մոտ նկատ վում է ջեր մութ յան բարձ րա ցում և կա րող են 
կա ղալ։ Ըն տա նի թռչուն նե րը կորց նում են փե տուր նե րը և դիտ վում են ա նա
ռողջ։ Հի վանդ նե րը լավ չեն ու տում և կորց նում են ա ճը։ Հա ճախ շնչում են 
դժվա րութ յամբ։ Ընդ հա նուր առ մամբ, կա րող են պառ կած լի նել և դժ կա մու
թյամբ տե ղա շարժ վել ու քրո նիկ նի հա րել։

ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Ն կատ վում են զո բի և կե րակ րա
փո ղի ախ տա հա րում, լոր ձա թա ղան թի դի ֆու զա յին և տե ղա յին հաս տա ցում

ներ, կնճռոտ ված տես
քով, սպի տակ՝ հի շեց նե լով 
սրբի չի։
Ն կար 28 Թռ չուն նե րի կան
դի դո զի դեպ քում կե րակ
րա փո ղի ախ տա հա րում և 
լոր ձա թա ղան թի բոր բո քում։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Ախ տո րո շու մը հաս տատ վում է ախ տա հար ված լոր ձա
թա ղանթ նե րի հյուս ված քա բա նա կան հե տա զո տութ յան հի ման վրա հայտ նա
բեր ված սնկի հի ֆե րը։

ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՉ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Կան դի դո զը պետք է տար բե րել տար բեր 
ին ֆեկ ցիա նե րից և վի տա մի նա յին ան բա վա րա րութ յու նը կե րա բաժ նում։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։
Հիմ նա կա նում օգ տա գոր ծում են․

 Պղն ձի սուլ ֆատ (1:20000) խմե լու ջրի հետ։
 Նիս տա տին, ամ ֆո տե րի ցին Բ, նատ րիու մա կան աղ։ Լ րա ցու ցիչ բուժ

ման հա մար օգ տա գոր ծում են նաև յո դի ջրա յին լու ծույթ նույն պես։
 Նիս տա տի նի օգ տա գոր ծու մը խմե լու ջրի կամ կե րի հետ է ֆեկ տիվ է 

հնդկա հա վե րի կան դի դոզ դեպ քում։
 Խոր հուրդ է տրվում օգ տա գոր ծել նաև Բայտ րիլ, ո րը ներ մուծ վում է ան

մի ջա պես կո կոր դի մեջ, զգու շութ յամբ շնչա ռա կան օր գան ներ չընկ նե լու հա
մար։ Ան մի ջա պես 2 ժա մից հե տո կո կոր դի մեջ ներ մու ծում են բա նա կան պրո
բիո տիկ ներ օգ տա կար բակ տե րիա նե րով։

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Շի նութ յու նը ախ տա հա նում են օգ տա գոր ծե լով հա
տուկ դե ղան յու թեր։ Վե րահս կում են ա նաս նա կե րը և հե տա զո տում այն 
նա խա պես հի վան դութ յու նը վաղ շրջա նում հայտ նա բե րե լու հա մար։ Տն տե
սութ յուն նե րում օգ տա գոր ծում են ֆուն գո ցիդ մի ջոց ներ, որ պես լրա ցու ցիչ 
անվ տան գութ յան մի ջո ցա ռում։

24․1․3․3 ՖԱՎՈՒՍ (ՊԱՐՇԱ)
Ֆա վու սը, սպի տակ կա տա րը կամ 

տրի խո ֆի տիան քրո նիկ ըն թաց քով 
հի վան դութ յուն են, ո րոնք ար տա
հայտ վում են գլխի մաշ կի ան փետ րա
ծածկ հատ վա ծի դեր մա տո մի կո զով։ 
Ծանր ըն թաց քի ժա մա նակ ախ տա
հար վում են փետ րա յին հատ վա ծի 
մաշ կը և փե տուր նե րի ծայ րե րը։

Ն կար 29 Թռ չուն նե րի Ֆա վուս՝ սպի տակ կա տար և գլ խի ախ տա հա րում։
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Ֆա վու սը ա ռա ջա նում է  է պի դեր մա ֆի տա յին սնկից, ո րը ստա ցել է ան
վա նում Trichophiton Gallinae: Հի վան դութ յու նը հան դի պում է ամ բողջ աշ
խար հում, որ տեղ արդ յու նա բե րա կան թռչնա բու ծութ յու նը զար գա ցած է, իսկ 
ա ռա վել ախ տա ծին շտամ նե րը ան ջատ վել են ա սիա կան երկր նե րից։

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ։ Հի վան դութ յան ի հայտ գա լու ա ռաջ
նա յին աղբ յու րը կա րող են լի նել հա րուց չի թաքն ված փո խան ցող նե րը, ո րոնց 
մոտ չեն նկատ վում հի վան դութ յան բնո րոշ նշան ներ։ Չի բա ցառ վում նաև, որ 
վա րակ ման գոր ծոն կա րող են լի նել նաև հա մակց ված կե րե րը, ո րոնք պա րու
նա կում են սնկի սպոր նե րը, ինչ պես նաև ոչ բա վա րար պահ ման պայ ման նե րը՝ 
բարձր խո նա վութ յու նը, միա կող մա նի, ոչ լիար ժեք կե րա բա ժի նը, ո րը ի ջեց
նում է  թռչուն նե րի դի մադ րո ղա կա նութ յու նը։ Հի վան դութ յու նը նկատ վում է 
բո լոր տե սա կի թռչուն նե րի մոտ։

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ։ Գաղտ նի շրջա նը տևում է մի քա նի շա բա
թից (փոր ձա րա րա կան վա րակ ման դեպ քում) մինչև մի քա նի ա միս (բնա կան 
վա րակ վա ծութ յան պայ ման նե րում)։ Սկզբ նա կան շրջա նում նկատ վում են  
կլո րա վուն սպի տակ բծեր մաշ կի հատ վա ծում, այ նու հետև սուր վա րակ վա
ծու թյան պայ ման նե րում կավ ճան ման թա ղան թով պատ վում են մինչև պա րա
նո ցի փետ րա վոր մա սը։ Սա հա մար վում է սնկի զար գաց ման վերջ նա կան փու
լը, ո րը ա վարտ վում է կե ղա կալ մամբ (սկու տուլ)։ Հի վանդ թռչու նը դառ նում 
է թույլ, ընկճ ված, նկատ վում է ա նե միա և սո վո րա բար նկատ վում է դիա րեա։ 
Սուր ըն թաց քի ժա մա նակ հի վան դութ յան ըն թաց քը տե ղա փոխ վում է ո րո
վայ նա յին պա տը և կ լոա կա յի հատ վա ծը։ Այդ հատ վա ծում փե տուր նե րը թափ
վում են, մաշ կը դառ նում է կարմ րա վուն և ցա վոտ։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Հի վան դութ յան ախ տո րո շու մը դժվա րութ յուն չի ստեղ
ծում, ե թե ար տա հայտ ված են տի պիկ փո փո խութ յուն նե րը գլխի հատ վա ծում։ 
Վերջ նա կան ախ տո րո շու մը հաս տատ ման հա մար  անհ րա ժեշտ է անց կաց նել 
միկ րոս կո պիկ հե տա զո տութ յուն սնկի առ կա յութ յան նկատ մամբ։ Կաս կա ծե լի 
դեպ քե րում ի րա կա նաց նում են մի ջա վայ րե րի ա ճե ցու մը։

ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՉ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Անհ րա ժեշտ է բա ցա ռել քո սը և թռչ նի 
ծա ղի կը։ Քո սի դեպ քում քեր վածք նե րում հայտ նա բեր վում են տզե րը։ Ծա ղի
կի ժա մա նակ նկատ վում է բե րա նի լոր ձա թա ղանթ նե րի  և կե րակ րա փո ղում 
դիֆ տե րիկ (լո ռան ման) բոր բո քում։ 

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Ա ռա ջարկ վում են բազ մա թիվ պրե պա րատ ներ, ինչ պի սիք են․
 Յոդ գլի ցե րի նա յին խառ նուր դը 1։6 հա րա բե րութ յամբ;
 5 % ֆե նո լի և ֆոր մա լի նի լու ծույ թը;
 Գ րի զեո ֆուլ վին 40 մլ/կգ թռչնի կեն դա նի քա շի հաշ վով:

Սա կայն  վե րը նշված մի ջոց նե րը ու նեն թե րութ յուն՝ կապ ված եր կա րատև 
կի րառ ման հետ 1420 օր, ո րը խնդիր է արդ յու նա բե րա կան թռչնա ֆաբ րի կա
նե րում կի րա ռե լու հա մար։ 

Վեր ջի նիս հետ կապ ված կի րառ վում են ֆուն գո ցիդ ազ դե ցութ յան աե րո
զո լա յին պատ րաս տուկ ներ․

 Բիա նո լի, կաթ նաթթ վի, յո դէ թիլգլ  յու կո լի լու ծույթ․
 Հա կասն կա յին պատ րաս տուկ ներ՝ զո նի տոն, ռե վո լին, նիս տա տին և  այլն։

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Կան խար գել ման հա մար անհ րա ժեշտ է մշա կել կե
րը պատ րաս տուկ նե րով, ո րոնք կպահ պա նեն ո րա կը, կոն սեր վատ նե րի կի
րառ մամբ, իսկ սնկի սպոր նե րով կաս կա ծի դեպ քում՝ պղնձի կու պո րո սի 
(պղնձի  սուլ ֆատ կամ պղնձա ջարսպ) լու ծույ թով։ Թռ չուն նե րի ա վե լի խիտ 
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պահ ված քի դեպ քում բոր բո սի ախ տա հան ման հա մար կա րե լի է կի րա ռել․
 4 %ոց ցածր դիս պեր սա կան (փո շիա ցող) աե րո զո լա յին թթվա յին լու

ծույթ ներ
 Բիա նո լի լու ծույթ

24․1․4 ՄԱԿԱԲՈՒԾԱՅԻՆ ԾԱԳՄԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 (ՀԵԼՄԻՆԹՈԶՆԵՐ)
Դա սա կար գու մը։

 Մա կա բու ծա յին հի վան դութ յուն ներ
▻ Տ րե մա տո դոզ ներ

 Հա վե րի պրոս թո գո նի մոզ
 Բա դե րի և սա գե րի է խի նոս տո մա տի դոզ ներ

▻ Ցես տո դոզ ներ
 Հա վե րի ցես տո դոզ ներ
 Հա վե րի դա վե նիոզ
 Հա վե րի ռե յե տի նոզ ներ
 Սա գե րի և բա դե րի դրե պա նի դո տե նիոզ

▻ Նե մա տո դոզ ներ
 Աս կա րի դոզ
 Հե տե րա կի դոզ
 Թռ չուն նե րի ստրոն գիլ  յա տոզ ներ՝ Ա մի դոս տո մոզ սա գե րի, Սին գա մոզ
 Բա դե րի Տետ րա մե րոզ
 Բա դե րի Ստ րեպ տո կա րոզ 

▻ Ա կան տո ցե ֆալ յոզ ներ
 Բա դե րի պո լի մոր ֆոզ (ջրլող թռչուն նե րի ա կան տո ցե ֆալ յոզ ներ)

▻ Նա խա կեն դա նի նե րով պայ մա նա վոր ված հի վան դութ յուն ներ թռչուն նե րի
 էյ մե րիոզ ներ (կոկ ցի դիոզ)
 Մաս տի գո ֆո րոզ ներ (թռչուն նե րի հիս տո մո նոզ)

▻ Նա խա կո րի զա վոր ներ
 Թռ չուն նե րի բո րել  յոզ

▻ Տ զե րով պայ մա նա վոր ված հի վան դութ յուն ներ
 Թռ չուն նե րի Կ նե մի դո կոպ տոզ 
 Փետ րա կեր ներ և մա զա կեր ներ

▻ Ս պի րո խետ նե րի/1/ կող մից ա ռա ջաց րած հի վան դութ յուն ներ
 Ս պի րո խե տոզ թռչուն նե րի (տրե պո նե մոզ) և  այլն

24․1․4․1 ՏՐԵՄԱՏՈԴՈԶՆԵՐ
24․1․4․1․1 ՀԱՎԵՐԻ ՊՐՈՍԹՈԳՈՆԻՄՈԶ
Տ րե մա տո դոզ նե րը հի վան դութ յուն ներ են, ո րի հա րու ցիչ նե րը՝ տրե մա տոդ նե

րի կամ ծծան նե րի դա սին պատ կա նող տար բեր տե սա կի որ դեր են։ Պ րոս թո գո
նի մո զը ա ռա ջաց վում է Prosthogonimus սե ռին պատ կա նող տրե մա տոդ նե րի մի 
քա նի տե սակ նե րի կող մից։ Հա րու ցիչ նե րը պատ կա նում են Prosthogonimrdae ըն
1 ՍՊԻՐՈԽԵՏՆԵՐ՝ միկրոօրգանիզմներ, որոնց բջիջները նման են բարակ ոլորված թելի 
(տրամագիծը՝ 0.10.6, երկարությունը՝ 550 մկմ): Սրանք միջանկյալ տեղ են զբաղեցնում նա խա կեն
դա նիների և բակտերիաների միջև:
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տա նի քին և Fasciolata են թա կար գին: Պ րոս թո գո նի մոզ նե րով վա րակ վում են հա
վե րը, հնդկա հա վե րը, սա գե րը, բա դե րը և  այլ թռչուն ներ: Մե ծա հա սակ թռչուն նե
րի մոտ հա րու ցիչ նե րը մա կա բուծ վում են ձվա փո ղե րում, իսկ մատ ղաշ նե րի մոտ՝ 
ֆաբ րից յան պա յու սա կում, եր բեմն էլ ու ղիղ ա ղի քում կամ կո յանց քում:

ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հա րու ցիչ նե րը եր կուսն են՝ 
Prosthogonimus ovatusը, ո րը տան ձան ման, 36մմ  եր կա րութ յամբ և 12մմ լայ նու
թյամբ տրե մա տոդ է, ո րի ո րո վայ նա յին ծծա նը եր կու ան գամ մեծ է բե րա նա յին ծծա
նից: Երկ րորդ հա րու ցի չը P. Cuneatusն  է, ո րը իր կա ռուց ված քով ա ռանձ նա պես չի 
տար բեր վում ա ռա ջի նից: Հա րու ցիչ նե րի ձվե րը դեղ նա գոր շա վուն գույ նի են։ 

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Պ րոս տո գո նի մուս նե րը կեն սա հել մինթ ներ 
են: Ն րանց վերջ նա կան տե րերն են հա վե րը, հնդկա հա վե րը, սա կավ՝ բա դե րը 
և սա գե րը, վա րակ վում են նաև վայ րի թռչուն նե րը։ Մի ջանկ յալ տե րերն են 
Bithynia leachi, Gyraulus albus և  այլ սե ռե րին պատ կա նող ջրա յին խխունջ նե
րը, իսկ լրա ցու ցիչ մի ջանկ յալ տե րերն են Libellula, Anax, Cordulia սե ռե րին 
պատ կա նող ճպուռ նե րը: Հի վանդ թռչուն նե րը ար տա քին մի ջա վայր են ար
տա զա տում հա րու ցի չի ձվե րին, ո րոնց մեջ ջրա յին մի ջա վայ րում 814 օ րում 
ձևա վոր վում է մի րա ցի դիան, ո րը   հե տա գա յում ներ թա փան ցե լով մի ջանկ յալ 
տի րոջ ջրա յին խխունջ նե րի օր գա նիզ մը 2527°C ջեր մաս տի ճա նի պայ ման նե
րում, 45 օ րում անց նե լով տրե մա տոդ նե րին բնո րոշ զար գաց ման բո լոր շրջան
նե րը, վեր է ած վում ցեր կա րիա նե րի, վեր ջին ներս էլ նրանց լքե լով բե րա նի 
կամ հե տանց քի մի ջո ցով, ներ թա փան ցում են լրա ցու ցիչ մի ջանկ յալ տե րե րի 
ճպուռ նե րի օր գա նիզ մը և 70 օ րից նրան ցից ձևա վոր վում են ին վա զիոն մե
տա ցեր կա րիա նե րը: Վերջ նա կան տե րե րը՝ թռչուն նե րը, վա րակ վում են ու տե
լով մե տա ցեր կա րիա նե րով վա րակ ված ճպուռ նե րին: Թռ չուն նե րի օր գա նիզ
մում մե տա ցեր կա րիա նե րից մինչև ի մա գո յի ձևա վո րու մը տևում է 714 օր:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Այս հի վան դութ յու նը տա րած ված Հա յաս
տա նի խո նավ և  ան տա ռոտ շր ջան նե րում: Հի վան դութ յու նը ա ռա վել ծանր ըն
թացք ու նե նում է հա սա կա վոր թռչուն նե րի մոտ:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հա րու ցիչ նե րը սկզբում մե խա նի կո րեն վնա սում են 
ձվա տար խո ղո վակ նե րի պա տե րը, այ նու հետև ներ թա փան ցե լով կրա յին, հե
տա գա յում սպի տա կու ցա յին գեղ ձե րի մեջ, խախ տում են վեր ջին նե րիս գոր ծու
նեութ յու նը: Ար տադր ված մե ծա քա նակ կի րը և ս պի տա կու ցը ար գե լա կում են 
ձվա փո ղե րի ար տա զա տիչ գոր ծու նեութ յու նը, ո րի հետ ևան քով դա դա րում է 
հա վե րի ձվա զա տութ յու նը: Պայ ման ներ են ստեղծ վում երկ րոր դա յին միկ րոֆ
լո րա յի ներդր ման և բոր բո քում նե րի ա ռա ջաց ման հա մար, իսկ ե րի տա սարդ 
թռչուն նե րի մոտ խան գար վում է ֆաբ րից յան պա յու սա կի հոր մո նալ գոր ծու
նեութ յու նը: Այս հի վան դութ յան վա րա կա մեր ժութ յու նը ու սում նա սիր ված չէ:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Հի վան դութ յու նը ար տա հայտ վում է ե րեք շրջան նե րով․
 Ա ռա ջին շրջա նի տևո ղութ յու նը մեկ ա միս է, ո րի ժա մա նակ հի վանդ 

թռչուն նե րը ար տաք նա պես չեն տար բեր վում ա ռողջ նե րից, սա կայն հա վե րը 
ա ծում են բա րակ, եր բեմն էլ փա փուկ թա ղան թով ձվեր, այս շրջա նի վեր ջում 
ձվե րը ծածկ ված են լի նում միայն են թակ ճե պա յին թա ղան թով և  ընկ նե լիս ան
մի ջա պես պատռ վում են; 

 Երկ րորդ շրջա նի ըն թաց քում (տևո ղութ յու նը մեկ շա բաթ) թռչուն նե րը 
լի նում են ընկճ ված, նրանց մոտ նկատ վում է ա խոր ժա կի նվա զում, պա րա
նո ցը ձգում են, հա ճա խա կի կա տա րում են բե րա նով օ դի կլան ման շար ժում: 
Մե ծա նում է ո րո վայ նի ծա վա լը, և հա վե րը դառ նում են դժվա րա շարժ: Հա վե
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րը եր կար ժա մա նակ նստում են, բայց չեն ա ծում, կո յանց քից ար տա զատ վում 
է կրան ման զանգ ված: 

 Եր րորդ շրջա նի ըն թաց քում փե տուր նե րը կորց նում են ի րենց փայ լը, 
բարձ րա նում է մարմ նի ընդ հա նուր ջեր մաս տի ճա նը, ու ժե ղա նում են ծա րա վի 
զգա ցու մը և շր ջա պա տի նկատ մամբ ան տար բե րութ յու նը: Ո րո վայ նի ծա վա լի 
մե ծաց ման հետ ևան քով հա վե րը քայ լում են բա դան ման, ո րո վայ նը շո շա փե
լիս նկատ վում է ցա վազ գա ցութ յուն և  ան հանգս տութ յուն: Կո յանց քը լի նում 
է կարմ րած և բոր բոք ված: Հա վե րը սատ կում են պե րի տո նի տից և  ինք նա թու
նա վո րու մից:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ   ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:   Ըն կած   հա վե
րին հեր ձե լիս հայտ նա բե րում ենք ո րո վայ նամ զի կարմ րութ յուն, իսկ ո րո վայ
նի խո ռո չում թա րա խա յին էք սու դատ: Ձ վա փո ղե րը, կո յանց քի պա տե րը լի
նում են հաս տա ցած և բոր բոք ված:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Ախ տո րո շում են հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րի, 
կլի նի կա կան նշան նե րի և դիակ նե րի հերձ ման արդ յունք նե րի հի ման վրա: Կո
յանց քից վերցր ված ար տա զա տու կը հե տա զո տում են Շ չեր բո վի չի մե թո դով, 
իսկ հա րու ցիչ նե րին հայտ նա բե րե լու նպա տա կով կղկղան քը հե տա զո տում են 
հա ջոր դա կան լվա ցում նե րի մե թո դով:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Նախ կի նում ա ռա ջարկ վող բո լոր դե ղան յու թե րը թույլ արդ
յու նա վետ էին: Ներ կա յումս բուժ ման նպա տա կով ա ռա ջարկ վում է․

 Ա տա զոլ՝ 1 հա բը 15 կգ թռչ նա զանգ վա ծին, միան վագ, կե րի հետ:
 Հեք սաք լո րէ թան՝ 0,20,5գ /հա վին
 Չորսք լո րա յին ած խա ջուր՝ 25մլ/թռչ նին, կապ ված վի ճա կից և տա րի քա

յին խմբից, բե րա նով, ռե տի նե խո ղո վա կի մի ջո ցով։
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Թռ չուն նե րին ար գել վում է վաղ ա ռա վոտ յան կամ էլ 

անձր ևից հե տո թող նել ջրամ բար նե րի տա րածք կամ էլ ան տառ ներ: Ա նա պա
հով տա րածք նե րում ա ռա ջարկ վում է տա րե կան եր կու ան գամ գար նա նը և  աշ
նա նը թռչուն նե րին են թար կել ախ տո րո շիչ հե տա զո տու թյան: Հի վանդ թռչուն
նե րին ա ռանձ նաց նում են և մ սե ղիքն ու ներ քին օր գան նե րը ոչն չաց նում։

24․1․4․1․2 ԲԱԴԵՐԻ ԵՎ ՍԱԳԵՐԻ ԷԽԻՆՈՍՏՈՄԱՏԻԴՈԶՆԵՐ
Է խի նոս տո մա տի դոզ նե րը հա րու ցում են Echinostomata են թա կար գին, Echi

no stomatidae ըն տա նի քին պատ կա նող քսա նից ա վե լի տրե մա տոդ նե րը, ո րոնք 
մա կա բուծ վում են թռչուն նե րի մար սո ղա կան խո ղո վա կի բո լոր բա ժին նե րում:

ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հա րու ցիչ նե րը կար միր գույ նի 
են, նրանց եր կա րութ յու նը՝ 313, իսկ լայ նութ յու նը 0,691,12 մմ  է: Ձ վե րը դե
ղին են և  օ վա լաձև։

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Զար գա ցու մը տե ղի է ու նե նում մի ջանկ յալ տե րե րի քաղց
րա համ ջրե րի խխունջ նե րի և լ րա ցու ցիչ մի ջանկ յալ տե րե րի ջրա յին մի ջատ
նե րի և շե րե փուկ նե րի մաս նակ ցութ յամբ:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Տա րած ված է տաք և խո նավ կլի մա ու նե
ցող երկր նե րում, հի վան դա նում են հա վե րը և հնդ կա հա վե րը:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Ընկճ վա ծութ յուն, փոր լուծ և հ յուծ վա ծութ յուն:
ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ են հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րով և կղկ ղան քի հա

ջոր դա կան լվա ցում նե րի մե թո դով:
ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Բուժ ման նպա տա կով ա ռա ջարկ վում է․
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 Ֆեն սալ՝ 0,3գ/կգ, խմբա կա յին ե ղա նա կով:
 Բի տիո նոլ՝ 0,6գ/կգ
 Ֆի լիկ սան՝ 0,350,4 գ/կգ
 Չորսք լո րա յին ած խա ջուր՝ 2մլ/կգ, բե րա նով

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Մատ ղաշ նե րին անհ րա ժեշտ է խմեց նել ա պա հով վայ
րե րի ջրա հո րե րից, նա խա պես հել մին թո լո գիա կան գնա հա տա կա նից հե տո։ 
Բու ժու մից հե տո թռչուն նե րին պա հում են 3 օր, իսկ ծեր տը կեն սա բա նա կան 
ե ղա նա կով վա րա կա զեր ծում են

24․1․4․2 ՑԵՍՏՈԴՈԶՆԵՐ
24․1․4․2․1 ՀԱՎԵՐԻ ՑԵՍՏՈԴՈԶՆԵՐ
Հա վե րի մեջ մա կա բուծ վում են ցես տոդ նե րի 46 տե սակ։ Հա վե րի ցես տո դոզ

նե րը հա վա քա կան ա նուն է, այն ընդգր կում է թվով յոթ ինք նու րույն հել մին
թոզ ներ։ Բո լոր այդ ցես տոդ նե րը մա կա բուծ վում են բա րակ ա ղի քում։ Թ վարկ
ված ցես տո դոզ նե րի հա րու ցիչ նե րից ա վե լի հա ճախ հան դի պում են Davainea 
և Raillietina սե ռե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ա ռա ջաց րած հի վան դութ յուն նե րը։

ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ։ Զար գաց ման լրիվ ցիկ լը ու սում նա
սիր ված է ութ տե սա կի մոտ։ Ն րանք բո լորն էլ միջ նորդ տե րեր ու նեն։ Մ նա
ցած չորս տե սակ նե րը պատ կա նում են հազ վա դեպ հան դի պող ձևե րին և  այդ 
պատ ճա ռով ա նաս նա բու ժա կան նշա նա կութ յուն չու նեն։

Davainea proglottinaի հա մար միջ նորդ տե րեր են ցա մա քա յին խխունջ նե
րը։ Խ խուն ջի մեջ ցիս տի ցեր կոի դը զար գա նում է 2022 օ րում, իսկ հա վի օր
գա նիզ մում՝1216 օր վա ըն թաց քում փո խարկ վում է սե ռա հա սուն ցես տո դի։ 
Raillietina tetragona  և  R. echinobothrda տե սակ նե րի հա մար միջ նորդ տե րեր 
են մրջյուն նե րը։

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ D. proglottina ն յու րա քանչ յուր օր ան ջա
տում է մե կա կան հոդ ված։ Ընկ նե լով ար տա քին մի ջա վայր, նրանք թող նում են 
կղկղան քը և սո ղում են խո տե րի մեջ։ Քա նի որ ցես տո դը 24 ժամ վա ըն թաց
քում ան ջա տում է միայն մեկ հոդ ված, ուս տի մեկ օր վա հա վաք ված կղկղան քի 
մեջ հաշ վե լով հոդ ված նե րի թի վը, կա րե լի է ո րո շել վա րա կի սաստ կութ յու նը։ 
Սո ված թող նե լը նվա զեց նում կամ բո լո րո վին դա դա րեց նում է հոդ ված նե րի 
ար տա թո րու մը։ Այս ցես տո դի օն կոս ֆեր նե րը չո րաց ման լավ չեն դի մա նում, 
իսկ սառ նա մա նի քին շատ ա րագ ոչն չա նում են։ Չա փա վոր խո նա վութ յան պայ
ման նե րում կեն սու նա կութ յու նը պահ պան վում է մինչև հինգ օր։ Այդ պատ ճա
ռով էլ թռչուն նե րի վա րակ ման տե սա կե տից խո նավ և ստ վե րոտ տե ղե րը ա վե
լի վտան գա վոր են։ Միջ նորդ տե րեր խխունջ նե րը կա րող են ապ րել տա րուց 
ա վե լի, հետ ևա պես, նրանց հետ միա սին ձմե ռում են նաև ցիս տի ցեր կոիդ նե րը։ 
Ցես տո դոզ նե րը գլխա վո րա պես ախ տա հա րում են մատ ղաշ նե րին, բայց կա րող 
են հան դի պել նաև չա փա հաս թռչուն նե րի մեջ։ Այն տնտե սութ յուն նե րում, որ
տեղ կե րակ րու մը վատ է կազ մա կերպ ված, ցես տո դոզ նե րը ըն թա նում են ծանր 
կլի նի կա յով և հա ճախ ու ղեկց վում են հի վանդ թռչուն նե րի ան կում նե րով, իսկ 
այն տեղ, ուր թռչու նը ժա մա նա կին և բա վա կա նա չափ կեր է ստա նում, ուր լավ 
թռչնա նոց ներ և զ բո սան քի բակ կա, ցես տո դոզ ներ գրե թե չեն նկատ վում։

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Հիմ նա կա նում բաղ կա ցած է եր կու գոր ծոն նե րից՝ 
մե խա նի կա կան ներ գոր ծութ յու նից և  ին տոք սի կա ցիա յից։ Մի քա նի ցես տոդ
ներ ի րենց գլխիկ նե րով խո րը մտնում են ա ղիք նե րի լոր ձա թա ղանթ նե րի մեջ 
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և  ու ժեղ կեր պով վնա սում այն։ Ա ղի քին վնա սում են նաև կնճի թի կի և ծ ծիչ
նե րի վրա գտնվող խի տի նաց ված բազ մա թիվ կե ռիկ նե րը, ո րոն ցով զին ված է 
հի վան դութ յան հա րու ցիչ նե րի մեծ մա սը։

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ։ Դիա կը, որ պես կա
նոն, հյուծ ված է լի նում։ Ա ղե փո ղի լոր ձա թա ղան թը հաս տա ցած է լի նում, նրա 
վրա եր բեմն կե րա յին ար յու նա զե ղում ներ կան։ Ա ղե փո ղի լու սանց քում մեծ 
քա նա կութ յամբ հա ճախ գար շա հոտ լորձ է լի նում։ Տե սա նե լի լոր ձա թա ղանթ
նե րը սա կա վար յու նա յին և դեղ նու կա յին են։

ԿԼԻՆԻԿԱՆ։ Ցես տոդ նե րով սաս տիկ վա րակ վա ծութ յան դեպ քում ա մե նից 
ա ռաջ նկատ վում են հյուծ վա ծութ յան և մար սո ղա կան ու ղու գոր ծու նեութ յան 
խան գա րում ներ՝ հա ճախ լուծ, իսկ եր բեմն էլ̀  փոր կա պութ յուն։ Ա խոր ժա կը 
նվա զած է, ծա րավն̀  ու ժե ղա ցած։ Թռ չունն աշ խա տում է քիչ շարժ վել։ Ն րա փե
տուր նե րը գզգզված են, թևե րը̀  կախ ըն կած։ Եր բեմն նկատ վում է  է րիթ րո ցիտ
նե րի և հե մոգ լո բի նի խիստ նվա զում։ Լոր ձա թա ղանթ նե րը սկզբում գու նատ 
են, դեղ նու կա յին, իսկ ա վե լի ուշ՝ կապ տա վուն։ Շն չա ռութ յունն ա րա գաց ված է։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Երբ կլի նի կա կան տվյալ նե րը հաս տատ վում են ա ղիք
նե րում մեծ թվով ցես տոդ նե րի առ կա յութ յամբ, կա րե լի է հի վան դութ յու նը 
անս խալ ախ տո րո շել։ Թռ չուն նե րի կեն դա նութ յան ժա մա նակ ցես տո դոզ նե
րի առ կա յութ յու նը նրա ա ղե փո ղում կա րե լի է ո րո շել հի վանդ թռչուն նե րի 
կղկղան քի մեջ ցես տո դի հոդ ված ներ կամ բե կոր ներ գտնե լով, ո րի հա մար նա
խա պես լվաց ված կղկղան քը ստուգ վում է խո շո րա ցույ ցի օգ նութ յամբ։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Հա վե րի բուժ ման հա մար  /1: 1000/ բրո մաջ րած նա յին ա րե
կո լին/1/ մեկ կի լոգ րամ կեն դա նի քա շին 0,003 /փո շի/ դո զա յով: Պ րե պա րա տը 
տա լիս են ռե տի նե խո ղո վա կի օգ նութ յամբ, ո րի մի ծայ րը մտցվում է կե րակ
րա փո ղի մեջ, իսկ մյուս ծայ րը հագց վում է ա նա սեղ սրսկի չին:

ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ։  Հա վե րի ցես տո դոզ նե րի դեմ մի ջո ցա
ռում նե րը գլխա վո րա պես պետք է ուղղ ված լի նեն պաշտ պա նե լու մատ ղաշ նե րին 
ցես տո դոզ նե րով վա րա կու մից: Այդ նպա տա կի հա մար մատ ղաշ նե րին ա ռան ձին 
շենք, բակ և  ա րո տա տեղ են հատ կաց վում: Թռչ նա նոց նե րը, որ քան հնա րա վոր 
է, հա ճախ խնամ քով մաք րում, ախ տա հա նում են ե ռա ցող ջրով խա շե լու կամ 
զո դող լամ պով /հո ղե հա տակ նե րը, մե տաղ յա ցան ցիկ նե րը/ այ րե լու մի ջո ցով: 
Ձ մե ռա յին պահ պա նութ յան շրջա նում դե հել մին թի զա ցիա յի են են թար կում չա
փա հաս թռչուն նե րին /պահ պա նե լով պրո ֆի լակ տի կա յի հա մա պա տաս խան մի
ջոց նե րը/` մինչև նրանց ցես տոդ նե րից լրիվ ա զատ վե լը: Անհ րա ժեշտ է հնա րա
վո րութ յան սահ ման նե րում թռչուն նե րին պաշտ պա նել խխունջ նե րի, բզեզ նե րի 
և  այլ միջ նորդ տե րե րի հետ շփվե լու մեջ մտնե լու հնա րա վո րութ յու նից և թույլ 
չտալ, որ վեր ջին ներս վա րակ վեն ցես տոդ նե րի ձևով: Թռ չուն նե րի կղկղան քը գո
մաղ բա րան նե րում են թար կում են կեն սա ջեր մա յին ախ տա զերծ ման: Պ րո ֆի լակ
տիկ մեծ նշա նա կութ յուն ու նեն պրեի մա գի նալ  դե հել մի նի թի զա ցիա նե րը, այ
սինքն, վա րակ վա ծութ յան մեջ կաս կա ծե լի թռչուն նե րին հա կա հել մին թի կը տալ 
ցես տոդ նե րի սե ռա հա սուն դառ նա լուց մի քա նի օր ա ռաջ:

24․1․4․2․2 ՀԱՎԵՐԻ ԴԱՎԵՆԻՈԶ
Հա րու ցիչ նե րը պատ կա նում են Davaineata կար գին և մա կա բուծ վում են 

հա վե րի տաս ներ կու մատն յա ա ղի քում:
ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հա վե րի մոտ ա ռա վել հա ճախ հան դի

պում է Davainea proglotina 0,51,5մմ  եր կա րութ յուն ու նե ցող, 25 հատ ված նե
1 http://www.cnshb.ru/AKDiL/0031/base/RA/000055.shtm 
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րից բաղ կա ցած որ դը, ո րի սկո լեք սը քա ռանկ յու նի է, իսկ կնճի թի կը զին ված 
է երկ շարք դա սա վոր ված, 8090 հատ կե ռիկ նե րով: D. meleagrisը մա կա բուծ
վում է հնդկա հա վե րի, իսկ D. nanaն̀  խայ տա հա վե րի մոտ:

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Դա վե նիա նե րը կեն սա հել մինթ ներ են: Հա վե րի ա ղի նե րից 
կղկղան քի հետ ար տա քին մի ջա վայր ըն կած հա րուց չի հատ ված նե րը քայ քայ
վում են, դրան ցից դուրս ե կած ձվե րը կլան վում են մի ջանկ յալ տե րե րի՝ կակ
ղա մոր թե րի (կո ղինջ նե րի) կող մից, ո րոնց ա ղիք նե րում ձվից դուրս ե կած օն
կոս ֆե րան գաղ թում է դե պի մի ջանկ յալ տի րոջ մարմ նի խո ռոչ և 1228 օ րից 
վե րած վում ին վա զիոն ցիս տի ցեր կոի դի: Թռ չուն նե րը վա րակ վում են կլա նե լով 
ին վա զիոն ցիս տի ցեր կոիդ ներ պա րու նա կող մի ջանկ յալ տե րե րին: Թռ չուն նե րի 
տաս ներ կու մատն յա ա ղի քում այս որ դե րը սե ռա հա սուն են դառ նում 12 օ րում:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Ին վա զիա յի տա րած ման աղբ յուր են Դա վե
նիո զով հի վանդ թռչուն նե րը: Ա ռա վել հա ճախ հի վան դա նում են մատ ղաշ նե րը:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Դա վե նիա նե րը  ի րենց  զին ված  կնճի թով խոր 
ներդր վում են ա ղի քի լոր ձա թա ղան թի մեջ, այս պի սով ոչ միայն մե խա նի կո
րեն վնա սում են այն, այլև նպաս տում են երկ րոր դա յին վա րա կի ներդր մա նը և 
հե տա գա բոր բո քում նե րի ա ռա ջաց մա նը: Խան գար վում է ա ղե պա տի մար սո
ղա կան գեղ ձե րի գոր ծու նեութ յու նը, ո րը խիստ բա ցա սա կան է ազ դում մար
սո ղութ յան վրա;

ՎԱՐԱԿԱՄԵՐԺՈՒԹՅՈՒՆԸ ու սում նա սիր ված չէ:
ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Հի վանդ թռչուն նե րը լի նում են սա կա վա շարժ, նրանց 

մոտ նկատ վում են փոր լու ծի և հե տա գա յում նաև ներ վա յին նշան ներ:
ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Տաս ներ կու մատն

յա ա ղի քի լոր ձա թա ղան թը հաս տա ցած, բոր բոք ված է և պատ ված բազ մա թիվ 
ար յան զե ղում նե րով:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ են: Կղկ ղան քում հա րուց չի հատ ված նե րը հայտ նա բե րե լու 
նպա տա կով այն հե տա զո տում են հա ջոր դա կան լվա ցում նե րի մե թո դով, իսկ 
ձվե րը հայտ նա բեր վում են Ֆ յու լե բոռ նի մե թո դով:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ն շա նա կում են․
 Ա րե կո լի նի 1:1000 ջրա յին լու ծույ թը 0,0003գ/կգ դե ղա չա փով: 
 Ա տա զոլ ֆոր տե1 հա բը 15կգ թռչ նա զանգ վա ծին:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Թռ չուն նե րին գար նա նը թռչնա նոց նե րից դուրս հա
նե լուց 10 օր ա ռաջ ճիճ վա թա փում են: Թռ չուն նե րի զբո սահ րա պա րակ նե րում 
ոչն չաց նում են մանր թփե րը և հա վա քում են քա րա կույ տե րը:

24․1․4․2․3 ՀԱՎԵՐԻ ՌԱՅԵՏԻՆՈԶՆԵՐ
Հի վան դութ յու նը հա րու ցում են Davaineata են թա կար գին պատ կա նող և 

հա վե րի բա րակ ա ղիք նե րում մա կա բուծ վող շղթա յաձև որ դե րը: 
ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հա րու ցիչ նե րը եր կուսն են՝
1. Raillietina echinobothridaն 1025սմ  եր կա րութ յուն ու նե ցող որդ է: Գլ

խի կին երկ շարք դա սա վոր ված են 100200 հատ կե ռիկ նե րը; Հա սուն հատ ված
նե րում ար գան դը տրոհ վում է 612 ձվեր պա րու նա կող պա տիճ նե րի:

2. R. tetragonaն 25սմ  եր կա րութ յուն ու նե ցող որդ Է: 
ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Հա րու ցիչ նե րը կեն սա հել մինթ ներ են: Հա վե րի կղկ ղան քի 

հետ ար տա քին մի ջա վայր ըն կած հատ ված նե րը կլա նում են մի ջանկ յալ տե րե
րը՝ մրջյուն նե րը, ո րոնց ո րո վայ նի խո ռո չում 4346 օր վա ըն թաց քում ձևա վոր
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վում են ին վա զիոն ցիս տի ցեր կոիդ նե րը: Թռ չուն նե րը վա րակ վում են՝ ու տե
լով մրջյուն նե րին: Հա վե րի բա րակ ա ղիք նե րում այս որ դե րը սե ռա հա սուն են 
դառ նում 1240 օր վա ըն թաց քում և մա կա բուծ վում են մինչև 3 ա միս:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հի վան դութ յու նը ու նի մեծ տա րա ծում, 
հան դի պում է նաև մեզ մոտ՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում: Ա ռա վել 
հա ճախ հի վան դա նում են մատ ղաշ նե րը:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Տե ղա կայ վե լով բա րակ ա ղիք նե րում, այս որ դե րը 
մե խա նի կո րեն վնա սում են ա ղի քի լոր ձա թա ղան թը, իսկ դրանց կեն սա գոր
ծու նեութ յան ար գա սիք նե րը թու նա վո րում են թռչուն նե րի օր գա նիզ մը։

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ։ Թռ չուն նե րը լի նում են սա կա վա շարժ, ընկճ ված, թևե
րը՝ կախ. տե սա նե լի լոր ձա թա ղանթ նե րը՝ գու նատ: Ն րանց մոտ նկատ վում են 
մար սո ղութ յան խան գար ման և հ յուծ վա ծութ յան նշան ներ:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Թռ չուն նե րի բա
րակ ա ղիք նե րը՝ հաս տա ցած, բոր բոք ված, վառ կար միր գույ նի: Լոր ձա թա
ղան թի վրա հայտ նա բեր վում են 810մմ տ րա մա գիծ ու նե ցող խո ցեր:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ են կղկղան քում հայտ նա բե րե լով հա րուց չի հատ ված ներ 
կամ ձվեր: 

ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՉ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Այս հի վան դութ յու նը անհ րա ժեշտ է 
տար բե րա կել տու բեր կուլ  յո զից, վեր ջի նիս դեպ քում հան գու ցա յին ախ տա հա
րում նե րը նկատ վում են ոչ միայն ա ղիք նե րում, այլև լ յար դում, փայ ծա ղում և  
այլ ներ քին օր գան նե րում:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ն շա նա կում են այն բո լոր դե ղա մի ջոց նե րը, ո րոնք կի րառ վում 
էին դա վե նիո զի բուժ ման ժա մա նակ:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Ա նա պա հով թռչնա նոց նե րում, ձմռան ա միս նե րին 
թռչուն նե րին ճիճ վա թա փում են եր կու ան գամ: Թռչ նա նոց նե րին կից զբո սահ
րա պա րակ նե րը մաք րում են ա վե լորդ թփե րից, քա րե րից և  այլ ա ռար կա նե րից:

24․1․4․2․4 ՍԱԳԵՐԻ ԵՎ ԲԱԴԵՐԻ ԴՐԵՊԱՆԻԴՈՏԵՆԻՈԶ
Հա րու ցիչ նե րը պատ կա նում են Hymenoieptdidae ըն տա նի քին և մա կա

բուծ վում են ըն տա նի և վայ րի ջրլող թռչուն նե րի բա րակ ա ղիք նե րում:
ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հա րու ցիչ նե րը եր կուսն են՝ 

lanceolata l.. D. Przewalski,  ո րոնք սպի տա կա դեղ նա վուն, 1723 սմ  եր կա րու
թ յան որ դեր են Ս կո լեք սը զին ված է 8 կե ռիկ նե րով: Հեր մոֆ րո դիտ հատ ված նե
րում սերմ նա րան նե րը կլո րա վուն և  ե րեք հատ են, սե ռա կան անց քը միա կող
մա նի է, ցի ռու սը զին ված է խո շոր փշե րով: Հա սուն հատ վա ծը ամ բող ջո վին 
ընդգր կում է ար գան դը: Ձ վե րը օ վա լաձև են, եր կա րութ յու նը 0.050,1մմ  է,  ար
տա քին մի ջա վայր են ար տա զատ վում ար դեն ին վա զիոն վի ճա կում:

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Այս որ դե րը կեն սա հել մինթ ներ են, խեց գետ նա կեր պե րը 
դրանց մի ջանկ յալ տե րերն են։ Ջ րա յին մի ջա վայր ըն կած հա րուց չի հա սուն 
հատ ված նե րը քայ քայ վում են, ձվե րը կլան վում են մի ջանկ յալ տե րե րի կող մից, 
ո րոնց մարմ նի խո ռո չում 1121 օր վա ըն թաց քում ձևա վոր վում է ին վա զիոն 
ցիս տի ցեր կոի դը: Վերջ նա կան տե րե րը վա րակ վում են կուլ տա լով ին վա զիոն 
ցիս տի ցեր կոիդ ներ պա րու նա կող խեց գետ նա կեր պե րին: Սա գե րի ա ղիք նե րում 
դրե պա նի դո տե նիա նե րը սե ռա հա սուն են դառ նում 1421 օր վա ըն թաց քում։

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Այս հի վան դութ յամբ ա ռա վե լա պես վա
րակ վում են 24 ամ սա կան սա գե րը: Խեց գետ նա կեր պե րի օր գա նիզ մում հա
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րուց չի թրթու րա յին ձևե րը ձմե ռում են, պահ պա նե լով ի րենց ին վա զիո նու
թյու նը:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Այս ցես տոդ նե րը թռչուն նե րի օր գա նիզ մի վրա թող
նում են ա լեր գիա կան, մե խա նի կա կան, թու նա վոր և ներկ րա կան ազ դե ցութ
յուն։ Ն րանց մոտ խան գար վում է մար սո ղութ յու նը և  ա ռա ջա նում է ա ղիք նե
րի դիս բակ տե րիոզ:

ՎԱՐԱԿԱՄԵՐԺՈՒԹՅՈՒՆԸ ու սում նա սիր ված չէ:
ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Սա գե րը լի նում են ընկճ ված և նի հա րում են: Ն րանց մոտ 

նկատ վում են մար սո ղութ յան խան գար ման նշան ներ: Քայլ ված քը լի նում է 
ե րե րուն, գլու խը ետ են գցում, ցա մա քի վրա կա տա րում են լո ղա լու նշան ներ: 
Ն ման ներ վա յին նշան նե րը նրանց մոտ ի հայտ են գա լիս պար բե րա բար: Մատ
ղաշ նե րի մոտ դան դա ղում են աճն ու զար գա ցու մը:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:    Դիա կը լի նում է 
հյուծ ված, նկատ վում է մկան նե րի հե տաճ, ա ղիք նե րը՝ կա տա ռաար յու նա յին 
բոր բոք ման վի ճա կում: Լ յար դը, փայ ծա ղը՝ ծա վա լով մե ծա ցած:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ են կղկղան քը հե տա զո տե լով Ֆ յու լե բոռ նի մե թո դով կամ էլ 
ա րե կո լի նի օգ նութ յամբ կա տա րում են մատ ղաշ նե րի ախ տո րո շիչ ճիճ վա թա
փութ յուն:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ն շա նա կում են․
 Ֆե նա սալ՝ 0.3գ/կգ դե ղա չա փով, խմբա յին ձևով, միան վագ:
 Ա տա զոլ ֆոր տե՝ 1 հա բը 15 կգ թռչ նա զանգ վա ծին, միան վագ:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Մայ րա կան կազ մը տա րե կան ճիճ վա թա փում են եր
կու ան գամ՝ աշ նա նը և գար նա նը: Մատ ղաշ նե րին ջրամ բար ներ թող նե լուց 
1214 օր հե տո ճիճ վա թա փում են, կրկնա կի ճիճ վա թա փութ յու նը կա տա րում 
են եր կու շա բաթ անց: Ճիճ վա թա փութ յու նը կա տա րում են ջրամ բար նե րից 
հե ռու, հա տուկ ա ռանձ նաց ված վայ րե րում: Դ րե պա նի դո տե նիո զա յին ին վա
զիա յից ջրամ բար նե րը ստե րի լի զա ցիա յի են թար կե լու հա մար, նրանց մի մա
սը սա գե րին ա րա ծեց նե լու հա մար փա կում են մեկ տա րով, իսկ մեկ տա րուց 
հե տո նրանց վրա թող նում են ա ռողջ մատ ղաշ նե րին։ Այս կար գով հեր թա կա
նութ յամբ ին վա զիա յից ա զա տում են բո լոր ջրա վա զան նե րը։

24․1․4․3 ՆԵՄԱՏՈԴՈԶՆԵՐ
24․1․4․3․1 ԱՍԿԱՐԻԴՈԶ
Թռ չուն նե րի մոտ հի վան դութ յու նը հա րու ցում են Ascaridata են թա կար գին 

և Ascaridae ըն տա նի քին պատ կա նող և ս րանց բա րակ ա ղիք նե րում մա կա
բուծ վող կլոր որ դե րը։

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Հա րու ցի չը Ascaridia galli որ դը ու նի 
սպի տակ, թեթև դեղ նա վուն ե րան գա վո րում, ա րու նե րի եր կա րութ յու նը՝ 37, 
իսկ է գե րի նը 712սմ  է։ Ձ վե րը բաց մոխ րա գույն են՝ պատ ված հարթ թա ղան
թով։

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Ար տա քին մի ջա վայր ար տա զատ ված ձվե րը ին վա զիոն են 
դառ նում 514 օր վա ըն թաց քում: Թռ չուն նե րը վա րակ վում են կե րի, ջրի կամ էլ 
պա հես տա յին տե րե րին՝ անձր ևոր դե րին կուլ տա լու ճա նա պար հով: Թր թուր
նե րը տաս ներ կու մատն յա ա ղի քում ա զատ վե լով ձվի թա ղան թից՝ ներդր վում 
են ա ղիք նե րի թա վիկ նե րի միջև, իսկ 8 օր անց խո րա նում են լոր ձա թա ղան թի 
մեջ, որ տեղ 710 օր վա ըն թաց քում մա զա փոխ վե լուց հե տո կրկին վե րա դառ
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նում են ա ղի քի լու սանցք և 3558 օր վա ըն թաց քում դառ նում սե ռա հա սուն: 
Հա վե րի ա ղիք նե րում աս կա րիդ նե րը մա կա բուծ վում են մինչև մեկ տա րի:

Կե րե րամ A, C և D խմբե րին պատ կա նող վի տա մին նե րի, կալ ցիու մի բա ցա
կա յութ յու նը, հա տա կա յին, խիտ և հա կա սա նի տա րա կան պահ ված քը և շ փու
մը մե ծա հա սակ թռչուն նե րի հետ նպաս տում են աս կա րի դիո զի տա րած մա նը 
և տվ յալ տնտե սութ յու նում նրա մշտա կան պահ պան մա նը: Հնդ կա հա վե րի, 
ա ղավ նի նե րի և  այլ թռչուն նե րի մոտ հայտ նա բեր վել են տվյալ տե սակ նե րին 
բնո րոշ աս կա րի դիո զի յու րա հա տուկ հա րու ցիչ ներ:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ Ե ՎԱՐԱԿԱՄԵՐԺՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Աս կա րիդ նե րի 2րդ և 
3րդ  աս տի ճա նի թրթուր նե րը ի րենց միգ րա ցիա յի ժա մա նակ մե խա նի կո րեն 
վնա սում են ա ղիք նե րի թա վիկ նե րը և լի բեր կուն յան գեղ ձե րը, ո րի հետ ևան քով 
խան գար վում է մար սո ղա կան խո ղո վա կի գոր ծու նեութ յու նը, իսկ սե ռա հա սուն 
որ դե րը տի րոջ օր գա նիզ մի վրա թող նում են ա լեր գիա կան, թու նա վոր և տ րո
ֆիկ ազ դե ցութ յուն: Աս կա րի դիո զով հի վան դա ցած և  ա ռող ջա ցած թռչուն նե րի 
մոտ ձևա վոր ված վա րա կա մեր ժու թյու նը պահ պան վում է մինչև եր կու ա միս:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Աս կա րի դիո զով հիմ նա կա նում վա րակ վում են ճտե րը և 
մինչև 56 ամ սա կան հա սակ ու նե ցող մատ ղաշ նե րը, մե ծա հա սակ թռչուն նե րը 
լի նում են վա րա կա կիր: Հի վանդ մատ ղաշ նե րը նի հա րում են, դան դա ղում են 
դրանց աճն ու զար գա ցու մը, դառ նում են դժվա րա շարժ, խան գար վում է մար
սո ղութ յու նը, կա րող են նաև նկատ վել ներ վա յին եր ևույթ ներ:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈ ՓՈ ԽՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ
ՐԸ: Աս կա րի դիո զից ըն կած հա վե րին հեր ձե լիս նկատ
վում են ա ղիք նե րի մաս սա յա կան բոր բոք ման նշան ներ, 
իսկ ին վա զիա յի բարձր ին տեն սի վութ յան դեպ քում՝ ա ղե
պա տի ծակ ման և  որ դե րի կծիկ նե րով կու տա կում ներ։
Նկար 30։ Աղիքի խցանում՝ ասկարիդներից։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ են, հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րով, ախ տա բա նա
անա տո միա կան հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի հի ման վրա, ինչ պես նաև 
հա րու ցիչ նե րի ձվե րը հայտ նա բե րե լու նպա տա կով կղկղան քը հե տա զո տում 
են Ֆ յու լե բոռ նի մե թո դով:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ն շա նա կում են հետև յալ ճիճ վա մուղ դե ղա մի ջոց նե րը. 
 Պի պե րա զին՝ 0,5գ յու րա քանչ յուր թռչնին, կե րի հետ. եր կու օր: 
 Նիլ վերմ՝ 0,04գ յու րա քանչ յուր թռչնին, կե րի հետ, եր կու օր: 
 Նիլ վերմ՝ 0,2գ/1կգ քա շին, կե րին խառ նած մեկ ան գամ։
 Ա տա զոլ ֆոր տե՝ 1 հա բը 15 կգ թռչ նա զանգ վա ծին, կե րի հետ, միան վագ:
 Պա մի զոլ՝ 1գ փո շին 45կգ քա շին, միան վագ, կե րի հետ: 

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Հի վան դութ յու նը կան խար գե լե լու նպա տա կով խոր
հուրդ է տրվում անց նել թռչուն նե րի վան դա կա յին պահ ված քին և, որն ա մե
նա կար ևորն է, մատ ղաշ նե րին անհ րա ժեշտ Է պա հել մե ծա հա սակ թռ չուն նե
րից ան ջատ: Հա տա կա յին պահ ված քի դեպ քում թռչուն նե րին ճիճ վա թա փում 
են 4560 օ րը մեկ ան գամ: 

 Պի պե րա զին եր կու ան գամ 18 օր հե տո, ջրին խառ նած 1,5 գ/1լ 3 օր։ 
Մատ ղա շին ա ռանձ նաց նել հա վե րից։ Հա վա նո ցի ախ տա հա նում, եռ ման ջրով 
կամ այ րող լամ պով։ 23 ամ սա կան հա սա կում ա ռա ջին ան գամ այ նու հետև 
ձմե ռա յին պահ ված քի անց նե լուց հե տո։
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24․1․4․3․2 ՀԵՏԵՐԱԿԻԴՈԶ
Այս հի վան դութ յան հա րու ցի չը Heterakidate ըն տա նի քին պատ կա նող 

Heterakis gallinae նե մա տոդն է։ Հե տե րա կի տո զով գլխա վո րա պես հի վան դա
նում են հա վե րը և հնդ կա հա վե րը։ Այս նե մա տո դը հան դի պում է նաև խայ տա
հա վե րի, շատ տե սա կի վայ րի թռչուն նե րի և  եր բեմն ըն տա նի բա դե րի և սա
գե րի մոտ։ Հե տե րա կիս նե րը, որ պես կա նոն, մա կա բուծ վում են թռչուն նե րի 
կույր ա ղիք նե րում, հազ վագ յուտ դեպ քե րում նրանց կա րե լի է հայտ նա բե րել 
բա րակ ա ղիք նե րում։  Հե տե րա կի դո զը ար ձա նագր վում է ա մե նու րեք։ 

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒՄԸ։ Heterakis gallinaeնե րը հա մե մա տա բար ոչ 
մեծ, սպի տա կա վուն գույ նի նե մա տոդ ներ են։ Ն րանց բե րա նը շրջա պատ ված 
է ե րեք շուր թե րով։

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ։ Հե տե րա կիս նե րը զար գա նում են ա ռանց միջ
նորդ տի րոջ մաս նակ ցութ յան։ Է գե րի վերջ նա կան տի րոջ ա ղե փո ղում ձվա
դրում են, ո րոնք հե տա գա յում մեկ բլաս տո մե րի ստա դիա յում կղկղան քի հետ 
դուրս են թափ վում։ Բա րեն պաստ ջեր մաս տի ճա նի և խո նա վութ յան պայ ման
նե րում ձվե րը 1417 օր հե տո հաս նում են ին վա զիոն ստա դիա յի։ Զար գա ցու
մը տե ղի է ու նե նում 2030 աս տի ճան ջեր մութ յան պայ ման նե րում։ Ձուն ին
վա զիոն է դառ նում այն բա նից հե տո, երբ նրա նում զար գա նում է թրթու րը 
և վեր ջինս ա վար տում է մաշ կա փո խութ յու նը։ Թռ չուն նե րը հե տե րա կի դո զով 
վա րակ վում են կե րի կամ ջրի   հետ ին վա զիոն ձվեր կլա նե լով։ Ն րան ցից 12 
ժամ հե տո բա րակ ա ղիք նե րի վե րին հատ վա ծում դուրս են գա լիս թրթուր նե
րը, ո րոնք 24 ժա մից հե տո հաս նում են կույր  ա ղի քին և  այն տեղ ա ճում են 
մինչև սե ռա հա սու նութ յան վի ճա կը։

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Հե տե րա կի դո զը հա վե րի մեջ շատ տա
րած ված հի վան դութ յուն է։ Հե տե րա կի դո զով տա ռա պում են նաև հնդկա հա
վե րը, փա սիան նե րը և վայ րի հա վազ գի նե րը: Ա ռա վել ծանր՝ 8 ամ սա կա նից 
մինչև 2 տա րե կան թռչուն նե րը: Հե տե րա կի դո զը տա րած ված է հա մար յա բո
լոր երկր նե րում, այդ թվում նաև Հա յաս տա նում: Հա րուց չի ձվե րը կա յուն են 
ար տա քին մի ջա վայ րի գոր ծոն նե րի նկատ մամբ, դրանց պա հես տա յին տե րերն 
են անձր ևոր դե րը։ Հե տե րա կիս նե րի ձվե րը դի մաց կուն են քի միա կան և ֆի
զի կա կան գոր ծոն նե րի ներ գոր ծութ յա նը։ Չո րաց մա նը նրանք դի մա նում են 
1618 օր, իսկ հո ղում ի րենց կեն սու նա կութ յու նը պահ պա նում են 8 ա միս։ Հա
յաս տա նում այս հի վան դութ յան բռնկում նե րը ար ձա նագր վում են ամ ռա նը և 
վաղ աշ նա նը: Հե տե րա կի դո զի տա րած մա նը մաս նակ ցութ յուն են ու նե նում 
նաև հե տե րա կիս նե րի ձվե րը ու տող անձր ևոր դե րը, իսկ թռչուն նե րը հե տե րա
կի դո զով վա րակ վում են այդ որ դերն ու տե լով։

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հա րուց չի թրթուր նե րը մե խա նի կո րեն վնա սում 
են ա ղե պա տը, խախ տե լով դրանց հյու թա զա տիչ և նե րա ծա կան գոր ծու նե
ութ յու նը, իսկ սե ռա հա սուն որ դե րը վնա սում են կույր ա ղիք նե րի լոր ձա թա
ղան թը, պայ ման ներ ստեղ ծե լով երկ րոր դա յին միկ րոֆ լո րա յի ներդր մա նը և 
հե տա գա յում բոր բո քա յին պրո ցես նե րի ա ռա ջաց մա նը: Թռ չուն նե րի օր գա
նիզ մում թու նա վո րու մից բա ցի հե տե րա կիս նե րը ի րենց կեն սա գոր ծու նեութ
յան ար գա սիք նե րով ծա ռա յում են նաև որ պես էն տե րո հե պա տի տի՝ Հիս տո մո
նո զի տա րա ծող ներ։ Հի վանդ հա վե րը միա ժա մա նակ ար տա քին մի ջա վայր են 
ար տա զա տում հիս տո մո նո զի հա րու ցիչ ներ պա րու նա կող հե տե րա կիս նե րի 
ձվեր (տես թռչուն նե րի Հիս տո մո նոզ հի վան դութ յու նը): 
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ՎԱՐԱԿԱՄԵՐԺՈՒԹՅՈՒՆԸ: Ու սում նա սիր ված չէ:
ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Հե տե րա կի դո զով հի վանդ հա վե րը լի նում են ընկճ ված, 

թույլ, նկատ վում են մար սո ղութ յան խան գար ման և ձ վատ վութ յան նվա զեց
ման նշան ներ:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Թր թուր նե րի զար
գաց ման շրջա նում հա վե րը հեր ձե լիս, ա ղիք նե րի լոր ձա թա ղան թի խոր քում 
հայտ նա բեր վում են հե տե րա կի դո զա յին բոր բոք ված հան գույց ներ, իսկ սե ռա
հա սուն որ դե րի մա կա բուծ ման ժա մա նակ կույր ա ղիք նե րում հայտ նա բեր
վում են ա ղե պա տի բոր բոք ված և կազ մա փոխ ված հատ ված ներ:

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ։ Ա ռա ջին հեր թին նկատ վում են մար սո ղա կան 
հա մա կար գութ յան կող մից խան գա րում ներ՝ ա խոր ժա կի կո րուստ, լուծ և 
դ րանց հո ղի վրա՝ նի հա րում։ Մատ ղաշ նե րի հի վան դութ յու նը ու ղեկց վում է ա ճի 
և զար գաց ման հա պա ղու մով, իսկ չա փա հաս թռչուն նե րի մոտ հե տե րա կի դո զը 
ա ռա ջաց նում է ձվատ վութ յան նվա զում կամ դա դա րում։ Ծանր դեպ քե րում նի
հա րու մը խիստ ա ռա ջա դի մում է և հի վան դութ յու նը վեր ջա նում է մա հով։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Հի վան դութ յան հա մար կլի նի կա կան բնո րոշ նշան նե րը 
պետք է հաս տատ վեն հե տե րա կի դո զի հա րու ցիչ ներ հայտ նա բե րե լով, ա ղի հա
գե ցած լու ծույ թով՝ ֆլո տա ցիոն մե թո դի օգ նութ յամբ, հե տա զո տում են կղկղան
քը։ Հետ մա հու ախ տո րո շու մը դրվում է հաստ ա ղիք նե րի կույր հա վել ված նե
րում թեր հաս կամ սե ռա հա սուն հե տե րա կիս ներ  հայտ նա բե րե լու հի ման վրա։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ն շա նա կում են․
 Նիլ վերմ  0,08գ/կգ դե ղա չա փով, կե րի հետ:
 Պի պե րա զին  0,5գ. կե րի հետ, եր կու օր
 Պա նա կուր5մգ,  եր կու օր:

Նախ քան պրե պա րատ տա լը՝ թռչուն նե րին 612 ժամ վա ըն թաց քում զրկում 
են կե րից։

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Թռ չուն նե րին ճիճ վա թա փում են գար նա նը և  ամ ռա
նը: Մատ ղաշ նե րին անհ րա ժեշտ է պա հել մե ծա հա սակ նե րից զատ: Ա նա պա
հով թռչնա նոց նե րում ա մեն օր աղ բը հե ռաց նում են, այն են թար կե լով կեն սա
ջեր մա յին մշակ ման, իսկ կե րա ման նե րը և ջ րա ման նե րը բարձր ջեր մութ յամբ 
խա րում են: Ճ տե րի քի միոկան խար գե լու մը կա տար վում է ֆե նո տիա զի նի 
ա զատ կե րակր ման մի ջո ցով՝ 0,10,3գ 1 կգ քա շին դո զա յով։

24․1․4․3․3 ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ՍՏՐՈՆԳԻԼՅԱՏՈԶՆԵՐ
24․1․4․3․3․1 ԱՄԻԴՈՍՏՈՄՈԶ ՍԱԳԵՐԻ
Հի վան դութ յու նը հա րու ցում են Strongylata են թա կար գին պատ կա նող, 

Amidostomum anseris, մկա նա յին ստա մոք սում մա կա բուծ վող որ դե րը:
ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Ա մի դոս տոմ նե րը մինչև 21 մմ  եր կա

րու թյուն ու նե ցող վար դա գույն որ դեր են: Ա րու նե րի քիս տե րը ի րար հա վա
սար են: Ուղ ղոր դի չը դե ղին գույ նի է։ Ձ վե րը մոխ րա գույն են, խո շոր, եր կա
րութ յու նը՝ 0,10,12մմ։

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Ար տա քին մի ջա վայր ըն կած ձվե րում, 710 օ րե րի ըն թաց
քում ձևա վոր վում են թրթուր նե րը, ո րոնք եր կու ան գամ մաշ կա փոխ վե լուց 
հե տո այն լքում են: Ձ վե րի զար գաց ման հա մար անհ րա ժեշտ է խո նավ մի ջա
վայր: Սա գե րը վա րակ վում են կե րի հետ կլա նե լով ին վա զիոն թրթուր նե րին, 
ո րոնք անց նում են մկա նա յին ստա մոք սի կու տի կու լա յի տակ և 2128 օ րում 
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դառ նում են սե ռա հա սուն: Սա գե րի ստա մոք սում ա մի դոս տոմ նե րը մա կա
բուծ վում են 1215 ա միս:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հի վան դութ յամբ տա ռա պում են բո լոր 
հա սա կի սա գե րը, հատ կա պես մինչև 4 ամ սա կան մատ ղաշ նե րը: Տաք, խո նավ 
տա րի նե րին ին վա զիա յի ին տեն սի վութ յու նը հաս նում է 92155 նմու շի, իսկ 
էքս տեն սի վութ յու նը՝ 100%:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հա րու ցիչ նե րը մե խա նի կո րեն վնա սում են սա գե րի 
ստա մոք սի պա տը, ո րի հետ ևան քով նրանց մոտ խան գար վում է մար սո ղութ յու նը: 

ՎԱՐԱԿԱՄԵՐԺՈՒԹՅՈՒՆԸ ու սում նա սիր ված չէ:
ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Հի վանդ սա գիկ նե րը լի նում են դան դա ղա շարժ, դան դա

ղում են նրանց աճն ու զար գա ցու մը: Ն րանց մոտ նկատ վում են մար սո ղութ
յան խան գար ման նշան ներ։

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Ս տա մոք սի կու
տի կու լա յին թա ղան թի վրա հայտ նա բեր վում են մուգ դարչ նա գույն, փափ կած 
հատ ված ներ: Կու տի կու լա յին շեր տը հեշ տո րեն ան ջատ վում է լոր ձա թա ղան
թից, որ տեղ եր ևում են մանր, թե լան ման ա մի դոս տոմ նե րը:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Կ յան քի ըն թաց քում Ֆ յու լե բոռ նի մե թո դով, հետ մա հու, 
բա ցե լով սա գե րի մկա նա յին ստա մոք սը: 

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ն շա նա կում են․
 Պի պե րա զին՝ 1գ/կգ քա շին, ե րեք օր շա րու նակ, կե րի հետ։
 Պա նա կուր՝ 0,04գ/կգ. միան վագ, կե րի հետ:
 Պա մի զոլ՝ 1գ փո շին 45կգ զանգ վա ծին, միան վագ: 

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Կան խար գել ման նպա տա կով թռչուն նե րի ճիճ վա թա
փութ յու նը կա տա րում են գար նա նը ա րո տա յին պահ ված քին անց նե լուց և  
աշ նա նը, մսու րա յին պահ ված քին անց նե լուց ա ռաջ: Մատ ղաշ նե րին ճիճ վա
թա փում են ա րո տի հա նե լուց 1014 օր հե տո, ինչ պես նաև մինչև 4 ամ սա կան 
հա սա կը, 2 շա բա թը մեկ ան գամ:

24․1․4․3 3․2 ՍԻՆԳԱՄՈԶ ՀԱՎԵՐԻ
Թռ չուն նե րի սին գա մոզ (թռչուն նե րի շնչա ռա կան օր գան նե րի ստրոն գիլ յա

տոզ ներ) կամ ըն տա նի հա վազ գի նե րի սին գա մո զը ա ռա ջա նում է Syngamidae  
ըն տա նի քին պատ կա նող Syngamus trachea, Syngamus skrjadinomorpha   եր կու 
տե սակ նե մա տոդ նե րով, և  ա ռա վել տա րած ված է միայն S. Trachea տե սա կը:

ՀԱՐՈՒՑՉԻ   ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Տ  tracheaն վառ կար միր, է գը ա րո ւի 
հետ մշտա պես կու մուլ  յա ցիա յի վի ճա կում գտնվող որդ Է։

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ. Սին գա մոզ նե րը գեո հել մինթ ներ են: Պա հես
տա յին տե րերն են անձր ևոր դե րը, ջրա յին և ցա մա քա յին խխունջ նե րը, մի շարք 
մի ջատ ներ, այդ թվում նաև սեն յա կա յին ճան ճը: Հա րուց չի ձվե րը շնչա փո ղից և 
բ րոնխ նե րից լոր ձի օգ նութ յամբ ընկ նում են թռչուն նե րի բե րա նի խո ռոչ և կուլ 
գնա լով կղկղան քի հետ ընկ նում են ար տա քին մի ջա վայր: Ար տա քին մի ջա վայ րի 
2030°C ջեր մութ յան և բա վա րար խո նա վութ յան պայ ման նե րում, ձվում 3 օր վա 
ըն թաց քում ձևա վոր վում է թրթու րը, ո րը 9 օ րում կրկնա կի մաշ կա փոխ վե լուց 
հե տո դառ նում է ին վա զիոն: Թր թուր նե րը կա րող են մնալ ձվում կամ էլ լքել 
այն: Թռ չուն նե րը վա րակ վում են՝ կլա նե լով թրթուր նե րը, թրթուր ներ պա րու նա
կող ձվե րը կամ էլ պա հես տա յին տե րե րին։ Ընկ նե լով վեր ջին նե րիս մար սո ղա
կան խո ղո վա կը, թրթուր նե րը ար յան մի ջո ցով գաղ թում են թո քեր, բրոնխ ներ 
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կամ Էլ, ա ռա վել հա ճախ, շնչա փող: Գաղ թի ճա նա պար հին թրթուր նե րը կրկին 
եր կու ան գամ մաշ կա փոխ վում են: Վա րակ ման սկզբից 1420 օր անց սին գա
մուս նե րը դառ նում են սե ռա հա սուն: Հա վե րի օր գա նիզ մում դրանք մա կա բուծ
վում են մինչև 92 օր, իսկ հնդկա հա վե րի մոտ՝ 126 օր։

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Վա րա կի տա րած ման աղբ յուր են ծա ռա յում 
ըն տա նի կամ վայ րի թռչուն նե րը։ Ըստ Կ. Ի․ Ռիժ կո վի տվյալ նե րի, ագ ռավ նե րի 
100%ը վա րակ ված է սին գա մո զով, քա նի որ դրանք բո լոր թռ չուն նե րից ա վե լի 
շատ են սնվում անձր ևոր դե րով: Թռ չուն նե րը հիմ նա կա նում վա րակ վում են տար
վա տաք և խո նավ ա միս նե րին: Հի վան դու թյու նը մեծ տա րա ծում ու նի Վ րաս
տա նում, Ռու սաս տա նի հա րա վա յին շրջան նե րում, իսկ մեզ մոտ հան դի պում է 
Տա վու շի և Լո ռու մար զե րում։ Պա հես տա յին տե րե րի օր գա նիզ մում հա րուց չի 
ձվե րը ի րենց կեն սու նա կութ յու նը պահ պա նում են տա րի նե րով: Սին գա մո զի 
նկատ մամբ ա ռա վել զգա յու նակ են հա վե րի մատ ղաշ նե րը, ո րը չի կա րե լի ա սել 
հնդկա հա վե րի վե րա բեր յալ, քա նի որ դրանք վա րակ վում են բո լոր հա սակ նե րում:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԱՐԱԿԱՄԵՐԺՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Սին գա մուս նե րի 
թրթուր նե րը գաղ թի ժա մա նակ վնա սում են ա ղիք նե րի լոր ձա թա ղան թը, այ նու
հետև ար յան ա նոթ նե րը, թո քե րի մա զա նոթ նե րը և վեր ջա պես թո քա յին հյուս
ված քը։ Ֆիքս վե լով բրոնխ նե րում և շն չա փո ղում, դրանք ի րենց հզոր բե րա նա յին 
պա տի ճով խախ տում են լոր ձա թա ղան թի ամ բող ջա կա նութ յու նը, ա ռա ջաց նե լով 
տա րաբ նույթ բոր բո քում ներ։ Մեծ քա նա կով կու տակ վե լով բրոնխ նե րում՝ սրանք 
խցա նում են լու սանց քը, ո րի հետ ևան քով ա ռա ջա նում է շնչա հեղ ձութ յուն:

Թռ չուն նե րի մոտ այս հա րուց չի   նկատ մամբ զար գա նում է տա րի քա յին 
վա րա կա մեր ժութ յուն:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Սին գա մո զով հի վանդ թռչուն նե րի մատ ղաշ նե րը հա
ճա խա կի թա փա հա րում են գլու խը, բե րա նը բա ցում ար ձա կե լով հա զի կամ 
փռշտո ցի աղ մուկ հի շեց նող ձայ ներ: Թռ չուն նե րի բե րա նից ծո րում է կարմ րա
գույն լորձ: Մատ ղաշ նե րը հետզ հե տե հրա ժար վում են կե րից, հյուծ վում և սատ
կում են: Այս հի վան դութ յու նից թռչուն նե րի ան կում նե րը կազ մում են 80100%: 

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Թռ չուն նե րի դիակ
նե րը լի նում են հյուծ ված, լոր ձա թա ղանթ նե րը՝ կապ տած: Շն չա փո ղում հայտ
նա բե րում են ի րար կող քի շար ված սին գա մուս ներ։ Բ րոնխ նե րի և շն չա փո ղի 
լու սանց քում հայտ նա բեր վում է նաև կար միր գույ նի մե ծա քա նակ լորձ:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Կ յան քի ըն թաց քում հի վան դութ յու նը ախ տո րո շում են 
հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րով: Հա րուց չի բնո րոշ ձվե րը հայտ նա բե րե
լու նպա տա կով կղկղան քը հե տա զո տում են Ֆ յու լե բոռ նի մե թո դով: Կա րե լի է 
լայն բա ցել հա վե րի կտու ցը, լույ սը ուղ ղել դե պի կո կոր դը և տես նել կար միր 
գույ նի սին գա մուս ներ: Հետ մա հու հի վան դու թյու նը ախ տո րո շում են բրոնխ
նե րում և շն չա փո ղում հայտ նա բե րե լով կար միր գույ նի սին գա մուս ներ:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ա ռա ջարկ վում է․
 Ներշն չա փո ղա յին նե րար կել յո դի ջրա յին լու ծույթ (1գ բ յու րե ղա յին յոդ, 

1,5գ յո դա կան կա լիում և 2լ տաք ջուր): Լու ծույ թի դե ղա չա փերն են՝ մինչև 5 
ամ սա կան թռչուն նե րին 11,5մլ, միան վագ:

 Սա լի ցի լաթթ վա յին նատ րիու մի 5% լու ծույթ, յու րա քանչ յուր թռչու նին՝ 
1մլ, կրկին ներշն չա փո ղա յին ճա նա պար հով։

 Թռ չուն նե րին նաև նշա նա կում են Նիլ վերմ, ֆե բեն դա զոլ, Ա տա զոլֆոր
տե և  այլ ժա մա նա կա կից ճիճ վա մուղ դե ղա մի ջոց ներ:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Սին գա մո զի նկատ մամբ ա նա պա հով տնտե սու թյուն
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նե րում մատ ղաշ նե րին ա ճեց նում են մե ծա հա սակ թռչուն նե րից զատ: Հի
վանդ ներ հայտ նա բե րե լու դեպ քում դրանց ա ռանձ նաց նում և բու ժում են, 
իսկ կղկղան քը են թար կում են կեն սա ջեր մա յին մշակ ման: Թռչ նա նոց նե րի բա
կե րը մաք րում են քա րե րից, թփե րից և  այլ ա վե լորդ ա ռար կա նե րից, որ տեղ 
պատս պար վում են պա հես տա յին տե րե րը: Թռ չուն նե րին անհ րա ժեշտ է պա
հել վան դակ նե րում: Թռչ նա նոց նե րի տա րածք նե րից քշում են ագ ռավ նե րին, 
կա չա ղակ նե րին և  այլ վայ րի թռչուն նե րի:

24․1․1․3․4 ԲԱԴԵՐԻ ՏԵՏՐԱՄԵՐՈԶ
Տետ րա մե րոզ հի վան դութ յու նը հա րու ցում են Spirurata են թա կար գին, 

Tetrameridae ըն տա նի քին պատ կա նող 8 ա վե լի հա րու ցիչ ներ, ո րոնք մա կա
բուծ վում են ջրլող թռչուն նե րի գեղ ձա յին ստա մոք սում:

ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հայտ նի 50 տե սակ տետ րա մե
րիս նե րի մեջ ա ռա վել տա րած վա ծը և  ախ տա ծի նը Tetrameres fissispina է, ո րի 
եր կա րութ յու նը 34մմ  է: Է գե րը պար կան ման են, թե լան ման ծայ րե րով, իսկ 
ա րու նե րը բա րակ և թե լան ման են: Որ դե րը կար միր գույ նի են: Ձ վե րը պատ
ված են ա մուր թա ղան թով, բևեռ նե րում առ կա են կա փա րիչ ներ։

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Սե ռա հա սուն է գե րի ար տադ րած ձվե րը կղկղան քի հետ ընկ
նում են ջրա յին մի ջա վայր և կ լան վում են մի ջանկ յալ տե րե րի կո ղա լող խեց գետ
նա կեր պե րի կող մից, ո րոնց օր գա նիզ մում ձվից դուրս ե կած թրթուր նե րը 718 
օր վա ըն թաց քում կրկնա կի մաշ կա փոխ վե լուց հե տո դառ նում են ին վա զիոն: 
Վերջ նա կան տե րե րը վա րակ վում են կուլ տա լով ին վա զիոն թրթուր ներ պա րու
նա կող մի ջանկ յալ կամ էլ պա հես տա յին տե րե րին (ձկնե րին): Թռ չուն նե րի գեղ
ձա յին ստա մոք սում հա րու ցիչ նե րը սե ռա հա սուն են դառ նում 1421 օ րում:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հի վան դութ յու նը ա ռա վել հա ճախ հան
դի պում է լճե րի և ծո վե րի ծան ծա ղուտ նե րում: Ա ռա վել զգա յու նակ են մինչև 
11,5 ամ սա կան թռչուն նե րը։ Ին վա զիա յի ին տեն սի վութ յու նը ստա մոք սում 
կազ մում է մինչև 157 էգ որ դեր:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Տետ րա մե րիս նե րի է գե րը մե խա նի կո րեն վնա սում 
են թռչուն նե րի գեղ ձա յին ստա մոք սը, պայ ման ներ ստեղ ծում երկ րոր դա յին 
միկ րոֆ լո րա յի ներդր մա նը և բոր բո քում նե րի, ո րի հետ ևան քով ա ռա ջա նում է 
գաստ րիտ, և խան գար վում է ողջ մար սո ղա կան խո ղո վա կի գոր ծու նեութ յու նը:

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ: Ին վա զիա յի բարձր ին տեն սի վութ յան դեպ քում 
թռչուն նե րի մոտ նկատ վում են ա խոր ժա կի կո րուստ, փոր լուծ և փսխում ներ: 
Մատ ղաշ նե րը նի հա րում են, դան դա ղում են դրանց աճն ու զար գա ցու մը, 
նկատ վում են նաև սա կա վար յու նութ յան նշան ներ:

Ախ տա բա նաա նա տո միա կան փո փո խութ յուն նե րը: Հի վանդ կեն դա նի նե
րին հեր ձե լիս նկատ վում է գեղ ձա յին ստա մոք սի ծա վա լի մե ծա ցում, պա տե րը 
լի նում են հաս տա ցած, բոր բոք ված, պատ ված լոր ձով: Գեղ ձե րի լու սանց քում 
հայտ նա բեր վում են կար միր գույ նի, կե տան ման մա կա բույծ ներ:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Թռ չուն նե րի կյան քի օ րոք խիստ դժվար է ախ տո րո շել 
այս հի վան դութ յու նը, քա նի որ հա րուց չի ձվե րը ի րենց կա ռուց ված քով նման 
են Ստ րեպ տո կար նե րի և Է խի նու րին նե րի ձվե րին: Հի վան դութ յու նը հիմ նա
կա նում ախ տո րո շում են հերձ ման տվյալ նե րով, ստա մոք սի գեղ ձե րում հայտ
նա բե րե լով հա րու ցիչ ներ: Կա րե լի է նաև ու սում նա սի րել մի ջանկ յալ տե րե րին, 
դրան ցում հայտ նա բե րե լով տետ րա մե րիս նե րի թրթուր ներ:
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ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ա ռա ջարկ վում է 
 Նիլ վերմ դե ղա մի ջո ցը, 0,125գ/կգ դե ղա չա փով, կե րի հետ, հինգ օր շա

րու նակ: Ճիճ վա թա փե լուց հե տո թռչուն նե րին 3 օր պա հում են թռչնա նո ցում: 
Շեր տը հա վա քում և  են թար կում են կեն սա ջեր մա յին մշակ ման:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Հի վան դութ յու նը կա րե լի է կան խար գե լել թռչուն նե
րին պա հե լով ջրամ բար նե րից հե ռու կամ էլ օգ տա գոր ծել հո սող և խոր ջրամ
բար նե րը: Ջր լող թռչուն նե րին ճիճ վա թա փում են գար նա նը և  աշ նա նը:

24․1․1․3․5 ԲԱԴԵՐԻ ՍՏՐԵՊՏՈԿԱՐՈԶ
Հի վան դութ յու նը հա րու ցում են Spirurata են թա կար գին, Acuariidae ըն

տա նի քին պատ կա նող կլոր որ դե րը, ո րոնք մա կա բուծ վում են ջրլող թռ չուն
նե րի մկա նա յին ստա մոք սի կու տի կու լա յի տակ:

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հա րու ցի չը Streptocara crassicauda 
մինչև 11,2 մմ  եր կա րութ յուն ու նե ցող, ան գույն որդ   է: Կե րակ րա փո ղը կազմ
ված է մկա նա յին և գեղ ձա յին բա ժին նե րից: Ա րու նե րը պո չա յին ծայ րում ու նեն 
զույգ ծծան նե րով զին ված թևիկ ներ: Քիս տե րը եր կուսն են, ան հա վա սա րա
չափ: Է գե րի մոտ հեշ տո ցը բաց վում է մարմ նի հե տին մա սում: Ձ վե րը օ վա
լաձև են, պատ ված հաստ թա ղան թով, ներ սում գտնվում է գա լար ված թրթու
րը: Ձ վի եր կա րութ յու նը հաս նում է 0,38 մմ:

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Հա րու ցիչ նե րը մի ջանկ յալ տե րե րի խեց գետ նա կեր պե րի 
օր գա նիզ մում ին վա զիոն են դառ նում 2325 օ րում, իսկ վերջ նա կան տե րե րի 
մոտ սե ռա հա սուն են դառ նում 910 օ րում: Ձկ նե րը հա րուց չի պա հես տա յին 
տե րերն են:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Ստ րեպ տո կա րո զի նկատ մամբ ա ռա վել 
զգա յու նակ են մինչև 1,5 ամ սա կան մատ ղաշ նե րը: Թռ չուն նե րը վա րակ վում 
են կուլ տա լով մի ջանկ յալ և պա հես տա յին տե րե րին:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Չի տար բեր վում Տետ րա մե րո զից:
ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ ԿԱՆ ԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Չի տար բեր վում Տետ

րա մե րո զից (տես՝ Տետ րա մե րո զը)։

24․1․4․4 ԱԿԱՆՏՈՑԵՖԱԼՅՈԶՆԵՐ
24․1․4․4․1 ԲԱԴԵՐԻ ՊՈԼԻՄՈՐՖՈԶ 
(ՋՐԼՈՂ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱՆՏՈՑԵՖԱԼՅՈԶՆԵՐ)
Ըն տա նի և վայ րի ջրլող թռչուն նե րի մոտ պո լի մոր ֆոզ հի վան դութ յու նը հա

րու ցում են Polymorphus magnus  9,214,7մմ և P. Minuta 2,793,94 մմ, եր կա
րու թյուն ու նե ցող, դեղ նանարն ջա գույն գու նա վո րում ու նե ցող կար թա ճի ճու
նե րը, ո րոնք մա կա բուծ վում են նրանց բա րակ և հաստ ա ղիք նե րում: Եր բեմն 
պո լի մոր ֆոզն ըն դու նում է ըն դու նում է տե ղա ճա րա կա յին բնույթ, հի վան դա
ցած թռչուն նե րի մեծ կո րուստ նե րով։ Այս կար թա ճի ճու նե րի մի ջանկ յալ տե
րերն են խեց գետ նա կեր պե րը (կող քի լո ղա ցող խեց գե տի նը), իսկ պա հես տա յին 
տե րերն են ձկնե րի 8 տե սակ ներ։ Բա ցի ըն տա նի բա դե րից, այս փշագլ խա վոր
նե րը մա կա բուծ վում են նաև վայ րի ջրա յին թռչուն նե րի շատ տե սակ նե րի մոտ։

ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ։ Բա դի ա ղի քա յին ու ղու մեջ այս փշա
գլխա վոր որ դե րը ձու են դնում, ո րոնք կղկղան քի հետ դուրս են թափ վում ար
տա քին մի ջա վայր՝ ջրի մեջ։ Այն տեղ նրանց կուլ են տա լիս կող քի լո ղա ցող նե
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րը, ո րոնց ա ղի քա յին  ու ղում ձվի թա ղանթ նե րը քայ քայ վում են, վեր ջին նե րից 
դուրս է գա լիս ա կան թո րը։ Այն խրվում է ա ղի քա յին ու ղու պա տի մեջ, 5րդ  օ րը 
թա փան ցում է խեց գետ նի մարմ նի խո ռոչ, 1415րդ  օ րը փո խարկ վում է պրե
կան թե լա յի և 3033րդ  օ րից՝ ա կան թե լա յի։ Ա կան թե լիա յի ին վա զիոն ստա
դիա յի զար գա ցու մը 1825 աս տի ճան ջեր մութ յան դեպ քում, փշագլ խա վո րի 
ձվե րը կուլ տա լու պա հից սկսած, վեր ջա նում է 5460րդ  օ րը։ Ե թե այդ պի սի 
խեց գե տին կուլ տա բա դը, նրա ա ղի քա յին ու ղում 2730 օ րից հե տո կզար գա
նան չա փա հաս փշագլ խա վոր նե րը և ն րանց է գե րը կսկսեն ձվադ րել։

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Ա նա պա հով տնտե սութ յուն նե րում պո լի
մոր ֆուս նե րով կա րող են ին վա զիա յի են թարկ ված լի նել բա դե րի մինչև 70 տո
կո սը, մի թռչնի մոտ մինչև 640 հատ վա րակ վա ծութ յան ին տեն սի վութ յամբ։ 
Ջ րամ բա րում գտնվող պո լի մոր ֆուս նե րի ձվե րը 1017 աս տի ճան ջեր մութ յան 
պայ ման նե րում կեն սու նա կութ յու նը պահ պա նում են մո տա վո րա պես վեց 
ա միս, ո րի հետ ևան քով կող քի լո ղա ցող նե րը կա րող են վա րակ վել ոչ միայն 
թարմ ձվե րով, այլև ջրամ բա րում եր կար ժա մա նակ ըն կած մնա ցորդ նե րով։

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Ի րենց հզոր կնճի թով ֆիքս վե
լով թռչուն նե րի ա ղիք նե րի պա տին՝ նրանք մե խա նի կո րեն վնա սում են լոր ձա
թա ղան թը, ա ռա ջաց նե լով ա ղիք նե րի կա տա ռաթա րա խա յին բոր բո քում ներ: 
Հի վանդ թռչուն նե րի աճն ու զար գա ցու մը դան դա ղում են, նրանց մոտ խան
գար վում է մար սո ղութ յու նը:

ԿԼԻՆԻԿԱՆ ԵՎ ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆԱՏՈՄԻԱՆ ու սում նա սիր ված չեն։
ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ են կղկղան քը հե տա զո տե լով հա ջոր դա կան լվա ցում նե րի 

մե թո դով: Հի վան դութ յու նը ա վե լի ճիշտ ճա նաչ վում է ըն կած կամ հար կադ
րա բար մորթ ված բա դե րին հեր ձե լու և ն րանց ա ղի քա յին ու ղում փշագլ խա
վոր պո լի մոր ֆուս ներ հայտ նա բե րե լու մի ջո ցով։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ն շա նա կում են․ 
 Ա տա զոլ ֆոր տե, Ֆե լիք սան, Բի թիո նոլ և  այլն 
 (նախ կի նում ա ռա ջարկ վում էին ած խած նի քա ռաք լո րատ 1 կգ կեն դա նի 

քա շին 2 մլ դո զա յով, զոն դի մի ջո ցով)։
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Մատ ղաշ նե րին ա ճեց նում են վա րակ ված խեց գետ նա կեր

պե րից զուրկ ջրամ բար նե րում: Մայ րա կան կազ մին ճիճ վա թա փում են աշ նա նը:

24․1․4․5 ՆԱԽԱԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ 
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
24․1․4․5․1 ԷՅՄԵՐԻՈԶՆԵՐ
24․1․4․5․1․1 ԿՈԿՑԻԴԻՈԶ (ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ԷՅՄԵՐԻՈԶ)։
Կոկ ցի դիոզ նե րը կեն դա նի նե րի և մարդ կանց մեծ խումբ հի վան դութ յուն

ներ են, ո րոնց հա րու ցիչ նե րը պատ կա նում են Apicomplexa տի պին Sporosoa 
դա սին, Coccidiida կար գին և Eimenidae ըն տա նի քին։ էյ մե րիոզ նե րը հիմ նա
կա նում մատ ղաշ նե րի հի վան դութ յուն են և խիստ տա րած ված են ա մե նուր 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում/1/, ո րոնք ար տա հայտ վում են փոր լու ծի, 
հյուծ վա ծութ յան և սա կա վար յու նութ յան նշան նե րով: էյ մե րիա նե րը հիմ նա
կա նում մա կա բուծ վում են կեն դա նի նե րի ա ղիք նե րի է պի թե լա յին բջիջ նե րում, 
բա ցա ռութ յուն է կազ մում E․ truncataն, ո րը մա կա բուծ վում է սա գե րի ե րի
կա մի տաշ տա կի լոր ձա թա ղան թի բջիջ նե րում:
1 Մ․Զադայան «Առավել տարածված ինվազիոն հիվանդությունների տնտեսական վնասի գոր ծա կից
ները» Ագրարային գիտության բարեփոխումները 21րդ դարի նախաշեմին, Երևան, 2000, էջ 4546։
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ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Ի րենց կեն սա բա նա կան շրջապ տույ տում էյ մե րիա նե րը անց
նում են 3 շրջան՝ մե րո գո նիա կամ ան սեռ բազ մա ցում, գա մե տո գո նիա՝ սե ռա կան 
բազ մա ցում, և ս պո րո գո նիա՝ սպո րո զիտ նե րի ձևա վո րում և հա սու նա ցում։

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հի վան դա գին եր ևույթ նե րը ան մի ջա պես հա ջոր
դում են սպո րո զիտ նե րի տի րոջ ա ղիք նե րի կամ այլ օր գան նե րի բջիջ նե րում 
ներդր վե լուն: էյ մե րիա նե րի կող մից քայ քայ ված լոր ձա թա ղան թի բջիջ նե րը 
կորց նում են ի րենց պաշտ պա նիչ նշա նա կութ յու նը, ո րի հետ ևան քով հնա րա
վո րութ յուն է ստեղծ վում երկ րոր դա յին միկ րոֆ լո րա յի ներդր ման և զար գաց
ման հա մար: Էյ մե րիա նե րը ոչ միայն խախ տում են ախ տա հար ված օր գան նե
րի բջիջ նե րի ամ բող ջա կա նութ յու նը, այլև պատ ճառ են հան դի սա նում տվյալ 
օր գա նի ֆունկ ցիա յի խան գար ման:

ՀԱՐՈՒՑԻՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Թռ չուն նե րի մոտ հայտ նա բեր վել են Էյ
մե րիա նե րի 9 ա վե լի տե սակ ներ, ո րոն ցից ա ռա վել ախ տա ծին են հետև յալ նե րը․ 
E․tenella՝ ա մե նա տա րած ված տե սակն է, E.necaitix՝ խիստ մա կա բույծ տե սակ է 
ա ղիք նե րում, E.maximà  և E.acervufma, ո րը թույլ ախ տա ծին տե սակ է:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հա վե րի էյ մե րիո զը հան դի պում է ա մե
նու րեք: Հիմ նա կա նում հի վան դա նում են 1080 օ րա կան մատ ղաշ նե րը: էյ մե
րիո զի տա րած մա նը նպաս տում են թռչուն նե րի խիտ և հա տա կա յին պահ ված
քը, ինչ պես նաև շեն քե րի բարձր խո նա վութ յու նը, ոչ լիար ժեք կե րակ րումն ու 
հա կա սա նի տա րա կան պայ ման նե րը: Հի վան դութ յան բռնկում նե րը սկսվում 
են վաղ գար նա նը և շա րու նակ վում են մինչև ուշ ա շուն: Օօ ցիստ նե րը խիստ 
կա յուն են ար տա քին մի ջա վայ րի ան բա րեն պաստ գոր ծոն նե րի և  ախ տա հա
նիչ լու ծույթ նե րի նկատ մամբ:

ՎԱՐԱԿԱՄԵՐԺՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Հա վե րը կրկնա կի վա րակ ման չեն են թարկ վում։
ԱԽՏԱՆՇԱՆՆԵՐԸ։ Թռ չուն նե րի մոտ հի վան դութ յան գաղտ նի շրջա նի տևո

ղութ յու նը կազ մում է 45 օր: Ճ տե րի մոտ սկզբում նկատ վում է ծա րա վի զգա
ցում, այ նու հետև նրանք հետզ հե տե հրա ժար վում են կե րից, լի նում են ընկճ ված, 
հա վաք վում են ի րար գլխի, փե տուր նե րը լի նում գզգզված, կա տա րը և գին դե
րը՝ ա նե միկ: Այ նու հետև նրանց մոտ սկսվում է ան զուսպ փոր լու ծը: Այս հի վան
դութ յու նից ան կում նե րը ար ձա նագր վում են հի վան դութ յան ա ռա ջին նշան նե րի 
ի հայտ գա լուց 37 օր անց: Ան կում նե րը եր բեմն հաս նում են մինչև 100%:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: էյ մե րիո զից ըն կած 
բո լոր թռչուն նե րի դիակ նե րը 
լի նում են հյուծ ված: Ա ղիք
նե րում հայտ նա բեր վում են 
կա տա ռահե մո ռա գիկ բոր
բոք մա նը բնո րոշ նշան ներ: 
Ն կար 31։  ա)ար յու նա յին լուծ 
և  ընկճ վա ծութ յուն; բ)ա ղիք նե
րում ար յու նա զե ղում ներ։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րով, կլի նի կա կան 
նշան նե րի հի ման վրա, ինչ պես նաև հաշ վի են առ նում հերձ ման արդ յունք նե
րը: Կա րե լի է նաև քսուք ներ կա տա րել ա ղիք նե րի լոր ձա թա ղան թի քեր ված
քից, ներ կել ըստ Ռո մա նովս կու և դի տել ման րա դի տա կի տակ, այս դեպ քում 
հայտ նա բեր վում են մե րո զոիտ նե րը, ան գամ գա մոնտ նե րը:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Թռ չուն նե րին բուժ ման նպա տա կով նշա նա կում են․
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 Կ լո պի դոլ, կոկ ցի դիո վիտ, լեռ բեկ, սուլ ֆա դի մե զին, ֆու րա զո լի դոն և  
այլն: 26 ամ սա կան հա սա կա յին խմբի բուժ ման սխե մա յի օ րի նակ։

 Ամպ րո լիում 20 տո կո սա նոց լու ծույթ, 1 գ/1,5լ ջ րին տալ 57 օր։ 
 Կոկ ցի վիտ 2,5գ/0,5լ ջ րին հա վե րին։ Այ նու հետև 5 գ պ րե միքս/10 կգ կե րին։

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Թռչ նա նոց նե րում այս հի վան դութ յու նը կան խար գե
լե լու նպա տա կով բա րե լա վում են սա նի տա րա կան պայ ման նե րը, խոր հուրդ 
է տրվում թռ չուն նե րին պա հել ցան ցա վոր հա տակ ներ ու նե ցող վան դակ նե
րում: Միա ժա մա նակ էյ մե րիո զը կան խար գե լե լու նպա տա կով ճտե րին տա լիս 
են բուժ ման հա մար ա ռա ջարկ վող դե ղա մի ջոց նե րը, սա կայն ա վե լի ցածր դե
ղա չա փե րով: Ար տա սահ մա նում ներ կա յումս հա վե րի էյ մե րիո զի նկատ մամբ 
մշակ ված է վակ ցի նա:

24․1․4․5․2 ՄԱՍՏԻԳՈՖՈՐՈԶՆԵՐ
24․1․4․5․2․1 ՀԻՍՏՈՄՈՆՈԶ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ
Հիս տո մո նո զը (էն տե րո հե պա տիտ կամ սև գ լուխ) տնա յին և վայ րի թռչուն

նե րի մատ ղաշ նե րի նա խա կեն դա նի նե րով (պրո տո զոոա յին) պայ մա նա վոր ված 
հի վան դութ յուն է, ո րը հա րու ցում են Tnohomonadidae ըն տա նի քին պատ կա
նող  հա րու ցիչ նե րը,  ո րոնք հիմ նա կա նում  մա կա բուծ վում  են հաստ ա ղիք
նե րում և լ  յար դում։

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Հա րու ցի չը կոչ վում է Histomonas me
leagndis, ո րը իր զար գաց ման ըն թաց քում անց նում է մտրա կա վոր և  ա մեո
բա յին զար գաց ման շրջան ներ, 14 մտրակ նե րից կազմ ված հա րու ցի չը կլոր է, 
նրա տրա մա գի ծը 1221 մկմ  է։ Ա մեո բաձև շրջա նում հա րու ցիչ նե րը կլո րա վուն 
կամ ձվաձև են, նրանց եր կա րութ յու նը կազ մում է 830 մկմ։ Մտ րա կա վոր ձևը 
հիմ նա կա նում հան դի պում է կույր ա ղիք նե րի լոր ձա թա ղան թում կամ էլ լ յար
դում, իսկ ա մեո բաձև հա րու ցիչ նե րը՝ միջբջ ջա յին տա րած քում:

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ։ Հիս տո մո նադ նե րը ընկ նե լով տի րոջ հաստ ա ղիք ներ, կախ ված 
ի րենց մա կա բուծ ման վայ րից, մերթ ըն դու նում են մտրա կա վոր ձև (ա ղի քի լու
սանցք), մերթ էլ դառ նում են ա մեո բաձև (տե ղա կայ վե լով ա ղի քի պա տի միջբջ
ջա յին տա րածք կամ էլ այլ օր գան նե րում): Հա րուց չի տե սա կի պահ պան ման և 
տա րած ման գոր ծում մեծ նշա նա կու թյուն ու նի նրանց Heteracis gallinarum նե
մա տո դի ձվե րում տե ղա կայ վե լը։ Թռ չուն նե րի բա րակ ա ղիք նե րում մա կա բուծ վող 
այս որ դե րը կլա նում են հիս տո մո նադ նե րին, վեր ջին ներս էլ ընկ նե լով այս որ դե րի 
օր գա նիզմ, անց նում են նրանց ձվա րան նե րը և տե ղա կայ վում նրանց ձվե րում։ 
Այս պի սով, հիս տո մո նադ նե րը հե տե րա կիս նե րի ձվե րի մի ջո ցով տա րած վում են 
ար տա քին մի ջա վայ րում, պահ պա նե լով ի րենց վի րու լեն տա կա նութ յու նը:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հա րու ցի չը հայտ նա բեր վում է բո լոր մայր
ցա մաք նե րում, նրա նկատ մամբ հատ կա պես զգա յու նակ են 2 շա բա թա կա նից 
մինչև 3 ամ սա կան հա վե րի և հնդ կա հա վե րի մատ ղաշ նե րը: Հի վան դութ յան 
տա րած մա նը նպաս տում են թռչնա նոց նե րում խիտ պահ ված քը և  ոչ լիար
ժեք կե րակ րու մը։ Թռ չուն նե րի վա րակ ման հա վա նա կա նութ յու նը մե ծա նում 
է նրանց ա զատ պահ ված քի դեպ քում: Հի վան դութ յան տա րած մա նը նպաս
տում են նաև վայ րի թռչուն նե րը։

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Հիս տո մո նադ նե րը ար տադ րում են պրո տեո լի տիկ 
ֆեր մենտ ներ, ո րոնց օգ նութ յամբ նրանք քայ քա յում են տի րոջ հյուս վածք նե րը, 
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հատ կա պես ա ղիք նե րի լոր ձա թա ղան թը։  Ա ղիք նե րից նրանք ներ թա փան ցում 
են ար յան մեջ և  անց նե լով լ յարդ, ա ռա ջաց նում են բոր բո քում ներ,  լ յար դի 
հյուս ված քի մե ռու կա ցում, այլ  ախ տա բա նա կան փո փո խութ յուն ներ։  Խան
գար վում է ընդ հա նուր նյու թա փո խա նա կութ յու նը,  հատ կա պես ած խաջ րատ
նե րի փո խա նա կութ յու նը,   ո րը և հե տա գա յում նպաս տում է զանգ վա ծա յին 
ան կում նե րի ա ռա ջաց մա նը։

ՎԱՐԱԿԱՄԵՐԺՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Հի վան դա ցած և  ա ռող ջա ցած թռչուն նե րի 
մոտ ա ռա ջա նում է ոչ ստե րիլ վա րա կա մեր ժութ յուն։

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ։ Հի վան դութ յան գաղտ նի շրջա նի տևո ղութ յու նը 730 
օր է։  Ըստ ըն թաց քի՝ հի վան դութ յու նը լի նում է սուր և ք րո նի կա կան։ Սուր 
ըն թաց քի նշան ներն են ա խոր ժա կի նվա զու մը, սա կա վա շար ժութ յու նը և 
ջեր մա սի րութ յու նը: Հի վան դութ յան սկզբից 24 օր անց, մար սո ղութ յան 
խան գար ման հետ ևան քով, ա ռա ջա նում է գար շա հոտ փոր լուծ: Կան գա յին եր
ևույթ նե րի հետ ևան քով թռչուն նե րի գլխի մաշ կը ստա նում է մուգ կա պույտ 
ե րան գա վո րութ յուն, ո րի պատ ճա ռով էլ հի վան դութ յու նը ստա ցել է «ՍԵՎ 
ԳԼՈՒԽ» ան վա նու մը: Հե տա գա օ րե րի ըն թաց քում թռչուն նե րը հրա ժար վում 
են կե րից և ջ րից, նրանց մոտ մարմ նի ընդ հա նուր ջեր մաս տի ճա նը  նվա զում 
է 12°, և զանգ վա ծա յին սատ կում են: Մե ծա հա սակ թռչուն նե րի մոտ հի վան
դութ յու նը ի հայտ է գա լիս քրո նի կա կան ըն թաց քով և թույլ ար տա հայտ ված 
կլի նի կա կան  նշան նե րով։

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Գլ խի մաշ կը, կա
տա րը՝ մուգ գույ նի, կլոա կա յի շրջա նի փե տուր նե րը՝ աղ տոտ ված։ Հեր ձե լիս ո րո
վայ նի խո ռո չում հայտ նա բե րում են ֆիբ րի նո զա յին զանգ ված, կույր ա ղիք նե րը՝ 
բոր բոք ված, լու սանց քում է րիթ րո ցիտ նե րից, լեյ կո ցիտ նե րից և հիս տո մո նադ
նե րից կազմ ված, կենտ րո նա կան մա սում՝ անց քեր ու նե ցող խցան ներ: Լ յար դը 
բոր բոք ված, մա կե րե սին և կտր ված քի վրա թա րա խամե ռու կա յին հան գույց ներ:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րով, ցայ տուն կլի նի
կա կան նշան նե րի հի ման վրա հաշ վի են առ նում ախ տա բա նաա նա տո միա կան 
փո փո խութ յուն նե րը և կա տա րում են ման րա դի տա կա յին հե տա զո տութ յուն։ 
Կեն դա նի հիս տո մո նադ նե րին հայտ նա բե րում են թարմ կղկղան քից պատ
րաստ ված ճզմված կա թի լում։ Մտ րա կա վոր ձևե րը շարժ վում են ժա մա ցույ ցի 
սլա քին հա կա ռակ ուղ ղութ յամբ: Կա րե լի է նույն նյու թից պատ րաս տել քսուկ, 
ֆիք սել և ներ կել ըստ Ռո մա նովս կու, որ տեղ կո րի զը և մտ րա կը ըն դու նում են 
կար միր, իսկ ցի տոպ լազ ման՝ երկ նա գույն գու նա վո րում։

ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՉ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Էյ մե րիոզ նե րից, տրի խո մո նո զից, տու
բեր կուլ  յո զից, լեյ կո զից, կո լի բակ տե րիո զից։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Տն տե սութ յու նում հիս տո մո նոզ հայտ նա բե րե լու դեպ քում 
թույլ թռչուն նե րին ոչն չաց նում են, իսկ մնա ցած նե րին բու ժում են։ Բուժ ման 
նպա տա կով կե րին ա վե լաց նում են

 Մետ րո նի դա զոլ (տրի խո պոլ) 0,05% դե ղա չա փով   մինչև 9 օր։
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ 
Կան խար գել ման նպա տա կով կես դո զա յով ա ռա ջարկ վում են՝ 

 Նի տա զոլ (Էն գիպ տին Ա, Ա ցի նի տա զոլ) դո զան՝ 1 % կե րի զանգ վա ծի 
հաշ վով, մինչև 5 օր, այ նու հետև շա րու նա կում են տալ 0,3 % Հիս տո մոն ( Նի
ֆուր սոլ) 0,2% կե րի զանգ ված հաշ վով (հաշ վի առ նե լով հնա րա վոր վա րակ վե
լու ժա մա նա կաշր ջա նը)։

Կա րե լի է նաև կի րա ռել․



‒ 707‒

 Ֆու րա զո լի դոն՝  0,020,04 % կե րի զանգ վա ծի չա փով:
Մատ ղաշ նե րին 910 շա բա թա կան հա սա կա յին խմբին տա լիս են․

 Ֆե նո տիա զին՝ 0,5գ թռչ նի հաշ վով 2 օր, այ նու հետև 
 Կոկ ցի դիո վիտ՝ 0,12գ 1 լիտր ջրին 10 օր տևո ղութ յամբ, 
 Մետ րո նի դա զո՝լ 0,5% կե րի հաշ վով դո զա, 10 օր տևո ղութ յամբ։

24․1․4․6 ՆԱԽԱԿՈՐԻԶԱՎՈՐՆԵՐԻ (ՊՐՈԿԱՐԻՈՏՆԵՐԻ՝ 
ՍՊԻՐՈԽԵՏՆԵՐ) ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՐՈՒՑՎՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
24․1․4․6.1 ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՐԵԼՅՈԶ (ՍՊԻՐՈԽԵՏՈԶ, ՏՐԵՊՈՆԵՄՈԶ)
Բո րել յո զը (Ս պի րո խե տոզ, Տ րե պո նե մոզ) նա խա կո րի զա վոր նե րի կող մից 

հա րուց վող ըն տա նի և վայ րի թռչուն նե րի (ա ռա վե լա պես՝ ճնճղու կան ման նե րի) 
տրանս մի սիվ, սո վո րա բար սե զո նա յին, սուր ըն թա ցող հի վան դութ յուն է, ո րը 
ար տա հայտ վում է տեն դի, ընկճ վա ծութ յան, սա կա վար յու նութ յան, քնկո տու
թ յան, ներ վա յին և բարձր ան կում նե րի նշան նե րով:  Բո րել յո զը հիմ նա կա նում 
տա րած ված է տաք կլի մա ու նե ցող երկր նե րում, ինչ պես նաև մեզ մոտ և մեր 
հար ևան հան րա պե տութ յուն նե րում։ Ս պի րո խետ նե րը մա կա բուծ վում են նաև 
ճա գար նե րի, խո զե րի, խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի մոտ: Թռչ նա բու ծա կան 
տնտե սութ յուն նե րում սպի րո խե տո զը հա ճախ դիտ վում է հի վանդ նե րի մեծ տո
կո սի կորս տով, տե ղա ճա րակ նե րի ձևով, հասց նե լով մեծ տնտե սա կան վնաս: 

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Borrelia gallinarumը պատ կա նում է 
Protophyta տի պին և Spirochaetales կար գին: Բո րել յա նե րը թե լան ման, մարմ նի 
սրա ցած ծայ րե րով, սպի րա լա կերպ (գա լար նե րով) հա րու ցիչ ներ են, ո րոնց եր
կա րութ յու նը՝ 330մկմ, հաս տութ յու նը 0,20,4 մկմ  է: Գա լար նե րի թի վը տա տան
վում է 912ի սահ ման նե րում: Բո րել յա նե րը օժտ ված են շարժ վե լու ըն դու նա
կութ յամբ և հիմ նա կա նում բազ մա նում են հա սա րակ կիս ման ճա նա պար հով:

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Բո րել  յա նե րին հի վանդ թռչուն նե րից ա ռողջ նե րին փո
խան ցում են ար գա սա յին տզե րից Argas persjcusը, գա մա զոի դա յին տզե րից 
Dermanyssus gallinaeն և ու տիճ նե րից Cimex lectulariusը: Բո րել  յա նե րին 
մե խա նի կո րեն կա րող են փո խան ցել նաև փետ րա կեր նե րը: Տ զե րի կող մից 
հա րու ցիչ նե րը փո խանց վում են տրանս ֆազ և տ րան սօ վա րիալ ճա նա պարհ
նե րով: Հի վանդ թռչուն նե րի օր գա նիզ մում հա րու ցիչ նե րին կա րե լի է հայտ նա
բե րել լ յար դում, փայ ծա ղում, ոսկ րա ծու ծում և  ար յան պլազ մա յում։

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հի վան դութ յան հիմ նա կան փո խան ցող նե
րը ար գա սա յին տզերն են, ո րոնք մշտա պես ստեղ ծում են հի վան դու թյան բնա
կան օ ջախ ներ: Բո րել յո զը հան դի պում է հատ կա պես ամ ռան ա միս նե րին, երբ 
բարձ րա նում է ար գա սա յին տզե րի ակ տի վութ յու նը: Հի վան դութ յան տա րա
ծող ներն են վայ րի թռչուն նե րը: Տ զի օր գա նիզ մում հա րու ցիչ նե րը ի րենց կեն
սու նա կութ յու նը պահ պա նում են մինչև 8 տա րի: Ըն տա նի թռչու նը սո վո րա բար 
վա րակ վում է Argas persicus և  են թադ րա բար Dermanyssus avium /հա վե րի և  
այլ նի մոտ/ տզե րի խայ թում նե րի հետ ևան քով: Argas persicus տի զը բնակ վում 
է հա վա նոց նե րում, թաքն վե լով պա տե րի, տա նիք նե րի, թա ռե րի, բնե րի, սյու նե
րի /և ն րանց կե ղի տակ/ ճեղք վածք նե րում:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԱՐԱԿԱՄԵՐԺՈՒԹՅՈՒՆԸ: Ախ տած նութ յու նը 
ան բա վա րար է ու սում նա սիր ված: Ս պի րո խետ նե րը, ընկ նե լով թռչու նի օր գա
նիզմ, ըն դու նակ են բազ մա նա լու ոչ միայն ար յան մեջ, այլև լ յար դի, փայ ծա ղի, 
ե րի կամ նե րի, թո քե րի, ձվա րան նե րի և  ոսկ րա ծու ծի հյուս ված քում: Բո րել յա նե
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րը թռչուն նե րի օր գա նիզ մում ա րագ բազ մա նում են ներ քին օր գան նե րում: Պա
րա զիտ նե րը, խցա նե լով ար յու նա տար մա զա նոթ նե րը, ա ռա ջաց նում են ար յան 
շրջա նա ռութ յան խան գա րում, ի րենց կեն սա գոր ծու նեութ յան նյու թե րով և  ար
յան մեջ, ար տադ րե լով մե ծա քա նակ թու նա վոր նյու թեր ա ռա ջաց նում են օր գա
նիզ մի տե ղա կան և  ընդ հա նուր ին տոք սի կա ցիա, ո րոնք ընկ ճող ազ դե ցու թյուն 
են ու նե նում կենտ րո նա կան նյար դա յին հա մա կար գի և  ար յու նաս տեղծ օր գան
նե րի գոր ծու նեութ յան վրա, միա ժա մա նակ լի զի սի են են թար կում է րիթ րո ցիտ
նե րին: Բո րել յո զով հի վան դա ցած և  ա ռող ջա ցած թռչուն նե րի մոտ ստեղծ վում 
է կա յուն, ա վե լի քան 3 տա րի ժամ կե տով, վա րա կա մեր ժութ յուն:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ։ Հի վան դութ յան գաղտ նի շրջա նի տևո ղութ յու նը 27 օր 
է, իսկ ըն թաց քը՝ սուր, են թա սուր և ք րո նի կա կան։ Սուր ըն թաց քի դեպ քում 
մարմ նի ընդ հա նուր ջեր մաս տի ճա նը բարձ րա նա լով հաս նում Է 4243°C, նվա
զում է ա խոր ժա կը, թռչուն նե րի մոտ նկատ վում է ծա րա վի ու ժեղ զգա ցում, 
կա տա րի և գին դե րի ան գու նութ յուն, հյուծ վա ծութ յուն և  այլն։ Թռ չուն նե րը 
դառ նում են դժվա րա շարժ, նրանց մոտ նկատ վում են քնկո տութ յան նշան ներ։

Հի վան դութ յան քրո նի կա կան ըն թաց քը ա վե լի հա ճախ նկատ վում է հա սա
կա վոր թռչուն նե րի մոտ:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Կա տա րը և մո րուք
նե րը, բե րա նի լոր ձա թա ղան թը ներկ ված են դարչ նա գույն կամ դեղ նա վուն: 
Կո յա նո ցի շրջա պա տը կեղ տոտ ված է չո րա ցած կղկղան քա յին մաս սա նե րով: 
Սր տա պար կում հա ճախ հայտ նա բեր վում է շճա յին կամ ֆիբ րի նո զա յին էք սու
դատ: Սր տի մկա նը ե փած մսի գույն ու նի, մի կո կար դի վրա հան դի պում են կե
տա յին ար յու նա զե ղում ներ: Թո քե րը՝ գե րար յու նա յին և  այ տուց ված: Լ յար դը 
մե ծա ցած է, ու նի կա վա կար միր գույն և փխ րուն է: Փայ ծա ղը խիստ մե ծա ցած է 
/24 ան գամ/, մուգ մա նու շա կա գույն կամ գորշ կար միր գույ նի /խայ տա բղետ/։ 
Ե րի կամ նե րը՝ մե ծա ցած, մոխ րա գույն կամ մուգ դեղ նա վուն, թոշ նած են:  Այս
պի սով, ա մե նաբ նո րոշ փո փո խութ յուն նե րը նկա տում են փայ ծա ղում, լ յար
դում և  ա ղի քա յին ու ղում: 

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րով, կլի նի կա կան 
նշան նե րի հի ման վրա, ինչ պես նան լա բո րա տոր հե տա զո տութ յան են են թար
կում ար յու նից, ոսկ րա ծու ծից և լ  յար դից պատ րաստ ված և  ըստ Ռո մա նովս կու 
կամ էլ ըստ Բու ռի ներկ ված քսուք նե րը:

ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՉ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Բո րել  յո զը անհ րա ժեշտ է տար բե րա կել 
ժան տախ տից, տզա յին տոք սի կո զից, հա վե րի տի ֆից, լեյ կո զից և ն ման ըն
թացք ու նե ցող այլ հի վան դութ յուն նե րից։ Հ նա րա վոր է Բո րել  յո զը հան դես գա 
նաև էյ մե րիո զի հետ միա սին։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ա ռա ջարկ վում է․
 1% նո վար սե նո լի լու ծույթ՝ ներմ կա նա յին 0,020,05գ/կգ դե ղա չա փով, թո

րած ջրով նե րար կում են կրծքի մեջ:
 Սուլ ֆար սե նոլ՝ դո զան կազ մում է 0,015գ:
 Պե նի ցի լին՝ 2025 հազ. ԱՄ դե ղա չա փով։ Նե րար կում նե րը կա տա րում են 

3 ան գամ, 810 ժամ ընդ մի ջու մով:
 Բի ցի լին6՝ 50 հա զար ԱՄ դե ղա չա փով, միան վագ, ներմ կա նա յին:
 Մոր ֆո ցիկ լին՝ 60մլ/կգ ներ քին։

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Թռչ նա նոց նե րում ար գա սա յին տզե րի նկատ մամբ 
պար բե րա բար կա տա րում են հա կատ զա յին մի ջո ցա ռում ներ: Ա նա պա հով 
տնտե սութ յուն նե րի թռչուն նե րին երկն վագ, 812 օր ընդ մի ջու մով են թար կում 
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են պատ վաստ ման: Տն տե սութ յու նում սպի րո խե տո զի եր ևան գա լը կան խող 
հիմ նա կան մի ջո ցա ռու մը հան դի սա նում է շեն քե րում սպի րո խե տո զի հա րու
ցի չը  փո խան ցող տզե րի դեմ տար վող պայ քա րը: Ն րանց ոչն չաց մա նը հաս
նում են աէ րո զոլ մե թո դով: Հա վե րի մարմ նի վրա տզե րին ոչն չաց նում են 
հեք սաք լո րա նի 0,1%  ջրա յին կա խույ թով: Տն տե սութ յուն նե րում սպի րո խե տո
զա յին հի վան դութ յուն ներ եր ևան գա լու և ն րան ցից ա ռա ջա ցած ան կում նե րի 
դեպ քում նո վար սե նո լով  պե նի ցի լի նով մշա կում են ոչ միայն հի վանդ նե րին, 
այլև ա ռողջ թռչուն նե րի մնա ցած գլխա քա նա կը, ո րի շնոր հիվ վեր ջին նե րիս 
մոտ սպի րո խե տո զի նկատ մամբ ստեղծ վում է, մինչև 23 շա բաթ վա ժամ կե
տով, անզ գա յու նա կութ յուն: Թռչ նա բու ծա կան տնտե սութ յուն նե րում անց
կաց վող ընդ հա նուր մի ջո ցա ռում նե րից են՝ կա ռու ցել թռչնա նոց ներ ա ռանց 
ճեղք վածք նե րի (տզե րի թաքն վե լու տե ղե րի), ինչ պես նաև ա ռանց ծա ռե րի և 
քա րե րի զբո սահ րա պա րակ ներ:  

24․1․4․7 ՏԶԵՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
24․1․4․7.1 ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ԿՆԵՄԻԴՈԿՈՊՏՈԶ
Կ նե մի դո կոպ տոզ հի վան դութ յու նը հա րու ցում են Knemidocoptes սե ռին 

պատ կա նող տզե րը:  Կ նե մի դո կոպ տո զով հի վան դա նում են հա վե րը, հնդկա
հա վե րը, սի րա մար գե րը, ա ղավ նի նե րը և  այլ վայ րի ու դե կո րա տիվ թռչուն ներ: 
Ա քա ղաղ ներն ա վե լի հա ճախ են հի վան դա նում, քան հա վե րը: Հի վան դութ յու
նը բուռն զար գա ցում է ու նե նում տար վա տաք ե ղա նակ նե րին, իսկ ցրտե րի 
հետ  այն հետզ հե տե մա րում է: Ոտ քե րի կնե մի դո կոպ տոզ կամ ոտ քե րի քոս, 
կրա կա լած ոտք։ Հա րու ցի չը՝ Kn. Mutans, տե ղա կայ վում և բազ մա նում է հա
վե րի միայն ոտ նե րի չփետ րա վոր ված մա սե րում, թե փուկ նե րի տակ։ Ա ռա վել 
հա ճախ հի վան դա նում են 57 ամ սա կան թռչուն նե րը: Սե ռա հա սուն տզե րը 
մաշ կի թե փուկ նե րը կրծե լով, բա ցում են անց քեր, մե խա նի կո րեն և  ի րենց թքի 
մի ջո ցով ազ դե լով օր գա նիզ մի վրա։ 

ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ԿՆԵՄԻԴՈԿՈՊՏՈԶ։ Հա րու ցի չը Kn. pilae է: 
Հի վան դութ յու նը կոչ վում է թե փա կալ ված գլուխ կամ կրա կա լած ոտք: Հան դի
պում է ա լեձև և  այլ տե սա կի թու թակ նե րի ու այլ տե սա կի դե կո րա տիվ թռչուն
նե րի մոտ: Տ զե րը մա կա բուծ վում են մարմ նի փե տուր նե րով սա կավ պատ ված 
հատ ված նե րում կտու ցի շուր ջը, գլխի, պա րա նո ցի, թևե րի ներ քին մա կե րե
սին և  ոտ քե րի մաշ կում: Հի վան դութ յու նը զար գա նում է շատ դան դաղ, քո րը 
բա ցա կա յում է, կտու ցը ծռվում է, ախ տա հար ված հատ ված նե րում փե տուր
նե րը թափ վում են և  ոտ քե րի մատ նե րը նեկ րոզ վում են:

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ըն թա նում է հետև յալ սխե մա յով՝ ձու, թրթուր, 
ա ռա ջին հարսն յակ, երկ րորդ հարսն յակ և, վեր ջա պես, սե ռա հա սուն։

ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹԸ սո վո րա բար զար գա նում է ցատ կիչ հո դից 
ցածր գտնվող մաշ կի վրա: Թե փուկ նե րը բարձ րա նում են, իսկ մաշ կը հաս
տա նա լով դառ նում է ան հարթ: Թռ չուն նե րի մոտ ա ռա ջա նում է քո րի ու ժեղ 
զգա ցում: Հա վե րը եր կար ժա մա նակ կանգ նում են մեկ ոտ քի վրա և կտ ցա
հա րում են ախ տա հար ված հատ ված նե րը: Վեր քե րից ծո րա ցող ար յու նը և  
ա վի շը խառն վե լով փո շու կամ հո ղի հետ, չո րա նա լով կե ղա պա տում են վեր
ջա վո րութ յու նը: Մաշ կի եղջ րա յին շեր տը հաս տա նում է, ա ռա ջա նում են տա
րա ծուն մոխ րա գույն կե ղեր: Հա վե րը դառ նում են դժվա րա շարժ կամ էլ կա
ղում են: Հո դե րը բոր բոք վում և  ուռ չում են, իսկ մատ նե րը եր բեմն բոր բոք ման 
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հետ ևան քով են թարկ վում են նեկ րո զի: Դան դա ղում են մատ ղաշ նե րի աճն ու 
զար գա ցու մը, իսկ մե ծա հա սակ հա վե րի մոտ ընկ նում է ձվատ վութ յու նը: 

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ են հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րով կլի նի կա կան 
նշան նե րի և մաշ կից կա տար ված քե րուկ նե րի տզա բա նա կան հե տա զո տու
թյան ճա նա պարհ նե րով։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Խո շոր տնտե սութ յուն նե րում կնե մի դո կոպ տո զով հի վանդ 
թռչուն նե րին խոր հուրդ չի տրվում բու ժել, դրանց են թար կում են սպան դի: 
Մանր տնտե սութ յուն նե րում թռչուն նե րի ոտ քե րը մշա կում են, պսո րոպ տո
զի բուժ ման նպա տա կով ա ռա ջարկ վող տզաս պան նյու թե րի լու ծույթ նե րով: 
Մ շա կում նե րը կա տա րում են երկն վագ, 10 օր ընդ մի ջու մով: Մաշ կա յին ձևի 
ժա մա նակ ախ տա հար ված հատ ված նե րը մշա կում են տզաս պան նյու թե րով:  

24․1․4․7.2 ՓԵՏՐԱԿԵՐՆԵՐ
Փետ րա կեր նե րը և մա զա կեր նե րը մանր /եր կա րութ յամբ 12 մմ/, ա ռանց 

թևե րի Mallophaga  կար գին պատ կա նող մի ջատ ներ են: Ն րանք մա կա բուծ
վում են կեն դա նի նե րի մաշ կի վրա՝ ամ րա նա լով մա զե րին /ձիե րի, խո շոր եղ
ջե րա վոր ա նա սուն նե րի, ոչ խար նե րի, շնե րի մա զա կեր ներ, կամ թռչուն նե րի 
բմբուլ նե րին և փե տուր նե րին՝ բմբլա կեր ներ, փետ րա կեր ներ/: Ն րանք սնվում 
են մա զե րով կամ փե տուր նե րով, կեն դա նի նե րի մաշ կին ա ռա ջաց նում են քոր, 
մա զե րի կամ փե տուր նե րի թա փում: Թռ չուն նե րի վրա հատ կա պես վնա սա
կար ներ գոր ծութ յուն ու նեն բմբլա կեր նե րը /թռչուն նե րը նի հա րում են, նվա
զում է նրանց ձվատ վութ յու նը/:

ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒՄԸ: Տա փակ գլու խը զգա լի լայն է կրծքից 
և վա հա նաձև, ո րով բմբլա կեր նե րը և մա զա կեր նե րը տար բեր վում են ո ջիլ նե
րից: Հա րու ցիչ նե րի զար գա ցումն ըն թա նում է ոչ լրիվ փո խարկ ման տի պով և 
միայն կեն դա նի նե րի մարմ նի վրա: Է գը ձվեր է դնում, ո րոնք հա տուկ նյու թով 
սոսնձ վում են մա զի կամ  փե տու րի ար մա տին մոտ գտնվող մա սին: 510 օր 
հե տո ձվից դուրս է գա լիս թրթու րը, ո րը 35 ան գամ կեր պա րա նա փոխ վում է 
և ձ վից դուրս գա լու պա հից հաշ ված, 23 շա բա թից հե տո, փո խարկ վում է սե
ռա հա սուն մի ջա տի: Լ րիվ զար գաց ման ցիկ լը տևում է 34 շա բաթ:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Բմբ լա կեր նե րով և մա զա կեր նե րով վա
րակ վե լը տե ղի է ու նե նում ընդ հա նուր շեն քում՝ ին վա զիա յի են թարկ ված 
կեն դա նի նե րի հետ շփվե լու, ընդ հա նուր օգ տա գործ ման ա ռար կա նե րի, լծա
սար քի, փռո ցի մի ջո ցով: Կեն դա նի նե րի խիտ պահ պա նու մը և  ան բա վա րար 
կե րակ րու մը նպաս տում են պա րա զիտ նե րի մաս սա յա կան զար գաց մա նը: Մա
զա կեր նե րի և փետ րա կեր նե րի ա մե նա շատ տա րած վա ծութ յու նը նկատ վում է 
աշ նա նը և ձմ ռա նը՝ պա րա զիտ նե րի զար գաց ման հա մար ա մե նա բա րեն պաստ 
ժա մա նա կաշր ջան նե րում /բարձր խո նա վութ յուն, կեն դա նի նե րի մա զե րի եր
կա րութ յուն/: Ար ևի լույ սը և չո րութ յու նը  այս պա րա զիտ նե րի վրա ազ դում 
են սպա նիչ կեր պով: Ար տա քին մի ջա վայ րում, ա ռանց սննդի, 38 օ րից հե տո 
սրանք ոչն չա նում են :

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԼԻՆԻԿԱՆ նման են ոջ լո տութ յուն հի վան դու
թյան ժա մա նակ նկատ ված ախ տած նութ յա նը և ն շան նե րին: Թռ չուն նե րը  
ծանր  են տա նում  ին վա զիան, նի հա րում են, նվա զում է նրանց ձվատ վութ յու
նը, կորց նում են բմբուլ նե րը և փե տուր նե րը: Մատ ղա շը հետ է ընկ նում ա ճից:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Նավ թա լի նը, որ պես հա կա պա րա զի տա յին մի ջոց, թռչուն
նե րի նկատ մամբ հա կա ցուց ված է, ո րով հետև ա ղես տա մոք սա յին ու ղի ներն 
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ընկ նե լիս, այն կա րող է ա ռա ջաց նել  թու նա վո րում: Թռ չուն նե րի հա մար լավ 
արդ յունք են տա լիս ա վա զամոխ րա յին լոգ նոց նե րը և 1% ֆտո րա կան նատ
րիու մի լու ծույ թով գոլ լոգ նոց նե րը 37380 C: Տաք ե ղա նակ նե րին թռչուն նե րին 
լո ղաց նում են՝ խնամ քով թրջե լով նրանց փե տուր նե րը: Մի ջո ցա ռու մը եր կու 
շա բա թից հե տո կրկնում են: Բո լոր սե ռա հա սա կա յին խմբե րի մոտ բուժ ման 
հա մար կա րե լի է կի րա ռել․

 2 տո կո սա նոց է մուլ սիոն օք սա լատ՝ 1 գլխին/35 մլ ցո ղար կու մով։
ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ։ Մա զա կեր նե րի և փետ րակ նե րի դեմ նույնն 

են, ինչ հե մա տո պի նի դո զի և տ զե րով ախ տա հար վե լու դեպ քում:  Ի րա կա նաց
նում են կեն դա նի նե րի և թռ չուն նե րի շեն քե րի խնամ քով մի ջա տա զեր ծու մը:

Թռ չուն նե րի ար տա քին պա րա զիտ նե րի հետ կապ ված 
ի րա վի ճա կը Հա յաս տա նում

20152016 թթ. ըն թաց քում Հա յաս տա նի մանր թռչնա բու ծա րան նե րում հե տա
զոտ վել է հա վե րի ար տա քին մա կա բույծ նե րով վա րակ վա ծութ յու նը։ Թռչ նա նոց
նե րում և թռ չուն նե րի վրա հայտ նա բեր վել են հետև յալ ար տա քին մա կա բույծ
նե րը՝ Dermanyssus gallinae (կար միր տիզ), ին վա զիա յի էքս տեն սի վութ յու նը 
(ԻԷ) կազ մում է 100%, Argas persicus (պարս կա կան տիզ), ԻԷ 100%, Knemi
docoptes mutans (ոտ քե րի տիզ), ԻԷ 30% և Menopon gallinae (փետ րա կեր), ԻԷ 
85%: Նշ ված ար տա քին մա կա բույծ նե րի լայն տա րած վա ծութ յու նը տնտե սութ
յուն նե րում պայ մա նա վոր ված է թռչնա նոց նե րի խիստ ցածր սա նի տա րա կան 
պայ ման նե րով, թռչուն նե րի ա զատ պահ ված քով և բուժկան խար գե լիչ մի ջո
ցա ռում նե րի բա ցա կա յութ յամբ։
Փետ րա կեր նե րի տար բե րակ ման արդ յուն քում պարզ վել է, որ Հա յաս տա նի 
մանր թռչնա նոց նե րում հիմ նա կա նում տա րած ված է Menoponidae ըն տա նի քին 
պատ կա նող Menopon gallinae տե սա կի փետ րա կե րը։ Հե տա զո տութ յուն նե րի 
ըն թաց քում նաև պարզ վել է, որ Հա յաս տա նում հա վե րի հետ հա մե մա տած̀  
ա քա ղաղ նե րը ա վե լի հա ճախ են վա րակ վում փետ րա կեր նե րով։
Բա ցի թռչուն նե րի կար միր տզից, հե տա զոտ ված բո լոր թռչնա նոց նե րում և 
դ րանց հա րա կից տա րածք նե րում հայտ նա բեր վել է Argas persicus (պարս կա
կան տիզ) ար գա սա յին տի զը, ո րոնց հար ձա կում նե րը թռչուն նե րի վրա ար
տա հայտ վում են սա կա վար յու նութ յամբ, ընկճ վա ծութ յամբ, ընկ նում է հա վե րի 
ձվատ վութ յու նը, իսկ մատ ղաշ նե րի մոտ̀  դան դա ղում աճն ու զար գա ցու մը:
/ Նա ղաշ յան Հ․Զ․ և  ու րիշ ներ, 2016/

24․1․5 ՆԵՐՔԻՆ ՈՉ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
Դա սա կար գու մը․

 Շն չա ռա կան հա մա կար գի հի վան դութ յուն ներ․
▻ Ռի նիտ ներ և սի նու սիտ ներ
▻ Պնև մոաե րո ցիս տիտ և  այլն

 Մար սո ղա կան հա մա կար գի հի վան դութ յուն ներ․
▻ Քու ջի խցա նում (քու ջի ա տո նիա, լայ նա ցում, գերլ ցում)
▻ Քու ջի բոր բո քում
▻ Ան մար սե լիութ յուն (դիս պեպ սիա)։
▻ Դեղ նու ցա յին պե րի տո նիտ (սալ պին գո պե րի տո նիտ)
▻ Ա ղիք նե րի խցա նում
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▻ Կ լոա կի բոր բո քում (կլոա ցիտ) և  այլն
 Ն յու թա փո խա նա կութ յան խան գա րում նե րի հետ ևան քով ա ռա ջա ցած 

հի վան դութ յուն ներ։ 
▻ Մի զաթթ վա յին դիա թեզ (պո դագ րա)։
▻ Ապ տե րիոզ
▻ Հա նի բա լիզմ (կտցա հա րում կամ կա նի բա լիզմ)։
▻ Հի պո վի տա մի նոզ ներ և  այլն։

24․1․5․1 ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
24․1․5․1․1 ՌԻՆԻՏՆԵՐ ԵՎ ՍԻՆՈՒՍԻՏՆԵՐ 
Ռի նի տը քթի լոր ձա թա ղան թի, իսկ սի նու սի տը քթի հա րա կից խո ռոչ նե րի 

լոր ձա թա ղան թի բոր բո քում ներ են։ Հի վան դա նում են բո լոր տե սա կի թռչուն
նե րը, հատ կա պես մատ ղա շը։ Թռչ նա նոց նե րում զոո հի գիե նիկ պայ ման նե րի 
խախ տու մը, մի ջան ցուկ քա մի նե րը, բարձր խո նա վութ յու նը, ջեր մա յին ռե ժի մի 
խախ տու մը, օ դի հա գեց վա ծութ յու նը փո շով և մա կա բույծ նե րով կա րող են հի
վան դութ յան ա ռա ջաց ման պատ ճառ դառ նալ։ Հի վան դութ յան ա ռա ջաց մա նը 
նպաս տում են նաև չհո սող, կեղ տոտ ջրե րի կու տա կում նե րը։ Սա գե րի և բա դե րի 
մատ ղա շը կա րող է հի վան դա նալ չհո սող և կեղ տոտ ջրամ բար նե րում պա հե լիս։

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ։ Հի վանդ թռչուն նե րի քթանցք նե րից նկատ վում է շճա լոր
ձա յին հոսք, ո րը հե տա գա յում չո րա նա լով կե ղա պա տում է 
քթանցք նե րը, շնչա կան ու ղի նե րը փակ վում են, շնչա ռութ
յու նը դժվա րա նում է, դառ նում է լար ված։ Թռ չուն նե րը ձգում 
են պա րա նո ցը, բա ցում կտու ցը, զար գա նում է աչ քի լոր ձա
թա ղան թի բոր բո քում, ուռ չում են են թակ նա յին ծո ցե րը։

Նկար 32։ Թռչունների ռինիտ։

ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՉ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Ա ռա ջին հեր թին պետք է բա ցա ռել 
թռչուն նե րի ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րը՝ ին ֆեկ ցիոն բրոն խիտ, ին ֆեկ
ցիոն լա րին գոտ րա խեիտ, ռես պի րա տոր մի կոպ լազ մոզ, օր նի տոզ/1/, թռչուն
նե րի գրիպ և  այլն։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Բա րե լա վել զոո հի գիե նիկ պայ ման նե
րը և կե րակ րել դյու րա մարս կե րե րով։ Ք թանցք նե րի մեջ կա թեց նել նո վո կաի նի 
0.25%ա նոց, բո րաթթ վի 3%ա նոց, ցին կի սուլ ֆա տի 2%ա նոց լու ծույթ ներ։ Տե
ղա յին բուժ մա նը զու գըն թաց կա րե լի է օգ տա գոր ծել հա կա բիո տիկ ներ և սուլ ֆա
նի լա մի դա յին պատ րաս տուկ ներ (կե րե րի հետ)։ Խիստ ու շադ րութ յուն դարձ նել 
մատ ղա շի ա ճեց ման, խնամ քի և կե րակր ման զոո հի գիե նիկ պայ ման նե րի վրա։

ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՉ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Ա ռա ջին հեր թին պետք է բա ցա ռել 
թռչուն նե րի ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րը՝ ին ֆեկ ցիոն բրոն խիտ, ին ֆեկ
ցիոն լա րին գոտ րա խեիտ, ռես պի րա տոր մի կոպ լազ մոզ, օր նի տոզ/2/, թռչուն
նե րի գրիպ և  այլն։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Բա րե լա վել զոո հի գիե նիկ պայ ման նե
րը և կե րակ րել դյու րա մարս կե րե րով։ Ք թանցք նե րի մեջ կա թեց նել նո վո կաի նի 
1 ՕՐՆԻՏՈԶ՝ պսիտակոզ, թռչունների, բազմաթիվ կաթնասունների /և մարդու/ վարակիչ հի վան
դու թյուն։
2 ՕՐՆԻՏՈԶ՝ պսիտակոզ, թռչունների, բազմաթիվ կաթնասունների /և մարդու/ վարակիչ հիվան
դու թյուն։
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0.25%ա նոց, բո րաթթ վի 3%ա նոց, ցին կի սուլ ֆա տի 2%ա նոց լու ծույթ ներ։ Տե
ղա յին բուժ մա նը զու գըն թաց կա րե լի է օգ տա գոր ծել հա կա բիո տիկ ներ և սուլ ֆա
նի լա մի դա յին պատ րաս տուկ ներ (կե րե րի հետ)։ Խիստ ու շադ րութ յուն դարձ նել 
մատ ղա շի ա ճեց ման, խնամ քի և կե րակր ման զոո հի գիե նիկ պայ ման նե րի վրա։

24․1․5․1․2 ՊՆԵՎՄՈԱԵՐՈՑԻՍՏԻՏ
Թո քե րի և  օ դա պար կե րի բոր բո քում նե րով՝ պնևմոաե րո ցիս տի տով (Pneu

mo aerocystitis)  կա րող են հի վան դա նալ բո լոր տե սա կի թռչուն նե րը և ն րանց 
մատ ղա շը։ Հա վե րի և հնդ կա հա վե րի մատ ղա շի մոտ հիմ նա կա նում ախ տա
հար վում են թո քե րը և բ րոնխ նե րը, իսկ սա գե րի և բա դե րի մատ ղա շի մոտ, 
բա ցի վե րո հիշ յա լից, նաև օ դա պար կե րը։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ դրվում է կլի նի կա կան նշան նե րի և կե րի հե տա զոտ ման 
տվյալ նե րի հի ման վրա։

ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՉ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Ա ռա ջին հեր թին պետք է բա ցա ռել թռչուն
նե րի ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րը՝ պաս տե րել յոզ, Ն յու քասլ հի վան դութ
յուն, թռչուն նե րի գրիպ, ին ֆեկ ցիոն բրոն խիտ, ին ֆեկ ցիոն լա րին գոտ րա խեիտ, 
օ րին թոզ, մի կոպ լազ մոզ, աս պեր գիլ յոզ, հի պո վի տա մի նոզ Ա և  այլն։

ԲՈՒԺՈՒՄ են ցե ղա յին ար ժեք ներ կա յաց նող սա գե րին։ Հի վանդ թռչուն նե
րի բե րա նի խո ռո չը լվա նամ են կա լիու մի պեր ման գա նա տի 1:2000, ֆու րա ցի
լի նի 1:5000, բո րաթթ վի 23%ա նոց լու ծույթ նե րով։ Վեր քե րը և խո ցե րը օ ծում 
են յոդգլի ցե րի նի 1:5 կամ 1:10 խառ նուր դով։

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Սա գե րի կե րակ րա բաժ նին ա վե լաց նել հյու թա լի, վի
տա մին նե րով և հան քա յին ա ղե րով հա րուստ կեր։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ դրվում է կլի նի կա կան նշան նե րի և կե րի հե տա զոտ ման 
տվյալ նե րի հի ման վրա։

ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՉ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Ա ռա ջին հեր թին պետք է բա ցա ռել թռչուն
նե րի ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րը՝ պաս տե րել յոզ, Ն յու քասլ յան հի վան
դութ յուն, թռչուն նե րի գրիպ, ին ֆեկ ցիոն բրոն խիտ, ին ֆեկ ցիոն լա րին գոտ րա
խեիտ, օր նի տոզ, մի կոպ լազ մոզ, աս պեր գիլ յոզ, հի պո վի տա մի նոզ Ա և  այլն։

ԲՈՒԺՈՒՄ են ցե ղա յին ար ժեք ներ կա յաց նող սա գե րին։ Հի վանդ թռչուն նե
րի բե րա նի խո ռո չը լվա նամ են կա լիու մի պեր ման գա նա տի 1:2000, ֆու րա ցի
լի նի 1:5000, բո րաթթ վի 23%ա նոց լու ծույթ նե րով։ Վեր քե րը և խո ցե րը օ ծում 
են յոդգլի ցե րի նի 1:5 կամ 1:10 խառ նուր դով։

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Սա գե րի կե րակ րա բաժ նին ա վե լաց նել հյու թա լի, վի
տա մին նե րով և հան քա յին ա ղե րով հա րուստ կեր։

24․1․5․2 ՄԱՐՍՈՂԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
24․1․5․2․1 ՔՈՒՋԻ ԽՑԱՆՈՒՄ
Քու ջի խցա նում կամ քու ջի ա տո նիա, լայ նա ցում, գերլ ցում՝ հան դի պում է 

հա վե րի և հնդ կա հա վե րի մոտ։
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ։ Հի վան դութ յան ա ռա ջաց ման պատ ճառ կա րող են հան դի

սա նալ հա տի կա յին կե րե րով թռչուն նե րին եր կա րատև կե րակ րե լը, ջրի պա
կա սութ յու նը, կե րում վի տա մին նե րի և հան քա յին ա ղե րի բա ցա կա յութ յու նը, 
հատ կա պես խո լի նի և B2 վի տա մի նի պա կա սութ յու նը:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Քու ջը գերլց ված 
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է կո պիտ կե րա յին զանգ վա ծով, պա տե րը են թարկ ված են հե տաճ ման, ել քը 
խցան ված է։

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ։ Հի վանդ թռչուն նե րը ընկճ ված են. Ա խոր ժա կը՝ թու լա
ցած, ձվատ վութ յու նը՝ ըն կած: Քա շը ծա վա լով մե ծա ցած է ու կախ ըն կած, շո
շա փե լիս պնդա ցած է, մաշ կի տակ լավ զգաց վում են կե րի հա տիկ նե րը։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Կ լի նի կա կան նշան նե րի և  ա նամ նե զա յին տվյալ նե րի հի
ման վրա։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Դա դա րեց նել հա տի կա յին կե րե
րով կե րակ րե լը, ա պա հո վել ա ռատ խմե լու ջրով։ Քու ջի խցան ման դեպ քում 
թռչուն նե րին տալ 20–30մլ բու սա կան յուղ կամ 3050 մլ ջուր, ո րից հե տո մերս
ման մի ջո ցով պա րու նա կութ յա նը մղել դե պի բե րա նի խո ռո չը, ծանր դեպ քում 
կա րե լի է դի մել քու ջի վի րա հատ ման։ Թռ չուն նե րին եր կա րատև միա տե սակ 
կե րե րով չկե րակ րել,  ա պա հո վել ջրով։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Կ լի նի կա կան նշան նե րի և  ա նամ նե զա յին տվյալ նե րի հի
ման վրա։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Դա դա րեց նել հա տի կա յին կե րե
րով կե րակ րե լը, ա պա հո վել ա ռատ խմե լու ջրով։ Քու ջի խցան ման դեպ քում 
թռչուն նե րին տալ 20–30մլ բու սա կան յուղ կամ 3050 մլ ջուր, ո րից հե տո մերս
ման մի ջո ցով պա րու նա կութ յա նը մղել դե պի բե րա նի խո ռո չը, ծանր դեպ քում 
կա րե լի է դի մել քու ջի վի րա հատ ման։ Թռ չուն նե րին եր կա րատև միա տե սակ 
կե րե րով չկե րակ րել,  ա պա հո վել ջրով։

24․1․5․2․2 ՔՈՒՋԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ
Հի վան դա նում են բո լոր տե սա կի թռչուն նե րը, ան կախ տա րի քից։ 
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ։ Թռ չուն նե րը կա րող են հի վան դա նալ վա տո րակ կե րով, 

ինչ պես նաև հան քա յին պա րար տան յու թե րով և թու նա քի մի կատ նե րով աղ
տոտ ված կե րե րով կե րակր վե լիս։

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Քու ջի պա րու նա
կութ յու նը ջրիկ է, փրփրուն, նե խած հո տով։ Լոր ձա թա ղան թը բոր բոք ված է։

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ։ Թռ չուն ներն ընկճ ված են, գլուխ նե րը՝ կախ գցած, կա տար
նե րը՝ կապ տած։ Կ տու ցից կամ քթանցք նե րից ար տա հո սում Է մոխ րա կա նա չա
վուն գույ նի հե ղուկ։ Ա խոր ժա կը բա ցա կա յում է, քու ջը՝ տաք, ցա վազ գաց, շո
շա փե լիս բե րա նից ար տա հո սում է գար շա հոտ, գա զի պղպջակ նե րով հե ղուկ;

ԸՆԹԱՑՔԸ սուր է կամ քրո նի կա կան։
ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ դրվում է կլի նի կա կան նշան նե րի և  ախ տա բա նաա նա

տո միա կան փո փո խութ յուն նե րի հի ման վրա։ Կա րե լի է նաև կե րը են թար կել 
թու նա բա նա կան հե տա զոտ ման։

ՏԱՐԲԵՐԻՉ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Պետք Է տար բե րել հետև յալ վա րա կիչ հի
վան դութ յուն նե րից՝ ժան տախ տից, խո լե րա յից, պու լո րո զից և  այլն (ո րոնք ըն
թա նում են քու ջի բոր բո քու մով)։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Հի վան դութ յու նը հայտ նա բե րե լիս 
հի վանդ թռչուն նե րին պետք է ա ռանձ նաց նել և  ա պա հո վել ա ռատ ջրով։ Քու ջը 
լվա նալ սա լի ցի լաթթ վա յին նատ րիու մի 1%ա նոց կամ ա ղաթթ վի 0.5%ա նոց 
լու ծույթ նե րով։ Այս հի վան դութ յան դեպ քում ա ռա ջարկ վում Է ջրի փո խա րեն 
ամ բողջ գլխա քա նա կին տալ թույլ ախ տա հա նիչ լու ծույթ ներ ա ղաթթ վի 0.2%
ա նոց, կաթ նաթթ վի 0.3%ա նոց, ֆոր մալ դե հի դի 0.1%ա նոց, կա լիու մի հի պեր
ման գա նա տի 0.02%ա նոց լու ծույթ ներ։ Թռ չուն նե րին ա պա հո վել միայն լա վո
րակ կե րով, հետ ևել թռչուն նե րի մաք րութ յա նը։
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ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ դրվում է կլի նի կա կան նշան նե րի և  ախ տա բա նաա նա
տո միա կան փո փո խութ յուն նե րի հի ման վրա։ Կա րե լի է նաև կե րը են թար կել 
թու նա բա նա կան հե տա զոտ ման։

24․1․5․2․3 ԱՆՄԱՐՍԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ (ԴԻՍՊԵՊՍԻԱ)
Բ նու թագր վում է ստա մոք սի և  ա ղիք նե րի գոր ծա ռա կան խան գա րում

նե րով։ Հի վան դա նում է բո լոր տե սա կի թռչուն նե րի մատ ղա շը, հատ կա պես 
մինչև մեկ ամ սա կան հա սա կը, ո րոշ տնտե սութ յուն նե րում հի վան դութ յու նը 
հա ճախ հա մա տա րած բնույթ է կրում։

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ։ Ա ռա ջա նում են սնկե րով ախ տա հար ված, թթված, նե խած, 
ինչ պես նաև դժվա րա մարս կե րե րով (գա րի, տա րե կան, յու ղեր) կե րակ րե լիս։ 
Ան մար սե լիութ յամբ կա րող են տա ռա պել նաև ա ծան հա վե րը, երբ նրանց կե
րա բաժ նում բա ցա կա յում են վի տա մին նե րը։ Հի վան դութ յան ա ռա ջաց մա նը 
կա րող է նպաս տել նաև մեծ չա փե րով հա կա բիո տիկ ներ և սալ ֆա նի լա մի դա
յին դե ղան յու թեր տա լը, ո րը ու ղեկց վում է մար սո ղա կան ու ղի նե րում նոր մալ 
միկ րոֆ լո րա յի ընկ ճե ցու մով (դիս բակ տե րիոզ)։ Թռ չուն նե րի հի վան դութ յան 
պատ ճառ կա րող են հան դի սա նալ նաև վատ զոո հի գիե նիկ պայ ման նե րը, կե
րակր ման և խ նամ քի կա նոն նե րի խախ տու մը։

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Խան գար վում են հի վանդ կեն դա նի նե րի ստա մոք սի 
և  ա ղիք նե րի հյու թա զա տիչ, շար ժիչ և ներծ ծիչ ֆունկ ցիա նե րը։ Ախ տա հար
վում են լ յար դը և  ե րի կամ նե րը։ Ծանր դեպ քե րում ճտե րը սատ կում են ինք նա
թու նա վո րու մից։

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Բա րակ և հաստ 
ա ղիք նե րի լոր ձա թա ղան թը ար յու նա զեղ ված և  այ տուց ված է։ Լ յար դը՝ 
կնճռոտ ված, կան գա յին եր ևույթ նե րով։ Գեղ ձա յին ստա մոք սի լոր ձա թա ղան
թը այ տուց ված, ա ռատ լոր ձով։

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ։ Ճ տե րը ընկճ ված են, ա խոր
ժա կը բա ցա կա յում է, աչ քե րը՝ կի սա փակ, պա րա
նո ցը՝ ձգված։ Հի վան դութ յան բնո րոշ նշա նը լուծն 
է, կղան քը՝ ջրիկ, դեղ նա կա նա չա վուն, փրփրուն և 
լորձ նա յին։

Ն կար 33։ Դիս պեպ սիա հա վե րի մոտ, կա նաչ լուծ։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ դրվում է կլի նի կա կան նշան նե րի, ախ տա բա նաա նա տո
միա կան փո փո խութ յուն նե րի, կե րի հե տա զոտ ման հի ման վրա։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Հի վանդ կեն դա նի նե րին 23 օր վա 
ըն թաց քում խմեց նում են կալ ցիու մի հի պեր ման գա նա տի 0.02% կամ պղնձի 
սուլ ֆա տի 0,2% լու ծույթ։ Դիս պեպ սիա յի ծանր ըն թաց քի դեպ քում նշա նա կում 
են հա կա բիո տիկ ներ (տետ րա ցիկ լին, օք սի տետ րա ցիկ լին, սին թո մի ցին, նեո
մի ցին և  այլն), սուլ ֆա նի լա մի դա յին պատ րաս տուկ ներ (սուլ գին, սուլ ֆա դի
մե զին, նոր սուլ ֆա զոլ և  այլն), խառ նե լով չոր կե րին։ Մատ ղա շի հա զար գլխին 
օ րա կան տա լով 1040 գ ֆու րա զո լի դոն, մինչև 5 օ րա կան հա սա կի ճտե րի կե
րակ րա բաժ նի մեջ մտցնել մեկ գլխին օ րա կան 2–5մգ։ Պետք է ուշադ րութ յուն 
դարձ նել հե տին կու բա ցիոն շրջա նում մատ ղա շի պահ պան ման, խնամ քի և կե
րակր ման գոր ծոն նե րի վրա։ Կե րա բա ժի նը հա գեց նել ա ցի դո ֆի լի նա յին բուլ
յո նով (ար գա նակ) և  այլն։
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24․1․5․2․4 ԴԵՂՆՈՒՑԱՅԻՆ ՊԵՐԻՏՈՆԻՏ (ՍԱԼՊԻՆԳՈՊԵՐԻՏՈՆԻՏ  
Salpingoperitonitis) 
Սուր հի վան դութ յուն է։ Քայ քայ ված դեղ նու ցա յին զանգ վա ծը ո րո վայ նի 

խո ռո չը թա փան ցե լու հետ ևան քով, ա ռա ջա նում է ներ քին օր գան նե րի շճա
թա ղան թա յին ծած կի, ո րո
վայ նա մի զի և պլև րա նե րի 
բոր բո քում։ Հի վան դա նում 
են ա ծան հա վե րը, սա գե րը 
և բա դե րը։
Ն կար 34։ Դեղ նու ցա յին պե
րի տո նիտ։

ՊԱՌՃԱՌՆԵՐԸ։ Հիմ նա կան պատ ճա ռը օր գա նիզ մի նյու թա փո խա նա կու
թյան խոր խան գա րում ներն են։ Զանգ վա ծա յին դեպ քեր կա րող են ար ձա
նագր վել կե րա բաժ նում կալ ցիու մի պա կա սութ յան, ֆոս ֆո րի և ս պի տա կու ցի 
ա ռա տութ յան հետ ևան քով։ Ո րոշ վա րա կիչ և պա րա զի տա յին հի վան դու թյուն
ներ (կո լի բակ տե րիոզ, պաս տե րել  յոզ, պա րա տիֆ և  այլն) նույն պես կա րող են 
ու ղեկց վել դեղ նու ցա յին պե րի տո նի տով։

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Վե րո հիշ յալ պատ ճառ նե րը կա րող են ա ծան հա վե
րի օր գա նիզ մում ու շաց նել ձվա րա նի հա սու նա ցու մը, ազ դել ֆո լի կուլ նե րի 
թա ղանթ նե րի ամ րութ յան վրա, թու լաց նել հա կազ դե ցութ յա նը ման րէ նե րի 
նկատ մամբ։ Այս դեպ քում ֆո լի կալ նե րի պա րու նակ յա լը են թարկ վում է թա
րա խա նե խա յին քայ քայ ման։ Քայ քայ ման ար գա սիք նե րը թա փան ցում են ո րո
վայ նի խո ռոչ, անց նում ար յան մեջ, ա ռաջ բե րում օր գա նիզ մի թու նա վո րում։

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։  Կրծ քաո րո վայ նա
մի զա յին խո ռոչ նե րում հայտ նա բեր վում է տհաճ հո տով գորշ դեղ նա վուն հե
ղուկ։ Ո րո վայ նա մի զը, լան ջա մի զը, սրտա պար կը բոր բոք ված են։

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ։ Հի վան դութ յան ա ռա ջին նշա նը ձվատ վութ յան դա դա
րումն է։ Թռ չուն նե րը ընկճ ված են, ա խոր ժա կը բա ցա կա յում է։ Բ նո րոշ նշանն 
է ո րո վայ նի ծա վա լի մե ծա ցու մը։ Վեր ջինս շո շա փե լիս հայտ նա բեր վում է ցա
վազ գա ցութ յուն և հե ղու կի ծփանք։ Հի վան դութ յան զար գաց ման հետ միա
սին կա րող է նաև ա ռա ջա նալ ջրգո ղութ յուն, ո րո վայ նը քսվում է գետ նին։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ կա տար վում է կլի նի կա կան նշան նե րի և  ախ տա բա նա
անա տո միա կան փո փո խութ յուն նե րի հի ման վրա։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Հի վանդ թռչուն նե րին չեն բու ժում, 
խո տա նում են։ Ա ծան հա վե րի կե րակ րա բա ժի նը հարս տաց նում են կալ ցիու
մով, ֆոս ֆո րով, տա լիս են կա նաչ կեր և խո տալ յուր։ Լա վա գույն պրո ֆի լակ
տիկ հատ կութ յամբ օժտ ված է կա լիու մի յո դի տը՝ 15– 20 օր տևո ղութ յամբ տա
լիս են յու րա քանչ յուր թռչու նին 23մգ։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Սալ պին գո պե րի տո նի տի կամ դեղ նու ցա յին պե րի տո նի
տը կա տար վում է կլի նի կա կան նշան նե րի և  ախ տա բա նաա նա տո միա կան փո
փո խութ յուն նե րի հի ման վրա։

24․1․5․2․5 ԱՂԻՔՆԵՐԻ ԽՑԱՆՈՒՄ (Obstructio intestini) 
Հի վան դա նում են բո լոր տե սա կի ըն տա նի թռչուն նե րը, բայց ա վե լի հա

ճախ՝ բա դե րը և սա գե րը։
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ։ Ա ղիք նե րում խցան ման պատ ճառ կա րող են լի նել գա րու 
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և վար սա կի ջարդ ված քիս տեր և չոր խո տի փշուր ներ ա գա հա բար ու տե լը, 
օ տար մար մին ներ (փա լաս, պա րան և  այլն) կուլ տա լը։ Հի վան դութ յան ա ռա
ջաց մա նը կա րող է նպաս տել կե րա բաժ նում վի տա մին նե րի, հյու թա լի կե րե րի 
և ջ րի պա կա սութ յու նը։

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Մար սո ղա կան ու ղի
նե րի խցան ված հատ վա ծը ձգված է, խցա նը պատ ված է լոր ձով, ա ղիք նե րի տվյալ 
հատ վա ծի լոր ձա թա ղան թը բոր բոք ված է, նկատ վում են խո ցեր և  է րո զիա ներ։

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ։ Թռ չուն ներն ընկճ ված են, կե րից հրա ժար վում են։ Ար տա
թո րու մը դան դաղ է կամ լիո վին բա ցա կա յում է։ Հի վան դութ յու նը ըն թա նում 
է սուր ըն թաց քով։ Հի վանդ թռչուն նե րը սատ կում են ինք նա թու նա վո րու մից։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Խ ցա նը դուրս մղե լու նպա տա կով 
հի վանդ թռչուն նե րին խմեց նում են ձե թեր, նշա նա կում են յու ղեր, ճտե րին՝ 
510մլ, հա սա կա վոր թռչուն նե րին՝ 3050մլ։ Խիստ ու շադ րութ յուն դարձ նել կե
րակր ման վրա, տալ միայն լա վո րակ կե րեր։

24․1․5․2․6 ԿԼՈԱԿԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ (ԿԼՈԱՑԻՏ Cloacitis) 
Հիմ նա կա նում հի վան դա նում են ա ծան հա վե րը և բա դե րը։
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ։ Հի վան դութ յան ա ռա ջաց ման հիմ նա կան պատ ճա ռը սպի

տա կու ցա յին ծա գում ու նե ցող կե րե րով ա ռատ կե րակ րումն է, նա խատ րա
մադ րող պայ ման նե րից է կե րա բաժ նում A. B վի տա մի նա յին հա մա լիր և հան
քա յին ա ղե րի պա կա սութ յու նը։

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Մե ծա քա նակ մի զաթթ վա յին ա ղե րը գրգռում են 
մար սո ղա կան հա մա կար գը, պայ ման ներ ստեղ ծում ախ տա ծին միկ րոօր գա
նիզմ նե րի զար գաց ման հա մար։

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ։ Նախ նա կան շրջա նում կլոա կա յի լոր ձա թա ղան թը պատ
վում է է րո զիա նե րով, ո րոնց տե ղում մեմբ րա նաֆիբ րի նա յին բոր բոք ման 
հետ ևան քով ա ռա ջա նում են խո ցեր։ Հե տանց քը նե ղա նում է, ա ռա ջաց նե լով 

կղան քի ա նան ցա նե
լիութ յուն։ Կ լոա կա
յի շրջա կայ քի մաշ կը՝ 
բոր բոք ված, փե տուր
նե րը աղ տոտ ված են։ 
Ա ծան հա վե րի մոտ 
դա դա րում է ձվա
տվութ յու նը։

Ն կար 35։ Կ լոա կի բոր բո քում հա վի և բա դի մոտ։

ԸՆԹԱՑՔԸ քրո նի կա կան է։
ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ դրվում է կլի նի կա կան նշան նե րի լա բո րա տոր հե տա զո

տութ յուն նե րի հի ման վրա։
ԲՈՒԺՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Կ լոա կի լոր ձա թա ղան թը մաք րում են 

թա ղան թից, լվա նում յո դի լու ծույ թով, ո րից հե տո կա րե լի է օ րը 2 ան գամ 3 
օր վա ըն թաց քում քսել ֆու րա ցի լի նի 1:500 քսուք։ Կե րա բա ժի նը հարս տաց նել 
հյու թա լի, հան քա յին ա ղե րով հա րուստ կե րե րով։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Կ լոա ցի տի կամ կլոա կի բոր բոք ման ժա մա նակ դրվում է 
կլի նի կա կան նշան նե րի լա բո րա տոր հե տա զո տութ յուն նե րի հի ման վրա։
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24․1․5․3 ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
24․1․5․3․1 ՄԻԶԱԹԹՎԱՅԻՆ ԴԻԱԹԵԶ (ՊՈԴԱԳՐԱ) 
Մի զաթթ վա յին դիա թե զը (հո դա տապ, հո դա բորբ) կամ պո դագ րան հի վան

դութ յուն է, ո րը պայ մա նա վոր ված է օր գա նիզ մում մի զաթթ վի փո խա նա կու
թյան խան գար մամբ: Բ նո րոշ վում է թռչուն նե րի օր գա նիզ մում սպի տա կուց նե
րի փո խա նա կութ յան խան գա րու մով, հյուս վածք նե րում մեծ քա նա կութ յամբ 
մի զաթթ վի ա ռա ջա ցու մով և շ ճա թա ղանթ նե րում նրա կու տա կու մով։ Հի վան
դութ յան զանգ վա ծա յին դեպ քեր ար ձա նագր վում են ա ծան հա վե րի և բտ ման 
տակ գտնվող մատ ղա շի միջև։

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ։ Հիմ նա կա նում ա ռա ջա նում է կե րա բաժ նում ռե տի նո լի 
ան բա վա րա րութ յան, սպի տա կու ցա յին ծա գում ու նե ցող կե րե րով (ձկնալ յուր, 
մսալ յուր, լ յարդ և  այլն) միա կող մա նի, ա ռատ կե րակր ման հետ ևան քով։ Հի
վան դութ յան ա ռա ջաց մա նը կա րող են նպաս տել նաև խնամ քի և պահ ված քի 
կա նոն նե րի խախ տում նե րը, կե րե րի մեջ հան քա յին ա ղե րի և վի տա մին նե րի 
ան բա վա րա րութ յու նը։

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Հի վանդ թռչուն նե րի ար յան մեջ կտրուկ կեր պով 
բարձ րա նում է մի զաթթ վի քա նա կութ յու նը, ո րը հյուս վածք նե րում ա ռա ջաց
նում է բոր բո քա կազ մա փո խա կան եր ևույթ ներ։ Հատ կա պես խիստ ախ տա
հար ման են են թարկ վում ե րի կամ նե րը։

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Սր տամ կա նի, 
լ յար դի, ա ղիք նե րի, օ դա պար կե րի շճա թա ղանթ նե րի վրա կու տակ վում են 

մի զաթթ վա յին ա ղեր։ Ե րի կամ նե
րը ծա վա լով մե ծա ցած են, մի զա
ծո րան նե րը՝ լայ նա ցած։ Հի վան
դութ յան հո դա յին ձևի դեպ քում 
հո դե րում նկատ վում է ա ղե րի կու
տա կում։
Ն կար 36։ Մի զաթթ վա յին դիա թեզ (պո
դագ րա)։

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ։ Հի վան դութ յունն ըն թա նում է հո դա յին և  ըն դե րա յին 
(վիս ցե րալ) ձևով։ Հո դա յին ձևով ա վե լի հա ճախ հի վան դա նում են ծեր հա
վե րը և հնդ կա հա վե րը, ո րոնց մոտ նկատ վում է վեր ջա վո րութ յուն նե րի թու
լութ յուն, կա ղութ յուն, հո դե րի ու ռա ծութ յուն և ցա վազ գա ցութ յուն։ Երկ րորդ 
ձևը հան դի պում է ա վե լի հա ճախ։ Հի վանդ թռչուն նե րի ա խոր ժա կը նվա զում 
է, նկատ վում է փե տուր նե րի գզգզվա ծութ յուն, կա տա րը կապ տում է։ Կ ղան քը 
սպի տակ գույ նի է, ջրիկ։ 

ԸՆԹԱՑՔԸ։ Ք րո նի կա կան է։
ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ՝ կլի նի կա կան նշան նե րի, ախ տա բա նաա նա տո միա կան 

հե տա զո տութ յան և մե զի ո րա կա կան քննութ յան հի ման վրա։
ԲՈՒԺՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Կե րակ րել կա ղամ բով, ճակն դե ղով, 

սի լո սով, կար տո ֆի լով, հա նե լով կե րա բաժ նից մի սը և ս պի տա կուց նե րով  հա
րուստ   կե րե րը։   Ա պա հո վել  թռչուն նե րի   զբո սան քը։ Ա ծան հա վե րի և ճ տե
րի կե րա բա ժի նը հարս տաց նում են ծծմբաթթ վա յին մագ նե զիու մով (ճտե րին 
օ րա կան տա լով 13 մգ, ա ծան հա վե րին՝ 58մգ)։ Պար բե րա բար՝ 10 օ րը մեկ 
թռչուն նե րին խմեց նում են կա լիու մի հի պեր ման գա նա տի 0․1 տո կո սա նոց լու
ծույթ։
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24․1․5․3․2 ԱՊՏԵՐԻՈԶ 
Ապ տե րիոզ/1/(Apteriosis), հի վան դութ յա նը բնու թագր վում է թռչուն նե րի 

մատ ղա շի փետ րա կալ ման բա ցա կա յութ յամբ կամ էլ ան հա մա չափ ա ճով։
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ ԵՎ ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Հի վան դութ յան ա ռա ջաց մա նը 

նպաս տում են խնամ քի և կե րակր ման կա նոն նե րի խախ տու մը, կե րա բաժ
նում ո րոշ ան փո խա րի նե լի ա մի նաթ թու նե րի և հան քա յին ա ղե րի բա ցա կա
յութ յու նը։

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ։ 4060 օ րա կան բա դե րի փե տուր նե րը բա ցա կա յում են, 
մաշ կը ար յու նա զեղ ված է։ Հա սուն թռչուն նե րի ձվատ վութ յու նը նվա զում է։ 
Որ պես բար դա ցում՝ կա րող է նկատ վել հա նի բա լիզ մի եր ևույ թը։ 

ԲՈՒԺՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Բա րե լա վել զոո հի գիե նիկ պայ ման նե
րը։ Կե րա բա ժի նը հարս տաց նել հա տի կա յին կե րե րով, փետ րալ յու րով։ Բուժ ման 
նպա տա կով հի վանդ թռչուն նե րի կե րի հետ միա սին օ րա կան տա լիս են ծծումբ 

պա րու նա կող կե րեր, 0.2–0.3 
գ (փետ րալ յուր, կճղակ նե րի 
մշա կու մից ստաց ված նյու
թեր և  այլն), ջրի հետ կա
լիու մի յո դիտ 3– 4 մգ և ման
գա նի սուլ ֆատ 58 գ։

Նկար 37։ Հավերի ապտերիոզ, փետրակալման բացակայություն։

24․1․5․3․3 ՀԱՆԻԲԱԼԻԶՄ (ԿՏՑՑԱՀԱՐՈՒՄ կամ Կանիբալիզմ) 
Հի վան դութ յու նը հա ճախ նկատ վում է հա վե րի և հնդ կա հա վե րի մոտ 

ձվատ վութ յան շրջա նում։ 
Հա նի բա լիզ մի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը շատ են, կա րող է ա ռա ջա նալ 

կե րա բաժ նում  սպի տա կու ցա յին կե րե րի ա ռա տութ յան կամ բա ցա կա յութ յան 
ան փո խա րի նե լի ա մի նաթ թու նե րի, օ րի նակ, մե թիո նի նի ան բա վա րա րութ յան, 
հան քա յին ա ղե րի պա կա սից՝ կալ ցիու մի, ծծում բի, կո բալ տի, ման գա նի, յո դի 
բա ցա կա յութ յան, ինչ պես նաև A և D ա վի տա մի նոզ նե րի և խ մե լու ու խմե լու 
ջրի ան բա վա րա րութ յան հետ ևան քով։ Զանգ վա ծա յին կտցա հար ման դեպ քեր 
նկատ վում են ԿԼՈԱՑԻՏՈՎ և ՍԱԼՊԻՆԳԱՊԵՐԻՏՈՆԻՏՈՎ հի վանդ թռչուն նե
րի մոտ։ Հի վան դութ յան ա ռա ջաց մա նը կա րող են նպաս տել նաև վատ զոո հի
գիե նիկ պայ ման նե րը։

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ։ Թռ չուն նե րը միմ յանց 
կտցա հա րում են, հատ կա պես՝ հե տանց քի 
շրջա նը, փետ րա թափ ե ղած հատ ված նե րը, 
գլխի հատ վա ծը, կտցում և  ու տում են միմ
յանց փե տուր նե րը։ Հի վանդ թռչուն նե րը նի
հա րում են, ընկ նում են ձվատ վութ յու նը և 
քա շա ճը։

Ն կար 38։ Հա նի բա լիզմ, հե տանց քի շրջա նում 
կտցա հար ված թռչուն

1 https://kurinyjdom.ru/zdorovekuritslecheniekurits/boleznapteriozukur.html 
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ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Հա նի բա լիզ մի կամ կտցա հար ման դեպ քում կա նո նա
վո րում են կե րա բաժ նում սպի տա կու ցի քա նա կութ յու նը, կե րա բա ժի նը հարս
տաց նում են բան ջա րե ղե նով (գա զար, կա ղամբ, կար տո ֆիլ)։ Ձ վատ վութ յան 
շրջա նում տա լիս են օ րա կան․

 0.53.0 գ գիպս, 
 0.2–0.3 գ ծ ծումբ, 
 2–10 մգ ծծմ բաթթ վա յին ման գան։ 
 Կե րի ռա ցիո նին ա վե լաց նել 11,5 տո կոս կե րակ րի աղ։

Բա րե լա վել զոո հի գիե նիկ պայ ման նե րը , ա վե լաց նել օ դա փո խութ յու նը, 
ա պա հո վել թռչուն նե րի զբո սան քը։

24․1․5․3․4 ՊԵՐՈԶ
ՊԵՐՈԶ (Perosis), հի վան դութ յունն ար տա հայտ վում է թռչուն նե րի վեր

ջա վո րութ յուն նե րի կա պա նա յին ա պա րա տի և ջ լե րի ախ տա հա րու մով, ո րի 
հետ ևան քով հո դե րը դառ նում 
են ա զատ տե ղա շարժ վող, որ
տե ղից և ս տա ցել է «սայ թա քող 
հոդ» ան վա նու մը։ Գլ խա վո րա
պես հի վան դա նում է հա վե րի և 
հնդ կա հա վե րի մատ ղա շը։
Ն կար 39։ Թռ չու նի պե րոզ, «սայ թա
քող հոդ»։ /1/

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ։ Թռ չուն նե րի այս հի վան դութ յու նը զար գա նում է կե րա
բաժ նում ման գա նի բա ցա կա յութ յան հետ ևան քով, ո րի պատ ճա ռով խո ղո վա
կաձև ոս կոր նե րի ա ճը եր կա րութ յամբ դան դա ղում է։ Ա ռա ջաց մա նը նպաս
տում է նաև կե րա բաժ նում խո լի նի, ռի բոֆ լա վի նի, բիո տի նի, նի կո տի նաթթ վի 
և ֆո լաթթ վի ան բա վա րա րութ յու նը։

ԱԽՏԱՆՇԱՆՆԵՐԸ։ Հաս տա նում և կար ճա նում են թռչուն նե րի վեր ջա վո
րութ յուն նե րի խո ղո վա կաձև ոս կոր նե րը։ Հո դե րը ուռ չում են, ջլե րը բոր բոք
վում, ո րը և դժ վա րաց նում է թռչու նի շար ժու մը տա րա ծութ յան մեջ։ Ճ տե րը 
հյուծ վում են, դա դա րում է նրանց ա ճը։

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Ա ծան հա վե րի և ճ տե րի կե րա բա ժի նը հարս տաց նում 
են ծծմբաթթ վա յին մագ նե զիու մով (ճտե րին օ րա կան տա լով 13 մգ, ա ծան հա
վե րին՝ 58 մգ)։ Պար բե րա բար՝ 10 օ րը մեկ թռչուն նե րին խմեց նում են կա լիու
մի հի պեր ման գա նա տի 0.1 % լու ծույթ։

24․1․5․3․5 ՀԱՎԵՐԻ ՓԵՏՐԱԹԱՓՈՒԹՅՈՒՆ 
Փետ րա թա փութ յուն նկատ վում է մսա յին և մ սաձ վա

յին ուղ ղութ յուն ու նե ցող հա վե րի մոտ։ Այս հի վան դութ յան 
նկատ մամբ նա խատ րա մադր վա ծութ յուն ու նեն հատ կա պես 
կար միր փետ րա կազմ ու նե ցող հա վե րը ( Ռոդայ լանդ ցե ղի 
և  այլն)։

Ն կար 40։ Ռոդայ լանդ կար միր ցե ղի թռչուն։
1  https://ferma.org.ua/threads/boleznikur.83/page7 
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ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ։ Կե րա բաժ նում սպի տա կու ցա յին ծա գում ու նե ցող կե րե
րի պա կա սը, ճար պե րի ա ռա տութ յու նը, կալ ցիու մի, ֆոս ֆո րի, ծծում բի, յո դի 
և  այլ միկ րո տար րե րի պա կա սութ յու նը։ Փետ րա թափ ման պատ ճառ կա րող 

են հան դի սա նալ նաև զոո հի գիե նիկ պայ ման նե
րի խախ տում նե րը, վան դակ նե րում թռչուն նե րի 
բարձր խտութ յու նը, խան գար ված օ դա փո խու
թ յու նը, լույ սի պա կա սը և  այլն։ Փետ րա թափ ման 
պատ ճառ են նաև վեր մաշ կա յին և ներ մաշ կա յին 
պա րա զիտ նե րը (քո սի տի զը, փետ րա կե րը) և  այլ 
հի վան դութ յուն ներ։
Ն կար 41։ Փետ րա թափ հավ։

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ։ Հի վանդ ճտե րի, հա վե րի մոտ սկզբնա կան շրջա նում փե
տուր նե րը թափ վում են հատ կա պես մեջ քի և պո չի հատ վա ծում, հե տա գա
յում փետ րա թափ վում են պա րա նո ցը, կուրծ քը և  ո րո վայ նը։ Ո րոշ հատ ված
ներ լրիվ մեր կա նում են, մաշ կը լի նում է գե րար յու նալց ված, բոր բոք ված, իսկ 
ո րոշ հատ ված նե րում նկատ վում են ար յու նա զե ղում ներ։ Հա վե րը նի հա րում 
են, ընկ նում է նրանց ձվատ վութ յու նը, բարձ րա նում ըն կա լու նա կութ յու նը վա
րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի նկատ մամբ։

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Բա րե լա վում են զոո հի գիե նիկ պայ ման նե րը, կե րա
բա ժի նը հարս տաց նում են վար սա կով, փետ րալ յու րով, պա կա սեց նում են 
ճար պե րի քա նա կութ յու նը։ Կե րի հետ տա լիս են 0,20,3գ ծ ծումբ, ջրի հետ՝ 
34մգ կա լիու մա կան յոդ և 58մգ ման գա նի սուլ ֆատ։ Կե րա բաժ նի հետ տա
լիս են նաև կա վիճ և գիպս։

24․1․5․3․6 ՌԵՏԻԼՈԼԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (Ա ՀԻՊՈՎԻՏԱՄԻՆՈԶ)
Հի վան դութ յու նը ծա գում է օր գա նիզ մում Ա վի տա մի նի ան բա վա րա րու

թյան հետ ևան քով։ Հի վան դա նամ են մատ ղաշ թռչուն նե րը։
ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Ռե տի նո լը հիմ նա կա նում կու տակ վում է լ յար դում 

և 34 շա բաթ վա ըն թաց քում աս տի ճա նա բար օգ տա գործ վում։ Ա վի տա մի նի 
բա ցա կա յութ յան հետ ևան քով խան գար վում է ճար պե րի, սպի տա կուց նե րի, 
ֆոս ֆո րի փո խա նա կութ յու նը։ 1015 օ րա կան ճտե րի մոտ ա ռա ջա նում են հա
մա տա րած Ա ա վի տա մի նոզ ներ և հի պո վի տա մի նոզ ներ (ձվի դեղ նու ցում ռե
տի նո լի և կա րո տի նի ան բա վա րա րութ յան հետ ևան քով)։

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Ն կատ վում է մաշ
կի ե ներ քին օր գան նե րի հե տաճ։ Լ յար դի դիստ րո ֆիա, քթի, կո կոր դի, շնչա
փո ղի լոր ձա թա ղանթ նե րի բոր բո քում, եր բեմն էլ՝ օ ջա խա յին պնևմո նիա։ Օր
գա նա կան փո փո խութ յուն նե րի են են թարկ վում նաև ե րի կամ նե րը։

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ։ Հի վան դութ յու նը զար գա նում է աս տի ճա նա բար։ Սկզբնա
կան շրջա նում նկատ վում է ա խոր ժա կի նվա զում, թու լութ յուն, ա ճի կանգ։ Եր
ևույ թի խո րաց մա նը զու գըն թաց, հի վանդ թռչուն նե րի մոտ հայտ նա բեր վում 
են մար սո ղա կան և շն չա կան ու ղի նե րի ախ տա հա րում ներ (էն տե րիտ ներ, ռի
նիտ, լա րին գոտ րա խեիտ)։ Ա ռան ձին թռչուն նե րի մոտ նկատ վում են աչ քի լոր
ձա թա ղան թի, եղ ջե րա թա ղան թի բոր բո քում ներ։
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Ն կար 42։ Հի պո վի տա մի նոզ Ա/1/ (ռե տի նո լի ան բա րա րութ յուն)։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ դրվում է կլի նի կա կան նշան նե րի, ախ տա բա նաա նա տո
միա կան հե տա զոտ ման, ինչ պես նաև կե րի ո րա կա կան քննութ յան հի ման վրա:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ. Կե րա բա ժի նը հարս տաց նել ռե տի նո
լով և կա րո տի նով: Կե րակ րել ռե տի նո լով հա րուստ կե րե րով (կաթ նամ թերք, 
յուղ, կա նաչ խոտ. գա զար, խո տալ յուր և  այլն): Ա ծան հա վե րի օ րա կան պա
հան ջը ռե տի նո լի նկատ մամբ կա րե լի է լրաց նել կե րա բաժ նի մեջ մտցնե լով 
30գ խոտ, 2030գ գա զար, 2030գ դիե տիկ սի լոս և 57գ խո տալ յուր:

24․1․5․3․7 ԹԻԱՄԻՆԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (B1 ՀԻՊՈՎԻՏԱՄԻՆՈԶ)
Այս հի վան դութ յու նը հան դի պում է բո լոր տե սա

կի և տար բեր հա սա կի թռչուն նե րի մոտ: Թիա մի նի 
ան բա վա րա րութ յան հետ ևան քով ախ տա հար վում 
է կենտ րո նա կան նյար դա յին հա մա կար գը, հատ
կա պես՝ շար ժո ղա կան կենտ րո նը:
Նկար 43։ B1 Հիպովիտամինոզ, կենտրոնական նյար
դային համա կարգի խանգարում։

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Հի վանդ թռչուն նե րը ընկճ ված են, ա ճը դան դա ղում է,  
նկատ վում  Է քու ջի փքվա ծութ յուն.  վեր ջա վո րութ յուն նե րի պա րա լիզ, բուժ ման 
բա ցա կա յութ յան դեպ քում հի վանդ թռչուն նե րը 23 շա բա թում սատ կում են:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։  Դր վում է կլի նի կա կան նշան նե րի և կե րա բաժ նի ո րա կա
կան հե տա զո տութ յան հի ման վրա:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Կե րա բա ժի նը հարս տաց նում են 
թիա մի նով հա րուստ կե րե րով՝ դրոժ նե րով, ա ծի կով, խո տալ յու րով և  այլն: 
Թիա մի նի օ րա կան պա հան ջը կազ մում է կե րի 100 գրա մին 0.10.2մգ: Բուժ
ման նպա տա կով օգ տա գոր ծում են գա րեջ րի դրոժ (հա վե րին օ րա կան՝ 35գ, 
սա գե րին՝ 610գ), ա ծիկ, օ րա կան մեկ գլխին՝ 3050գ, ներմ կա նա յին նե րար
կում են թիա մին՝ օ րա կան 1025մգ, 12 շա բաթ տևո ղութ յամբ։

24․1 ՍՏՈՒԳԻ՛Ր ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԴ
1. Ինչ պի սի՞ հա ճախ հան դի պող վի րու սա յին ծագ ման հի վան դութ յուն

ներ են հայտ նի:
2. Ինչ պի սի՞ հա ճախ հան դի պող սնկա յին ծագ ման հի վան դութ յուն ներ են 

հայտ նի:
3. Ո րո՞նք են բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը ին ֆեկ ցիոն լա րին գո

տրա խեի տի դեպ քում։
1 “Болезни птиц цветной атлас” Сева Санте Анималь, 2010 
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4. Ո րո՞նք են բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը Ն յու քասլ յան հի վան
դութ յան դեպ քում։

5. Ո րո՞նք են բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը Ֆա վուս հի վան դու
թյան դեպ քում։

6. Ինչ պի սի՞ սե զո նա յին ծագ ման մա կա բու ծա յին ծագ ման հի վան դու
թյուն ներ են հայտ նի:

7. Ինչ պի սի՞ տրե մա տո դոզ ներ են հայտ նի թռչուն նե րի մոտ։
8. Ինչ պի սի՞ ցես տո դոզ ներ են հայտ նի թռչուն նե րի մոտ։
9. Ինչ պի սի՞ նե մա տո դոզ ներ են հայտ նի թռչուն նե րի մոտ։

10. Ինչ պի սի՞ ստրոն գիլ  յա տոզ ներ են հայտ նի թռչուն նե րի մոտ։
11. Ինչ պի սի՞ ա կան տո ցե ֆալ յոզ ներ են հայտ նի թռչուն նե րի մոտ։
12. Նա խա կեն դա նի նե րով պայ մա նա վոր ված ինչ պի սի՞ հի վան դութ յուն ներ 

են հայտ նի թռչուն նե րի մոտ։
13. Նա խա կո րի զա վոր նե րի կող մից պայ մա նա վոր ված ինչ պի սի՞ հի վան

դութ յուն ներ են հայտ նի թռչուն նե րի մոտ։
14. Տ զե րի կող մից պայ մա նա վոր ված ինչ պի սի՞ հի վան դութ յուն ներ են 

հայտ նի թռչուն նե րի մոտ։
15. Ս պի րո խետ նե րի կող մից պայ մա նա վոր ված ինչ պի սի՞ հի վան դութ յուն

ներ են հայտ նի թռչուն նե րի մոտ։
16. Ինչ պի սի՞ բակ տե րիալ ծագ ման ա ռա վել տա րած ված հի վան դութ յուն

ներ են հայտ նի թռչուն նե րի մոտ։
17. Ինչ պի սի՞ ներ քին ոչ վա րա կիչ ա ռա վել տա րած ված հի վան դութ յուն ներ 

են հայտ նի թռչուն նե րի մոտ։

24․1 ԹԵՍՏԵՐ
I Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 

 Թռ չուն նե րի սնկա յին ծագ ման հի վան դութ յուն նե րից են
1. Լեյ կո զը
2. Էն ցե ֆա լո միե լի տը
3. Գամ բո րոն
4. Մա րե կի հի վան դութ յու նը
5. Ֆա վու սը

II Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Թռ չուն նե րի վի րու սա յին ծագ ման հի վան դութ յուն նե րից են

1. Պաս տե րել  յո զը
2. Սալ մո նել  յո զը
3. Մի կոպ լազ մո զը
4. Ին ֆեկ ցիոն բրոն խի տը
5. Լեյ կո զը

III Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Թռ չուն նե րի մա կա բու ծա յին ծագ ման հի վան դութ յուն նե րից, տրե մա

տոդ նե րի կող մից հարց վող հի վան դութ յուն նե րից են
Հա վե րի Դա վե նիո զը

1. Բա դե րի Դ րե պա նի դո տե նիո զը
2. Հա վե րի Ռա յե տի նո զը
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3. Հա վե րի Ցես տո դո զը
4. Հա վե րի Պ րոս թո գո նի մո զը

IV Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Թռ չուն նե րի մա կա բու ծա յին ծագ ման հի վան դութ յուն նե րից, ցես տոդ նե

րի կող մից հա րուց վող հի վան դութ յուն նե րից են
1. Հա վե րի Հե տե րա կի դո զը
2. Հա վե րի Սին գո մո զը
3. Բա դե րի Ստ րեպ տո կա րոզ
4. Բա դե րի Պո լի մոր ֆո զը
5. Հա վե րի Աս կա րի դո զը

V Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
1. Թռ չուն նե րի տզե րով պայ մա նա վոր ված հի վան դութ յուն նե րից են
2. Թռ չուն նե րի Բո րել  յո զը
3. Թռ չուն նե րի Էյ մե րիո զը
4. Թռ չուն նե րի Կ նե մի դո կոպ տո զը
5. Բա դե րի Տետ րա մե րո զը

VI Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Թռ չուն նե րի ոչ վա րա կիչ ծագ ման հի վան դութ յուն նե րից են

1. Օ րին տո զը
2. Սալ պին գո պե րի տո նի տը
3. Պո դագ րան
4. Պե րո զը
5. Ռե տի լո լի ան բա վա րա րութ յու նը
6. Թիա մի նի ան բա վա րա րութ յու նը

VII Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Թռ չուն նե րի բակ տե րիալ ծագ ման հի վան դութ յուն նե րից են

1. Հա վե րի ին ֆեկ ցիոն Բուր սի տը 
2. Ին ֆեկ ցիոն լա րին գոտ րա խեի տը
3. Ռես պի րա տոր մի կոպ լազ մո զը
4. Հա վե րի ին ֆեկ ցիոն բրոն խի տը

24․2 ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ 
ԲՈՒԺՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
Տես՝ սույն մո դու լի 24․1 բաժ նի, տար բեր տե սա կի թռչուն նե րի ա ռա վել տա

րած ված, սե զո նա յին և հա ճա խա կի հան դի պող հի վան դութ յուն ներ բու ժու մը, 
կան խար գե լու մը և պայ քա րի մի ջո ցա ռում նե րը ըստ են թա բա ժին նե րի։

Հի վան դութ յուն նե րի բու ժու մը և կան խար գել ման ընդ հա նուր մի ջո ցա
ռում նե րը տես մո դուլ 23ի 23․2 են թա բաժ նում։

24․2 ՍՏՈՒԳԻ՛Ր ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԴ
1. Ո րո՞նք են բուժ ման և կան խար գել ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը 

ին ֆեկ ցիոն լա րին գոտ րա խեի տի դեպ քում։
2. Ո րո՞նք են կան խար գել ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը Ն յու կասլ յան 

հի վան դութ յան դեպ քում։
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3. Ո րո՞նք են բուժ ման և կան խար գել ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը 
Ֆա վուս հի վան դութ յան դեպ քում

4. Ի՞նչ կա ռա ջար կե՛ք թռչուն նե րի տրե մա տո դոզ նե րի բուժ ման և կան
խար գել ման հա մար։

5. Ի՞նչ կա ռա ջար կե՛ք թռչուն նե րի ցես տո դոզ նե րի բուժ ման և կան խար
գել ման հա մար։

6. Ի՞նչ կա ռա ջար կե՛ք թռչուն նե րի նե մա տո դոզ նե րի բուժ ման և կան խար
գել ման հա մար։

7. Ի՞նչ կա ռա ջար կե՛ք թռչուն նե րի ստրոն գիլ  յա տոզ նե րի բուժ ման և կան
խար գել ման հա մար։

8. Ի՞նչ կա ռա ջար կե՛ք թռչուն նե րի ա կան տո ցե ֆալ յոզ նե րի բուժ ման և 
կան խար գել ման հա մար։

9. Ի՞նչ կա ռա ջար կե՛ք թռչուն նե րի մոտ նա խա կեն դա նի նե րով պայ մա նա
վոր ված հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման և կան խար գել ման հա մար։

10. Ի՞նչ կա ռա ջար կե՛ք թռչուն նե րի մոտ նա խա կո րի զա վոր նե րով պայ մա
նա վոր ված հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման և կան խար գել ման հա մար։

11. Ի՞նչ կա ռա ջար կե՛ք թռչուն նե րի մոտ տզե րով պայ մա նա վոր ված հի վան
դութ յուն նե րի բուժ ման և կան խար գել ման հա մար։

12. Ի՞նչ կա ռա ջար կե՛ք թռչուն նե րի մոտ սպի րո խետ նե րի կող մից պայ մա
նա վոր ված հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման և կան խար գել ման հա մար։

13. Ի՞նչ կա ռա ջար կե՛ք թռչուն նե րի մոտ բակ տե րիալ ծագ ման ա ռա վել տա
րած ված հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման և կան խար գել ման հա մար։

14. Ի՞նչ կա ռա ջար կե՛ք թռչուն նե րի մոտ ներ քին ոչ վա րա կիչ ա ռա վել տա
րած ված հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման և կան խար գել ման հա մար։

24․2 ԹԵՍՏԵՐ
I Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 

 Ին ֆեկ ցիոն լա րին գոտ րա խեի տի տար բե րա կիչ ախ տո րոշ ման հա մար 
տար բե րա կում են հետև յալ հի վան դութ յուն նե րից
1. Ն յու քասլ յան հի վան դութ յու նից, 
2. Ռես պի րա տոր մի կոպ լազ մո զից, 
3. Ին ֆեկ ցիոն բրոն խի տից, 
4. Ա հի պո վի տա մի նո զից
5. Մա րե կի հի վան դութ յու նից

II Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Ն յու քասլ յան հի վան դութ յան բուժ ման ժա մա նակ արդ յու նա վետ մի ջոց

նե րից առ կա են
1. Վի տա մի նա յին կոմպ լեքս պրե պա րատ ներ
2. Նոր սերն դի հա կա բիո տիկ ներ,
3. Ֆուն գի ցիդ ներ,
4. Հա կասն կա յին պատ րաս տուկ նե րը 
5. Առ կա չեն

III Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Թռ չուն նե րի Սալ մո նել  յոզ հի վան դութ յան ժա մա նակ բուժ ման արդ յու

նա վետ մի ջոց նե րից առ կա են
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1. Հա կա սալ մո նե լո զա յին բազ մար ժեք հա կա տոք սիկ շի ճուկ, 
2. Բակ տե րիո ֆագ, 
3. Տետ րա ցիկ լի նա յին խմբի հա կա բիո տիկ ներ, 
4. Սին տո մի ցին, 
5. Լ ևո մի ցե տին, 
6. Նեո մի ցին, 
7. Առ կա չեն

IV Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Թռ չուն նե րի Աս կա րի դոզ հի վան դութ յան ժա մա նակ բուժ ման արդ յու

նա վետ մի ջոց նե րից առ կա են
1. Եր կու տո կո սա նոց է մուլ սիոն օք սա լատ 1 գլխին/35 մլ ցո ղար կու մով։
2. Պի պե րա զին՝ 0,5գ յու րա քանչ յուր թռչնին, կե րի հետ. եր կու օր: 
3. Նիլ վերմ՝ 0,04գ յու րա քանչ յուր թռչնին, կե րի հետ, եր կու օր: 
4. Նիլ վերմ՝ 0,2գ/1կգ քա շին, կե րին խառ նած մեկ ան գամ։
5. Ա տա զոլ ֆոր տե՝ 1 հա բը 15 կգ թռչ նա զանգ վա ծին, կե րի հետ, միան վագ:

V Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Թռ չուն նե րի ոչ վա րա կիչ ծագ ման քու ջի խցա նում հի վան դութ յան ժա

մա նակ բուժ ման արդ յու նա վետ մի ջոց նե րից առ կա են
1. Նիլ վերմ դե ղա մի ջո ցը, 0,125գ/կգ դե ղա չա փով, կե րի հետ, հինգ օր շա

րու նակ 
2. 20–30մլ բու սա կան յուղ կամ 3050 մլ ջուր, ո րից հե տո մերս ման մի ջո

ցով պա րու նա կութ յա նը մղել դե պի բե րա նի խո ռո չը
3. Վե րը նշված եր կու սը

VI Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը 
 Թռ չուն նե րի կո լի բակ տե րիո զի կան խար գել ման հա մար արդ յու նա վետ 

մի ջոց նե րից նե րարկ ման հա մար առ կա են
1. Հա կա կո լի բակ տե րիո զա յին գե րի մուն շի ճուկ
2. Միար ժեք հա կա կո լի բակ տե րիո զա յին շի ճուկ։ 
3. Հա կա սալ մո նե լո զա յին պատ վաս տան յութ 
4. Առ կա չեն

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  ՑԱՆԿԸ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Գրիգորյան Ս․ Լ․ «Գյուղատնտեսական կենդանիների համաճարա կա բա

նու թյուն և ինֆեկցիոն հիվանդություններ», Երևան 2002, 640 էջ․
https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabutsuyun/Grigoryan

hamatsarakbanutyun.pdf 
2. Մանասյան Ա․ Վ․ «Գյուղատնտեսական կենդանիների ներքին ոչ վարա

կիչ հիվանդություններ,», Երևան, 2000թ, 594 էջ ։ 
https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabujakan/kendaniner.pdf 
3. Նաղաշյան Հ․ Զ․ «Մակաբուծաբանություն և կենդանիների ինվա զիոն 

հի վանդություններ», Երևան 2003, 407 էջ։ 
https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabujakan/maka bu ca

banutyun.pdf 
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4. Անտիպին Դ․ Ն․ և ուրիշներ «Գյուղատնտեսական կենդանիների պարա
զի տոլոգիա և ինվազիոն հիվանդություններ» Երևան 1964թ․ 785 էջ։

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Նաղաշյան Հ. Զ. «Կենդանիների ինվազիոն հիվանդություններ», Երևան 

2006, 247 էջ։
https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabujakan/naxashyan

makabtsabanutyun.pdf 
2. Акбаева М.Ш. и др. “Паразитология и инвазионные болезни животных” 

Москва 1998, 743 ст.
3. WB, AIP, ՀՀ կառավարություն «Կենդանիների և թռչունների հիվան դու

թյունների ձեռնարկ», Երևան 2010, 208 էջ։
https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabujakan/kendaniner

evtrchunner.pdf 
4. Բաղդասարյան Ա․ Ս․ «Թռչունների Նյուկասլյան հիվանդությունը և 

պայ քա րը նրա դեմ» Ագրոգիտություն 2003, N78, էջ 329331 
5. Բաղդասարյան Ա․ Ս․ “Համաճարակաբանական վերլուծությունը թռչուն նե

րի մի քանի ինֆեկցիոն հիվանդությունների նկատմամբ», Երևան 2003, էջ 3740
6. Прудников В. С. и др., “Болезни домашних птиц”, Витебск, 2002, стр. 148.
https://www.ggau.by/downloads/zo/fwm/5kurs/bolezniptic/Учебно

методическое%20пособие%20Болезни%20домашних%20птиц.pdf 
7. “Диагностика, профилактика и лечение инфекционных заболеваний 

птиц” СИНКО, OIE, Владимир, 2004
8. Смирнов В. “Куры, гуси, утки” Рипол классик, 2002, стр. 383
9. Иван Динев Иванов “Болезни птиц цветной атлас” Сева Санте Ани

маль, 2010, 204 стр.
10. Сидоров И. В. “Лекарственные вещества в птицеводстве Москва 1976, 241 c.

ՀԱՄԱՑԱՆՑԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀՂՈՒՄՆԵՐ 
1. Կենդանիների հելմինթոզների դեմ պայքարի և կանխարգելման հրա

հան գը հաստատելու մասին
▻ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=100978 
2. Հավերի կերակրման, խնամքի և բուժման պայմանները
▻ http://ruraldaf.am/wpcontent/uploads/2018/10/ChikensA5Final.pdf 
3. Հայաստանի թռչնաբուծարաններում հավերի մոտ հանդիպող արտաքին 

մա կաբույծները
▻ http://biology.asjoa.am/11328/1/67.pdf 
4. Թռչունների հիվանդություններ Նյուքասլյան հիվանդություն
http://minagro.am/public/uploads/2017/02/12017.pdf 
5. Գյուղատնտեսական կենդանիների արյան մակաբուծային հիվան դու

թյունների դեմ պայքարի միջոցառումներ
▻ http://aragatsotn.agro.am/index.php?id=1524&tx_ttnews%5Btt_news%5D 

=6832&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1534&tx_ttnews%5BcalendarYear%5D=20
14&tx_ttnews%5BcalendarMonth%5D=9&cHash=0a9ab38cecea28c66eb5415
4d76edb4d 
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6. Болезни кур
▻ http://1inkubator.ru/bolezni/boleznikurnesushek.html 
7. Болезни кур: виды и способы лечения
▻ https://dmst.ru/boleznikursimptomylechenie
8. Какие болезни опасны для уток
▻ https://agronomu.com/bok/7199kakiebolezniopasnydlyautok.html
9. Риниты и синуситы у птицы
▻ https://vetvo.ru/rinityisinusityupticy.html  
10. Не заразные болезни кур
▻ http://7lepestkov.ru/statji/nezaraznyeboleznikur.html 
11. Гиповитаминозы
▻ http://webpticeprom.ru/ru/handbooksveterinarydiseases.html?pageID=1

167993677&parentID=1166530881
12. Пневмоаэроцистит у птиц
▻ https://vetvo.ru/pnevmoaerocistituptic.html 
13. Аптериоз у кур
▻ https://selo.guru/ptitsa/kury/bolezni/narusheniepitaniya/narusheniepe

ro obrazovaniya.html 
14. Особенности ассоциативного течения пастереллеза кур на фоне 

заразного клоацита
▻ http://vetpat.ru/wpcontent/uploads/2014/10/ИнфекционныеболезниСу

зан скийОсобенностиассоциативноготеченияпастерелезакурнафоне
заразного.pdf

15. Системные микозы птиц. Аспергиллёз
▻ https://vkdoc.ru/bolezniptitc/aspergillesptic/aspergillez.html 
16. Отчего возникает кандидоз у птиц и можно ли вылечить это 

заболевание
▻ https://selo.guru/ptitsa/boleznip/pitanie/kandidamikoz.html 
17. Фавус (Парша)
▻ http://webpticeprom.ru/ru/handbooksveterinarydiseases.html?pageID=1

166530953&parentID=1166530954 
18. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS and ANSWERS on HIGHLY 

PATHOGENIC AVIAN INFLUENZA
▻ http://www.fao.org/3/aat649e.pdf 

ԽԱՉԲԱՌ24
Հորիզոնական
1. Ա նաս նա պա հութ յան ճյուղ, ո րը զբաղ վում է գյու ղատն տե սա կան թռչուն

նե րի բուծ մամբ՝ դիե տիկ ձու, թարմ միս, նաև աղ վա փե տուր և փե տուր ստա
նա լու հա մար։

Ուղ ղա հա յաց
1. Տ րե մա տոդ նե րի կամ ծծան նե րի դա սին պատ կա նող որ դե րի կող մից 

ա ռա ջա ցող հի վան դութ յուն, ո րոնց վերջ նա կան տե րերն են հա վե րը, հնդկա
հա վե րը, սա կավ բա դե րը և սա գե րը, մի ջանկ յալ տե րերն են ջրա յին խխունջ
նե րը, իսկ լրա ցու ցիչ մի ջանկ յալ տե րերն են ճպուռ նե րը:
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2. Ք թի լոր ձա թա ղան թի բոր բո քում։
3. Թռ չուն նե րի սուր, բարձր վա րա կե լիութ յամբ օժտ ված վի րու սա յին հի

վան դութ յուն, ո րը ար տա հայտ վում է մար սո ղութ յան և շն չա կան հա մա կար
գե րի ախ տա հար մամբ, ո րին բնո րոշ է բարձր մա հա ցութ յու նը։ 

4. Հի վան դութ յուն, երբ թռչուն նե րը միմ յանց կտցա հա րում են, հատ կա
պես հե տանց քի շրջա նում, փետ րա թափ ե ղած հատ ված նե րը, գլխի հատ վա
ծը, կտցում և  ու տում են միմ յանց փե տուր նե րը։

5. Թռ չուն նե րի պա րա տիֆ, տիֆ, պու լո րոզ, սպի տակ լուծ կամ ․․․  ին ֆեկ
ցիոն հի վան դութ յուն է, ո րը մատ ղաշ նե րի մոտ բնո րոշ վում է սեպ տի ցե միա
յով, ա ղիք նե րի և պա րեն քի մա տոզ օր գան նե րի ախ տա հա րում նե րով, իսկ 
հա սա կա վոր նե րի մոտ ձվա րան նե րի և շաղ կա պե նու բոր բո քում նե րով և ման
րէակ րութ յամբ ինչ պես նաև բնո րոշ վում է օր գա նիզ մի ծանր թու նա վո րու մով 
և կ լի նի կա կան բազ մա զա նութ յամբ։

6. Թռչ նի ախ տա ծին էյ շե րի խիա կո լիի բազ մա թիվ շտամ նե րի հետ ևան քով 
ա ռա ջա ցող հի վան դութ յուն։

7. Թռ չուն նե րի կե րակ րա փո ղի լայ նա ցած պար կաձև մա սը՝ նա խաս տա
մոքս, խա ծի, քար ճիկ կամ ․․․

8. ․․․ նկա րագ րում է հի վան դութ յան ծա գումն ու զար գա ցու մը և  ու սում
նա սի րում է օր գա նիզ մի ախ տա հար ման մե խա նիզ մը, հի վան դութ յան զար
գաց ման ըն թաց քը։

9. Գամ բո րո, ին ֆեկ ցիոն նևրո զը կամ ․․․, կոն տա գիոզ, վի րու սա յին ծագ
ման հի վան դութ յուն է, ո րը բնո րոշ վում է ֆաբ րից յան պար կի, հո դա պար կե
րի, ա ղիք նե րի բոր բո քում նե րով, միջմ կա նա յին ար յու նա զե ղում նե րով, ար յու
նա յին լու ծով և նև րո զով։

10. Մի զաթթ վա յին ․․․ կամ պո դագ րա հի վան դութ յուն, ո րը պայ մա նա վոր
ված է օր գա նիզ մում մի զաթթ վի փո խա նա կութ յան խան գար մամբ, թռչուն
նե րի օր գա նիզ մում սպի տա կուց նե րի փո խա նա կութ յան խան գա րու մով, 
հյուս վածք նե րում մեծ քա նա կութ յամբ մի զաթթ վի ա ռա ջա ցու մով և շ ճա թա
ղանթ նե րում նրա կու տա կու մով

11. Ս պի րո խե տոզ, Տ րե պո նե մոզ կամ ․․․ նա խա կո րի զա վոր նե րի կող մից հա
րուց վող ըն տա նի և վայ րի թռչուն նե րի (ա ռա վե լա պես ճնճղու կան ման նե րի) 
տրանս մի սիվ, սո վո րա բար սե զո նա յին, սուր ըն թա ցող հի վան դութ յուն է, ո րը 
ար տա հայտ վում է տեն դի, ընկճ վա ծութ յան, սա կա վար յու նութ յան քնկո տու
թյան, ներ վա յին և բարձր ան կում նե րի նշան նե րով

12. Ք թի հա րա կից խո ռոչ նե րի լոր ձա թա ղան թի բոր բո քում։
13. Կեղծ ժան տախտ, ա տի պիկ ժան տախտ, ա սիա կան ժան տախտ, 

պսևդոէն ցե ֆա լո միե լիտ կամ ․․․, հա վազ գի նե րի խիստ հպա վա րա կիչ վի րու
սա յին հի վան դութ յուն։
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ՄՈԴՈՒԼ 25
ՁԿՆԵՐԻ, ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ԵՎ ՄՈՐԹԱՏՈՒ ԳԱԶԱՆՆԵՐԻ 
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ
Ուսումնառության արդյունքները
1. Տար բեր տե սա կի ձկնե րի հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման և կան խար գել

ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը,
2. Տար բեր տե սա կի դե կո րա տիվ և մոր թա տու գա զան նե րի հի վան դութ

յուն նե րի բուժ ման և կան խար գել ման մի ջո ցա ռում ներ:

25․1 ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿԻ ՁԿՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼ ՏԱՐԱԾՎԱԾ, 
ՍԵԶՈՆԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՃԱԽԱԿԻ ՀԱՆԴԻՊՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, 
ԲՈՒԺՄԱՆ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Ձկ նա բա նութ յու նը կամ իխ տիո լո գիան, ո րը կազմ ված է հու նա րեն “իխ

տիոս” ձ̀ուկ և “ լո գոս”` ուս մունք, խոսք բա ռե րի հա մադ րութ յու նից̀  գի տու
թյուն է ձկնե րի մա սին: Հան դի սա նա լով կեն դա նա բա նութ յան մի բա ժի նը, ձկնա
բա նութ յունն ու սում նա սի րում է ձկնե րի ար տա քին և ներ քին կա ռուց ված քը, 
կեն սա բա նութ յու նը, ան հա տա կան և պատ մա կան զար գա ցու մը, աշ խար հա
գրա կան տա րած վա ծութ յու նը, վար քա գի ծը, ձկնե րի վտառ նե րի ձևա վոր ման և 
քա նա կա կան փո փո խութ յուն նե րի օ րի նա չա փութ յուն նե րը, ո րո շում է ձկնե րի 
արդ յու նա բե րա կան պա շար նե րը, տա լիս է ձկնո րո սութ յան ի րա կա նաց ման կար
ճա ժամ կետ և  եր կա րա ժամ կետ կան խա տե սում ներ և  այլն: Ձկ նա բա նու թ յու նից 
են ճյու ղա վոր վել այն պի սի գի տութ յուն ներ, ինչ պի սիք են ձկնե րի ֆի զիո լո գիան 
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և սաղմ նա բա նութ յու նը, ձկնա բու ծութ յու նը, արդ յու նա բե րա կան ձկնոր սու
թյու նը, ձկնամ թերք նե րի տեխ նո լո գիան, ձկնե րի հի վան դութ յուն նե րը և  այլն:

25․1․1 ԲԱԿՏԵՐԻԱԼ ԾԱԳՄԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Դա սա կար գու մը․

 Բակ տե րիալ ծագ ման հի վան դութ յուն ներ
 Աե րե մո նոզ
 Սաղ մոն ձկնե րի ֆու րուն կուլ  յոզ
 Սեպ տիկ պսևդո մո նոզ
 Լո ղա թամ փուշ տի բոր բո քում

25.1.1․1 ԱԵՐԵՄՈՆՈԶ
Աե րո մո նո զը (կարմ րախտ, ար յու նա հո սա յին սեպ տի ցե միա, ին ֆեկ ցիոն 

ջրգո ղութ յուն) ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն է, ո րը բնո րոշ վում է մաշ կի և ներ
քին օր գան նե րի ար յու նա հո սա յին բոր բո քու մով, ո րո վայ նի ջրգո ղութ յամբ, 
մաշ կի և մ կան նե րի խո ցա վո րու մով:

ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հի վան դութ յու նը բազ միցս ու սում նա սիր վել և շա
րու նակ վում է ու սում նա սիր վել աշ խար հի մի շարք երկր նե րում: Գտ նում են, որ 
կարմ րախտ տեր մի նը տար բեր հի վան դութ յուն նե րի հա վա քա ծու ա նուն է, ո րոնք 
ըստ դրսևոր ման և  ախ տա բա նաա նա տո միա կան փո փո խութ յուն նե րի, նման են 
միմ յանց, սա կայն տար բեր վում են հի վան դութ յան ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րով: 

ՀԱՐՈՒՑԻՉԸ: Աե րո մո նո զի հա րու ցիչն է Bacterium Aeromonas Punctata 
բակ տե րիան, ո րը 1.21.8x0.50.6 մկմ մե ծութ յան, Գ րամ բա ցա սա կան, բևե
ռա յին մտրակ նե րով շար ժուն ցու պիկ Է: Ս պոր և պա տիճ չի ա ռա ջաց նում, 
ա ճում է սո վո րա կան սննդա յին մի ջա վայ րե րում, 2030ºCի պայ ման նե րում:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ: Հի վան դութ յան նկատ մամբ ըն կա
լու նակ են ձկնե րի շատ տե սակ ներ՝ ծա ծան նե րը, ման րա ծա ծան նե րը, բրախ նե րը 
և  այլն: Հա մա ճա րա կի ին տեն սի վութ յու նը, ին ֆեկ ցիա յի սուր ըն թաց քը և ձկնե
րի զանգ վա ծա յին ան կում նե րը դիտ վում են 23 տա րե կան ծա ծան նե րի մոտ: 
Վա րակ ման տե սա կե տից հա սա կա յին գոր ծո նի վրա էա կան ազ դե ցութ յուն է 
ու նե նում ջրի ջեր մաս տի ճա նը: Հա րա վա յին և հա մե մա տա բար տաք շրջան նե
րում, որ տեղ բարձր է տա րե կան մի ջին ջեր մաս տի ճա նը, ա ռա վե լա պես հի վան
դա նում են 23 տա րե կան ծա ծան նե րը, իսկ կենտ րո նա կան և հ յու սիսարևմտ յան 
շրջան նե րում՝ ա վե լի հա սա կա վոր ձկնե րը: Հի վանդ և ման րէա կիր ձկնե րը, հա
մար վե լով ին ֆեկ ցիա յի հա րու ցի չի աղբ յուր, հա րու ցիչ նե րին ար տա զա տում են 
ար տա թո րանք նե րի մի ջո ցով, իսկ վա րա կու մը կա տար վում Է ամ բող ջա կա նու
թ յու նը խախտ ված մաշ կի, խռիկ նե րի և մար սո ղա կան ու ղի նե րով։ Ման րէ նե րի 
փո խան ցու մը կա րող է ի րա կա նաց վել նաև տզրուկ նե րի, խեց գե տին նե րի և  այլ 
մա կա բույծ նե րի մի ջո ցով: Տար բեր ջրա վա զան նե րում և լ ճակ նե րում աե րո մո
նո զը բնակ վում է ա նա պա հով վայ րե րից վա րակ ված ձուկ և ջուր տե ղա փո խե
լու ժա մա նակ, ինչ պես նաև ձկնոր սա կան գույ քի մի ջո ցով: Ին ֆեկ ցիան հա ճախ 
դիտ վում է գար նանամ ռան շրջա նում, և  ան կում նե րը հաս նում են 2590 %ի:

ԸՆԹԱՑՔԸ ԵՎ ՆՇԱՆՆԵՐԸ: Հի վան դութ յան գաղտ նի շրջա նը տևում է մի 
քա նի օ րից մինչև մեկ ա միս: Վա րա կի ակն հայտ ձևը դրսևոր վում է սուր, են
թա սուր և ք րո նիկ ըն թաց քով; Սուր ըն թաց քը բնո րոշ է լո ղաթ ևե րի մաշ կի, 
ա ռան ձին հատ ված նե րի կամ մարմ նի ամ բողջ բոր բո քու մով, ո րո վայ նի և  ամ
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բողջ մարմ նի ջրգո ղութ յամբ, աչ քե րի չռվա ծութ յամբ և  եղջ րա թա ղանթ նե րի 
գզգզվա ծութ յամբ: Թե փու կազրկ ված մաշ կի, ինչ պես նաև թե փուկ նե րի տակ 
գո յա նում են թա փան ցիկ կամ ար յու նա յին հե ղու կով բշտեր, ար տափք վում է 
հե տանց քը, ո րից լոր ձա յին էք սու դատ է ար տա զատ վում ո րո վայ նի հատ վա
ծին սեղ մե լու դեպ քում: Ք րո նիկ ըն թաց քի դեպ քում հի վան դութ յան նշան նե
րը թույլ են ար տա հայտ վում, ա ռա ջա նում են մա կե րե սա յին բա րո րակ ախ տա
հա րում ներ, ո րոնք հե տա գա յում սպիա նում են շա րակ ցա կան հյուս ված քով, և 
ձկ նե րը ա ռող ջա նում են։

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Մա հա ցած ձկնե րի 
ախ տա հա րում նե րի բնույ թը կախ ված է հի վան դութ յան ըն թաց քից: Վա րա
կի սուր ըն թաց քին բնո րոշ են շճաար յու նա հո սա յին եր ևույթ նե րը: Այ տուց
ված մկան նե րի կտրված քից ար տա հո սում է հե ղուկ, ո րո վայ նի խո ռո չը լցված 
է պարզ կամ ար յու նա յին հե ղու կով, եր բեմն էլ՝ դոն դո ղան ման զանգ վա ծով: 
Ախ տա հա րում ներ են դիտ վում նաև ներ քին օր գան նե րում: Լ յար դի գույ նը 
դեղ նա վուն է, եր բեմն էլ՝ կա նաչ, առ կա են մե ռու կա յին օ ջախ ներ: Փայ ծա ղը 
և  ե րի կամ նե րը ծա վա լով մե ծա ցած են, ա ղիք նե րը են թարկ ված կա տա ռա յին 
կամ ար յու նա հո սա յին ախ տա հա րում նե րի: Են թա սուր ըն թաց քին բնո րոշ է 
մաշ կա յին խո ցե րի առ կա յութ յու նը:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Հաշ վի առ նե լով աե րո մո նո զի կլի նի կահա մա ճա րա կա
բա նա կան և  ախ տա բա նաա նա տո միա կան տվյալ նե րը, հիմն վում են ման րէա
բա նա կան հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի վրա: Ման րէա կան մա քուր ա ճեց
ված քի վա րա կու նա կութ յու նը ո րո շում են 150250 գր  ա ռողջ ծա ծան նե րի և 
ս պի տակ մկնե րի վրա:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Հի վան դութ յան կան խար գել ման և ն րա դեմ պայ քա րի հա
մա կար գում օգ տա գոր ծում են կե րա յին հա կա բիո տիկ ներ, լևո մի ցե տին, սին
տո մի ցին, ֆու րա զո լի դոն: Բու ժիչ կե րե րով ձկնե րին կե րակ րում են օ րը 3 
ան գամ, 1015 օր ա նընդ հատ: Բուժ կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րի կուր սը 
կրկնում են 23 ան գամ: Հա կա բիո տիկ նե րը օգ տա գոր ծե լուց ա ռաջ անհ րա
ժեշտ է ո րո շել ին ֆեկ ցիա յի հա րու ցի չի զգա յու նա կութ յու նը նրա նկատ մամբ: 
Հա կա բիո տիկ նե րը կա րե լի է օգ տա գոր ծել նաև վան նա նե րի ձևով՝ հետև յալ 
չա փա բա ժին նե րով.

 լևո մի ցե տին 0.3 գր. լիտր, 24 ժամ տևո ղութ յամբ, 
 սին տո մի ցին 0.61.0 գր լ, 24 ժամ տևո ղութ յամբ 
 մե թի լեն կա պույտ 0.050.2 գր լ, 16 ժամ տևո ղութ յամբ:

ԻՄՈՒՆԻՏԵՏ: Աե րո մո նո զով հի վան դա ցած և  ա ռող ջա ցած ձկնե րի մոտ 
ձևա վոր վում է հա րա բե րա կան, ին ֆեկ ցիոն ի մու նի տետ:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ: Ա պա հով ձկնա
բու ծա կան տնտե սութ յուն նե րը վա րա կի ներ թա փան ցու մից պաշտ պա նե լու 
հա մար անհ րա ժեշտ է ի րա կա նաց նել ա նաս նա բու ժա կան խիստ հսկո ղու
թյուն: Ներ մուծ վող ար տադ րող նե րին և վե րա նո րոգ ման ձկնե րին պա հում 
են 30 օր վա կան խար գե լիչ կա րան տի նի պայ ման նե րում, որ տեղ ջրի ջեր մաս
տի ճա նը 12ºCից չպետք է ցածր լի նի: Ա նա պա հով տնտե սութ յան սատ կած 
ձկնե րին հա վա քում են և  ոչն չաց նում, հսկո ղութ յուն են սահ մա նում ա ղա յին և 
ջ րա յին ռե ժի մի նկատ մամբ: Մի ջա վայ րի pH մինչև 815 օր հասց նե լու հա մար, 
ա մա ռա յին սե զո նում, 815 օր ընդ մի ջու մով ջրին ա վե լաց նում են չհան գած 
կիր: Աշ նա նա յին ձկնոր սից հե տո լի ճը մաք րում են և  աշ նանն ու գար նա նը ախ
տա հա նում չհան գած կրով կամ քլո րակ րով, յու րա քանչ յուր հեկ տա րին հա մա
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պա տաս խա նա բար 25 և 35 ցենտ ներ։ Հիդ րո տեխ նի կա կան սար քա վո րում նե
րը ախ տա հա նում են հան գած կրի 20%ոց լու ծույ թով, իսկ ար տա հա գուս տը, 
ձկնոր սա կան ի րե րը և գույ քը ախ տա հա նում են ջրում ե ռաց ման մի ջո ցով 
կամ ֆոր մա լի նի 4 %ոց լու ծույ թում պա հե լով: Ձկ նա բու ծա կան տնտե սու թյու
նը հա մար վում է ա ռող ջա ցած և կա րան տի նը վե րաց նում են այն դեպ քում, 
ե թե ա պա հով տնտե սութ յու նից ներ մուծ ված և տե ղի ձկնե րի հա մա տեղ պահ
ված քի ժա մա նակ չի ար ձա նագր վել հի վան դութ յան դեպք: Դա նշա նա կում է, 
որ ար տադ րա կան կեն սա բա նա կան փոր ձը բա ցա սա կան Է:

25.1.1․2 ՍԱՂՄՈՆ (ԼՈՍՈՍ) ՁԿՆԵՐԻ ՖՈՒՐՈՒՆԿՈՒԼՅՈԶ
Ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն է, ո րը բնո րոշ վում է սեպ տի ցե միա յով և մ կա

նա յին հյուս վածք նե րում թա րա խա կույ տե րի ա ռա ջա ցու մով:
ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Ֆու րուն կուլ  յո զի մա սին ա ռա ջին ան գամ նկա

րագ րել են Գեր մա նիա յում, 1894 թ.: Հի վան դութ յու նը այժմ ար ձա նագր վում է 
Եվ րո պա յի, Ա սիա յի և Ա մե րի կա յի մի շար երկր նե րում:

ՀԱՐՈՒՑԻՉԸ։ Հի վան դութ յան հա րու ցիչն Aeromonas Salmonicidaն  է, 
ո րոնք Գ րամ բա ցա սա կան, սպոր և պա տիճ չա ռա ջաց նող, 1.72.7 մկմ մե ծու
թ յան ֆա կուլ տա տիվ աէ րոբ ման րէ ներ են: Սնն դա յին մի ջա վայ րե րում ա ճե լու 
լա վա գույն ջեր մաս տի ճան է հա մար վում 1825 C:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ։ Հի վան դութ յան նկատ մամբ ըն կա
լու նակ են սաղ մոն ձկնե րի բո լոր տե սակ նե րը, սա կայն ա վե լի ին տեն սիվ են ախ
տա հար վում ծիա ծա նա գույն կարմ րա խայ տը, իշ խան ձու կը, ինչ պես նաև պեր
կե սը, սի գը, այլ ձկներ և գոր տեր: Հի վանդ և ման րէա կիր ձկնե րից հա րու ցիչն 
ար տա զատ վում է ար տա թո րանք նե րի մի ջո ցով, իսկ փո խանց ման գոր ծոն ներ 
են հա մար վում ֆու րուն կուլ յո զից սատ կած նե րի դիա կը, ջու րը, ջրամ բա րի հո ղը: 
Հի վան դութ յան ա ռա ջա ցու մը կապ ված է ջրի ջեր մաս տի ճա նի և ն րա կեղ տոտ
վա ծութ յան բարձ րաց ման ու ջրի այլ հիդ րո քի միա կան ռե ժի մի վա տաց ման հետ։

ԸՆԹԱՑՔԸ ԵՎ ՆՇԱՆՆԵՐԸ: Լա վա գույն ջեր մա յին ռե ժի մի պայ ման նե րում, 
ո րը հաշվ վում է 21° C, գաղտ նի շրջա նի տևո ղութ յու նը կազ մում է մեկ շա բաթ, 
ո րից հե տո ին ֆեկ ցիան դրսևոր վում է գեր սուր կամ կայ ծակ նա յին, սուր, են թա
սուր և ք րո նիկ ձևե րով: Ին ֆեկ ցիա յի գեր սուր ձևի դեպ քում ձկնե րը սատ կում 
են ա ռանց տե սա նե լի կլի նի կա կան նշան նե րի: Հի վան դութ յան բնո րոշ նշան նե
րը դիտ վում են սուր և  են թա սուր ըն թաց քի ժա մա նակ, երբ մար սո ղա կան ու
ղի նե րի ախ տա հա րում նե րի հետ ևան քով ար տա թո րան քը լի նում է ար յու նա յին: 
Ար յու նա զե ղում ներ, հե տա գա յում նաև այ տուց ներ են գո յա նում մաշ կի, խռիկ
նե րի, կրծքա յին լո ղաթ ևե րի հիմ քի վրա: Ձկ նե րը ոչն չա նում են հի վան դութ յան 
3րդ  օ րը կամ վա րա կը ըն դու նում է են թա սուր ըն թացք, ո րի դեպ քում այ տու ցա
վոր ված հատ ված նե րում գո յա նում են թա րա խա պա լար ներ: Վեր ջին նե րիս բաց
ման տե ղում ա ռա ջա նում են կարմ րա վուն խո ցեր: Են թա սուր ըն թաց քը տևում 
է 47 օր, և վեր ջա նում է ձկնե րի ան կու մով: Ք րո նիկ ըն թաց քը ա վե լի տևա կան 
բնույթ Է կրում և բ նո րոշ վում է խո ցե րի, թա րա խա յին օ ջախ նե րի, սպի նե րի 
ա ռա ջա ցու մով, եր բեմն էլ նշված հատ ված նե րում սնկե րի բազ մա ցու մով: Կեն
դա նի մնա ցած ձկնե րը եր կար ժա մա նակ պահ պա նում են ման րէակ րութ յու նը:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Հիմ նա կան փո
փո խութ յուն նե րը դիտ վում են սուր, են թա սուր, եր բեմն էլ՝ քրո նիկ ըն թաց քի 
ժա մա նակ: Ո րո վայ նի խո ռո չում կու տակ վում է էք սու դատ, ար յու նա զեղ ված 
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են ներ քին օր գան նե րը և մար սո ղա կան ու ղի նե րը, իսկ քրո նիկ ըն թաց քի դեպ
քում լ յար դը սա կա վար յուն է և դեղ նա վուն գույ նի, ա ղիք նե րում առ կա է սպի
տա կադեղ նա վուն լորձ:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ կա տա րում են ման րէա բա նա կան հե տա զո տութ յան հի
ման վրա, հաշ վի առ նե լով կլի նի կահա մա ճա րա կա բա նա կան և  ախ տա բա
նաա նա տո միա կան տվյալ նե րը:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Սուլ ֆա նի լա մի դա յին պատ րաս տուկ նե րից արդ յու նա վետ են 
հա մար վում սուլ ֆա մե րա զի նը և սուլ ֆա դո ւա նի դի նը, իսկ հա կա բիո տիկ նե
րից՝ լևո մի ցե տի նը և տե րա մի ցի նը:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ։ Ա նա պա հով ձկնա
բու ծա կան տնտե սութ յուն նե րում սահ մա նում են կա րան տին: Ապ րան քա յին 
մթե րատ վութ յան կորս տի դեպ քում հի վանդ ձկնե րին ոչն չաց նում են և սահ ման
ված կար գով անց կաց նում ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան աշ խա տանք ներ:

25.1.1․3 ՍԵՊՏԻԿ ՊՍԵՎԴՈՄՈՆՈԶ
Պսև դո մո նո զը սուր ըն թաց քով ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն է, ո րը բնո րոշ

վում է ձկնե րի ընկճ վա ծութ յամբ, աչ քե րի չռվա ծութ յամբ, մարմ նի մա կե րե սի 
օ ջա խա յին ար յու նա զե ղում նե րով և  ո րո վայ նի մե ծա ցու մով:

ՀԱՐՈՒՑԻՉԸ: Հի վան դութ յան հա րու ցի չը Pseudomonas սե ռին պատ կա նող 
P.Capsulata և P.Cyprinisepticum ման րէ ներն են: Ս պոր չա ռա ջաց նող Գ րամ բա
ցա սա կան, շար ժուն, 12 մկմ մե ծութ յան ցու պիկ ներ են: P.Capsulataն ձկնե րի 
օր գա նիզ մում ա ռա ջաց նում է պա տիճ: Ար հես տա կան սննդա յին մի ջա վայ րե
րում ա ճում են 2025° Cի պայ ման նե րում:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ։ Հի վան դութ յան նկատ մամբ ըն
կա լու նակ են ծա ծան նե րը, հաս տա ճա կատ նե րը և  այլ տե սա կի ձկներ: Հա
մա ճա րա կա բա նա կան կար ևոր ա ռանձ նա հատ կութ յուն է հա մար վում, որ 
հի վան դութ յու նը սկսվում է ձմռա նը, աշ նա նը և գար նա նը, երբ ցածր է ջրի 
ջեր մաս տի ճա նը: Ին ֆեկ ցիան դրսևոր վում է ոչ մեծ բռնկում նե րի ձևով, ո րի 
ա ռա ջաց մա նը նպաս տում են ձմե ռաց մանն անց նե լու հետ կապ ված տրավ մա
նե րը, կեղ տոտ ձկնե րը և ն րանց դիակ նե րի կու տա կում նե րը:

ԸՆԹԱՑՔԸ ԵՎ ՆՇԱՆՆԵՐԸ: Չ նա յած ստույգ հայտ նի չէ սեպ տիկ պսևդո մո
նո զի գաղտ նի շրջա նը, սա կայն հաշ վի առ նե լով հի վան դութ յան սուր ըն թաց
քը, պետք է նկա տել, որ գաղտ նի շրջա նի տևո ղութ յու նը ո րոշ տա տա նում նե
րով հա մա պա տաս խա նում է ա րագ ըն թա ցող վա րակ նե րին: Ծա ծան նե րի և 
կա րաս նե րի մոտ բնո րոշ նշա նը ո րո վայ նի մե ծա ցումն է, թե փուկ նե րի գզգզվե
լը, եր բեմն էլ՝ թափ վե լը, ար յու նա զե ղում նե րը, հե տանց քի կարմ րութ յու նը և  
ար տափ քու մը: Այս նշան նե րի հետ միա սին հի վանդ ձկնե րի մոտ դիտ վում են 
նաև ընդ հա նուր նշան ներ:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Կար ևոր փո փո
խութ յուն ներ են հա մար վում թա փան ցիկ կամ ար յու նա յին լոր ձա յին հե ղու
կի կու տա կու մը ո րո վայ նի խո ռո չում, փայ ծա ղի խիստ մե ծա ցու մը, լ յար դի 
և  ե րի կամ նե րի կե տա յին ար յու նա զե ղում նե րը, թա փան ցիկ և  ան գույն լոր ձի 
կու տա կու մը ա ղիք նե րում:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Սեպ տիկ պսևդո մո նո զը ախ տո րո շում են կլի նի կահա
մա ճա րա կա բա նա կան, ախ տա բա նաա նա տո միա կան տվյալ նե րի, ման րէա բա
նա կան հե տա զո տութ յան և կեն սա բա նա կան փոր ձի մի ջո ցով:
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ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Վե րա նո րոգ վող և  ար տադ րող ձկնե րին նե րար կում են դի բիո
մի ցին և  էկ մո լին, ինչ պես դա ար վում է աե րո մո նո զի դեպ քում:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ: Ա ռանձ նա հա
տուկ նշա նա կութ յուն ու նի սա նի տա րա հի գիե նիկ և խ նամ քի պայ ման նե րի 
լա վա ցու մը ձկնե րի ձմե ռաց ման շրջա նում: Կար ևոր վում են հաս տա տուն 
ջեր մա յին ռե ժի մի ստեղ ծու մը, տրավ մա տիզ մի կան խու մը, ջրի մեջ թթված
նի օպ տի մալ քա նա կի ստեղ ծու մը: Պայ քա րի մի ջո ցա ռում նե րը կազ մա կեր պել 
սեպ տիկ պսևդո մո նո զի ա ռա ջաց մա նը նպաս տող գոր ծոն նե րի նկատ մամբ:

25.1.1․4 ԼՈՂԱՓԱՄՓՈՒՇՏԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ
Ծա ծան ձկնե րի ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն է, ո րը բնո րոշ է  լո ղա փամ

փուշ տի բոր բո քու մով:
ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հի վան դութ յան ա ռան ձին դեպ քե րի վե րա բեր յալ 

հա ղոր դում նե րը բա վա կա նին վա ղե մութ յուն ու նեն, սա կայն որ պես ա ռան ձին 
միա վոր հայտ նի են 1962 թվա կա նից:

ՀԱՐՈՒՑԻՉԸ: Լո ղա փամ փուշ տի բոր բոք ման պատ ճա ռա գի տութ յան մա
սին դեռևս չկան հա վաս տի տվյալ ներ: 19601970ա կան թվա կան նե րին բազ
մա թիվ գիտ նա կան նե րի կող մից կա տար ված հե տա զո տութ յուն նե րը հան գեց
րին ի րա րա մերժ եզ րա կա ցութ յուն նե րի այն ա ռու մով, որ ա ռաջ էին քա շում 
հի վան դութ յան հա րու ցի չի վի րու սա յին, բակ տե րիա կան, սնկա յին և  ան գամ 
ջրի մու ռա յին ծա գու մը: Չ նա յած վերջ նա կա նա պես չի բա ցա հայտ ված ին ֆեկ
ցիա յի հա րու ցի չը, սա կայն չի ժխտվում նրա վա րա կիչ բնույ թը:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ: Հի վան դութ յան նկատ մամբ բարձր 
ըն կա լու նա կութ յամբ են օժտ ված 2 տա րե կան ծա ծան նե րը, ապ րան քա յին ձկնե
րի հա մա ճա րա կի ին տեն սի վութ յու նը հաս նում է ա վե լի քան 50 %ի: Վա րա կի 
հա րու ցի չի աղբ յուր հա մար վող հի վանդ և հի վան դութ յան նկատ մամբ կաս
կած վող ձկնե րից ար տա զատ ված վա րա կի գոր ծո նը ա ռողջ նե րին է փո խանց
վում տիղ մի, հո ղի մի ջո ցով: Կար ևոր վում է հի վան դութ յան բռնկման սե զո նա
յին բնույ թը, ին ֆեկ ցիա յի սուր դրսևո րում նե րը և զանգ վա ծա յին ան կում նե րը 
ար ձա նագր վում են միայն ամ ռան ա միս նե րին, իսկ ձմռան ա միս նե րին դիտ վում 
են քրո նիկ ըն թաց քով դեպ քեր և  ան կում ներ:

ԸՆԹԱՑՔԸ ԵՎ ՆՇԱՆՆԵՐԸ: Հի վան դութ յան գաղտ նի շրջա նը տևում է 13 
ա միս, մինչ դեռ ին ֆեկ ցիա յի հա րու ցի չի ակ տի վաց ման նվազ ման դեպ քում, 
ո րը նկատ վում է ցածր ջեր մաս տի ճա նի պայ ման նե րում, գաղտ նի շրջա նի 
տևո ղութ յու նը կա րող է հաս նել մինչև 8 ա միս: Հի վան դութ յու նը ըն թա նում 
է սուր, են թա սուր և ք րո նիկ ձևե րով: Սուր ըն թաց քի դեպ քում ձկնե րը հրա
ժար վում են կե րից, չեն հա կազ դում ար տա քին գրգիռ նե րին, դժվա րութ յամբ 
են լո ղում կամ լո ղում են կող քի վրա, ըն դու նում են ուղ ղա հա յաց դիրք: Կա
ր ևոր կլի նի կա կան նշան են հա մար վում ո րո վայ նի փքվելն ու նրա ծփան քը, 
հե տանց քի ար տափ քու մը: Ամ ռան ա միս նե րին վա րակ վա ծութ յու նը հաս նում 
է մինչև 100 %ի, իսկ ան կում նե րը կրում են զանգ վա ծա յին բնույթ: Կեն դա
նի մնա ցած նե րի մոտ հի վան դութ յու նը կրում է են թա սուր և ք րո նիկ բնույթ, 
ո րոնց դեպ քում ան կում նե րը հաս նում են 4060 %ի:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Հա տուկ ու շադ
րութ յան են ար ժա նի լո ղա փամ փուշ տի փո փո խութ յուն նե րը, ին չը կա րող է 
լի նել պղտոր և  ար յու նա զեղ ված, լցված նե խա յին նյու թով։ Փայ ծա ղը թույլ է և 
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մե ծա ցած, թույլ է նաև լ յար դը. ո րի մա կե րե սը նման վում է խճան կա րի։
ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Հաշ վի են առ նում հա մա ճա րա կա բա նա կան ա ռանձ նա

հատ կութ յուն նե րը և կ լի նի կա կան պատ կե րը, իսկ հիմ նա կա նում ու շադ րու
թյուն են դարձ նում լո ղա փամ փուշ տի փո փո խութ յուն նե րի վրա։

ԻՄՈՒՆԻՏԵՏ: Հի վան դա ցած և  ա ռող ջա ցած ձկնե րը երկ րորդ ան գամ չեն 
հի վան դա նում լո ղա փամ փուշ տի բոր բո քու մով, ո րը վկա յում է հի վան դութ յան 
հա րու ցի չի հա կած նա յին և  ի մու նա ծին ակ տի վութ յան մա սին:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ: Անհ րա ժեշտ է 
ի րա կա նաց նել ձկնա բու ծա կան տնտե սութ յուն նե րին հա տուկ ա նաս նա բու
ժա սա նի տա րա կան մի ջո ցա ռում ներ։ Վա րա կի նկատ մամբ ա նա պա հով տնտե
սութ յուն նե րում մտցվում են սահ մա նա փա կում ներ: Հի վան դութ յան բուժ կան
խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րի հա մար օգ տա գոր ծում են մե թիլ յան կա պույտ, 
ինչ պես նաև հա կա բիո տիկ ներ, մաս նա վո րա պես՝ լևո մի ցե տին, բիո մի ցին, սին
տո մի ցին: Լո ղա փամ փուշ տի բոր բոք ման դեմ հա մա լիր մի ջո ցա ռում նե րում 
կար ևոր վում է նաև ախ տա հա նիչ աշ խա տանք նե րի կա տա րու մը:

25․1․2 ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ԾԱԳՄԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Դա սա կար գու մը․

 Վի րու սա յին ծագ ման հի վան դութ յուն ներ
▻ Ծիա ծա նա գույն կարմ րա խայ տի վի րու սա յին ար յու նա հո սա յին սեպ տի

ցե միա;
▻ Գար նա նա յին վի րու սա յին հի վան դութ յուն;

25.1.2․1 ԾԻԱԾԱՆԱԳՈՒՅՆ ԿԱՐՄՐԱԽԱՅՏԻ ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ 
ԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍԱՅԻՆ ՍԵՊՏԻՑԵՄԻԱ
Վի րու սա յին ար յու նա հո սա յին սեպ տի ցե միան (ՎԱՍ) ծիա ծա նա գույն կարմ

րա խայ տե րի (իշ խան ձուկ) կոն տա գիոզ հի վան դութ յուն է, ո րը բնո րոշ վում է 
ներ քին օր գան նե րի և հ յուս վածք նե րի սեպ տի ցե միա յով և  ար յու նա զե ղում նե րով:

ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հի վան դութ յան վի րու սա յին բնույ թը ա ռա ջին 
ան գամ բա ցա հայտ վել է Գեր մա նիա յում, 1963 թ.: Զ գա լի տա րա ծում ու նի այն 
երկր նե րում, որ տեղ զբաղ վում են այդ ձկնա տե սա կի բուծ մամբ:

ՀԱՐՈՒՑԻՉԸ: Հա մե մա տա բար խո շոր, 180240x6075 նմ մե ծութ յան, ՌՆԹ 
պա րու նա կող վի րուս է: 44° Cի պայ ման նե րում ոչն չա նում է 15 րո պեում, իսկ 
14°Cում 90 %ով վա րա կու նա կութ յու նը կորց նում է 24 ժամ վա ըն թաց քում:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ: Վի րու սա յին ար յու նա հո սա յին 
սեպ տի ցե միա յի նկատ մամբ ըն կա լու նակ են հատ կա պես մինչև 2 տա րե կան 
ձկնե րը: Ին ֆեկ ցիան բռնկվում է ձմռան վեր ջին և գար նան սկզբնե րին, երբ ջրի 
ջեր մաս տի ճա նը 810 ° C է: Չեն բա ցառ վում նաև վա րա կի դեպ քե րը տաք ե ղա
նակ նե րին, երբ բարձր է ջրի ջեր մաս տի ճա նը: Հա մա ճա րա կը իր զար գաց ման 
փու լե րով տևում է 12 ա միս, ո րի ըն թաց քում ար ձա նագր վում են ձկնե րի զանգ
վա ծա յին ան կում ներ: Հատ կան շա կան է ա ռա ջին տար վա ան կում նե րի ին տեն
սի վութ յու նը ա նա պա հով տնտե սութ յուն նե րում, հե տա գա յում ան կում նե րի 
ծա վալ նե րը նվա զում են, և հի վան դութ յու նը անց նում է բա րո րակ ըն թաց քի:

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՈՒՑԻՉԻ ԱՂԲՅՈՒՐ են հա մար վում հի վանդ և վի
րու սա կիր ձկնե րը, իսկ վա րա կի փո խանց ման գոր ծոն ներ են ՎԱՍից սատ
կած դիա կը, ջու րը և  այլն:
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ԸՆԹԱՑՔԸ ԵՎ ՆՇԱՆՆԵՐԸ: Ջ րի ջեր մաս տի ճա նի 160 Cի պայ ման նե րում 
հի վան դութ յան գաղտ նի շրջա նը տևում է 12 շա բաթ, եր բեմն էլ՝ 25 օր: Ին ֆեկ
ցիան դրսևոր վում է սուր, քրո նիկ և ներ վա յին ձևե րով: Հիմ նա կան կլի նի կա
կան նշան նե րը ար տա հայտ վում են սուր ըն թաց քի դեպ քում, երբ խախտ վում 
է ձկնե րի շարժ ման ներ դաշ նա կութ յու նը, մար մի նը ստա նում է մուգ շա գա
նա կա գույն տեսք, աչ քե րը չռվում են, խռիկ նե րը դառ նում են սա կա վար յուն և  
ար յու նա զեղ ված: Ք րո նիկ ըն թաց քը դրս ևոր վում է մարմ նի սևութ յամբ, ո րո
վայ նի մե ծութ յամբ, ակ նախն ձո րի ար տաց ցու մով: Ներ վա յին ձևի դեպ քում 
ար տա քի նից ա ռողջ թվա ցող ձկնե րը կա տա րում են գա լա րաձև շար ժում ներ, 
եր բեմն՝ շրջա նա կաձև, նկատ վում են մարմ նի սպազ մա տիկ կծկում ներ:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Ախ տա բա նա կան  
փո փո խութ յուն նե րը հա մա պա տաս խա նում են սեպ տի ցե միա յին: Լ յար դը 
արյու նալց ված է, ե րի կամ նե րը՝ կարմ րա վուն, իսկ քրո նիկ ըն թաց քի դեպ քում 
լ յար դը սա կա վար յուն է և գորշ գույ նի, ե րի կամ նե րը ևս գորշ գույ նի են, եր
բեմն՝ ա լի քաձև մա կե րե սով:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Վի րու սա յին ար յու նա հո սա յին սեպ տի ցե միան ախ տո րո
շում են հա մա ճա րա կա բա նա կան, կլի նի կա կան, ախ տա բա նաա նա տո միա կան 
և վի րու սա բա նա կան ե ղա նակ նե րով:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ: Անհ րա ժեշտ է 
ճիշտ պահ պա նել իշ խան ձկնե րի ա ճեց ման կեն սա տեխ նի կա կան պա հանջ նե
րը: Ջու րը ըն դու նել միայն քա միչ նե րի մի ջո ցով, ո րը կկա սեց նի կեղ տոտ ձկնե
րի մուտ քը ջրա վա զան ներ և լ ճակ ներ: Ձու կը և ձկն կի թը ներ մու ծել միայն 
ա պա հով տնտե սութ յուն նե րից: Ա նա պա հով ձկնա բու ծա կան տնտե սութ յուն
նե րում սահ ման վում է կա րան տին, ո րի պայ ման նե րում ապ րան քա յին ձու կը 
ար տադ րող նե րից և վե րա նո րոգ ման ձկնե րից ար տա հա նում են հա սա րա կա
կան սննդի հա մար, ա ռանց ձկնա բու ծա կան բա զա նե րում պա հե լու: Մ նա ցած 
ձկնե րին ոչն չաց նում են, անց կաց նում սա նի տա րա կան աշ խա տանք ներ և  
ա պա հով տնտե սութ յուն նե րից ներ մու ծում ձկնկիթ կամ ձուկ:

25.1.2․2 ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
Ձկ նե րի գար նա նա յին վի րու սա յին հի վան դութ յու նը (ԳՎՀ) բնո րոշ վում է 

շարժ ման ներ դաշ նա կութ յան խան գա րու մով, աչ քե րի չռվա ծութ յամբ, ո րո
վայ նի ուռ չա ծութ յամբ և մաշ կի ախ տա հա րում նե րով։

ՀԱՐՈՒՑԻՉԸ: Պատ կա նում է ՌՆԹ պա րու նա կող վի րուս նե րին, մե ծութ յու
նը հաս նում է 105125 նմ: Բարձր կա յու նութ յամբ է օժտ ված թթվա յին մի ջա
վայ րի նկատ մամբ: Մինչև մեկ տա րի պահ պան վում է 40 Cի պայ ման նե րում, 
վի րու սը ջրի մեջ ոչն չա նում է 3 օր վա ըն թաց քում:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ: Գար նա նա յին վի րու սա յին հի
վան դութ յան նկատ մամբ բարձր ըն կա լու նա կութ յամբ են օժտ ված 12 տա
րե կան ծա ծան նե րը, հի վանդ ա նում են նաև սպի տակ ա մուր նե րը և հաս տա
ճա կատ նե րը: Ին ֆեկ ցիան դրսևոր վում է տար վա ո րո շա կի սե զոն նե րին և  
ո րո շա կի ջեր մա յին ռե ժի մի պայ ման նե րում: Այն դիտ վում է գար նա նը, երբ ջրի 
տա քութ յու նը 1014° C է: Սո վո րա բար հա մա ճա րա կը զանգ վա ծա յին բնույթ է 
կրում, ո րը շա րու նակ վե լով 11.5 ա միս, պատ ճառ է հան դի սա նում լճի ամ բողջ 
ձկնե րի 4045%ի անկ ման:

ԸՆԹԱՑՔԸ ԵՎ ՆՇԱՆՆԵՐԸ։ Գաղտ նի շրջա նը տևում է 14 շա բաթ, այ
նու հետև սկսվում է դրսևոր վել հի վան դութ յան սուր ըն թաց քին բնո րոշ կլի
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նի կա կան նշան նե րով: Ա ռա ջին հեր թին խան գար վում է շարժ ման ներ դաշ
նա կութ յու նը, ձկնե րը լո ղում են շրջա նաձև, ընկճ ված են և հա վաք վում են 
ծան ծա ղուտ նե րում, այ նու հետև սկսվում են շատ թե քիչ բնո րոշ նշան նե րը: 
Ն կատ վում են մեկ կամ եր կու աչ քի չռվա ծութ յուն,  թե փուկ նե րի խճճվա ծու
թյուն, ար յու նա զե ղում ներ կրծքա յին և  ո րո վայ նա յին լո ղաթ ևե րի վրա:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Ին ֆեկ ցիա յի սուր 
ըն թաց քին հա մա պա տաս խա նող փո փո խութ յուն ներ են դիտ վում ներ քին օր
գան նե րում: Նախ, ո րո վայ նի խո ռոչ նե րում կու տակ ված է դեղ նա վուն կամ 
ար յու նա յին խառ նուր դով հե ղուկ, լ յար դը մե ծա ցած է եր բեմն կե տա յին ար
յու նա զե ղում նե րով և ս պի տա կա վուն հան գույց նե րով: Մե ծա ցած են նաև ե րի
կամ նե րը և փայ ծա ղը:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Ախ տո րոշ ման հա մա լիր ե ղա նակ նե րին զու գըն թաց կա
տա րում են վի րու սա բա նա կան հե տա զո տութ յուն և  անց կաց նում կեն սա բա
նա կան փորձ:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Գար նա նա յին վի րու սա յին հի վան դութ յան նկատ մամբ բու
ժու մը չի մշակ ված: Աե րո մո նո զով և պսև դո մո նո զով խա ռը ին ֆեկ ցիա նե րի 
դեպ քում յու րա քանչ յու րի նկատ մամբ օգ տա գոր ծում են հա մա պա տաս խան 
պատ րաս տուկ ներ:

Ի մու նի տետ: Հի վան դա ցած և  ա ռող ջա ցած ձկնե րը ձեռք են բե րում հե տին
ֆեկ ցիոն վա րա կա մեր ժում, ո րը վկա յում է նրանց կա յու նութ յու նը երկ րորդ 
ան գամ վա րակ ման դեպ քում:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ: Ա նաս նա բու
ժա սա նի տա րա կան ընդ հա նուր մի ջո ցա ռում նե րի անց կա ցու մը ե րաշ խա վոր
վում է հի վան դութ յան կան խար գել մամբ: Ա նա պա հով տնտե սութ յուն նե րում 
սահ մա նում են կա րան տին, ո րի պայ ման նե րում ի րա կա նաց վում են վի րու սի 
հնա րա վոր տա րա ծու մը կան խող մի ջո ցա ռում ներ: Ապ րան քա յին ձկան ար
տա հա նու մը  թույ լատր վում է առևտ րա յին ցանց տե ղա փո խել ա ռանց հա մա
պա տաս խան բա զա նե րում եր կար պա հե լու։

Կա րան տի նը վե րաց նում են գար նան ա միս նե րին: Գար նա նա յին վի րու սա
յին հի վան դութ յան ան կում նե րը դա դա րե լուց և վի րու սա բա նա կան բա ցա սա
կան արդ յունք ներ ստա նա լուց հե տո:

25․1․3 ՍՆԿԱՅԻՆ ԾԱԳՄԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 Սն կա յին ծագ ման հի վան դութ յուն ներ (մի կոզ ներ)

▻ Բ րոն խիո մի կոզ
▻ Սապ րո լեգ նիոզ ներ

25.1.3․1 ԲՐՈՆԽԻՈՄԻԿՈԶ
Բ րոն խի մի կո զը ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն է, ո րը բնո րոշ վում է խռիկ նե

րի ար յան ա նոթ նե րի ախ տա հա րու մով և դ րանց մե ռու կա յին քայ քա յու մով:
Հի վան դութ յու նը մեծ տա րա ծում ու նի եվ րո պա կան ձկնա բու ծա կան 

տնտե սութ յուն նե րում:
ՀԱՐՈՒՑԻՉԸ: Ծա ծան նե րի և ճեր մակ խա րա կաձկ նե րի մոտ մա կա բուծ

վում է Branchiomyces Sanguinus սուն կը: Հա րու ցի չը մա կա բուծ վում է միայն 
ձկնե րի խռի կա յին ա պա րա տում: Սն կե րի հի ֆե րի տրա մա գի ծը հաս նում է 
830 մկմ ի:
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ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ: Բ րան խի մի կո զի նկատ մամբ ըն
կա լու նակ են ծա ծան նե րը, ճեր մակ խա րա կաձկ նե րը և  այլ տե սակ ներ: Հա րու
ցի չը ջրի մեջ է անց նում վա րակ ված ձկնե րի մե ռու կաց ված խռիկ նե րից, իսկ 
այդ հի վան դութ յու նից սատ կած ձկնե րը հա մար վում են սնկի փո խանց ման 
ա մե նաակ տիվ գոր ծո նը: Ին ֆեկ ցիա յին բնո րոշ է ո րո շա կի սե զո նայ նութ յու նը, 
ո րը դրսևոր վում է հու լիս, օ գոս տոս ա միս նե րին:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Ան կի հի ֆե րը բազ մա նա լով, խցա նում են ձկան 
խռիկ նե րի ար յու նա տար ա նոթ նե րը և  ա ռաջ բե րում ար յան շրջա նա ռութ յան 
խան գա րում: Հետ ևան քը լի նում է այն, որ խռիկ նե րի ա ռան ձին հատ ված ներ 
մա հա նում են:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Հի վան դութ յու նը ախ տո րո շում են կլի նի կա կան և հա մա
ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րի հի ման վրա: Սն կա բա նա կան ե ղա նա կով ախ
տո րոշ ման դեպ քում սատ կած ձկնե րի խռիկ նե րում հայտ նա բե րում են սնկե րի 
հի ֆե րին և ս պոր նե րին:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ: Բ րան խի մի կո զի 
կան խար գել ման մի ջո ցա ռում նե րի հա մա կար գում ա ռանձ նա հա տուկ նշա նա
կութ յուն ու նեն լճակ նե րի և ջ րա վա զան նե րի պահ պա նու մը օր գա նա կան նյու թե
րով կեղ տոտ վե լուց, ջրի հո սու նութ յու նը և լիար ժեք կե րակ րու մը: Կա րան տի նի 
պայ ման նե րում ա նա պա հով տնտե սութ յան հի վանդ և հի վան դութ յան նկատ
մամբ կաս կած վող ձկնե րին որ սում են և  օգ տա հան ման են են թար կում։ Լ ճակ նե
րը ախ տա հա նում են քլո րակ րով, յու րա քանչ յուր հեկ տա րին 300500 կգ հաշ վով։

25.1.3․2 ՍԱՊՐՈԼԵԳՆԻՈԶՆԵՐ (ԴԵՐՄԱՏՈՄԻԿՈԶ)
Սապ րո լեգ նիո զը  (դեր մա տո մի կոզ) քաղց րա համ  ջրե րի տար բեր տե սա կի 

ձկնե րի ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն է, ո րը բնո րոշ վում է մաշ կի, լո ղաթ ևե րի և 
խ ռիկ նե րի ախ տա հա րում նե րով:

ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հի վան դութ յան վե րա բեր յալ տե ղե կութ յուն նե րը մեզ 
են հաս նում այն ժա մա նակ նե րից, երբ սկսել են զբաղ վել լճա կա յին ձկնա բու ծութ
յամբ: Այժմ այն մեծ տա րա ծում ու նի ձկնա բու ծա կան տնտե սութ յուն նե րում:

ՀԱՐՈՒՑԻՉԸ: Սապ րոլ գե նիոզ հա րու ցի չը հա մա նուն Achiya սե ռե րին 
պատ կա նող Տ.Parasitica, S. ferax և A.flageliata պայ մա նա կան ախ տա ծին 
սնկերն են, ո րոնք հա ճախ հայտ նա բեր վում են ձկնե րի և ձկն կիթ նե րի վրա։

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ: Հի վան դութ յան նկատ մամբ ըն
կա լու նակ են բո լոր հա սա կի ձկնե րը: Քա նի որ հա րու ցիչ նե րը պայ մա նա կան 
ախ տա ծին են, այդ կա պակ ցութ յամբ էլ նրա նով վա րակ վում և հի վան դա նում 
են ցածր դի մադ րո ղա կա նութ յուն ու նե ցող ձկնե րը, կապ ված քաղ ցա ծութ յան, 
ցնցում նե րի, ջրի ան բա վա րար գա զա յին և  ա ղա յին կազ մի հետ և  այլն:

ԸՆԹԱՑՔԸ ԵՎ ՆՇԱՆՆԵՐԸ: Վա րակ ված ձկնե րի մարմ նի մա կե րե սի տար
բեր հատ ված նե րում սնկա թե լե րի հյուս ված քից գո յա նում է բամ բա կան ման 
շերտ: Սն կի հե տա գա բազ մաց ման արդ յուն քում հի ֆե րը կա րող են քայ քա յել 
մաշ կը և թա փան ցել մկան ներ, ինչ պես նաև ներ քին օր գան ներ և ձկ նե րի անկ
ման պատ ճառ դառ նալ։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Կ լի նի կա կան նշան նե րի և  ախ տա բա նաա նա տո միա կան 
փո փո խութ յուն նե րի հի ման վրա հի վան դութ յան նկատ մամբ կաս կա ծը հաս
տա տում են ման րա դի տա կա յին մե թո դով: Սապ րո լեգ նիո զի դեպ քում հայտ
նա բե րում են բամ բա կան ման շեր տը և սն կի մի ցել նե րը (մար մի նը):
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ԲՈՒԺՈՒՄԸ:
Հի վանդ ձկնե րի բուժ ման հա մար օգ տա գոր ծում են․

 կե րակ րի աղ, և մա լա խի տա յին կա նաչ, հա մա պա տաս խա նա բար 25 
%ոց լու ծույ թի ձևով, 5 րո պե տևո ղութ յամբ և 1:200 հա զար, մեկ ժամ տևո
ղութ յամբ:

Ձկն կի թը մշա կե լու հա մար օգ տա գոր ծում են․
 պղնձար ջասպ 1։ 200 հա զար 60 րո պե; 
 ֆոր մա լին (1:500, 15 րո պե);
 ման գա նաթթ վա յին կա լիում կամ կա լիու մի պեր ման գա նատ (մար գան

ցով կա) (1:100 հա զար, 15 րո պե);
 մե թիլ  յան կա պույտ ( 1:100 հա զար, 30 րո պե);
 մա լա խի տա յին կա նաչ (1:200 հա զար, 60 րո պե):

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ: Ձկ նա բու ծա կան 
տնտե սութ յուն նե րում անհ րա ժեշտ է ստեղ ծել այն պի սի պայ ման ներ, ո րոնք 
կբարձ րաց նեն օր գա նիզ մի դի մադ րո ղա կա նութ յու նը և կն պաս տեն պայ մա
նա կան ախ տա ծին սնկե րի, այդ թվում նաև սապ րո լեգ նիո զի հա րու ցի չի ակ
տի վաց ման կա սեց մա նը:

25․1․4 ՄԱԿԱԲՈՒԾԱՅԻՆ ԾԱԳՄԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Դա սա կար գու մը․

 Մա կա բու ծա յին հի վան դութ յուն ներ
▻ Տ րե մա տո դոզ ներ (տա փակ որ դեր)

 Մո նո գե նե տիկ տրե մա տո դոզ ներ
⠐ Հի րո դակ տիլ յոզ ներ
⠐ Դակ տի լո հի րոզ

 Դե գե նե տիկ տրե մա տո դոզ ներ
⠐ Դիպ լոս տո մոզ
⠐ Պոստ դիպ լոս տո մոզ
⠐ Սանգ վի նի կոլ  յոզ ներ
▻ Ցես տո դոզ ներ (ժա պա վե նաձև որ դեր)

 Բոտ րիո ցե ֆալ յոզ
 Կա վիոջ և Կա րիո ֆիլ յոզ

▻ Նե մա տո դոզ ներ (կլոր որ դեր)
 Կար պե րի Ֆի լո մետ րոի դոզ

▻ Ա կան տո ցե ֆալ յոզ ներ (փշագ լուխ ներ)
 Նեոէ խի նո րին խոզ

▻ Պ րո տո զոոզ ներ (ար յան պա րա զի տար հի վան դութ յուն)
 Կար պե րի և պն դա ճա կատ նե րի էյ մե րիոզ
 Իխ տիո բո դոզ ( Կոս տիոզ)
 Խի լո դե նել  յոզ
 Իխ թիոֆ տի րոզ

▻ Կ րուս տո զոոզ ներ
 Լեռ նեոզ
 Ար գուլ  յոզ
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25.1.4․1 ՏՐԵՄԱՏՈԴՈԶՆԵՐ
25.1.4․1․1 ՄՈՆՈԳԵՆԵՏԻԿ ՏՐԵՄԱՏՈԴՈԶՆԵՐ
25.1.4․1․1․1  ՀԻՐՈԴԱԿՏԻԼՅՈԶՆԵՐ (ԳԻՐՈԴԱԿՏԻԼՅՈԶՆԵՐ)
Հի վան դութ յու նը հա րու ցում են մի շարք տե սա կի ձկնե րի մաշ կի, լո ղակ նե

րի և խ ռիկ նե րի վրա մա կա բուծ վող Gyrodactylidae ըն տա նի քին պատ կա նող 
որ դե րը: Հի րո դակ տիլ յոզ նե րով վա րակ վում են քաղց րա համ ջրե րի, եր բեմն էլ՝ 
ծո վա յին ձկնե րը: Միայն քաղց րա համ ջրե րի ձկնե րի մոտ հայտ նա բեր վում են 
այս որ դե րի 20 ա վե լի տե սակ ներ:

ՀԱՐՈՒՑԻՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Gyrodactylus mediusը և G. elegansը 
ծծան նե րի դա սին պատ կա նող տա փակ որ դեր են, եր կա րութ յու նը 0,21մմ  է: 
Մարմ նի ա ռաջ նա մա սում տե ղա կայ ված են զույգ կծկվող ծծան նե րը, ո րոնց 
միջև գտնվող փո սի կում՝ գլխա յին գեղ ձե րը: Մարմ նի հետ նա մա սում է կենտ
րո նա կան և կողմ նա յին կե ռիկ նե րով զին ված ֆիքս ման սկա վա ռա կը:

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ։ Հի րո դակ տիլ յուզ նե րը կեն դա նա ծին են։ Մայ րա կան օր գա
նիզ մում ձվից ձևա վոր վում է ա ռա ջին գե նե րա ցիա յի դուստր ան հա տը, ո րը 
դուրս գա լով ձվից՝ ամ րա նում է ձկան մաշ կին և ն րա ներ սում շա րու նա կում 
են զար գա նալ երկ րորդ, եր րորդ և չոր րորդ գե նե րա ցիա յի ան հատ ներ։ Այս որ
դե րի կյան քի տևո ղութ յու նը 1215 օր է։

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։  Հի րո դակ տիլ յու զը հան դի պում է մեր հան
րա պե տութ յան ձկնա յին տնտե սութ յուն նե րում։ Այս հի վան դութ յամբ հիմ նա կա
նում վա րակ վում են կար պը, ծա ծա նը, սպի տակ ա մուրն ու քաղց րա համ ջրե րի 
այլ ձկներ։ Հա րու ցիչ նե րը հի վանդ նե րից ա ռողջ նե րին փո խանց վում են շփման 
ճա նա պար հով և ջ րի մի ջո ցով։ Ա վան դութ յան տա րած մա նը նպաս տում են լճակ
նե րի վատ սա նի տա րա կան պայ ման ներն ու ջրի բարձր ջեր մաս տի ճա նը։

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ։ Մա կա բույծ նե րով ձկնե րի մաշ
կի վրա այս որ դե րը սնվում են մաշ կի բջիջ նե րով և լոր ձով, ո րի հետ ևան քով 
խախտ վում է մաշ կի ամ բող ջա կա նութ յու նը, պայ ման ներ են ստեղծ վում ման
րէ նե րի և սն կե րի ներ թա փանց ման ու մաշ կի հե տա գա բոր բոք ման հա մար։ 
Հի վանդ ձկնե րի մաշ կը, խռիկ նե րը պատ վում են կապ տա սպի տա կա վուն 
փա ռով։ Ձկ նե րը հյուծ վում են, աչ քե րը փոս են ընկ նում, ո րո վայ նը և մեջ քը 
սրվում են։ Շն չա ռութ յան խան գար ման հետ ևան քով ձկնե րը բարձ րա նում են 
ջրի մա կե րե սին և շա րու նակ կա տա րում են օ դի կլ ման շար ժում ներ։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Ախ տո րո շում են կլի նի կա կան նշան նե րի և մաշ կից վերց
րած քե րուկ նե րի ման րա դի տա կա յին հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի հի ման 
վրա։ Մաշ կի վրա յից նշտա րի օգ նութ յամբ հա վա քում են լոր ձը, տե ղա կա յում 
ա ռար կա յա կան ա պա կու կենտ րո նում, վրան ա վե լաց նում եր կու կա թիլ ջուր,  
խառ նում,  ծած կում ծած կա պա կիով և դի տում   ման րա դի տա կի փոքր խո շո
րաց ման տակ։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: 
 Ձկ նե րին 5 րո պե տևո ղութ յամբ տե ղադ րում են ա ղի 5% լու ծույ թում 
 Մ շա կում են ֆոր մա լի նի 1։ 4000 կամ 1։5000 լու ծույթ նե րով, 25 րո պե։ 

Մ շա կում նե րից հե տո ձկնե րին տե ղադ րում են հո սող ջրով ա վա զան նե րի մեջ։ 
Ջ րամ բար նե րի ջրի մշակ ման հա մար օգ տա գոր ծում են․

 1գ/մ3 մե թի լեն կա պույ տի կամ մե թի լեն կա պույտ օգ տա գոր ծու մը, 34 
ժամ տևո ղութ յամբ

 0,10,2գ/մ3 մա լա խի տե կա նաչ օգ տա գոր ծու մը, 34 ժամ տևո ղութ յամբ
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ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Ձկ նե րին պար բե րա բար ստու գում են, հայտ նա բեր ված 
հի վանդ նե րին մշա կում են վե րը նշված դե ղա մի ջոց նե րով։ Ձկ նե րից ա զատ ված, 
վա րակ ված ջրամ բար նե րի ջու րը հե ռաց նում են, չո րաց նում են, այ նու հետև 
ախ տա հա նում են հան գած կրով 1 հեկ տա րի մշակ ման հա մար օգ տա գոր ծե
լով 2500կգ կիր։ Հի րո դակ տիլ յու զով վա րակ ված ձկ նե րը ե թե չեն կորց րել ի րենց 
ապ րան քա յին տես քը, ա պա թույ լատ րում են օգ տա գոր ծել սննդի մեջ, իսկ ե թե 
մաշ կի ախ տա հա րում նե րը խիստ զգա լի են, այդ դեպ քում ոչն չաց նում են։

25.1.4․1․1․2  ԴԱԿՏԻԼՈՀԻՐՈԶ
Հի վան դութ յու նը հա րու ցում են քաղց րա համ ջրե րի ձկնե րի մոտ մա կա

բուծ վող Dactylogyridae ըն տա նի քին պատ կա նող որ դե րը: Հա րու ցի չը մա կա
բուծ վում է խռիկ նե րի թեր թիկ նե րի վրա:

ՀԱՐՈՒՑԻՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հա րու ցիչ նե րը՝ Dactylogyrus vasator 
D extensus, մա կա բուծ վում են կար պե րի և ծա ծան նե րի վրա, նրանց եր կա
րութ յու նը 0,31,1մմ  է: Եր կու տե սակ է, մա կա բուծ վում են սպի տակ ա մու րի 
վրա: Մարմ նի ա ռաջ նա մա սում գտնվում են 4 թիակ նե րը,  եր կու զույգ աչ քե
րը, իսկ հետ նա մա սում՝  կե ռիկ նե րով զին ված ֆիքս ման սկա վա ռա կը:

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ։ Հա րու ցիչ նե րը ձվադ րում են խռիկ նե րի, ջրա յին բույ սե րի 
վրա կամ էլ ձվե րը տա րա ծում են ջրի մեջ, որ տեղ 2226° C ջեր մաս տի ճա նի 
պայ ման նե րում 23 օր վա ըն թաց քում ա վարտ վում է ձվի զար գա ցու մը: Ձ վից 
դուրս ե կած թրթու րը լո ղա լով ընկ նում է ձկնե րի խռիկ նե րի թեր թիկ նե րի 
միջև, իր կե ռիկ նե րով ամ րա նում է նրանց և 78 օ րում վե րած վում սե ռա հա
սուն որ դի:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հի վան դութ յու նը հան դի պում է ա մե նու
րեք, այդ թվում նաև մեր հան րա պե տութ յան լճա կա յին ձկնատն տե սու թյուն
նե րում: Այս հի վան դութ յամբ ա ռա վե լա պես վա րակ վում և  ան կում ներ են 
տա լիս 11,5 ամ սա կան ձկնիկ նե րը։ Հի վան դութ յան ա ռա վե լա գույն էքս տեն սի
վութ յու նը ար ձա նագր վում է մա յիսհու նիս ա միս նե րին:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Հա րու ցիչ նե րի մե խա նի կա
կան ազ դե ցութ յան հետ ևան քով կազ մա փո խութ յան են են թարկ վում ձկնե րի 
խռիկ նե րը, իսկ երկ րոր դա յին վա րա կի զար գաց ման հետ ևան քով ա ռա ջա
նում են բոր բո քում ներ, խռիկ նե րի թեր թիկ նե րի մե ռու կա ցում: Խան գար վում 
է շնչա ռութ յու նը:

Հի վանդ ձկնե րը լի նում են դժվա րա շարժ, կու տակ վում են թարմ թթված
նով հա րուստ ջրե րում կամ էլ բարձ րա նում են մա կե րե սին և կա տա րում բե
րա նով օ դի կլման շար ժում ներ: Ձկ նե րը հյուծ վում են, աչ քե րը փոս են ընկ
նում, խռիկ նե րը ծածկ վում են լորձ նա յին փա ռով: Ան կում նե րը ա ռա ջա նում են 
թթված նա յին քաղ ցի հետ ևան քով։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Ախ տո րո շում են հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րով, 
կլի նի կա կան նշան նե րի հի ման վրա և խ ռիկ նե րից կա տա րում են քե րուկ ներ, 
տե ղա կա յում ա ռար կա յա կան ա պա կու վրա և հե տա զո տում ման րա դի տա կի 
փոքր խո շո րաց ման տակ:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ նման է հի րո դակ տիլ յո զի կան խար գել մա նը: Կարպ 
ձկնե րին ձվադ րու մից ա ռաջ խոր հուրդ է տրվում ընկղ մել ա մո նիա կի 0.1 կամ 
էլ կե րակ րի ա ղի 5 %ոց լու ծույթ նե րով և նոր գցել ջրամ բա րը։
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25.1.4․1․2 ԴԵԳԵՆԵՏԻԿ ՏՐԵՄԱՏՈԴՈԶՆԵՐ
25.1.4․1․2․1 ԴԻՊԼՈՍՏՈՄՈԶ
Դիպ լոս տո մո զը սուր կամ քրո նի կա կան ըն թացք ու նե ցող հի վան դութ յուն 

է, ո րի դեպ քում ախ տա հար վում են ձկնե րի տար բեր հյուս վածք ներ, հատ կա
պես՝ ներ վա յին հյուս ված քը և  աչ քե րը:

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հի վան դութ յու նը հա րու ցում են 
Diplostomatidae ըն տա նի քին պատ կա նող, դե գե նե տիկ տրե մա տոդ նե րին 
պատ կա նող Diplostomum spathaceum որ դի մե տա ցեր կա րիա նե րը: Մե տա ցեր
կա րիա նե րը օ վա լաձև են, մարմ նի ա ռաջ նա մա սում գտնվում են ա կան ջան
ման գո յա ցութ յուն նե րը և բե րա նա յին ծծա նը: Ո րո վայ նա յին ծծա նը գտնվում է 
մարմ նի միջ նա մա սում: 0,40,5սմ  եր կա րութ յուն ու նե ցող սե ռա հա սուն որ դը 
մա կա բուծ վում է վերջ նա կան տե րե րի՝ ջրլող թռչուն նե րի ա ղիք նե րում:

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Վերջ նա կան տե րե րի կղկղան քի հետ ջրամ բար ներ ըն կած 
ձվից դուրս են գա լիս մի րա ցի դիա նե րը, ո րոնք ակ տիվ կամ պա սիվ ճա նա պարհ
նե րով թա փան ցե լով մի ջանկ յալ տե րե րի ջրա յին խխունջ նե րի օր գա նիզմ, վե
րած վում են սպո րո ցիստ նե րի ռե դիա նե րի և  այ նու հետև ցեր կա րիա նե րի, վեր

ջին ներս էլ լքե լով խխունջ նե րի օր գա նիզ մը՝ լո ղում են ջրում, 
հան դի պե լով լրա ցու ցիչ մի ջանկ յալ տե րե րին՝ կարպ, իշ խան, 
պնդա ճա կատ և  այլն, ներդր վում են նրանց մաշ կի մեջ, անց
նում մկան ներն ու ընկ նե լով ար յան ա նոթ նե րը՝ տե ղա կայ վում 
են աչ քում, հատ կա պես՝ ոսպն յա կում, որ տեղ և  ա վարտ վում է 
ին վա զիոն մե տա ցեր կա րիա յի ձևա վո րու մը: Ձկ նե րի օր գա նիզ
մում մե տա ցեր կա րիա նե րը կեն սու նա կութ յու նը պահ պա նում 
են մինչև 4 տա րի: Ջր լող թռչուն նե րի ա ղիք նե րում այս որ դե րը 
սե ռա հա սուն են դառ նում 45 օ րում:
Նկար 1։ Դիպլոստոմոզի զարգացման ցիկլը։

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հի վան դութ յու նը տա րած ված է ա մե նու
րեք, այդ թվում նաև մեր հան րա պե տութ յու նում: Հի վան դութ յու նը ձկնա յին 
տնտե սութ յուն նե րում հան դի պում է գար նան և  ամ ռան ա միս նե րին: Ա ռա վել 
հա ճախ վա րակ վում են մատ ղաշ նե րը:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Մե տա ցեր կա րիա նե րը տե ղա
կայ վե լով ոսպն յա կում՝ ա ռա ջաց նում են բոր բո քում, այ նու հետև կու րու թյուն: 
Հի վան դութ յան սուր ըն թաց քը նկատ վում է մատ ղաշ նե րի մոտ, ո րի բնո րոշ 
նշան նե րից է շարժ ման կոոր դի նա ցիա յի խան գա րու մը: Հի վանդ ձկնե րը կամ 
իջ նում են ջրի հա տակ կամ էլ ջրից դուրս են թռչում: Մաշ կի վրա հայտ նա
բեր վում են կե տա յին ար յան զե ղում ներ և  այլն։ Ք րո նի կա կան ըն թացքն ար
ձա նագր վում է մե ծա հա սակ ձկնե րի մոտ: Ձկ նե րը հյուծ վում, կու րա նում և 
հիմ նա կա նում լո ղա լով ջրի մա կե րե սին՝ կե րի բա ժին են դառ նում հա րու ցի չի 
վերջ նա կան տե րե րի՝ ջրլող թռչուն նե րի հա մար:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Ախ տո րո շում են հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե
րով և ցայ տուն կլի նի կա կան նշան նե րի հի ման վրա: Վերջ նա կան ախ տո րո
շու մը դրվում է աչ քի հե տա զոտ ման ճա նա պար հով: Այս նպա տա կով աչ քից 
ան ջա տում են ոսպն յա կը, տե ղա կա յում ա ռար կա յա կան ա պա կու վրա, վրան 
ա վե լաց նում 2 կա թիլ ֆի զիո լո գիա կան լու ծույթ կամ ջուր, ծած կում մեկ այլ 
ա ռար կա յա կան ա պա կիով և սեղ մում, որ պես զի ա ռա ջա նա սպի տակ օ ղակ: 
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Մե տա ցեր կա րիա նե րը հայտ նա բեր վում են սպի տակ օ ղա կի ծայ րա մա սե րում:
ԲՈՒԺՈՒՄԸ մշակ ված չէ:
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Խ խունջ նե րի նկատ մամբ պայ քա րում են ֆի զի կա կան, 

քի միա կան և կեն սա բա նա կան մե թոդ նե րով: Ֆի զի կա կան մե թոդ նե րից օգ տա
գոր ծում են ջրամ բար նե րի ցա մա քե ցումն ու սա ռե ցու մը: Թույ լատր վում է ջրա
զուրկ ջրամ բար նե րը քլո րակ րով՝ հեկ տա րին օգ տա գոր ծե լով 35 ցենտ ներ: Այ
նու հետև ջրամ բա րը լվա նում են և լց նում նոր ջրով: Խ խունջ նե րի նկատ մամբ 
պայ քա րե լու նպա տա կով ջրամ բար նե րում պա հում են բա դեր կամ սա գեր:

25.1.4․1․2․2 ՊՈՍՏԴԻՊԼՈՍՏՈՄՈԶ
Հի վան դութ յու նը ար տա հայտ վում է ձկնե րի մաշ կի վրա սև պ տե րի ա ռա

ջաց ման նշան նե րով:
ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հի վան դութ յու նը հա րու ցում են Tre

matoda դա սին, Diplostomatidae ըն տա նի քին պատ կա նող Post hodi plos tomum 
cuticola հա րուց չի մե տա ցեր կա րիա նե րը: Սե ռա հա սուն որ դի եր կա րութ յու նը 
1,5մմ  է, մարմ նի ա ռաջ նա մա սը  վերջ նա մա սի հա մե մա տութ յամբ լայն է: Ձ վե
րի չափ սերն են 0,070,09մմ: Մե տա ցեր կա րիա նե րը նման են սե ռա հա սուն որ
դին, սա կայն նրանց մոտ զար գա ցած չեն սե ռա կան օր գան նե րը:

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Սե ռա հա սուն որ դը մա կա բուծ վում է վերջ նա կան տե րե
րի՝ ձկնկուլ նե րի և  այլ ջրլող թռչուն նե րի բա րակ ա ղիք նե րում։ Կղկ ղան քի հետ 
ձվե րը ընկ նե լով ջրա յին մի ջա վայր՝ նրան ցից ան ջատ ված մի րա ցի դիան թա
փան ցում է ջրա յին խխունջ նե րի օր գա նիզմ և ս կիզբ տա լիս սպո րո ցիստ նե րի, 
ռե դիա նե րի և վեր ջա պես ցեր կա րիա նե րի ա ռա ջաց մա ն։ Խ խուն ջի օր գա նիզ
մը լքած ցեր կա րիան թա փան ցում է ձկնե րի մաշ կի և մ կան նե րի մեջ, որ տեղ 
2565 օր վա ըն թաց քում ձևա վոր վում է ին վա զիոն մե տա ցեր կա րիան: Ընկ նե
լով վերջ նա կան տե րե րի օր գա նիզմ՝ 37 օ րում ձևա վոր վում են սե ռա հա սուն 
տրե մա տոդ նե րը։ Մե տա ցեր կա րիա նե րը ձկնե րի օր գա նիզ մում ի րենց կեն սու
նա կութ յու նը պահ պա նում են մինչև 1.5 տա րի:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Հի վան դութ յու նը լայ նո րեն տա րած ված 
է ինչ պես բնա կան, այն պես էլ ար հես տա կան ջրամ բար նե րում: Հիմ նա կա
նում վա րակ վում են կար պը, ծա ծա նը, պնդա ճա կա տը և  այլ ձկներ, ա ռան
ձին տնտե սութ յուն նե րում այս հի վան դութ յամբ ձկնե րի վա րակ վա ծութ յու նը 
հաս նում է մինչև 100%: Հի վան դութ յան էքս տեն սի վութ յու նը հատ կա պես ար
տա հայտ ված է լի նում գար նան և  ամ ռան ա միս նե րին, իսկ ին տեն սի վութ յու նը 
կա րող է հաս նել մինչև 400 ցեր կա րիա նե րի:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Ցեր կա րիա նե րը ներ թա փան
ցե լով ձկնե րի մաշ կի մեջ՝ վնա սում են մաշ կի և  ար յան ա նոթ նե րի ամ բող ջա
կա նութ յու նը, ա ռա ջաց նե լով ար յան զե ղում ներ: Ցեր կա րիա նե րի շուր ջ մաշ
կում կու տակ վում է հե մո մե լա նին պիգ մեն տը: Ցեր կա րիա նե րի կու տակ ման 
տե ղե րում եր բեմն ա ռա ջա նում են մաշ կի մե ռու կաց ված օ ջախ ներ: Հի վանդ 
ձկնե րի մաշ կը լի նում է պիգ մեն տա վոր ված, նրանք լո ղում են ջրամ բար նե րի 
մա կե րե սին, հյուծ վում են և դառ նում դժվա րա շարժ:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Ախ տո րո շում են՝ մաշ կի վրա հայտ նա բե րե լով սև պ տեր, 
կա րե լի է նաև բա ցել մե տա ցեր կա րիա նե րի կու տակ ման վայ րերն ու պա րու
նակ յա լը հե տա զո տել ման րա դի տա կի տակ:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Կա տա րում են այն բո լոր մի ջո ցա ռում նե րը, ինչ դիպ
լոս տո մո զի ժա մա նակ: Հի վան դութ յան տա րա ծու մը կան խե լու նպա տա կով 
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խոր հուրդ է տրվում հի վանդ ձկնե րին որ սալ։ Հի վանդ ձկնե րը ապ րան քա յին 
տես քը կորց նե լու հետ ևան քով ոչն չաց վում են:

25.1.4․1․2․3 ՍԱՆԳՎԻՆԻԿՈԼՅՈԶՆԵՐ
Հի վան դութ յու նը ա ռա վե լա պես հան դի պում է կա րա պի մատ ղաշ նե րի մոտ:
ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հի վան դութ յու նը հա րու ցում են  Tre

matoda դա սին, Sanguinicolidae ըն տա նի քին պատ կա նող Sanguinicola iner
mis, S.armata, S itermedia որ դե րը, ո րոնք մա կա բուծ վում են կարպ և ծա ծա
նազ գի ձկնե րի ար յան ա նոթ նե րում:

Հա րու ցի չը նշտա րան ման է, եր կա րութ յու նը հաս նում է մինչև 1մմ, ծծան
նե րը բա ցա կա յում են: Մար մի նը թա փան ցիկ է՝ պատ ված մանր փշե րով: Ձ վե
րը ե ռանկ յու նաձև են, դարչ նա գույն գույ նի, չափ սերն են՝ (0.060,07) x (0.03
0.04)մմ: Ձուն պա րու նա կում է ին վա զիոն միա ցի դիա յին:

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Ար յան ա նոթ նե րում տե ղա կայ ված որ դե րի ձվե րը ան մի ջա
կա նո րեն ար տա զա տում են տի րոջ ար յան մեջ, ո րոնք ար յան մի ջո ցով տա րած
վե լով տե ղա կայ վում են ներ քին օր գան նե րի, ե րի կամ նե րի, խռիկ նե րի և մաշ կի 
մա զա նոթ նե րում: Ձ վից ա զատ ված մի րա ցի դիան ծա կում է ա նո թի պա տը, 
լքում է տի րոջ օր գա նիզ մը՝ ընկ նե լով ջրի մեջ, որ տեղ հան դի պե լով մի ջանկ
յալ տի րո ջը՝ ա վա զա նա յին խխուն ջին, ներդր վում է նրա մարմ նում, անց նե լով 
լ յարդ սկիզբ տա լով սպո րո ցիստ նե րի, ռե դիա նե րի և ցեր կա րիա նե րի ա ռա
ջաց ման: Ցեր կա րիա նե րը լքե լով մի ջանկ յալ տի րո ջը, լո ղա լով փնտրում են 
վերջ նա կան տե րե րին՝ ձկնե րին և  ակ տիվ ճա նա պար հով ներդր վե լով նրանց 
մաշ կի կամ խռիկ նե րի ա նոթ նե րի մեջ, 7590 օ րից դառ նում են սե ռա հա սուն։ 
Ձկ նե րի օր գա նիզ մում մա կա բուծ վում են 1,58 ա միս:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Այս հի վան դութ յան նկատ մամբ զգա յու
նակ են ձկնե րի մատ ղաշ նե րը, մե ծա հա սակ նե րը վա րա կի տա րած ման աղբ յուր 
են: Վա րա կի աղբ յուր են ջրամ բար նե րը: Հի վան դութ յու նը տե ղա ճա րակ նե րի 
ձևով հայտ նա բեր վում է գար նան և  ամ ռան ա միս նե րին: Ցեր կա րիա նե րը 20°C 
ջրում կեն սու նա կութ յու նը պահ պա նում են 2229, իսկ 12 °C ջրում՝ 4048 ժամ:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Հի վան դութ յան ըն թաց քը 
կախ ված է ձկնե րի տա րի քից և վա րակ ման ին տեն սի վութ յու նից: Հա րու ցիչ
նե րը մե խա նի կո րեն վնա սե լով ար յան ա նոթ նե րի պա տե րը, պայ ման ներ են 
ստեղ ծում նրանց ամ բող ջա կա նութ յան խախտ ման և  ախ տա ծին ման րէ նե
րի ներդր ման հա մար: Ձ վե րից դուրս ե կած մի րա ցի դիա նե րը մե խա նի կո րեն 
վնա սում են ար յան, հատ կա պես խռիկ նե րի մա զա նոթ նե րը, ին չի պատ ճա ռով 
այդ տեղ ա ռա ջա նում են կազ մա փո խութ յուն ներ և մե ռու կաց ված օ ջախ ներ: 
Հի վանդ ձկնե րը լո ղում են ջրամ բար նե րի ծան ծա ղուտ նե րում և  ա փա մերձ 
հատ ված նե րում, շա րու նակ կա տա րե լով օ դի կլման շար ժում ներ: Խ ռիկ նե րը 
ստա նում են սպի տակ կամ էլ մուգ կապ տա վուն գու նա վո րում:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Ախ տո րո շում են   հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րով 
և կ լի նի կա կան  նշան նե րի հի ման վրա։ Լա բո րա տոր պայ ման նե րում ար յան 
ա նոթ նե րից,  ներ քին օր գան նե րից  կամ  էլ խռիկ նե րից վերց ված  ար յու նից 
պատ րաս տում են ճզմվածք կա թիլ և  այն հա րու ցի չի ձվե րին կամ էլ մի րա ցի
դիա նե րին փնտրե լու նպա տա կով հե տա զո տում են ման րա դի տա կի մեծ խո
շո րաց ման տակ։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ն շա նա կում են ա ցե մի դո ֆեն կամ էլ օ սար սոլ: 
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ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Ջ րամ բար նե րում ֆի զի կա կան, քի միա կան և կեն
սա բա նա կան մե թոդ նե րով պայ քա րում են մի ջանկ յալ տե րե րի՝ խխունջ նե րի 
նկատ մամբ։ Ջ րա զուրկ ջրամ բար նե րը խոր հուրդ է տրվում մշա կել քլո րակ րով 
կամ չհան գած կրով, հեկ տա րին 25ց քա նա կութ յամբ. պղնձար ջաս պով, լիտ
րին՝ 0,005գ և այլն: Հի վանդ ձկնե րին, ե թե նրանք չեն կորց րել ի րենց ապ րան
քա յին տես քը, ա ռանց ար գել քի կա րե լի է օգ տա գոր ծել սննդի մեջ։

25.1.4․2 ՑԵՍՏՈԴՈԶՆԵՐ 
25․1․4․2․1 ԲՈՏՐԻՈՑԵՖԱԼՅՈԶ
Հի վան դութ յու նը հա րու ցում է Pseudophyllidea կար գին, Bothryocephalidae 

ըն տա նի քին պատ կա նող, ձկնե րի ա ղիք նե րում մա կա բուծ վող Bothocephalus 
acheilognathi որ դը:

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Հա րուց չի եր կա րութ յու նը 1525 սմ  է, 
իսկ լայ նութ յու նը՝ 3մմ: Գլ խի կը սրտաձև է, զին ված եր կու ճեղ քե րով, հատ
ված նե րը քա ռա կու սի են։ Ձ վե րը օ վա լաձև են, մեկ բևե ռում ու նեն կա փա րիչ, 
եր կա րութ յու նը 0,030 05մմ  է։

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Վերջ նա կան տե րե րի՝ կարպ, պնդա ճա կատ, ծա ծան և  այլ 
ձկնե րի ար տա թո րան քի հետ ջրում հայտն ված ձվե րում 45 օր վա ըն թաց քում 
ձևա վոր վում է կո րա ցի դիու մը, ո րը լքե լով ձուն, կլան վում են մի ջանկ յալ տե
րե րի՝ խեց գետ նա կեր պե րի կող մից, ո րոնց օր գա նիզ մում էլ ձևա վոր վում են 
100115 մկմ  եր կա րութ յուն ու նե ցող ին վա զիոն պրո ցեր կոիդ նե րը: Ձկ նե րը 
վա րակ վում են՝ ու տե լով պրո ցեր կոիդ ներ պա րու նա կող խեց գետ նա կեր պե
րին: Ձկ նե րի ա ղիք նե րում պրո ցեր կոիդ նե րը 1231 օ րում դառ նում են սե ռա
հա սուն և մա կա բուծ վում են մեկ տա րի։

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հի վան դութ յու նը հան դի պում է բնա կան 
և  ար հես տա կան ջրամ բար նե րում։ Ա ռա վե լա պես վա րակ վում են մատ ղաշ
նե րը, մե ծա հա սակ ձկնե րը լի նում են վա րա կա կիր։ Ին վա զիա յի էքս տեն սի
վութ յու նը կա րող է հաս նել 100%, իսկ ին տեն սի վութ յու նը՝ մինչև 180 նմու շի: 
Վա րա կը կա րող է տա րած վել մեկ ջրա վա զա նից մեկ այլ ջրա վա զան ձկնե րի 
տե ղա փոխ ման ժա մա նակ:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Սե ռա հա սուն որ դե րը մե խա
նի կո րեն վնա սե լով ա ղի քի լոր ձա թա ղան թը, դառ նում են բոր բո քում նե րի, իսկ 
հե տա գա յում՝ նաև մե ռու կաց ման պատ ճառ: Հի վանդ ձկնե րը նի հա րում են, 
ո րո վայ նը լի նում է կախ, դառ նում են դան դա ղա շարժ և հիմ նա կա նում լո ղում 
են ջրամ բա րի մա կե րե սին: Հի վանդ նե րի մեծ մա սը ան կում ներ են տա լիս ձմե
ռաց ման շրջա նում:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Ախ տո րո շում են հե տա զո տե լով մայ րա կան կազ մի 
կղկղան քը Ֆ յու լե բոռ նի մե թո դով: Հա րու ցիչ նե րին կա րե լի է հայտ նա բե րել 
հերձ ված ձկան ա ղիք նե րում:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ճիճ վա թա փութ յան նպա տա կով նշա նա կում են 
 1% ֆե նա սալ պա րու նա կող ցիպ րի նո ցես տին հա տի կա յին կե րը, ո րի դե

ղա չա փը պետք է կազ մի ընդ հա նուր ձկնա զանգ վա ծի 614%: 
 Մատ ղաշ նե րին ճիճ վա թա փում են եր կու ան գամ՝ ամ ռա նը և  երկ րորդ 

ան գամ ա ռա ջին մշա կու մից 78 oր հե տո: 
 0,51,5կգ քաշ ու նե ցող հա սուն ձկնե րին ճիճ վա թա փում են ան հա տա կան կար

գով, սրսկի չով 0,5գ ջ րում լուծ ված ֆե նա սալ բե րա նը ներ մու ծե լու ճա նա պար հով:
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ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Ա նա պա հով ջրամ բար նե րից ար գել վում են հի վանդ 
ձկնե րի տե ղա փո խու մը և  ա ռողջ ձկնե րի ստա ցու մը։ Ջ րա զուրկ ջրամ բար նե
րի հա տա կը մշա կում են քլո րակ րով կամ չհան գած կրով, ըն դուն ված կար գով:

25․1․4․2․2 ԿԱՎԻՈԶ ԵՎ ԿԱՐԻՈՖԻԼՅՈԶ
Կա վիո զը և Կա րիո ֆի լո զը քաղց րա համ ջրե րի ձկնե րի մոտ այս հի վան

դութ յու նը հա րու ցում են Caryophhyllidea կար գին և Caryophllaeidae ըն տա
նի քին պատ կա նող ձկնե րի ա ղիք նե րում մա կա բուծ վող Կա վիա սի նե սիս և 
Կա րիո ֆի լաեուս որ դե րը։

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Հա րու ցիչ նե րը մի քա նիսն են․ 
 Khawia sinesis սպի տակ գույ նի, 80175մմ  եր կա րութ յու նով և չ հատ վա

ծա վոր ված մար մին ու նե ցող որդ է: Գլ խա յին ծայ րը հով հա րաձև լայ նա ցած է: 
Ձ վա րա նը ար տաք նա պես հի շեց նում է լա տի նե րեն H տա ռին: Ձ վե րը մոխ րա
գույն են, մեկ բևե ռում ու նեն կա փա րիչ, չափ սե րը կազ մում են 0,040,08մմ:

 Caryophyllaeus fimbriceps ար տաք նա պես նման է ա ռա ջի նին, միայն հա
մե մա տա բար փոքր են՝ 1318մմ: Ձ վե րի չափ սերն են՝ 0,060,07մմ:

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Եր կու հի վան դութ յուն ներն էլ զար գա նում են միան ման: 
Վերջ նա կան տե րե րի՝ կար պե րի, ծա ծան նե րի կղկղան քի հետ ջու րը ըն կած 
ձվե րը կլան վում են մի ջանկ յալ տե րե րի՝ սա կա վա խո զա նա վոր որ դե րի կող
մից, ո րոնց օր գա նիզ մում 23 ամ սում ձևա վոր վում է պրո ցեր կոի դը: Ձկ նե րը 
վա րակ վում են՝ ու տե լով ին վա զիոն պրո ցեր կոիդ նե րով վա րակ ված որ դե րին: 
Ձկ նե րի ա ղիք նե րում որ դը 1.53 ամ սում դառ նում է սե ռա հա սուն:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հի վան դութ յու նը հան դի պում է բո լոր 
կար պա բու ծա կան ջրամ բար նե րում: Ա ռան ձին տնտե սութ յուն նե րում հի վան
դութ յան էքս տեն սի վութ յու նը հաս նում է մինչև 100%, իսկ ին տեն սի վութ յու նը՝ 
1530 նմու շի։ Ին վա զիա յի բռնկում նե րը ար ձա նագր վում են ամ ռան ա միս նե
րին: Հի վան դութ յան նկատ մամբ ա ռա վել զգա յու նակ են մատ ղաշ նե րը, մե ծա
հա սակ ձկնե րը լի նում են վա րա կա կիր:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Ն վա զում է հի վանդ ձկնե րի ա խոր ժա կը, դան դա ղում են 
աճն ու զար գա ցու մը: Խ ռիկ նե րը լի նում են ան գույն, ո րո վայ նը՝ ծա վա լով մե ծա
ցած և կախ: Հի վանդ ձկնե րը հա վաք վում են ջրամ բար նե րի ծան ծա ղուտ նե րում:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Որ դե րին հայտ նա բե րում են ա ղիք նե րը հեր ձե լիս, իսկ 
ձվե րին՝ Ֆ յու լե բոռ նի մե թո դով կղկղան քը հե տա զո տե լիս:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: 
 Մե ծա հա սակ ձկնե րին միան վագ ճիճ վա թա փում են ցիպ րի նո ցես տին 

հա կա ճիճ վա յին հա տի կա վոր կե րի մի ջո ցով, իսկ մատ ղաշ նե րին՝ երկն վագ, 78 
օր ընդ մի ջու մով:

 Մայ րա կան կազ մին ճիճ վա թա փում են ֆե նա սա լով կամ կա մալ յով՝ 0,5գ 
1 կգ զանգ վա ծին դե ղա չա փով: Ճիճ վա մուղ լու ծույ թը ա ղի քի մեջ ներ մու ծում 
են ռե տի նե կա տետ րի օգ նութ յամբ:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Սա կա վա խո զա նա վոր որ դե րի նկատ մամբ պայ քա
րում են ջրամ բար նե րը ցա մա քեց նե լու և  այն քլո րակ րով (հեկ տա րին 2530գ) 
կամ չհան գած կրով (հեկ տա րին 5ց) մշա կե լու ճա նա պար հով:
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25.1.4․3 ՆԵՄԱՏՈԴՈԶՆԵՐ
25․1․4․3․1 ԿԱՐՊԵՐԻ ՖԻԼՈՄԵՏՐՈԻԴՈԶ
Հի վան դութ յու նը հա րու ցում են Filometridae ըն տա նի քին պատ կա նող 

նե մա տոդ նե րը, ո րոնք մա կա բուծ վում են ձկնե րի մկա նա յին հյուս ված քում, 
սա կավ մարմ նի խո ռո չում, լ յար դում, ե րի կամ նե րում լո ղա փամ փուշ տում և 
թր թուր նե րի մեջ: Սե ռա հա սուն ա րու նե րը մա կա բուծ վում են լո ղա փամ փուշ
տում, սա կավ՝ ե րի կամ նե րում։

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Philometroides lusianaն վար դա գույն կամ 
կար միր գույ նի որդ է, եր կա րութ յու նը 3125 մմ  է: Մարմ նի գլխա մա սում առ կա են 
չորս թմբիկ ներն ու բե րա նը: Մար մի նը ար տա քի նից ծածկ ված է մանր ծծան նե րով: 
Ձ վե րի եր կա րութ յու նը կազ մում է 0.0320.042 մմ, որ դը կեն դա նա ծին է:

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ։ Գար նա նը որ դի է գե րը ծննդա բե րում են 200250 հատ 
թրթուր ներ, ո րոնք ջրում ի րենց կեն սու նա կութ յու նը պահ պա նում են մինչև 10 
օր: Այդ ըն թաց քում նրանց կլա նում են մի ջանկ յալ տե րե րը՝ խեց գետ նա կեր պե
րը, ո րոնց մարմ նում նրանք եր կու ան գամ մաշ կա փոխ վե լով՝ դառ նում են ին
վա զիոն: Ձկ նե րը վա րակ վում են՝ ու տե լով ին վա զիոն թրթուր ներ պա րու նա կող 
խեց գետ նա կեր պե րին: Ընկ նե լով ձկնե րի ա ղիք ներ, թրթուր նե րը գաղ թում են 
դե պի լ յարդ, ե րի կամ ներ, որ տեղ եր րորդ ան գամ են մաշ կա փոխ վում և 3540 
օր անց դառ նում են սե ռա հա սուն: Է գե րը զու գա վո րու մից հե տո գաղ թում են 
ի րենց մա կա բուծ ման հիմ նա կան վայ րեր՝ մկան նե րը, իսկ ա րու նե րը ոչն չա նում 
են: Է գե րի կյան քի տևո ղութ յու նը 1416, իսկ ա րու նե րի նը 1314 ա միս է:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հի վան դա նում են բո լոր հա սա կի ձկնե րը: 
Հի վան դութ յան տա րած ման աղբ յուր են ծա ռա յում վա րակ ված ձկնե րը, իսկ 
վա րա կի աղբ յուր՝ խեց գետ նա կեր պե րը: Ին վա զիա յի ա ռա վե լա գույն ին տեն սի
վութ յունն ար տա հայտ վում է 23 տա րե կան կար պե րի մոտ: Ին վա զիա յի էքս
տեն սի վութ յու նը և  ին տեն սի վութ յունն ա ճում են մա յիսհու լիս ա միս նե րին:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Հա րու ցի չի թրթուր նե րը ձկնե
րի օր գա նիզ մում կա տա րող գաղ թի ժա մա նակ վնա սում են բո լոր օր գան հա
մա կար գե րը, հատ կա պես լո ղա փամ փուշ տի հյուս վածք նե րը, ո րի հետ ևան քով 
էլ խան գար վում է գա զա փո խա նա կութ յու նը: Ձկ նե րը կորց նում են ի րենց հա
վա սա րակշ ռութ յու նը և դա դա րում են նոր մալ սնվել։ Լ յար դը, ե րի կամ նե րը և 
լո ղա փամ փուշտ նե րը բոր բոք վում են: Հի վան դութ յան սուր ըն թաց քը նկատ
վում է մատ ղաշ նե րի, իսկ քրո նի կա կա նը՝ 2 տա րե կա նից բարձր հա սակ ու նե ցող 
ձկնե րի մոտ: Բ նո րոշ նշան նե րից են ձկնե րի ան հա վա սա րա չափ լո ղը ջրամ բա րի 
մա կե րե սին և մաշ կի վրա ա ռա ջա ցած կար միր գույ նի պտե րը: Հի վանդ ձկնե րը 
կորց նում են ի րենց ապ րան քա յին տես քը, ո րի պատ ճա ռով էլ խո տան վում են:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Ախ տո րո շում են կլի նի կա կան նշան նե րի և ներ քին օր
գան նե րի լա բո րա տոր հե տա զոտ ման ճա նա պար հով:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: 
 Ն շա նա կում են դիտ րա զին ցիտ րատ. 0,4գ՝ մեկ կի լոգ րամ զանգ վա ծին, 

ո րը ներ մու ծում են զոն դի մի ջո ցով: Ճիճ վա թա փութ յու նը կա տա րում են 
ձվադ րու մից 1421 օր ա ռաջ։

 Լոք սու րան նշա նա կում են նույն դե ղա չա փով, ինչ դիտ րա զի նը։ Խմ բա
կա յին ճիճ վա թա փութ յան հա մար նշա նա կում են Նիլ վերմ ճիճ վա մու ղը։

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Աշ նա նը ձկնե րին ճիճ վա թա փում են: Գար նա նը մայ
րա կան կազ մի վա րա կու մը կան խե լու նպա տա կով 34 ան գամ ջրամ բար նե րի 
ջու րը փո խում են: 
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25.1.4․4 ԱԿԱՆՏՈՑԵՖԱԼՅՈԶՆԵՐ
25․1․4․4․1 ՆԵՈԷԽԻՆՈՐԻՆԽՈՋ
Հի վան դութ յու նը հա րու ցում է ձկնե րի բա րակ ա ղիք նե րում մա կա բուծ

վող Neoechinorchynchidae ըն տա նի քին պատ կա նող Neoechinorhynchus rutili 
կար թա ճի ճուն:

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հա րու ցի չը ի լի կան ման է, մեջ քա յին 
հատ վա ծում՝ քիչ ծռված, կնճի թը փոքր և կ լո րա վուն է, զին ված եռ շարք կե
ռիկ նե րով: Ա րո ւի եր կա րութ յու նը 6մմ  է, իսկ է գի նը՝ 10մմ։ Ձ վե րը օ վա լաձև են, 
ծածկ ված եռ շերտ թա ղան թով:

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ։ Ձ վե րը ընկ նե լով ջրի մեջ, կլան վում են մի ջանկ յալ տե րե րի՝ 
մանր խեց գե տին նե րի կող մից, ո րոնց մարմ նում ձևա վոր վում  է ին վա զիոն 
ա կան տե լան։ Ձկ նե րը վա րակ վում են՝ ու տե լով ին վա զիոն թր թուր ներ պա րու
նա կող խեց գե տին նե րին, ո րոն ցից ձկան ա ղիք նե րում դուրս ե կած ա կան տե
լան՝ ամ րա նա լով ա ղի քի պա տին, 2530 օ րից սե ռա հա սուն է դառ նում:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Ա ռան ձին իշ խա նա բու ծա կան տնտե սու
թյուն նե րում ին վա զիա յի էքս տեն սի վութ յու նը հաս նում է 70%, իսկ ին տեն սի
վութ յու նը՝ մինչև 320 նմու շի։

Հա րուց չի ձվե րը ջրում ի րենց կեն սու նա կութ յու նը պահ պա նում են մինչև 
6 ա միս: Այս հի վան դութ յամբ ձկնե րի վա րա կու մը սկսվում է գար նան վեր ջին, 
իսկ աշ նա նը գնա լով նվա զում է:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ։ Կար թա ճի ճու նե րը ի րենց հզոր 
կն ճի թով ներդր վե լով ա ղի քի լոր ձա թա ղան թում, մե խա նի կո րեն վնա սում են 
այն՝ ա ղե պա տի բոր բոք ման և մար սո ղութ յան խան գար ման պատ ճառ դառ
նա լով։ Հի վանդ ձկնե րը հյուծ վում և դառ նում են դժվա րա շարժ: 

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ են  ա ղիք նե րում հայտ նա բե րե լով կար թա ճի ճու նե րին: 
ՊԱՅՔԱՐԸ։ Հի վանդ ձկնե րին չեն բու ժում: Ու շադ րութ յուն են դարձ նում 

ա վա զան նե րի սա նի տա րա կան վի ճա կին։ Իշ խա նա բու ծա կան տնտե սութ յուն
նե րում եր բեմն հայտ նա բեր վում են ձկնե րի բա րակ ա ղիք նե րում մա կա բուծ
վող Pomphorhynchus laevis և Pseudoechmohynchus clavula կար թա ճի ճու ներ, 
ո րոնց կող մից հա րուց ված հի վան դութ յուն նե րը ար տա հայտ վում են նույն կլի
նի կա կան նշան նե րով, ինչ պես ձկնե րի Նեոէ խի նո րին խոզ հի վան դութ յու նը:

25.1.4․5 ՊՐՈՏՈԶՈՈԶՆԵՐ
25․1․4․5․1 ԿԱՐՊԵՐԻ ԵՎ ՊՆԴԱՃԱԿԱՏՆԵՐԻ ԷՅՄԵՐԻՈԶ
էյ մե րիո զը լայ նո րեն տա րած ված է ձկնա բու ծա րան նե րում և մե ծա պես խո

չըն դո տում է ճյու ղի զար գաց մա նը:
ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Կար պե րի մոտ հի վան դութ յու նը հա

րու ցում են Eimeria carpelli, իսկ պնդա ճա կատ նե րի մոտ՝ E sinensis սպո րա
վոր նե րը, ո րոնց օօ ցիստ նե րի չափ սե րը հա մա պա տաս խա նա բար կազ մում են 
8,514 և 9,210.7 մկմ:

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ։ Ձկ նե րի մոտ այս հա րու ցիչ նե րի սպո րո գո նիա յի շրջա նը 
անց նում է տի րոջ օր գա նիզ մում:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: էյ մե րիո զով ա ռա վե լա պես հի վան դա նում 
են կար պի և պն դա ճա կա տի մատ ղաշ նե րը, մե ծա հա սակ ձկնե րը լի նում են 
վա րա կա կիր, ին վա զիա յի ա ռա վե լա գույն ին տեն սի վութ յու նը նկատ վում է ամ
ռան ա միս նե րին:
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ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Ձկ նե րը հյուծ վում են, նվա զում է ա խոր ժա կը, չեն ար ձա
գան քում ար տա քին ազ դակ նե րին։ Ո րո վայ նը լի նում է մե ծա ցած, հե տանց քից 
ար տա հո սում է ին վա զիոն օօ ցիստ ներ պա րու նա կող դեղ նա վուն լորձ: Ձկ նե րին 
հեր ձե լիս ա ղիք նե րում, օօ ցիստ նե րի փո խա րեն, հայտ նա բեր վում են քայ քայ
ված բջիջ նե րի հետ միա խառն ված օօ ցիստ ներ պա րու նա կող դե ղին գնդիկ ներ։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ են կլի նի կա կան նշան նե րի և հերձ ման տվյալ նե րի հի ման վրա:
ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Ն շա նա կում են․

 Ֆու րա զո լի դոն՝ մեկ կի լոգ րամ ձկնա զանգ վա ծին 30մգ դե ղա չա փով, կե
րի հետ, ե րեք օր:

ԿԱՆԽԱԳԵԼՈՒՄԸ: Ձկ նե րի որ սա լուց և ջ րամ բար նե րը ջրազր կե լուց հե տո 
հա տա կը մշա կում են քլո րակ րով (հեկ տա րին 5ց) կամ չհան գած կրով (հեկ տա
րին 25ց)։

25․1․4․5․2 ԻԽՏԻՈԲՈԴՈԶ (ԿՈՍՏԻՈԶ)
Իխ տիո բո դոզ հի վան դութ յու նը հա րու ցում են Mastigopbora տի պին 

Bodonidae ըն տա նի քին պատ կա նող fchthyobodo necatrix մտրա կա վոր նե րը, 
ո րոնք հիմ նա կա նում մա կա բուծ վում են ձկնե րի մաշ կի և խ ռիկ նե րի վրա:

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հա րու ցի չը մանր, 815մկմ  եր կա րութ
յուն ու նե ցող, տան ձաձև մա կա բույծ է, ո րի առջ ևի մա սում գտնվում են եր կու 
մտրակ նե րը: Ան բա րեն պաստ պայ ման նե րում հա րու ցիչ նե րը պա տի ճա վոր
վում են։ Բազ մա ցու մը տե ղի է ու նե նում կիս ման ճա նա պար հով:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Իխ տիո բո դո զով վա րակ վում են կար պի, 
իշ խա նի և  եր բեմն էլ ակ վա րիու մա յին ձկնե րի մատ ղաշ նե րը: Ջ րի ջեր մաս տի
ճա նի նվա զեց ման և  այլ ան բա րեն պաստ պայ ման նե րի դեպ քում հա րու ցիչ նե
րը ցիս տա վոր վում են:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ և ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Մա կա բույ ծը տե ղա կայ վե լով 
մաշ կի և խ ռիկ նե րի վրա, քայ քա յե լով նրանց բջիջ նե րը՝ ա ռա ջաց նում է ա ռատ 
լոր ձար տադ րութ յուն և գա զա փո խա նա կութ յան խան գա րում։ Ձկ նե րի վրա 
սկզբում հայտ նա բե րում են պտեր, ո րոնք այ նու հետև   ի րար միա նա լով ա ռա
ջաց նում են ամ բող ջա կան, գոր շա վուն կամ էլ երկ նա գույն գու նա վո րութ յամբ 
փա ռեր: Հի վանդ ձկնե րի մոտ քայ քայ վում է լո ղակ նե րի մաշ կը, խռիկ նե րը սա
կա վար յու նութ յան հետ ևան քով ստա նում են սպի տակ գու նա վո րում, հի վանդ 
ման րաձկ նե րը վտառ նե րով բարձ րա նա լով ջրամ բա րի մա կե րե սին, բե րա նով 
կա տա րում են օ դի կլ ման շար ժում։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ են ձկնե րի վրա հայտ նա բե րե լով սպի տակ կամ երկ նա գույն 
գու նա վո րում ու նե ցող փա ռը, իսկ մաշ կից կամ էլ խռիկ նե րից վերց ված քե
րու կը են թար կում են ման րա դի տա կա յին հե տա զո տութ յան:

 ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Հի վանդ ձկնե րին մշա կում են ա ղի 3,5% կամ էլ ֆոր մա լի նի 
1:5000 լու ծույթ նե րով լե ցուն ջրա վա զան նե րում:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Ա նա պա հով ջրամ բար նե րը ախ տա հա նում են քլո
րակ րի  կամ  չհան գած  կրի  հայտ նի  լու ծույթ նե րով:  Ար տադ րող նե րին ձվադ
րու մից ա ռաջ 5 րո պե տևո ղութ յամբ ընկղ մում են ա ղի 5% լու ծույթ նե րով լե
ցուն ջրա վա զան նե րում: Հի վանդ ձուկ սննդի մեջ օգ տա գոր ծում են ա ռանց 
սահ մա նա փակ ման:
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25․1․4․5․3 ԽԻԼՈԴԵՆԵԼՅՈԶ
Հի վան դութ յու նը հա րու ցում են Ciliophora տի պին, Holotricha կար գին 

պատ կա նող, լճա կա յին տնտե սութ յուն նե րում բուծ վող ձկնե րի մաշ կի կամ 
խռիկ նե րի վրա մա կա բուծ վող թար թի չա վոր նե րը (ին ֆու զո րիա նե րը)։

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Հա րու ցի չը Chilodonella cyprini ին ֆու
զո րիան տեր ևան ման է, եր կա րութ յու նը 3377մկմ  է: Ման րա դի տա կի տակ կեն
դա նի մա կա բույ ծին դի տե լիս նրա նում կա րե լի է տար բե րա կել ձվաձև ձուն և  եր
կու վա կո ւոլ նե րը: Մարմ նի ա ռաջ նա մա սում գտնվում է կլո րա վուն ցի տոս տո մը:

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Մա կա բույծ նե րը բազ մա նում են հա սա րակ կիս ման ճա նա
պար հով: 20°C բարձր ջեր մութ յու նը կոր ծա նա րար ազ դե ցութ յուն է թող նում 
ին ֆու զո րիա նե րի վրա: Ան բա րեն պաստ պայ ման նե րում մա կա բույծ նե րը ցիս
տա վոր վում են: Ձկ նե րը վա րակ վում են ան մի ջա կան շփան հետ ևան քով մաշ կի 
վրա հա րու ցի չի ցիս տե րի հայտն վե լու դեպ քում: Խի լո դո նել  յո զով վա րակ վում 
են լճա կա յին տնտե սութ յուն նե րում բուծ վող բո լոր տե սա կի ձկնե րը, հատ կա
պես՝ մատ ղաշ նե րը: Մե ծա հա սակ ձկնե րը լի նում են վա րա կա կիր:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Հի վանդ ձկնե րը վտառ նե րով հայտն վում են ջրամ բա րի 
մա կե րե սին կամ էլ ջրից դուրս են թռչում, բե րա նով կա տա րե լով օ դի կլման 
շար ժում ներ: Ձկ նե րի մաշ կի վրա ա ռա ջա նում Է սպի տա կա կապ տա վուն գույ
նի փառ, խռիկ նե րը լոր ձա պատ վում են: Մա հը վրա Է հաս նում շնչա ռութ յան 
խան գար ման հետ ևան քով:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ են կլի նի կա կան նշան նե րի և մաշ կից, խռիկ նե րից կամ 
ո րակ նե րից վերց ված քե րուկ նե րի ման րա դի տա կա յին հե տա զո տութ յան 
տվյալ նե րի հի ման վրա։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Հի վանդ ձկնե րին տե ղա կա յում են.
 Կե րակ րի ա ղի 5% լու ծույ թով ա վա զա նի մեջ 5 րո պե:
 Մա լա խի տե կա նաչ ներ կը 0.51գ դե ղա չա փով ա վե լաց նում են ա վա զա նի 

ջրի 1հա: Մ շակ ման տևո ղութ յու նը՝ 45 ժամ:
 Ձ մեռ ման ջրա վա զան նե րը մշա կում են կա լիու մի պեր ման գա նա տի և 

ֆոր մալ դե հի դի լու ծույթ նե րով։
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Ձկ նե րին մինչև ձմեռ ման ա վա զան ներ տե ղա փո խե լը, 

նա խօ րոք մշա կում են ա ղաջ րի ա վա զան նե րում: Ապ րան քա յին տես քը չկորց
րած ձկնե րին ա ռանց սահ մա նա փակ ման օգ տա գոր ծում են սննդի մեջ: Ն մա
նա տիպ կլի նի կա կան նշան նե րով է ար տա հայտ վում Trichodina domerguei ին
ֆու զո րիա յի կող մից հա րուց վող տրի խո դի նոզ հի վան դու թյու նը:

25․1․4․5․4 ԻԽԹԻՈՖՏԻՐԻՈԶ
Նա խա կեն դա նի նե րի կող մից ա ռա ջա ցող Իխ թիոֆ տի րիոզ հի վան դու թյու

նը հա րու ցում են ձկնե րի մաշ կի են թաէ պի թե լա յին շեր տում, լո ղակ նե րի և 
խ ռիկ նե րի վրա մա կա բուծ վող Ichthyophthirius multifilus թար թի չա վոր նե րը:

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հա րու ցի չը, հա վա սար թար թիչ նե րով 
պատ ված, կլո րա վուն, 0,51,0մմ  եր կա րութ յուն ու նե ցող ին ֆու զո րիա Է: Կո
րի զը պայ տան ման է, ման րա դի տա կի տակ լավ տար բե րակ վում են բազ մա թիվ 
վա կո ւոլ նե րը:

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Հա սուն մա կա բույծ նե րը, պա տե լով ձկան մաշ կը, ընկ նում 
են ջրի մեջ, որ տեղ բազ մա նում են բազ մա կի կիս ման ճա նա պար հով, մինչև 
դուստր (ե րի տա սարդ) ին ֆու զո րիա նե րով լե ցուն պար կե րի ա ռա ջա ցու մը: 
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Պար կե րը պատռ վե լով՝ դուստր ին ֆու զո րիա նե րը դուրս են գա լիս և  ակ տիվ 
ճա նա պար հով ներդր վում են ձկնե րի մաշ կում, խռիկ նե րում և լո ղակ նե րում: 
Հի վան դա նում  են բո լոր հա սա կա յին խմբե րին պատ կա նող ձկնե րը, սա կայն 
ա վե լի ծանր՝ մատ ղաշ նե րը:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Ձ կան մաշ կի կամ էլ աչ քի եղ ջե րա թա ղան թի վրա ա ռա
ջա նում են սպի տակ գույ նի բշտիկ ներ: Ձկ նե րը կու րա նում են, ո րի հետ ևան
քով ան հան գիստ կպչում են ջրամ բա րի ա փե րին կամ էլ հա տա կին: Մաշ կի 
ախ տա հար ված հատ ված նե րը կտոր նե րով պոկ վում են, խռիկ նե րը լի նում են 
ան գույն և մե ռու կա ցած: Ձկ նե րը կե րից հրա ժար վում և սատ կում են:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ են կլի նի կա կան նշան նե րի և մաշ կից պատ րաստ ված քե
րուկ նե րի ման րա դի տա կա յին հե տա զո տութ յան ճա նա պար հով:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Հի վանդ ձկնե րին մշա կում են ա ղի, մա լա խի տե կա նա չի, մե
թի լեն կա պույ տի լու ծույթ նե րով լե ցուն ա վա զան նե րում:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Ջ րամ բար նե րը պար բե րա բար ջրազր կում և  ախ տա
հա նում են: Ապ րան քա յին տեսք ու նե ցող ձկնե րին սննդի մեջ բաց են թող նում 
ա ռանց սահ մա նա փակ ման:

25.1.4․6 ԿՐՈՒՍՏԱՑԵՈԶՆԵՐ
Հի վան դութ յուն նե րը հա րու ցում են Crustacea դա սին պատ կա նող 60 ից 

ա վե լի տե սա կի թիա վո տա նի խեց գետ նիկ նե րը:

25․1․4․6․1 ԼԵՌՆԵՈԶ
Լեռ նեո զը հա րու ցում են Lernaea սե ռին պատ կա նող Lemaea cypriacea և 

Լ. elegans տե սակ նե րի թիաո տա նի խեց գետ նիկ նե րի ի գա կան ան հատ նե րը, 
ո րոնք մա կա բուծ վում են քաղց րա համ ջրե րի ձկնե րի մաշ կում և մ կան նե րում:

Սե ռա հա սուն է գի եր կա րութ յու նը 922 մմ  է, ո րոնց գլխա յին ծայ րում առ
կա են ներդր ման օր գան նե րը, եր կու ճյու ղան ման ե լուստ նե րը:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆԸ: Լեռ նեո զը հիմ նա կա նում տա րած ված է 
ձկնա բու ծա կան տնտե սութ յուն նե րում և լ ճե րում: Ա ռա վե լա պես վա րակ վում 
են ձկնե րի մատ ղաշ նե րը: Հի վան դութ յու նը ըն թա նում է տե ղա ճա րակ նե րի 
ձևով և հա ճախ ա վարտ վում է ձկնե րի ան կում նե րով: Հի վան դութ յու նը ար
ձա նագր վում է ամ ռան ա միս նե րին:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ։ Մա կա բույ ծի տի րոջ մաշ կի վրա ներդր ման վայ րե րում 
ա ռա ջա նում են բոր բո քա յին եր ևույթ ներ, խո ցեր, աբս ցես ներ և  այլ ախ տա
բա նա կան փո փո խութ յուն ներ: Մա կա բույ ծի կող մից տի րոջ օր գա նիզմ ներ
մուծ ված թույ նե րը նպաս տում են սա կա վար յու նութ յան ա ռա ջաց մա նը:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ են հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րով, կլի նի կա կան 
նշան նե րի հի ման վրա և ձկ նե րի մաշ կի վրա խեց գետ նիկ նե րին հայտ նա բե րե
լու ճա նա պար հով:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։
 Հի վանդ ձկնե րին ընկղ մե լով քլո րո ֆո սի 1% լու ծույ թով լե ցուն ա վա զան

ներ, մշակ ման տևո ղութ յու նը կազ մում է 1 ժամ: 
 Ք լո րո ֆո սը կա րե լի է ան մի ջա պես ա վե լաց նել ջրամ բար նե րի ջրին, 0,5մգ 

1 լ ջ րին դե ղա չա փով, երկն վագ, այ նու հետև մշա կու մը եր կու շա բա թից կրկ
նում են, կան խար գե լիչ նպա տա կով օգ տա գոր ծում են կա լիու մի պեր ման գա
նա տի 1։50000 լու ծույ թը, մշակ ման տևո ղութ յու նը՝ 1,52 ժամ:
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Հի վանդ ձկնե րը, ե թե չեն կորց րել ի րենց ապ րան քա յին տես քը սննդի մեջ, 
բաց են թող նում ա ռանց սահ մա նա փակ ման:

25․1․4․6․2 ԱՐԳՈՒԼՅՈԶ
Հի վան դութ յու նը հա րու ցում են Afgulus սե ռին պատ կա նող A. foliaceus 

LA. coregoni տե սա կի, 67մմ  եր կա րութ յուն ու նե ցող, օ վա լաձև, գոր շա կա նա
չա վուն, ոջ լան ման խռի կապռ չա վոր խեց գետ նիկ նե րը:

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Ար գուլ  յուս նե րը ձվադ րում են ջրամ բար նե րի հա տա կի 
ա ռար կա նե րի վրա, ո րոն ցից դուրս ե կած թրթուր նե րը հար ձակ վե լով ձկնե րի 
վրա՝ 23 շա բա թից դառ նում են սե ռա հա սուն:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հի վան դա նում են հիմ նա կա նում ձկնե րի 
մատ ղաշ նե րը: Ա ռա վե լա գույն վա րակ վա ծութ յու նը նկատ վում է ամ ռա նը և  
աշ նա նը:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Խեց գետ նիկ նե րը կպչե լով ձկնե րի մաշ կին, ծա կե լով այն 
սնվում են ար յամբ, ա ռա ջաց նե լով վեր քեր և  այ տուց ներ: Ն րանց թու նա վոր 
գեղ ձի ար տադ րան քը ձկնե րի թու նա վոր ման պատ ճառ է դառ նում:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ են   հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րով և կ լի նի կա կան 
նշան նե րի հի ման վրա:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ նման է Լեռ նեո զի բուժ մա նը:

25․1 ՍՏՈՒԳԻ՛Ր ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԴ
1. Ինչ պի սի՞ վի րու սա յին ծագ ման հի վան դութ յուն ներ են հայտ նի տար

բեր տե սա կի ձկնե րի մոտ։
2. Ին չո՞վ է տար բեր վում ծիա ծա նա գույն կարմ րա խայ տե րի վի րու սա յին 

ար յու նա հո սա յին սեպ տի ցե միան ձկնե րի գար նա նա յին վի րու սա յին հի
վան դութ յու նից և  ո րո՞նք են բուժ ման ու կան խար գել ման ա ռանձ նա
հատ կութ յուն նե րը։

3. Ինչ պի սի՞ սնկա յին ծագ ման հի վան դութ յուն ներ են հայտ նի տար բեր 
տե սա կի ձկնե րի մոտ։

4. Ին չո՞վ է տար բեր վում Սապ րո լեգ նիո զը  (դեր մա տո մի կոզ)  Բ րան խի
մի կո զից և  ո րո՞նք են բուժ ման և կան խար գել ման ա ռանձ նա հատ կու
թ յուն նե րը։

5. Ինչ պի սի՞ մա կա բու ծա յին հի վան դութ յուն ներ են հայտ նի տար բեր տե
սա կի ձկնե րի մոտ։

6. Ո րո՞նք են տար բեր տե սա կի ձկնե րի մոտ Տ րե մա տո դոզ նե րի, Ցես տո
դոզ նե րի, Նե մա տո դոզ նե րի, Ա կան տո ցե ֆալ յոզ նե րի, Պ րո տո զոոզ նե
րի, Կ րուս տո զոոզ նե րի բուժ ման և կան խար գել ման ա ռանձ նա հատ
կութ յուն նե րը։ 

7. Ինչ պի սի՞ բակ տե րիալ ծագ ման հի վան դութ յուն ներ են հայտ նի տար
բեր տե սա կի ձկնե րի մոտ։

8. Ինչ պի սի՞ կլի նի կա կան դրսևո րում նե րով են ար տա հայտ ված ձկնե րի 
Աե րո մո նո զը, Ձկ նե րի ֆու րուն կուլ  յո զը, Պսև դո մո նո զը, Լո ղա փամ
փուշ տի բոր բո քու մը և  ո րո՞նք են պայ քա րի ու կան խար գել ման մի ջո
ցա ռում նե րը։
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25․1 ԹԵՍՏԵՐ
I Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը

 Ձկ նե րի վի րու սա յին ծագ ման հի վան դութ յուն նե րից են
1. Աե րե մո նո զը
2. Բ րոն խիո մի կո զը
3. Դակ տի լո հի րո զը
4. Ծիա ծա նա գույն կարմ րա խայ տի վի րու սա յին ար յու նա հո սա յին սեպ տի

ցե միան
5. Գար նա նա յին վի րու սա յին հի վան դութ յու նը
6. Վե րը նշված բո լո րը

II Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Ձկ նե րի բակ տե րիալ ծագ ման հի վան դութ յուն նե րից են

1. Աե րե մո նո զը
2. Սաղ մոն ձկնե րի ֆու րուն կուլ  յո զը
3. Սեպ տիկ պսևդո մո նո զը
4. Լո ղա թամ փուշ տի բոր բո քու մը
5. Վե րը նշված բո լո րը

III Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Ձկ նե րի մա կա բու ծա յին հի վան դութ յուն նե րից են

1. Դակ տի լո հի րո զը
2. Դիպ լոս տո մո զը
3. Կա վիո ջը և Կա րիո ֆիլ յո զը
4. Կար պե րի Ֆի լո մետ րոի դո զը
5. Նեոէ խի նո րին խո զը
6. Ար գուլ  յո զը
7. Աե րե մո նո զը
8. Վե րը նշված բո լո րը

IV Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 ՀՀում ձկնա յին տնտե սութ յուն նե րում մա կա բու ծա յին ծագ ման հի վան

դութ յուն նե րի, մո նո գե նե տիկ տրե մա տո դոզ նե րի՝ հի րո դակ տիլ յոզ նե րի և 
Դակ տի լո հի րո զի  բուժ կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րի հա մար  կի րա ռե լի են․
1. Ձկ նե րի 5 րո պե տևո ղութ յամբ տե ղադ րու մը ա ղի 5% լու ծույ թում 
2. Մ շա կու մը ֆոր մա լի նի 1։ 4000 կամ 1։5000 լու ծույթ նե րով, 25 րո պե 
3. Մ շա կում նե րից հե տո ձկնե րի տե ղադ րու մը հո սող ջրով ա վա զան նե րի 

մեջ 
4. Ջ րամ բար նե րի ջրի մշակ ման հա մար 1գ/մ3 մե թի լեն կա պույ տի օգ տա

գոր ծու մը, 34 ժամ տևո ղութ յամբ
5. Ջ րամ բար նե րի ջրի մշակ ման հա մար 0,10,2գ/մ3 մա լա խի տե կա նաչ օգ

տա գոր ծու մը, 34 ժամ տևո ղութ յամբ
6. Ջ րամ բար նե րի ջու րը հե ռաց նում են, չո րաց նում են, այ նու հետև ախ

տա հա նում են հան գած կրով 1 հեկ տա րի մշակ ման հա մար օգ տա գոր
ծե լով 2500կգ կիր

7. Վե րը նշված բո լո րը
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25․2 ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿԻ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ԵՎ ՄՈՐԹԱՏՈՒ ԳԱԶԱՆՆԵՐԻ 
ԱՌԱՎԵԼ ՏԱՐԱԾՎԱԾ, ՍԵԶՈՆԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՃԱԽԱԿԻ ՀԱՆԴԻՊՈՂ ՀԻ ՎԱՆ
ԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԲՈՒԺՄԱՆ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

25․2․1 ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ԾԱԳՄԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Դասակարգումը։

 Վիրուսային ծագման հիվանդություններ
▻ Ժանտախտ
▻ Պարվովիրուսային էնտերիտ շների
▻ Ինֆեկցիոն հեպատիտ
▻ Ալեուտյան հիվանդություն կզաքիսների

25․2․1․1 ԺԱՆՏԱԽՏ
Գի շա տիչ նե րի ժան տախ տը   (Pestis carnivornm) սուր ըն թաց քով կոն տա

գիոզ (շփման մի ջո ցով) հի վան դութ յուն է, ո րը դրսևոր վում է տեն դով, աչ քե
րի, շնչա ռա կան, մար սո ղա կան ու ղի նե րի լոր ձա թա ղանթ նե րի և թո քե րի բոր
բո քում նե րով, մաշ կի վրա ցա նե րի ա ռա ջա ցու մով, կենտ րո նա կան ներ վա յին 
հա մա կար գի ախ տա հա րում նե րով:

ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հի վան դութ յու նը հայտ նի է շնե րի ըն տե լաց ման 
ժա մա նակ նե րից, ո րը մեր թվար կութ յու նից ա ռաջ 30 հա զար տար վա պատ
մութ յուն ու նի: Ժան տախ տի վի րու սի բնույ թը ա ռա ջին ան գամ բա ցա հայտ
վել է 1905 թ. ֆրան սիա ցի գիտ նա կան Կար րեի կող մից: Այժմ գի շա տիչ նե րի 
ժան տախ տը ո րո շա կի տա րա ծում ու նի աշ խար հի բո լոր երկր նե րում:

ՀԱՐՈՒՑԻՉԸ: ՌՆԹ պա րու նա կող, 115160 նմ մե ծութ յան, պա րա միք սո
վի րուս նե րի ըն տա նի քի, կեղծ միք սո վի րուս նե րի սե ռին պատ կա նող վի րուս 
է: Հա րու ցի չը գտնվում է հի վանդ կեն դա նի նե րի քթի լոր ձա հոս քում, ար յան 
մեջ, փայ ծա ղում, ոսկ րու ղե ղում, պլևրա յի և  ո րո վայ նա յին էք սու դատ նե րում: 
Հա կած նա յին և  ի մու նա կեն սա բա նա կան ազ գակ ցա կան կապ գո յութ յուն ու նի 
ժան տախ տի, մարդ կանց կարմ րու կի, ինչ պես նաև խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա
սուն նե րի ժան տախ տի վի րուս նե րի միջև: Նշ ված հի վան դութ յուն նե րի նկատ
մամբ ա ռա ջա ցած հա կա մար մին նե րը կա րող են չե զո քաց նել ոչ միայն հա մա
պա տաս խան հա կա ծին նե րին, այլև տա րա սեռ հա կա ծին նե րին:

ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ բարձր չէ ար տա քին մի ջա վայ րի պայ ման նե րում: Ք թի 
լոր ձա հոս քի և կղկ ղան քի մեջ վի րու սի ակ տի վութ յու նը պահ պան վում է 711 
օր, իսկ չո րաց ված կամ սա ռեց ված վի ճա կում՝ մի քա նի ա միս: Վա կո ւում պայ
ման նե րում չո րաց ված վի րու սի կեն սու նա կութ յու նը պահ պան վում է մեկ տա
րի: Բարձր ջեր մաս տի ճա նի նկատ մամբ ան կա յուն է, 600Cում ոչն չա նում է 
30 րո պեում, 100° Cում՝ ան մի ջա պես: Լավ ախ տա հա նիչ ներ են հա մար վում 
լի զո լի, կծու նատ րիու մի, ֆոր մալ դե հի դի, կար բո լաթթ վի սո վո րա կան խտու
թյուն նե րով լու ծույթ նե րը:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ: Հի վան դութ յան հա րու ցի չի նկատ
մամբ ըն կա լու նակ են շնե րը, գայ լե րը, չախ կալ նե րը, աղ վես նե րը, բևե ռաղ վես
նե րը, ջրար ջե րը. ժան տա քիս նե րը, կզա քիս նե րը, սա մույր նե րը և  այլ կեն դա նի
ներ: Վի րու սի նկատ մամբ ա ռա վե լա պես ըն կա լու նակ են մինչև 12 ամ սա կան 
մատ ղաշ շնե րը և մինչև 5 ամ սա կան մուշ տա կա տու գա զան նե րի մատ ղաշ նե
րը։ Հա սա կա վոր կեն դա նի նե րի հա մա ճա րա կի ին տեն սի վութ յունն 25 ան գամ 
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ցածր է մատ ղաշ նե րի հա մե մա տութ յամբ: Հի վան դութ յան հա րու ցի չի աղբ յու
րից վա րակն ար տա զատ վում է վա րակ վա ծութ յան ամ բողջ շրջա նում, սկսած 
գաղտ նի շրջա նից, կլի նի կա կան դրսևոր ման ըն թաց քից, ինչ պես նան հի վան
դա ցած և  ա ռող ջա ցած վի րու սա կիր կեն դա նի նե րից: Ընդ ո րում, վեր ջին դեպ
քում շնե րը կա րող են վի րու սը ար տա զա տել կլի նի կա կան ա ռող ջա ցու մից հե
տո 3, ջրար ջե րը՝ 9 և մ նա ցած մուշ տա կա տու գա զան նե րը՝ 35 ա միս հե տո: 
Հա րու ցիչն ար տա զատ վում է աչ քե րի, քթի լոր ձա հոս քով, ար տաշնչ վող օ դի 
մի ջո ցով, կղկղան քով և  այլ ար տա զա տուկ նե րով: Վի րու սի փո խանց ման գոր
ծոն ներ են հա մար վում վա րա կի հա րու ցի չի աղբ յու րից աղ տոտ ված խնամ քի 
ա ռար կա նե րը, սպա սար կող անձ նա կազ մի ար տա հա գուս տը, ինչ պես նան 
կեն դա նի փո խան ցող նե րը, մի ջատ նե րը, կրծող նե րը, թռչուն նե րը: Կր ծող նե
րը կա րող են հա մար վել ոչ միայն մե խա նի կա կան, այլև կեն սա բա նա կան փո
խան ցող ներ և հե տա գա յում հան դես գալ որ պես հի վան դութ յան հա րու ցի չի 
աղբ յուր: Հի վան դութ յան հա րու ցի չի դար բաս են հա մար վում շնչա ռա կան և 
մար սո ղա կան ու ղի նե րը: Բա ցա հայտ ված է նաև վի րու սի ուղ ղա հա յաց փո
խանց ման հնա րա վո րութ յու նը: Նախ կին ա նա պա հով տնտե սութ յուն նե րում 
վա րա կը ըն թա նում է հա մա ճա րա կի ձևով, ո րի ին տեն սի վութ յու նը հաս նում է 
70100 %ի, իսկ կեն դա նի նե րին զան գվա ծա յին պատ վաս տում նե րի դեպ քում 
հի վան դա ցութ յու նը կա րող է դրսևոր վել հա տու կենտ բռնկում նե րով: 

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Շն չա ռա կան ու ղի նե րով վա րակ ման դեպ քում վի րու սը 
նախ թա փան ցում է ավ շա յին հան գույց նե րի և ն շա գեղ ձե րի միա կո րի զա յին բջիջ
նե րի մեջ, իսկ 23րդ  օ րե րին՝ միա կո րի զա վոր լեյ կո ցիտ նե րի մեջ: Վա րա կու մից հե
տո 6 օր վա ըն թաց քում հա րու ցի չը վե րար տադր վում է ավ շա յին հա մա կար գում, 
այ նու հետև հա կած նով ծան րա բեռն ված բջիջ նե րը տա րած վում են ամ բողջ օր գա
նիզ մում:  Ներ քին օր գան նե րի և  այլ հա մա կար գե րի ար յու նա տար ա նոթ նե րի էն դո
թե լի ախ տա հա րում նե րի հետ ևան քով խախտ վում են օր գա նիզ մի կար ևոր կեն սա

կան ֆունկ ցիա նե րը և  ա ռաջ 
բե րում կեն դա նու մահ: Հա
կա մար մին նե րի քա նա կութ
յու նը ար յան մեջ ա ռա վե լա
գույ նի է հաս նում վա րակ ման 
912րդ  օ րը և պահ պան վում 
ա վե լի քան 2 ա միս այդ մա
կար դա կի վրա:
Նկար 2։ Մսակերների ժան
տախտ

ԸՆԹԱՑՔԸ ԵՎ ՆՇԱՆՆԵՐԸ: Ժան տախ տի գաղտ նի շրջա նը շնե րի մոտ 
տևում է 1421 օր և  ա վե լի, իսկ մուշ տա կա տու գա զան նե րի մոտ՝ 930։ Եր բեմն 
էլ՝ մինչև 3 ա միս: Ըստ ախ տա բա նա կան պրո ցե սի տե ղադր ման՝ տար բե րում 
են հի վան դութ յան թո քա յին, ներ վա յին, մաշ կա յին և խա ռը ձևե րը: Վա րա կը 
կա րող է դրսևոր վել սուր, են թա սուր, քրո նիկ և վիժ ված քա յին ձևե րով:

⠐ Սուր ըն թաց քը բնո րոշ վում է մինչև 4142° C մարմ նի ջեր մութ յան բարձ
րա ցու մով, ա խոր ժա կի կորս տով, կո մա տոզ վի ճա կով: Կեն դա նու մա հը վրա է 
հաս նում հի վան դութ յան 23րդ  օ րը:

⠐ Ք րո նիկ ըն թաց քը հա ճախ դիտ վում է ին ֆեկ ցիա յի ներ վա յին ձևի դեպ
քում: Փաս տո րեն, այդ ձևին բնո րոշ մկա նա կազ մի ջղա ձիգ կծկում նե րը, 
ցնցում նե րը, պա րեզ ներն ու պա րա լիզ նե րը, ինչ պես նաև կու րութ յու նը, 
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խլութ յու նը, հո տա ռութ յան կո րուս տը, աչ քի եղ ջե րա թա ղան թի սպիա ցու
մը, աչ քի խնձո րա կի հե տա ճու մը պահ պան վում են տևա կան ժա մա նակ կամ 
մնում մինչև կյան քի վեր ջը: Լոր ձա թա ղանթ նե րի թույլ կա տա ռա յին բոր բոք
ման և հի վան դութ յան նշան նե րի բա ցա կա յութ յան դեպ քում կեն դա նի նե րը 
ա ռող ջա նում են 730 օր վա ըն թաց քում:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Գի շա տիչ նե րի ժան
տախ տի դեպ քում օր գա նիզ մի ախ տա հա րում նե րը այն քան էլ բնո րոշ չեն այդ 
հի վան դութ յա նը: Ն կատ վում են աչ քե րի և ք թի լոր ձա թա ղանթ նե րի կա տա
ռաթա րա խա յին բոր բո քում ներ, թո քե րի, բրոնխ նե րի տար բեր բոր բո քում ներ, 
ստա մոք սի և  ա ղիք նե րի լոր ձա թա ղանթ նե րի ար յու նա զե ղում ներ, քերծ վածք
ներ, խո ցեր: Ար յու նա զե ղում ներ են դիտ վում նաև սրտի ար տա քին թա ղան թի, 
ե րի կամ նե րի պա տի ճի տակ: Կրծ քի և  ո րո վայ նի խո ռո չի ավ շա յին հան գույց նե
րը ծա վա լով մե ծա ցած են, ար յու նալց ված, կտրված քը՝ հյու թա լի: Մի զա պար կի 
լոր ձա թա ղանթ նե րը ար յու նալց ված են և  ար յու նա զեղ ված, գան գու ղե ղի և  ող
նու ղե ղի թա ղանթ նե րը՝ այ տուց ված, իսկ ա նոթ նե րը՝ ար յու նալց ված:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Հա մա լիր ախ տո րո շու մը կա տար վում է հա մա ճա րա կա
բա նա կան, կլի նի կա կան, ախ տա բա նաա նա տո միա կան և լա բո րա տոր հե տա
զո տութ յան տվյալ նե րի հի ման վրա: Կ լի նի կա կան նշան նե րով ախ տո րոշ ման 
հա մար հաշ վի են առ նում հետև յալ 6 չա փա նիշ նե րը․

⠐ շնչա ռա կան օր գան նե րի ախ տա հա րում նե րը, 
⠐ փոր լու ծը, 
⠐ աչ քե րի և ք թի լոր ձա թա ղանթ նե րի կա տա ռա յին բոր բո քու մը, 
⠐ թա թե րի փափ կան նե րի բոր բո քու մը, 
⠐ կենտ րո նա կան ներ վա յին հա մա կար գի ախ տա հա րում նե րը, 
⠐ հի վան դութ յան տևո ղութ յու նը (ոչ պա կաս 3 շա բաթ): 
Ե թե շնե րի մոտ այդ նշան նե րից 4ը առ կա են, ա պա դրանք վկա յում են 

ժան տախտ հի վան դութ յու նը: 
Հի վան դութ յան նախ նա կան փու լում կար ևոր վում են․
⠐ հա զը, 
⠐ մարմ նի ջեր մութ յան բարձ րա ցու մը մինչև 39.9°C և  ա վե լի, 
⠐ ա խոր ժա կի ան կու մը, ո րի  պայ ման նե րում ջեր մաս տի ճա նը նոր մալ է, 

բայց կեն դա նին դառ նում է ա գա հա կեր, 
⠐ ի հայտ է գա լիս լու սա վա խութ յուն, 
⠐ ներ վա յին հա մա կար գի ախ տա հա րում նե րը: 
Այս 5 նշան նե րից 3ի առ կա յութ յան դեպ քում նույն պես ախ տո րո շում են 

հի վան դութ յու նը:
ՏԱՐԲԵՐԻՉ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Հի վան դութ յու նը տար բե րա կում են լեպ տոս

պի րո զից, շնե րի ին ֆեկ ցիոն հե պա տի տից, կա տա ղութ յու նից, Աո ւես կի հի վան
դութ յու նից, սալ մո նել յո զից. պի րոպ լազ մո զից: Բա ցի կլի նի կա կան ա ռանձ նա
հատ կութ յուն նե րից, բո լոր դեպ քե րում պետք է կա տա րել ման րէա բա նա կան և  
այլ ա ռանձ նա հա տուկ հե տա զո տութ յուն ներ: Պի րոպ լազ մո զից տար բե րե լու 
հա մար պետք է ջեր մութ յան բարձ րաց ման շրջա նում ծայ րա մա սա յին ար յու նից 
քսուք պատ րաս տել և ներ կել Ռո մա նովս կու Գիմ զա յի ե ղա նա կով:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ժան տախ տով հի վանդ կեն դա նի նե րի ա ռանձ նա հա տուկ 
բուժ ման հու սա լի մի ջոց ներ չեն մշակ ված: Ո րո շա կի արդ յունք է ստաց վում 
հա կա կարմ րու կա յին գա մագլո բու լին նե րի օգ տա գոր ծու մից, ո րը սո վո րա
բար նե րար կում են վա րա կի նախ նա կան ջեր մա յին հա կազդ ման փու լում: 
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Երկ րոր դա յին ին ֆեկ ցիա յի դեմ պայ քա րե լու հա մար ա ռա ջարկ ված են հա կա
բիո տիկ ներ, իսկ հի վան դութ յան ա ռան ձին նշան նե րի նկատ մամբ՝ նշա նա յին 
մի ջոց ներ և կեն սախ թա նիչ ներ: Երկ րոր դա յին ին ֆեկ ցիա յի դեմ պայ քա րե լու 
հա մար հա կա ման րէա կան պատ րաս տուկ նե րից հա ճախ օգ տա գոր ծում են․

⠐ պե նի ցի լին, 
⠐ տետ րա ցիկ լին,
⠐ լևո մի ցե տին,
⠐ ստրեպ տո մի ցին, 
⠐ ֆու րա զո լի դոն, 
⠐ սուլ ֆա դի մե տոք սին և  այլն:
ԻՄՈՒՆԻՏԵՏ: Հի վան դա ցած և  ա ռող ջա ցած կեն դա նի նե րը ձեռք են բե րում 

հե տին ֆեկ ցիոն ի մու նի տետ, ո րը տևում է մինչև կյան քի վեր ջը: Վակ ցի նա ցու
մից հե տո ա նըն կա լու նա կութ յու նը ձևա վոր վում է 1021 օր հե տո և պահ պան
վում մեկ տա րի: Այդ պի սի մայ րե րից ծնված մատ ղաշ նե րի մոտ պա սիվ ի մու նի
տե տը պահ պան վում է 28 օր: Ակ տիվ ի մու նաց ման նպա տա կով օգ տա գոր ծում 
են հետև յալ տա րա տե սակ նե րի չոր վի րուսվակ ցի նա ներ:

⠐ « Վակ չում», 
⠐ «ԷՊՄ» 
⠐ «668ԿՖ» 
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ: Գի շա տիչ նե րի 

ժան տախ տի վե րաց ման դժվա րութ յուն նե րի կա պակ ցութ յամբ ա ռա վել կար
ևոր են հա մար վում հի վան դութ յան կան խար գել ման մի ջո ցա ռում նե րը: Սիս
տե մա տի կո րեն ոչն չաց նում են թա փա ռող շնե րին: Գա զա նա բու ծա կան տնտե
սութ յան աշ խա տող և ծա ռա յո ղա կան շնե րին հաշ վառ ման են են թար կում և  ոչ 
պա կաս՝ ա մի սը 2 ան գամ կա տա րում են կլի նի կա կան ստու գում: Նոր բեր ված 
գի շա տիչ նե րին 30 օր պա հում են կան խար գե լիչ կա րան տի նի պայ ման նե րում: 
Ժան տախ տի նկատ մամբ ա պա հով գա զա նա բու ծա կան տնտե սութ յուն նե
րում յու րա քանչ յուր տա րի կա տա րում են կան խար գե լիչ պատ վաս տում ներ: 
Հի վան դութ յան բռնկվե լու դեպ քում կա րան տին է սահ ման վում ֆեր մա յի, բու
ծա րա նի, թա ղա մա սի, բնա կա վայ րի վրա: Հի վանդ և հի վան դութ յան նկատ
մամբ կաս կա ծե լի կեն դա նի նե րին մե կու սաց նում են և բու ժում: Վա րակ ման 
մեջ կաս կած վող պայ մա նա կան ա ռողջ կեն դա նի նե րին պատ վաս տում են հա
կա ժան տախ տա յին որ ևէ վակ ցի նա յով: Սատ կած կամ հար կա դիր սպան դի են
թարկ ված գա զան նե րի մաշ կը հա նում են և չո րաց նում 2 օր. 2533ºC ի պայ
ման նե րում, այ նու հետև 10 օր պա հում սեն յա կի ջեր մաս տի ճա նում: Այդ պի սի 
կեն դա նի նե րի մսե ղի քը այ րում են, գո մաղ բը վա րա կա զեր ծում են կեն սա ջեր
մա յին ե ղա նա կով։ 

Ախ տա հա նութ յան հա մար օգ տա գոր ծում են․
⠐ 2 % ակ տիվ քլոր պա րու նա կող քլո րակ րի, 
⠐ 3 %ոց կրեո լի նի, 
⠐ 24 %ոց կծու նատ րիու մի, 
⠐ 45 %ոց կաս պո սի, 
⠐ 1 %ոց ֆոր մալ դե հի դի լու ծույթ ներ:
Ա նա պա հով տնտե սութ յու նից կա րան տի նը վե րաց նում են հի վան դութ յան 

հա րու ցի չի աղբ յու րի վեր ջին դեպ քից 30 օր հե տո, ե թե կա տա րվել է եզ րա
փա կիչ ախ տա հա նութ յուն: Շ նե րի ար տա հա նու մը տնտե սութ յու նից թույ լա
տրվում է կա րան տի նը վե րաց նե լուց 1.5ա միս, իսկ մուշ տա կա տու գա զան նե
րին՝ 6 ա միս հե տո:
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25․2․1․2 ՇՆԵՐԻ ՊԱՐՎՈՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ԷՆՏԵՐԻՏ
Շ նե րի պար վո վի րու սա յին էն տե րի տը սուր ըն թաց քով կոն տա գիոզ հի վան

դութ յուն է, ո րը բնո րոշ է փո խու մով, ար յու նա հո սա յին գաստ րոէն տե րի տով, 
լեյ կո պե նիա յով և մի կար դի տով։

ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հի վան դութ յու նը ա ռա ջին ան գամ ար ձա նագր վել 
է Բել գիա յում 1976 թ.: Այժմ հա մար վում է ա մե նա տա րած ված ին ֆեկ ցիոն հի
վան դութ յուն նե րից մե կը: Ու սում նա սի րութ յուն նե րը ցույց են տվել, որ ե թե 1 
քառ. կի լո մետր մա կե րե սի վրա շնե րի քա նա կութ յու նը հաս նում է 12 և  ա վե լի, 
ա պա հի վան դութ յու նը ըն դու նում է զանգ վա ծա յին բնույթ:

ՀԱՐՈՒՑԻՉԸ: Հի վան դութ յան հա րու ցի չը ԴՆԹ պա րու նա կող, 1822 նմ մե
ծութ յան վի րուս է։

ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Վի րու սը բարձր կա յու նութ յամբ է օժտ ված տա քաց
մա նը: 60°Cում կա յուն վի ճա կը պահ պա նում է մեկ ժամ, կա յուն է նաև pH 3ի 
դեպ քում, մի շարք ախ տա հա նիչ նյու թե րի նկատ մամբ: Զ գա յու նակ է նատ
րիու մի հի պոք լո րի դի, կծու նատ րիու մի նկատ մամբ:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ: Պար վո վի րու սա յին էն տե րի տի 
նկատ մամբ ըն կա լու նակ են բո լոր հա սա կի շնե րը, սա կայն հա ճախ հի վան դա
նում են 15 օ րա կա նից մինչև 2 ամ սա կան մատ ղաշ նե րը և մինչև 3 տա րե կան 
շնե րը: Ա վե լի բարձր է կուլ տու րա կան և դե կո րա տիվ ցե ղի շնե րի ըն կա լու
նա կութ յու նը: Հի վան դութ յան հա րու ցի չի աղբ յուր են հա մար վում հի վանդ 
և հի վան դա ցած ա ռող ջա ցած շնե րը, ո րոնք վի րու սը ար տա զա տում են հիմ
նա կա նում կղկղան քի մի ջո ցով: Շ նա բու ծա րա նի ներ սում վա րա կի հա րու ցի չը 
կա րող է տա րած վել ճան ճե րի, կրծող նե րի, ինչ պես նաև սպա սար կող անձ նա
կազ մի մի ջո ցով: Սո վո րա բար ին ֆեկ ցիան տե ղա ճա րա կա յին բնույթ է կրում, 
իսկ մատ ղաշ նե րի մոտ այն ըն դու նում է հա մա ճա րա կի բնույթ և  ու ղեկց վում 
մեծ ան կում նե րով, ո րը 45 ամ սա կան նե րի մոտ հաս նում է մինչև 80 %ի:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Վա րակ ված կեն դա նի նե րի մոտ հա րու ցի չը բազ մա
նում է ա ղիք նե րի լոր ձա թա ղանթ նե րի է պի թե լա յին բջիջ նե րում, ա ռաջ բե րե լով 
նրանց քայ քա յում: Փոր ձա րա րա կան վա րակ ման դեպ քում վի րու սը ար յան մեջ է 
հայտն վում 35 օր հե տո, իսկ դիա րեան և կղկ ղան քի մի ջո ցով վի րու սի ար տա զա
տու մը սկսվում են վա րակ ման 3րդ  օ րը, ա ռա վե լա գույ նին հաս նե լով 5րդ  օ րը:

ԸՆԹԱՑՔԸ ԵՎ ՆՇԱՆՆԵՐԸ: Հի վան դութ յան գաղտ նի շրջա նը տևում է 410 
օր։ Տար բե րում են վա րա կի ա ղի քա յին ձևը, ո րով հի վան դա նում են մինչև 3 
տա րե կան շնե րը, սրտա յին ձևը, ո րին ըն կա լու նակ են ա ռա վե լա պես 215 շա
բա թա կան մատ ղաշ նե րը: Հի վան դութ յան նշան ներն են կե րից հրա ժա րու մը, 
լոր ձա խա ռը փսխու մը, ար յու նա յին փոր լու ծը, եր բեմն շնչա ռա կան հա մա կար
գի ախ տա հա րում նե րը: Մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը բարձ րա նում է 39.541° C, 
կամ մնում է նոր մա յի սահ ման նե րում: Մատ ղաշ նե րը սատ կում են կլի նի կա
կան նշան նե րը դրսևոր վե լուց 14 օր հե տո: Սր տա յին ձևի դեպ քում ևս  ախ
տա հար վում են ստա մոք սա ղի քա յին ու ղի նե րը, այ նու հետև նկատ վում են 
հան կար ծա կի ծու լա ցում, շնչա հեղ ձութ յուն, թո քե րի այ տուց, սրտի սուր ան
բա վա րա րութ յուն: Ան կում նե րը հաս նում են մինչև 96%ի:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Բա րակ և հաստ 
ա ղիք նե րի լոր ձա թա ղանթ նե րը են թարկ ված են ար յու նա հո սա յին բոր բոք ման։ 
Եր բեմն դիտ վում են քերծ վածք ներ: Ներ քին օր գան նե րը ար յու նա զեղ ված են, 
իսկ ա ռան ձին կեն դա նի նե րի թո քե րը այ տուց ված են, սրտամ կա նը՝ բոր բոք ված:
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ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Հի վան դութ յան նախ նա կան ախ տո րո շու մը կա տար վում 
է կլի նի կահա մա ճա րա կա բա նա կան և  ախ տա բա նաա նա տո միա կան տվյալ
նե րի հի ման վրա: Լա բո րա տոր պայ ման նե րում կա տա րում են վի րու սա բա
նա կան և շի ճու կա բա նա կան հե տա զո տութ յուն ներ: Ա ռա ջին դեպ քում այն 
ի րա կա նաց վում է հյուս ված քա յին ա ճեց վածք նե րի վրա վի րու սի ան ջա տու
մով, իսկ երկ րորդ դեպ քում՝ շի ճու կա բա նա կան ռեակ ցիա նե րով նրա տար
բե րա կու մով: Այդ նպա տա կի հա մար օգ տա գոր ծում են հե մագլ յու տի նա ցիա յի 
կա սեց ման, հե մագլ յու տի նա ցիա յի ա նուղ ղա կի և  ի մու նաֆ լո ւո րես ցեն ցիա յի 
ա նուղ ղա կի ռեակ ցիա նե րը: ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՉ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Պար վո վի րու
սա յին էն տե րի տը տար բե րա կում են ժան տախ տից, ին ֆեկ ցիոն հե պա տի տից, 
լեպ տոս պի րո զից (ին ֆեկ ցիոն դեղ նախտ), սալ մո նել  յո զից:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Ա ռա ջին հեր թին անհ րա ժեշտ է կան խել հի վանդ նե րի փսխու
մը, օր գա նիզ մի ջրազր կու մը, ա ցի դո զը և ման րէա կան ին ֆեկ ցիան: Փս խու
մը դա դա րեց նե լու հա մար ներ քին ձևով տա լիս են հիմ նա յին հան քա յին ջուր, 
ինչ պես նաև բա րիու մի սուլ ֆա տի լու ծույթ: Փոր լու ծը դա դա րեց նե լու նպա
տա կով օգ տա գոր ծում են ա ղիք նե րի լոր ձա թա ղանթ նե րի մա կե րե սը ծած կող 
պատ րաս տուկ ներ: Երկ րոր դա յին ին ֆեկ ցիա յի նկատ մամբ օգ տա գոր ծում են 
հա կա բիո տիկ ներ, սուլ ֆա նի լա մի դա յին պատ րաս տուկ ներ: Լավ արդ յունք է 
ստաց վում գի շա տիչ նե րի ժան տախ տի, պար վո վիու սա յին էն տե րի տի և  ին
ֆեկ ցիոն հե պա տի տի բազ մար ժեք շի ճու կի օգ տա գոր ծու մից:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ: Պար վո վի րու
սա յին էն տե րի տի կան խար գել ման և պայ քա րի մի ջո ցա ռում նե րը հիմն վում 
են սա նի տա րա կան և  ա ռանձ նա հա տուկ կան խար գել ման վրա: Ա նա պա հով 
տնտե սութ յուն նե րում հի վանդ նե րին և հի վան դութ յան նկատ մամբ կաս կա ծե
լի նե րին մե կու սաց նում են և բու ժում, իսկ մնա ցած նե րին վակ ցի նաց նում գո
յութ յուն ու նե ցող հրա հան գի հա մա ձայն: Մատ ղաշ նե րի վակ ցի նա ցու մը կա
տա րում են երկն վագ, 23 շա բաթ ընդ մի ջու մով, իսկ մեկ տա րե կա նից բարձր 
հա սա կա վոր շնե րին՝ միան վագ: Ախ տա հա նութ յան հա մար օգ տա գոր ծում են 
ֆոր մալ դե հի դի, կծու նատ րիու մի սո վո րա կան խտութ յուն նե րով լու ծույթ ներ:

25․2․1․3 ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ՀԵՊԱՏԻՏ
Գի շա տիչ նե րի ին ֆեկ ցիոն հե պա տի տը (Hepatitisin infectiosa carnivorum) 

սուր ըն թաց քով կոն տա գիոզ հի վան դութ յուն է, ո րը բնո րոշ վում է տեն դով, 
շնչա ռա կան և մար սո ղա կան ու ղի նե րի լոր ձա թա ղանթ նե րի բոր բո քու մով, 
լ յար դի և կենտ րո նա կան ներ վա յին հա մա կար գի ախ տա հա րում նե րով:

ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հի վան դութ յան հա րու ցի չը ա ռա ջին ան գամ ան
ջատ վել է ար ծա թա փայլ աղ վես նե րից, 1928 թ., և  ան վան վել էն ցե ֆա լի տի վի
րուս, իսկ հե տա գա յում ան ջատ վել է նաև աղ վես նե րից և բ ևե ռաղ վես նե րից: 
1949 թ. բա ցա հայտ վել է, որ աղ վես նե րի էն ցե ֆա լի տի և շ նե րի ին ֆեկ ցիոն հե
պա տի տի վի րուս նե րը նույնն են: Հի վան դութ յու նը տա րած ված է Եվ րո պա
յում, Ա սիա յի և Ա մե րի կա յի մի շարք երկր նե րում:

ՀԱՐՈՒՑԻՉԸ։ Adenoviridae ըն տա նի քի Mastadenovirus սե ռին պատ կա
նող, ԴՆԹ պա րու նա կող վի րուս է: Տար բեր օր գան նե րում հար մար վա ծու
թյան տե սա կե տից ա ռանձ նաց վում են ներ վա և հե պա տոտ րոպ վի րուս ներ, 
իսկ ըստ վա րա կու նա կութ յան գո յութ յուն ու նեն հա րու ցի չի ա ռան ձին տա
րա տե սակ ներ: Չ նա յած այս տար բե րութ յուն նե րին, վի րուս նե րի հա կած նա յին 
ի մու նա բա նա կան հատ կութ յուն նե րը միան ման են: Հա րու ցի չը բազ մա նում է 
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հա վի սաղ մում և շ նե րի, խոճ կոր նե րի ե րի կամ նե րից պատ րաստ ված հյուս
ված քա յին ա ճեց վածք նե րում՝ ա ռա ջաց նե լով բջիջ նե րի ախ տա հա րում ներ 
և ներբջ ջա յին նե րա ռում ներ: Օժտ ված են խմբա կա յին և վի րու սի տե սա կին 
ա ռանձ նա հա տուկ կոմպ լի մենտ կա պող հա կած նով, ընդ ո րում, խմբա կա յին 
հա կա ծի նը ազ գա կից է մար դու ա դե նա վի րուս նե րին: Վի րու սը օժտ ված է նաև 
հե մա գլ յու տի նաց նող և պ րե ցի պի տաց նող հա կա ծին նե րով:

ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հա րու ցի չը կա յուն է ե թե րի և ք լո րո ֆոր մի նկատ մամբ: 
Սեն յա կա յին ջեր մաս տի ճա նում պահ պան վում է 7090 օր, իսկ 4°Cում՝ ա վե լի 
քան 9 ա միս: 100°Cում ոչն չա նում է մեկ րո պեում, 50 %ոց գլի ցե րի նում 4°Cի 
պայ ման նե րում մինչև 8 տա րի մնում է կեն սու նակ: Հու սա լի ախ տա հա նիչ ներ 
են հա մար վում ֆոր մալ դե հի դի, հիմ քե րի, լի զո լի, կար բո լաթթ վի լու ծույթ նե րը:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ: Ին ֆեկ ցիոն հե պա տի տի նկատ
մամբ ըն կա լու նակ են գի շա տիչ կեն դա նի նե րի շատ տե սակ ներ, մաս նա վո րա
պես՝ շնե րը, աղ վես նե րը, գայ լե րը, չախ կալ նե րը, բևե ռաղ վես նե րը, ջրա քիս
նե րը: Ար ձա նագր ված են նաև մկնե րի, կա պիկ նե րի, ինչ պես նաև մարդ կանց 
վա րակ ման դեպ քեր, ո րոնք կա րող են հա մար վել վի րու սի գաղտ նի կրող ներ 
և տա րա ծող ներ: Հի վան դութ յան հա րու ցի չի աղբ յուր են հա մար վում հի վանդ 
և վի րու սա կիր կեն դա նի նե րը, ո րոնք հա րու ցի չը ար տա զա տում են թքի, քթի 
լոր ձա հոս քի, կղկղան քի, մե զի, շաղ կա պե նուց կա տար վող ար տա զա տուկ նե
րի մի ջո ցով: Վա րա կու մը կա տար վում է ներ քին ճա նա պար հով, ան մի ջա կան   
շփման և տրանս մի սիվ ճա նա պարհ նե րով: Հի վան դութ յան նա խատ րա մա
դրող գոր ծոն ներ են հա մար վում կեն դա նի նե րի գեր սա ռե ցու մը, գեր տա քա
ցու մը, ան բա վա րար կե րակ րու մը, երկ րոր դա յին ին ֆեկ ցիա նե րի առ կա յու
թյու նը, ո րոնք կա րող են ակ տի վաց նել ին ֆեկ ցիոն հե պա տի տի ըն թաց քը:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Ան կախ վա րակ ման ու ղի նե րից, վի րու սը թա փան
ցե լով օր գա նիզմ, ա ռա ջին հեր թին կա սեց վում է ա ռաջ նա յին պաշտ պա նիչ 
հար մա րանք նե րի, այն է՝ վա րակ ման դար բա սին սահ մա նա կից ավ շա յին հան
գույց նե րում և բազ մա նում նրան ցում: Ա ռա ջա նա լով վա րա կու նակ հա կած
նի մեծ կու տա կում ներ, հա րու ցի չը անց նում է ար յան շրջա նա ռութ յուն և 
տա րած վում ամ բողջ օր գա նիզ մում: Հատ կա պես ակ տի վո րեն բազ մա նում է 
լ յար դի և փայ ծա ղի մա զա նոթ նե րի և փոքր ե րակ նե րի ներ քին պա տի բջիջ
նե րում, ա ռա ջաց նե լով ներ կո րի զա յին նե րա ռում ներ։ Մա զա նոթ նե րի պա տի 
քայ քայ ման արդ յուն քում բազ մա թիվ ար յու նա զե ղում ներ են ա ռա ջա նում 
շճա թա ղանթ նե րում և լոր ձա թա ղանթ նե րում: Խան գար վում են նաև լ յար դի, 
այ նու հետև ե րի կամ նե րի, սրտամ կա նի սնումն ու նյու թա փո խա նա կութ յու նը, 
ո րոնք ա ռաջ են բե րում օր գա նիզ մի թու նա վո րում: Գան գու ղե ղի և  ող նու ղե
ղի ներ վա յին կենտ րոն նե րի ախ տա հար ման հետ ևան քով խան գար վում է նաև 
շար ժո ղա կան հա մա կար գը:

ԸՆԹԱՑՔԸ ԵՎ ՆՇԱՆՆԵՐԸ: Գաղտ նի շրջա նի տևո ղութ յու նը կախ ված է 
կեն դա նու տե սա կից և վա րակ ման բնույ թից: Բ նա կան վա րակ ման դեպ քում 
շնե րի մոտ գաղտ նի շրջա նը տևում է 69 օր, իսկ մուշ տա կա տու գա զան նե
րի մոտ՝ 1020 օր: Քա նի որ հի վան դութ յան նկատ մամբ ա վե լի բարձր է մատ
ղաշ նե րի ըն կա լու նա կութ յու նը, այդ կա պակ ցութ յամբ վա րա կը կլի նի կա կան 
նշան նե րով հա ճախ դրսևոր վում է 1.53 ամ սա կան նե րի մոտ: Ըստ ըն թաց քի՝ 
տար բե րում են հի վան դութ յան գեր սուր կամ կայ ծակ նա յին, սուր, քրո նիկ և 
գաղտ նի ձևե րը: 

⠐ Գեր սուր ձևի դեպ քում կլի նի կա կան նշան ներ գրե թե չեն դրսևոր վում, և 



‒ 762‒

կեն դա նին հան կարծ սատ կում է ջղա ձիգ վի ճա կում: Վա րա կի շատ թե քիչ բնո րոշ 
նշան նե րը նկատ վում են սուր ձևի ժա մա նակ, ո րը ար տա հայտ վում է կեն դա նի
նե րի ընկճ վա ծութ յամբ, ա խոր ժա կի կորս տով, փսխու մով, եր բեմն լեղ վա խա ռը, 
մարմ նի ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցու մով՝ մինչև 40.541.7 °C, քթի լոր ձա թա
ղանթ նե րի և շաղ կա պե նու բոր բո քում նե րով, ար ցուն քա հո սութ յամբ, լ յար դի 
մե ծա ցու մով: Ներ վա յին եր ևույթ նե րից ա ռանձ նաց վում է հե տին վեր ջա վո րու
թ յուն նե րի թու լա ցու մը: Ին ֆեկ ցիա յի պրո ցե սի 610րդ  օ րը հի վանդ նե րի 2050 
%ի մոտ պղտոր վում են աչ քե րի միա կող մա նի կամ երկ կող մա նի եղջ րա թա
ղանթ նե րը, ո րը անց նում է մի քա նի օր վա ըն թաց քում: Լ յար դի ախ տա հար ման 
հետ ևան քով մի շարք դեպ քե րում նկատ վում են տե սա նե լի լոր ձա թա ղանթ նե րի 
դեղ նութ յուն, լնդե րի ար յու նա զե ղում և խո ցա վո րում, շար ժո ղա կան ֆունկ ցիա
յի խան գա րում, ջղա ձիգ կծկում ներ, են թա մաշ կա յին այ տուց, պա րա լիզ ներ: 

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Սատ կած կեն դա
նի նե րի դիա հերձ ման ժա մա նակ բնո րոշ փո փո խութ յուն նե րը նկատ վում են 
լ յար դում, ո րը լի նում է մե ծա ցած, մա կե րե սին՝ ֆիբ րի նի կու տա կում, իսկ լե
ղա պար կի պա տին՝ դոն դո ղան ման այ տուց: Մե ծա ցած և  այ տուց ված են նաև 
փայ ծա ղի և  ավ շա յին հան գույց նե րը, ո րո վայ նի խո ռո չում առ կա է շճա յին 
կամ ար յու նա յին էք սու դատ: 

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Ին ֆեկ ցիոն հե պա տի տը ախ տո րո շում են կլի նի կա կան, 
հա մա ճա րա կա բա նա կան, ախ տա բա նաա նա տո միա կան տվյալ նե րի և լա բո
րա տոր հե տա զո տութ յան հի ման վրա: Հա կած նի և հա կա մարմ նի հայտ նա
բեր ման նպա տա կով օգ տա գոր ծում են չե զո քաց ման, դի ֆուզ պրե ցի պի տա
ցիա յի և  ի մու նաֆ լո ւո րես ցեն ցիա յի ռեակ ցիա նե րը, ինչ պես նաև վի րու սը 
ան ջա տում են և տար բե րա կում հյուս ված քա յին ա ճեց վածք նե րում:

ՏԱՐԲԵՐԻՉ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ կա տա րում են ժան տախ տի, լեպ տոս պի րո
զի, կա տա ղութ յան, սալ մո նել  յո զի, ա վի տա մի նո զի, շնե րի պար վո վի րու սա յին 
էն տե րի տի նկատ մամբ:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Հի վանդ կեն դա նի նե րին բու ժում են նշա նա յին մի ջոց նե րով, 
օգ տա գոր ծե լով B խմբի վի տա մին ներ, աս կոր բի նաթ թու, բազ մա վի տա մին ներ, 
եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի լ յար դի մզվածք, սպի տա կու ցա յին հիդ րո լի զատ ներ, 
գլյու կո զա, գամ մագլո բու լին, սրտա յին պրե պա րատ ներ, հա կա բիո տիկ ներ:

ԻՄՈՒՆԻՏԵՏ: Հի վան դա ցած և  ա ռող ջա ցած կեն դա նի նե րը, չնա յած ո րոշ 
ժա մա նակ մնում են վի րու սա կիր, սա կայն հե տա գա յում ձեռք են բե րում ցմահ 
վա րա կա մեր ժում (ի մու նի տետ): Այդ պի սի կեն դա նի նե րից և  ար հես տա կան 
վակ ցի նաց ված նե րից ստաց ված սե րուն դը դա լի և կա թի մի ջո ցով ստա նում 
է պա սիվ ի մու նի տետ: Ա ռա ջարկ ված են ակ տի վազրկ ված և կեն դա նի թու լաց
ված վի րուս նե րից պատ րաստ ված վակ ցի նա ներ:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ: Ընդ հա նուր կան
խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րում կար ևոր վում է պայ քա րի կազ մա կեր պու մը թա
փա ռող շնե րի նկատ մամբ:

Ին ֆեկ ցիոն հե պա տի տի նկատ մամբ ա նա պա հով տնտե սութ յուն նե րում 
ար գել վում են կեն դա նի նե րի ներ մու ծու մը և  ար տա հա նու մը, վե րախմ բա վո
րու մը, ո րա կա վո րու մը, դա ջու մը և ցու ցա հան դես նե րը: Հի վանդ գա զան նե
րին մե կու սաց նում են և բու ժում: Վա րակ ման մեջ կաս կած վող պայ մա նա կան 
ա ռողջ կեն դա նի նե րին են թար կում են վակ ցի նաց ման։ Բուժ ված գա զան նե րին 
պա հում են մե կու սաց ված՝ մինչև մա զա ծած կի հա սու նա ցու մը, ո րից   հե տո   
են թար կում են սպան դի:  
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25․2․1․4 ԱԶՆՎԱՔԻՍՆԵՐԻ ԱԼԵՈՒՏՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
Ազն վա քիս նե րի (ջրա քիս նե րի) Ա լեուտ յան հի վան դութ յու նը (Morbus 

aleutica lutreolarum) քրո նիկ ըն թաց քով կոն տա գիոզ հի վան դութ յուն է, ո րը 
բնո րոշ վում է պլազ մա տիկ բջիջ նե րի քա նա կի ա վե լա ցու մով, ի մուն գլո բու
լին նե րի մա կար դա կի բարձ րա ցու մով, հյուծ վա ծութ յամբ, քթից և բե րա նից 
ար յու նա հո սութ յամբ, ե րի կամ նե րի և մալ պիգ յան կծիկ նե րի բոր բո քում նե րով:

ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հի վան դութ յունն ա ռա ջին ան գամ ար ձա նա գրվել 
է Ա լեուտ յան ազն վա քիս նե րի մոտ 1946 p.: Այժմ տա րած ված է Ա մե րի կա յի և 
Եվ րո պա յի մի շարք երկր նե րում:

ՀԱՐՈՒՑԻՉԸ։ Պար վո վի րուս նե րի ըն տա նի քին պատ կա նող, 2025 նմ մե
ծութ յան, ԴՆԹ պա րու նա կող վի րուս է: Վի րու սը 80 °Cի պայ ման նե րում ակ
տի վազրկ վում է 30 րո պեում, զգա յու նակ է հիմ քե րի, 0.5 % յո դի թուր մի, 2 % 
գլ յու տա րա յին ալ դե հի դի և ֆոր մալ դե հի դի լու ծույթ նե րի նկատ մամբ:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ: Ա լեուտ յան հի վան դութ յան նկատ
մամբ ըն կա լու նակ են բո լոր սե ռա հա սա կա յին խմբե րի ազն վա քիս նե րը, ջրա
քիս նե րը, ո րոնց մոտ վի րու սակ րութ յու նը տևում է մինչև 977 օր: Հա րու ցի չը 
կա րող է եր կար ժա մա նակ պահ պան վել աղ վես նե րի, ճա գար նե րի, սա մույր նե
րի, շնե րի, վայ րի գա զան նե րի, կա տու նե րի օր գա նիզ մում և չ կորց նել ախ տա
ծին հատ կութ յուն նե րը ջրա քիս նե րի նկատ մամբ: Հի վան դութ յան հա րու ցի չի 
աղբ յուր են վա րակ ված ջրա քիս նե րը, ո րոնց մոտ վի րու սը գտնվում է բո լոր 
օր գան նե րում և հ յուս վածք նե րում, ո րո վայ նա մի զա յին և շուրջպտ ղա յին հե
ղուկ նե րում, ար տա զա տուկ նե րում, սաղ մի ըն կեր քում և հ յուս վածք նե րում: Հի
վան դութ յան ըն թաց քի և  ել քի վրա ո րոշ ազ դե ցութ յուն են թող նում նաև տար
վա սե զո նը և պահ ված քի պայ ման նե րը։ Շի ճու կա բա նա կան հե տա զո տութ յան 
տվյալ նե րով ա ռա վե լա գույն վա րակ վա ծութ յու նը հաս նում է ա վե լի քան 90%ի։

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Վա րակ ված կեն դա նի նե րի օր գա նիզ մում հա կա
ծի նը խթա նում է Bհա մա կար գի ավ շա յին բջիջ նե րի քա նա կի ա վե լաց մա նը, 
ո րի ըն թաց քում մի շարք օր գան ներ, ինչ պես նաև ավ շա յին հան գույց նե րը, 
ոսկ րու ղե ղը, փայ ծա ղը, լ յար դը, ե րի կամ նե րը և  այլն, ներ թոր վում են ավ շա
յին և պ լազ մո ցի տա յին բջիջ նե րով: Վեր ջին նե րիս ա վե լաց մա նը հա ջոր դում է 
ի մուն գամ մագլո բու լին նե րի քա նա կի ա վե լա ցու մը ար յան մեջ: Ա ռանձ նա հա
տուկ հա կա մար մին նե րը հայտն վում են վա րա կու մից 1015 օր հե տո, ո րոնք 
փո խազ դե լով հա կած նի հետ, ա ռա ջաց նում են վի րուսհա կա մար մինկոմպ լե
մենտ ի մուն հա մա լի րը: Հատ կան շա կան է, որ այս հա մակ ցութ յան մեջ վի րու
սը պահ պա նում է վա րա կու նա կութ յու նը: Ա լեուտ յան հի վան դութ յան դեպ
քում ախ տա բա նա կան փո փո խութ յուն նե րը հետ ևանք են այն բա նի, որ այդ 
հա մակ ցութ յու նը կու տակ վում է զար կե րակ նե րի, ե րի կամ նե րի մալ պիգ յան 
կծիկ նե րի մա զա նոթ նե րի պա տե րին և  է րիթ րո ցիտ նե րի մա կե րե սին, ա ռա ջաց
նե լով նշված հա մա կար գե րի և լ  յար դի բոր բո քում ներ: 

ԸՆԹԱՑՔԸ ԵՎ ՆՇԱՆՆԵՐԸ: Գաղտ նի շրջա նը, ո րը հաշվ վում է ար յան մեջ 
ա ռանձ նա հա տուկ հա կա մար մին նե րի ա ռա ջաց ման ժա մա նա կից, տևում է 
6150 օր: Հի վանդ նե րը ա րագ կեր պով հյուծ վում են, պար բե րա բար ար յու նա
հո սութ յուն է նկատ վում քթից և բե րա նից, լոր ձա թա ղանթ նե րը դառ նում են 
սա կա վար յուն, ա ռա ջա նում է ծա րա վի զգա ցում, եր բեմն խախտ վում է հա
մա չափ շար ժու մը, պա րա լիզ վում են վեր ջա վո րութ յուն նե րը: Կեն դա նի նե րի 
մա հը վրա է հաս նում ե րի կա մա յին ան բա վա րա րութ յու նից կամ երկ րոր դա
յին ին ֆեկ ցիա յից: Ե թե էգ կեն դա նի նե րը վա րակ վել են մինչև բեղմ նա վոր վե լը, 
ա պա սո վո րա բար վի ժում են, կորց նում մայ րա կան ո րակ նե րը: 
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⠐ Ա լեուտ յան հի վան դութ յան ել քը սո վո րա բար ան բա րեն պաստ է հա մար վում: 
Զար գա ցող ձևի դեպ քում ջրա քիս նե րի ա վե լի քան 50 %ը սատ կում են վա րակ
ման ա ռա ջին տա րում, իսկ մյուս դեպ քե րում մա հա ցութ յու նը պա կա սում է 23 
ան գամ: Կեն դա նի նե րի ան կում նե րը երկ րորդ տա րում հաս նում են 80 %ի:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Բ նո րոշ փո փո
խութ յուն ներն են հյուծ վա ծութ յու նը, փայ ծա ղի, լ յար դի և  ե րի կամ նե րի մե
ծա ցու մը։ Փայ ծա ղը ա մուր է և մե ծա ցած 410 ան գամ: Ե րի կամ նե րի պա տի
ճի տակ հայտ նա բեր վում են մուգմա նու շա կա գույն կամ մուգդարչ նա գույն 
ար յու նա զե ղում ներ, ո րով էլ ձեռք են բե րում խայ տաբ ղետ տեսք: Ք րո նիկ ըն
թաց քի դեպ քում ե րի կամ նե րը թա ռա մած են, մա կե րե սը՝ խոր դու բորդ, ո րը 
հա մար վում է կազ մա փո խութ յան և բոր բոք ման հետ ևանք:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Ա լեուտ յան հի վան դութ յունն ախ տո րո շում են շի ճու կա
բա նա կան կամ ախ տա բա նահ յուս վա ծա բա նա կան հե տա զո տութ յուն նե րի հի
ման վրա: Շի ճու կա բա նա կան ախ տո րո շու մը կա տա րում են ի մու նա է լեկտ
րաօս մո ֆո րե զի  ռեակ ցիա յով:

ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՉ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Հի վան դութ յու նը տար բե րա կում են լ յար
դի ճար պա յին սնուց ման խան գա րու մից և պսև դո մո նո զից: Ա ռա ջին դեպ
քում տար բե րա կու մը կա յա նում է նրա նում, որ Ա լեուտ յան հի վան դութ յան 
դեպ քում բնո րոշ փո փո խութ յուն ներ են դիտ վում ե րի կամ նե րում, փայ ծա ղը 
խիստ մե ծա ցած է, ինչ պես նաև հաշ վի են առ նում շի ճու կա բա նա կան հե տա
զո տութ յան դրա կան արդ յունք նե րը: Պսև դո մո նո զի դեպ քում հի վան դու թյու
նը սկսվում է հան կար ծա կի և զար գա նում է ա րա գո րեն, քթից և բե րա նից 
ար յու նը ա վե լի ա ռա տո րեն է հո սում, և կեն դա նին սատ կում է մեկ օր վա ըն
թաց քում: Դիա հերձ ման ժա մա նակ հայտ նա բե րում են պսևդո մո նո զին բնո
րոշ թո քե րի ար յու նա յին բոր բոք ման նշան ներ:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Հի վանդ կեն դա նի նե րին բու ժում են նշա նա յին մի ջոց նե րով, 
զու գակ ցե լով վի տա մին նե րի, հա կա բիո տիկ նե րի, գլ յու կո զա յի, սպի տա կու
ցա յին պատ րաս տուկ նե րի, հոր մոն նե րի, ի մու նա գո յա ցու մը կա սեց նող նյու
թե րի հետ: Այ պի սի բուժ ման նպա տակն այն է, որ եր կա րաց վի ազն վա քիս նե
րի կյան քի տևո ղութ յու նը մինչև մա զա ծած կի գո յա ցու մը:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ: Ե թե շի ճու կա
բա նա կան ռեակ ցիա նե րով չեն հայտ նա բեր վում դրա կա նո րեն հա կազ դող 
կեն դա նի ներ, ա պա ջրա քի սա բու ծա կան տնտե սութ յուն նե րը հա մար վում են 
ա պա հով Ա լեուտ յան հի վան դութ յան նկատ մամբ: Այդ պի սի տնտե սութ յուն նե
րում յու րա քանչ յուր տար վա մա յիսհու նիս ա միս նե րին ստու գում են անպ
տուղ մնա ցած կեն դա նի նե րի ար յան շի ճու կը: Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում 
ա պա հով տնտե սութ յուն ներ են տա նում այն ջրա քիս նե րին, ո րոնք ի մու նա
է լեկտ րաօս մո ֆո րե զի ռեակ ցիա յով բա ցա սա կան են հա կազ դել, ընդ ո րում, 
կան խար գե լիչ կա րան տի նի ժամ կե տը անց նե լուց հե տո նո րից են ստու գում: 
Բա ցա սա կան ռեակ ցիա յի դեպ քում թույ լատր վում է տե ղա վո րել ֆեր մա յում:

Վան դակ նե րի ախ տա հա նութ յու նը կա տա րում են ֆոր մալ դե հի դի կամ 
կծու նատ րիու մի 2 %ոց լու ծույթ նե րով: Ե րաշ խա վոր վում է վա րա կա զեր ծում 
կա տա րել նաև կրա կի մի ջո ցով, սա կայն մե տաղ նե րի կո ռո զիա յի և հր դե հի 
ա ռա ջաց ման տե սա կե տից այդ ե ղա նա կը չի ստա ցել լայն գործ նա կան նշա նա
կութ յուն: Տն տե սութ յու նը հա մար վում է ա ռող ջա ցած, ե թե պլա նա յին հե տա
զո տութ յամբ ջրա քիս նե րի ար յան շի ճու կի նկատ մամբ ստաց վում է բա ցա սա
կան արդ յունք:



‒ 765‒

25․2․2 ՄԱԿԱԲՈՒԾԱՅԻՆ ԾԱԳՄԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Դա սա կար գու մը։

 Մա կա բու ծա յին հի վան դութ յուն ներ
▻ Տ րե մա տո դոզ ներ
▻ Ցես տո դոզ ներ
▻ Նե մա տո դոզ ներ
▻ Նա խա կեն դա նի նե րի կող մից հա րուց վող հի վան դութ յուն ներ
▻ Տ զե րով պայ մա նա վոր ված հի վան դութ յուն ներ
▻ Մի ջատ նե րի կող մից հա րուց վող հի վան դութ յուն ներ

25․2․2․1 ՏՐԵՄԱՏՈԴՈԶՆԵՐ
25․2․2․1․1 ՄՍԱԿԵՐՆԵՐԻ ՕՊԻՍԹՈՐԽՈԶ ԵՎ ԿԼՈՐՈՆԽՈԶ
Օ պիս թոր խո զի և կ լո րոն խո զի հա րու ցիչ նե րը պատ կա նում են Opis thor

chidae ըն տա նի քին, Heterophyata են թա կար գին, տե ղա կայ վե լով մսա կեր նե րի 
լ յար դում, լե ղու ղի նե րում, լե ղա պար կում և  են թաս տա մոք սա յին գեղ ձի ծո
րան նե րում: 

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Օ պիս թոր խիս նե րը՝ Opisthorchis fe
li neus, եր կա րա վուն, կող քե րից սեղմ ված ծծող տա փակ որդ է (տրե մա տոդ), 
ո րի եր կա րութ յու նը 813, իսկ լայ նութ յու նը 1,22,5մմ  է: Կ լո րոն խիս նե րը՝ 
Clonorchis sinesis,  հա մա պա տաս խա նա բար 1020, լայ նութ յու նը 24մմ  է: 

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Թե օ պիս թոր խիս նե րը և թե կլո րոն խիս նե րը 
կեն սա հել մինթ ներ են:

⠐ Օ պիս թոր խիս նե րի վերջ նա կան տե րերն են շու նը, կա տուն, աղ վե սը, առ
յու ծը, մուշ տա կա տու գա զան նե րը, խո զը և մար դը: 

⠐ Կ լո րոն խիս նե րի նը՝ շու նը, կա տուն, աղ վե սը և մար դը: 
Վերջ նա կան տե րե րից ար տա զատ ված ձվե րը ընկ նե լով ար տա քին մի ջա վայր, 

կլան վում են ջրա յին խխունջ նե րի կող մից, ո րոնց ա ղիք նե րում մի րա ցի դիան  
դուրս գա լով գաղ թում է լ յարդ և ս կիզբ է տա լիս սպո րո ցիս տին, ռե դիա յին և 
վեր ջա պես ցեր կա րիա յին: Ցեր կա րիան լքե լով խխուն ջի օր գա նիզ մը՝ լո ղա լով 
հան դի պում է լրա ցու ցիչ մի ջանկ յալ տե րե րին՝ ծա ծա նազ գի ձկնե րին, և  ակ տի
վո րեն ներդր վում է նրանց մարմ նի մեջ և տե ղա կայ վում նրանց հյուս վածք նե
րում, հատ կա պես՝ մկան նե րում, որ տեղ և ձ ևա վոր վում է ին վա զիոն մե տա ցեր
կա րիան: Ձ վից մինչև մե տա ցեր կա րիա՝ այս զար գա ցու մը տևում է 2,5 ա միս: 
Վերջ նա կան տե րե րը վա րակ վում են ու տե լով մե տա ցեր կա րիա նե րով վա րակ ված 
հում, կի սա հում, սա ռեց րած կամ էլ ապխ տած ծա ծա նազ գի ձկներ։ Մ սա կեր նե
րի ստա մոք սում, մարս ված ձկան մսից ա զատ ված, ե րի տա սարդ տրե մա տոդ նե
րը գաղ թում են դե պի ի րենց մա կա բուծ ման վերջ նա կան վայ րը՝ լե ղու ղի նե րը, 
լ յար դը և  են թաս տա մոք սա յին գեղ ձը: Օ պիս թոր խիս նե րը սե ռա հա սուն են դառ
նում 2128, իսկ կլո րոն խիս նե րը 2530 օ րում: Ն րանք կեն դա նի նե րի մոտ մա կա
բուծ վում են 3 մինչև 8 տա րի, իսկ մարդ կանց մոտ՝ մինչև 40 տա րի: 

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Այս եր կու հի վան դութ յուն նե րի տա րած
ման հիմ նա կան աղբ յու րը հա մար վում են մար դը, շու նը և կա տուն:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Նշ ված որ դե րը կեն դա նի նե րի 
վրա թող նում են ա լեր գա թու նա վոր և մե խա նի կա կան ազ դե ցութ յուն, ո րի 
հետ ևան քով խան գար վում է մար սո ղա կան հա մա կար գի և  այլ օր գան հա
մա կար գե րի գոր ծու նեութ յու նը: Հի վանդ կեն դա նի նե րի մոտ բա ցա կա յում է 
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ա խոր ժա կը, լ յար դը շո շա փե լիս հայտ նա բե րում են նրա ծա վա լի մե ծա ցում, 
ցա վազ գա ցութ յուն և մա կե րե սի ան հար թութ յուն; Կեն դա նի նե րը հյուծ վում 
են, նրանց մոտ նկատ վում են ջրգո ղութ յան և դեղ նախ տի նշան ներ:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Լ յար դի խտաս տի
ճա նը լի նում է ա մուր, մա կե րե սը՝ ան հարթ, լե ղու ղի նե րը՝ լայ նա ցած, պա տե րը՝ 
հաս տա ցած, իսկ լե ղա պար կում հայտ նա բեր վում են մե ծա քա նակ որ դեր:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։: Ախ տո րո շում են հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րի, 
կլի նի կա կան նշան նե րի, ինչ պես նաև կղկղան քի լա բո րա տոր հե տա զո տութ
յան տվյալ նե րի հի ման վրա: Կղկ ղան քը հե տա զո տում Շ չեր բո վի չի և Քա լան
թար յա նի մե թոդ նե րով:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: 
 Ա տա գոլֆոր տե՝ շնե րին և կա տու նե րին, մեկ հա բը 7 կգ քա շին, միան վագ:
 Պ րա զիկ վան տել (դրոն ցիտ)  0,1 գ/կգ, միան վագ, 12 ժամ քաղ ցած դիե

տա յից հե տո:
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ:

 Ջ րա վա զան նե րը պահ պա նել մարդ կանց և կեն դա նի նե րի կղկղան քով 
աղ տո տու մից և  ազ գաբ նակ չութ յան շրջա նում տա նել բա ցատ րա կան աշ խա
տանք:

 Ա նա պա հով վայ րե րում ար գե լել սննդի մեջ հում, կի սա հում, սա ռեց րած, 
ապխ տած ձկնե ղե նի օգ տա գոր ծու մը, կամ դրան ցով մսա կեր կեն դա նի նե րի 
կե րակ րու մը: Ձու կը անհ րա ժեշտ է ջրի ե ռա լուց հե տո ե փել ևս 30 րո պե:

 Պար բե րա բար մսա կեր կեն դա նի նե րի կղկղան քը ստու գել այս հի վան
դութ յուն նե րով վա րակ վա ծութ յան նկատ մամբ, անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում 
նրանց ճիճ վա թա փել:

25․2․2․1․2 ՄՍԱԿԵՐՆԵՐԻ ԱԼԱՐԻՈԶ
Մ սա կեր նե րի Ա լա րիո զը մսա կեր կեն դա նի նե րի տրե մա տոդ նե րի կող մից 

հա րուց վող հի վան դութ յուն է, ո րի հա րու ցիչ նե րը պատ կա նում են Alariidae 
ըն տա նի քին, Strigeata են թա կար գին, իսկ հա րու ցի չը կոչ վում է AJaria alata:

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Սե ռա հա սուն որ դի եր կա րութ յու նը 
տա տան վում է 2,44,4, իսկ լայ նութ յու նը՝ 1,22,1 մմ սահ ման նե րում: Մարմ նի 
ա ռաջ նա մա սը տա փակ է, իսկ հետ նա մա սը՝ գլա նան ման: Մե տա ցեր կա րիա նե
րի եր կա րութ յու նը 0:40,5 մմ  է,  լայ նութ յու նը՝ 0,2մմ: 

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Հա րու ցի չը զար գա նում է ե րեք տե րե րի մաս
նակ ցութ յամբ: Վերջ նա կան տե րե րի (շուն, գայլ, աղ վես) ա ղի նե րից ար տա
զատ ված ձվե րը, ընկ նե լով ար տա քին մի ջա վայր, 2127°C ջեր մու թյան պայ
ման նե րում դրան ցում 1112 օ րում ձևա վոր վում են մի րա ցի դիա նե րը և լ քե լով 
ձուն՝ լո ղում են ջրի մա կե րե սին. Մի րա ցի դիա նե րը հան դի պե լով Pianorbis 
planorbis, P. vortex սե ռե րին պատ կա նող խխունջ նե րին, ակ տի վո րեն ներ
դր վում են նրանց մարմ նում, որ տեղ 3780 օր վա ըն թաց քում ձևա վոր վում և 
խ խուն ջի մար մինն են լքում ցեր կա րիա նե րը: Ցեր կա րիա նե րը հան դի պե լով 
շե րե փուկ նե րին կամ էլ գոր տե րին, ներդր վում են նրանց մկան նե րում, որ
տեղ և հե տա գա յում ձևա վոր վում են ին վա զիոն մե տա ցեր կա րիա նե րը: Վերջ
նա կան տե րե րը վա րակ վում են՝ ու տե լով մե տա ցեր կա րիա նե րով վա րակ ված 
շե րե փուկ ներ կամ էլ գոր տեր։ Այս հա րուց չի պա հես տա յին տե րերն են մուշ
տա կա տու գա զան նե րը: Վերջ նա կան տե րե րի ա ղի նե րում հա րու ցիչ նե րը սե
ռա հա սուն են դառ նում 3245 օր վա ըն թաց քում:
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ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ: Ա լա րիոզ հի վան դութ յու նը բա
վա կան տա րած ված է ար տա սահ մա նում: Մեր հան րա պե տութ յու նում այս հի
վան դութ յան մա սին տե ղե կութ յուն նե րը բա ցա կա յում են: Ա լա րիո զով ա ռա վել 
հա ճախ վա րակ վում են որ սոր դա կան և թա փա ռող շնե րը:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Ա լա րիա նե րը տի րոջ ա ղի նե րի 
վրա թող նում են խիստ ար տա հայտ ված մե խա նի կա կան ազ դե ցութ յուն, ո րի 
հետ ևան քով խան գար վում է մար սո ղութ յու նը: Ակն հայտ են նաև նրանց կող
մից տի րոջ օր գա նիզ մի վրա տրո ֆիկ, թու նա վոր, ներկ րա կան և  ա լեր գիա կան 
ազ դե ցութ յուն նե րը: Հի վանդ շնե րի մոտ նկատ վում են փոր լու ծի, հյուծ վա
ծութ յան և  եր բեմն էլ ներ վա յին նշան ներ:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Հի վան դութ յու նը ախ տո րո շում են հա մա ճա րա կա բա նա
կան տվյալ նե րի, կլի նի կա կան նշան նե րի և կղկ ղան քի ֆլո տա ցիոն մե թոդ նե
րով հե տա զո տութ յան տվյալ նե րի հի ման վրա: Ըն կած կեն դա նի նե րին հեր ձե
լիս ա ղի նե րի լու սանց քում հայտ նա բեր վում են ա լա րիա նե րը: 

ԲՈՒԺՈՒՄԸ:
 Ա րե կո լին0.002գ/կգ դե ղա չա փով, միան վագ, 1618 ժամ քաղ ցած դիե

տա յից հե տո, կա թով կամ էլ բոլ  յուս նե րի ձևով:
 Ա տա զոլֆոր տե՝ մեկ հա բը 7 կգ քա շին, միան վագ:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Ար գել վում է շնե րին կե րակ րել հի վան դութ յան հա
րուց չի  պա հես տա յին տե րե րի  մուշ տա կա տու գա զան նե րի մսով: Հի վանդ 
կամ էլ ճիճ վա թափ ված կեն դա նի նե րի կղկղան քը այ րում կամ էլ են թար կում 
են կեն սա ջեր մա յին մշակ ման: Ա լա րիո զով հի վանդ կեն դա նի ներ հայտ նա բե րե
լու դեպ քում նրանց են թար կում են ճիճ վա թա փութ յան:

25․2․2․2 ՑԵՍՏՈԴՈԶՆԵՐ
25․2․2․2․1 ՄՍԱԿԵՐՆԵՐԻ ՄԵԶՈՑԵՍՏՈԻԴՈԶ
Մ սա կեր նե րի  մե զո ցես տոի դո զի հա րու ցի չը պատ կա նում է Mesocestoidata 

են թա կար գին, Mesocestoididae ըն տա նի քին։ Սե ռա հա սուն որ դե րը (ե րի զոր
դե րը կամ ցես տոդ նե րը) մա կա բուծ վում են վերջ նա կան տե րե րի ա ղիք նե րում, 
իսկ տետ րա տի րի դիու մը՝ լրա ցու ցիչ մի ջանկ յալ տե րե րի կրծքի և  ո րո վայ նի 
խո ռոչ նե րում, ստո ծա նում, ար յու նա տար ա նոթ նե րի պա տում, ա ղե պա տում, 
վա հա նաձև գեղ ձում, լ յար դում և  ավ շա յին հան գույց նե րում:

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հա րու ցիչ նե րը մի քա նիսն են, բայց 
ա ռա վել հա ճախ հան դի պում է Mesocestoides lineatusը, ո րի եր կա րու թյու
նը հաս նում է 2,5 մ, և ս կո լեք սը զին ված չէ: Հա սուն հատ ված նե րում ար գան
դը պար կան ման է և տե ղա կայ ված է հատ վա ծի կենտ րո նում: Հեր մոֆ րո դիտ 
հատ ված նե րը քա ռանկ յու նի են, իսկ հա սուն նե րը նման են ձմե րու կի: Ձ վե րը 
օ վա լաձև են, պատ ված նուրբ թա ղան թով, եր կա րու թյու նը՝ 0,039, իսկ լայ
նութ յու նը 0,028մմ  է:

Ին վա զիոն թրթու րը՝ տետ րա տի րի դիու մը եր կա րա վուն է, ա ռաջ նա մա սում 
լայ նա ցած, որ տեղ տե ղա կայ ված է ծծան նե րով զին ված սկո լեք սը: Տետ րա տի
րի դիու մի եր կա րութ յու նը տա տան վում է 519սմ սահ ման նե րում:

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Վերջ նա կան տե րե րը՝ շու նը, կա տուն, գայ լը, աղ վե սը և մոր
թա տու գա զան նե րը ար տա քին մի ջա վայր են ար տա նե տում հա րուց չի հա սուն 
հատ ված նե րը կամ ձվե րին, ո րոնք կլան վում են մի ջանկ յալ տե րե րի օ րի բա տի
դա յին տզե րի կող մից: Տ զե րի օր գա նիզ մում 4 ամս վա ըն թաց քում ձևա վոր վում 
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են ցիս տի ցեր կոիդ նե րը: Այ նու հետև օ րի բա տի դա յին տզե րը կե րի մի ջո ցով ընկ
նում են լրա ցու ցիչ մի ջանկ յալ տե րե րի՝ երկ կեն ցաղ նե րի, սո ղուն նե րի, թռչուն
նե րի և կր ծող նե րի օր գա նիզմ, որ տեղ և ձ ևա վոր վում են ին վա զիոն տետ րա
տի րի դիում նե րը: Թռ չուն նե րի օր գա նիզ մում թրթուր նե րը տե ղա կայ վում են 
թո քե րում: Վերջ նա կան տե րե րը վա րակ վում են ու տե լով ին վա զիոն թրթուր նե
րով վա րակ ված լրա ցու ցիչ մի ջանկ յալ տե րե րին, ո րոնց բա րակ ա ղիք նե րում 
հա րու ցիչ նե րը 2230 օր վա ըն թաց քում դառ նում են սե ռա հա սուն:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հի վան դութ յու նը ա ռա վել տա րած ված է 
Ռու սաս տա նում և  եվ րո պա կան երկր նե րում: Եր բեմն վերջ նա կան տե րե րը 
պա տա հա կա նո րեն կլա նե լով ցիս տի ցեր կոիդ նե րով վա րակ ված օ րի բա տի դա
յին տզե րին՝ դրանց կրծքի և  ո րո վայ նի խո ռոչ նե րում ձևա վոր վում է տետ րա
տի րի դիու մը: Շ նե րը և կա տու նե րը այս հի վան դութ յամբ հա ճախ վա րակ վում 
են ու տե լով վա րակ ված կրծող նե րին:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Ա ղիք նե րում, որ դե րի տե ղա կայ
ման հատ ված նե րում, ա ռա ջա նում են լոր ձա թա ղան թի կազ մա փո խութ յուն ներ 
և մե ռուկ ներ: Ա ղիք նե րի գեղ ձա յին բջիջ նե րի գոր ծու նեութ յան խան գար ման 
հետ ևան քով ա ռա ջա նում է դիս բակ տե րիոզ: Հի վանդ կեն դա նի նե րի մոտ նկատ
վում են փսխում ներ և մար սո ղու թյան խան գար ման այլ նշան ներ, ինչ պես նաև 
կա տա ղութ յուն հի վան դու թյու նը հի շեց նող ներ վա յին եր ևույթ ներ: 

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Ըն կած կեն դա նի
նե րին հեր ձե լիս կրծքի վան դա կում և  ո րո վայ նի խո ռո չում հայտ նա բե րում են 
դեղ նա վուն տրան սու դատ, լ յար դը՝ ճար պա յին կազ մա փո խու թյան են թարկ
ված, փայ ծա ղը՝ ծա վա լով մե ծա ցած, թո քե րում՝ հի պե րե միա և  այ տուց:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Կեն դա նութ յան օ րոք կղկղան քը հե տա զո տում են Ֆ յու լե բոռ
նի մե թո դով: Այս որ դե րին այլ հա րու ցիչ նե րից տար բե րա կում են հա սուն հատ
ված նե րի ար տա քին տես քով, ո րոնք ի րենց ձևով հի շեց նում են ձմե րու կի սեր մեր:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Բու ժում են մյուս ցես տո դոզ նե րի ժա մա նակ ա ռա ջարկ վող 
դե ղա մի ջոց նե րով:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Ար գե լում են շնե րին և կա տու նե րին կե րակ րել կրծող
նե րի կամ էլ մոր թա տու գա զան նե րի դիակ նե րով: Ոչն չաց նում են կր ծող նե րին:

25․2․2․2․2 ԿԱՏՈՒՆԵՐԻ ՀԻՏԱՏԻԳԵՐՈԶ
Կա տու նե րի Հի տա տի գե րոզ հի վան դութ յամբ հիմ նա կա նում տա ռա պում 

են կատ վազ գի նե րը, հատ կա պես՝ տնա յին կա տուն: Հա րու ցի չը պատ կա նում Է 
Taeniata են թա կար գին և Taeniidae ըն տա նի քին: Սե ռա հա սուն որ դե րը մա կա
բուծ վում են վերջ նա կան տե րե րի բա րակ ա ղիք նե րում, իսկ նրա թրթուր նե րը՝ 
մի ջանկ յալ տե րե րի կրծող նե րի լ յար դում, կրծքի և  ո րո վայ նի խո ռոչ նե րում:

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Հա րու ցի չը Hydatigena taeniaformis (H. 
fasciolaris) 1560սմ  եր կա րութ յամբ և 56մմ լայ նութ յամբ որդ է, ո րի սկո լեք սը 
զին ված է 2652 հատ, երկ շարք դա սա վոր ված կե ռիկ նե րով: Այս հա րուց չի մոտ 
սկո լեք սից ան մի ջա կա նո րեն սկիզբ են առ նում հատ ված նե րը: Հա սուն հատ
ված նե րում ար գան դը տա լիս է 1618 ճյու ղա վո րում: Կր ծող նե րի օր գա նիզ մում 
ստրո բի լո ցեր կի եր կա րութ յու նը տա տան վում Է 56սմ սահ ման նե րում և ն րա 
մար մի նը կեղծ հատ վա ծա վոր ված է: Ստ րո բի լո ցեր կի գլխա յին ծայ րը ա վարտ
վում Է զին ված սկո լեք սով, իսկ պո չը՝ բշտան ման գո յա ցութ յամբ: 

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Մի ջանկ յալ տե րե րը՝ կրծող նե րը վա րակ վում են կե րի հետ 
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կլա նե լով կատ վազ գի նե րի կղկղան քի մի ջո ցով ար տա զատ ված հատ ված նե րը 
կամ ձվե րը, ո րոն ցից նրանց ա ղիք նե րում ար տա զատ ված օն կոս ֆե րան գաղ
թում է դե պի լ յարդ, ո րո վայ նի ու կրծքի խո ռոչ ներ, որ տեղ և ձ ևա վոր վում են 
ին վա զիոն ստրո բի լո ցերկ նե րը: Վերջ նա կան տե րե րը վա րակ վում են՝ ու տե լով 
կրծող նե րին կամ էլ մուշ տա կա տու գա զան նե րի մսե ղի քը կամ ներ քին օր գան
նե րը: Հա րու ցիչ նե րը սե ռա հա սուն են դառ նում 3480 օր վա ըն թաց քում, իսկ 
կյան քի տևո ղութ յու նը կազ մում է 724 ա միս:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հա յաս տա նում հի տա տի գե րո զը կա տու
նե րի շրջա նում բա վա կա նին տա րած ված հի վան դութ յուն է: Ին վա զիա յի էքս
տեն սի վութ յու նը կազ մում է 20%:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Տի րոջ օր գա նիզ մի վրա այս որ
դե րը թող նում են մե խա նի կա կան, թու նա վոր, ա լեր գիա կան և տ րո ֆիկ ազ դե
ցութ յուն: Ա ռա վել ծանր հի վան դա նում են ե րի տա սարդ կա տու նե րը, ո րոնց մոտ 
նկատ վում են ա ռատ թքա հո սութ յուն, փոր լուծ, ո րո վայ նի պա տի ար տա հայտ
ված ցա վազ գա ցութ յուն և տե սա նե լի լոր ձա թա ղանթ նե րի գու նա տութ յուն: Ան
կում նե րը ա ռա ջա նում են ա ղիք նե րի ա նան ցա նե լիութ յան հետ ևան քով:

Կեն դա նա նոց նե րում այս հի վան դութ յու նից ար ձա նագր վում են սպի տակ 
մկնե րի և  առ նետ նե րի  զանգ վա ծա յին ան կում ներ:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Հեր ձե լիս կա տու
նե րի ա ղիք նե րում հայտ նա բեր վում են պա տե րին ամ րա ցած որ դե րը։ Ա ղիք
նե րը լի նում են կա տա ռահե մո ռա գիկ բոր բոք ման վի ճա կում: Մի ջանկ յալ 
տե րե րին՝ մկնե րին և  առ նետ նե րին հեր ձե լիս լ յար դի վրա հայտ նա բեր վում են 
սպի տա կադեղ նա վուն, ոս պի հա տի կի մե ծութ յան բշտեր, ո րոն ցում տե ղա
կայ ված են լի նում ստրո բի լո ցերկ նե րը:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Ախ տո րո շում են հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րով, ինչ
պես նաև՝ կղկղան քում հայտ նա բե րե լով հա րուց չի հատ ված ներ կամ էլ ձվեր:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Բուժ ման հա մար կա տու նե րին ճիճ վա թա փութ յան են են թար
կում ճիճ վա մուղ դե ղա մի ջոց նե րով․

 Ա տա զոլ 25մգ/կգ
 Վոր մոլ 5մլ/3կգ զանգ վա ծին։

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Ոչն չաց նում են կրծող նե րին, ար գե լում են կա տու նե
րի մուտ քը մոր թա տու գա զան նե րի բու ծա րան ներ։

25․2․2․2․3 ՄՍԱԿԵՐՆԵՐԻ ՏԵՆԻԴՈԶՆԵՐ
25․2․2․2․3․1 ՇՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՏՈՒՆԵՐԻ ԴԻՊԼԻԴԻՈԶ
Հի վան դութ յու նը հա րու ցում են շնե րի ե կա տու նե րի բա րակ ա ղիք նե րում 

Dipylidiidae ըն տան քին պատ կա նող ցես տոդ նե րը:
ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Dipylidium caninumը գոր շաս պի տա

կա վուն, 4070սմ  եր կա րութ յուն ե 3մմ լայ նութ յուն ու նե ցող որդ է: Գլ խի կը 
զին ված է չորս շար քե րով դա սա վոր ված կե ռիկ նե րով: Սե ռա կան օր գան նե րը 
զույգ են, բաց վում են հատ ված նե րի կողմ նա յին մա սում: Հա սուն հատ ված
նե րը նման վում են վա րուն գի սեր մե րին, ո րոն ցում գտնվում են 821 հատ ձու 
պա րու նա կող կո կոն նե րը: Ձ վե րի տրա մա գի ծը 0,0250,03մմ  է, ո րոնց ներ սում 
տե ղա կայ ված է ե րեք զույգ կե ռիկ նե րով զին ված սաղ մը՝ օն կոս ֆե րան:

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Դի պի լի դիա նե րը կեն սա հել մինթ ներ են, ո րոնց մի ջանկ
յալ տե րերն են հան դի սա նում շան, կատ վի և մար դու լուն և շ նե րի մա զա
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կե րը: Այս հել մին թո զով վա րակ վում է նաև մար դը: Կո կոն ներ պա րու նա կող 
հա սուն հատ ված նե րը կղկղան քի հետ կամ ինք նու րույն ընկ նե լով ար տա քին 
մի ջա վայր՝ կլան վում են լվի թրթուր նե րի կող մից: Հա րուց չի ձվից դուրս ե կած 
թրթուր նե րը զար գա նում են մի այն լվի հարսն յա կի օր գա նիզ մում, իսկ ին վա
զիոն ցիս տի ցեր կոի դի են վե րած վում  ի մա գո յի օր գա նիզ մում:

Վերջ նա կան տե րե րը վա րակ վում են՝ կուլ տա լով ին վա զիոն ցիս տի ցեր
կոիդ ներ պա րու նա կող հա սուն լվե րին կամ էլ մա զա կեր նե րին, ո րոնց բա րակ 
ա ղիք նե րում այս որ դե րը սե ռա հա սուն են դառ նում 1,52 ամս վա ըն թաց քում: 
Վերջ նա կան տե րե րի բա րակ ա ղիք նե րում այս որ դե րը մա կա բուծ վում են մի 
քա նի ա միս:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Մ սա կեր նե րի դի պի լի դիո զը աշ խար հում 
խիստ տա րած ված ճիճ վա յին հի վան դութ յուն է: Հա րուց չի ձվե րի ար տա քին 
մի ջա վայ րում տա րած մա նը նպաս տում են թա փա ռող շնե րը և կա տու նե րը: 
Դի պի լի դիո զով կեն դա նի նե րի վա րա կու մը տե ղի է ու նե նում շուրջ տա րի: Ին
վա զիա յի ին տեն սի վութ յու նը մեկ կեն դա նու մոտ հաս նում է մե կից մինչև մի 
քա նի տասն յակ նմու շի: Դի պի լի դիոզ հի վան դութ յու նը մեծ տա րա ծում ու նի 
նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Դի պի լի դիա նե րը ի րենց հզոր 
ֆիքս ման ա պա րա տի մի ջո ցով վնա սում են բա րակ ա ղիք նե րի լոր ձա թա ղան
թը, գրգռե լով ներ վա վեր ջույթ նե րը, ո րի հետ ևան քով խախտ վում են ա ղիք
նե րի հյու թա զա տա կան և շար ժո ղա կան ֆունկ ցիա նե րը: ժա մա նա կի ըն
թաց քում որ դե րի ֆիքս ման տե ղե րում հե տա ճի են են թարկ վում ա ղե պա տի 
լոր ձա թա ղան թի բջիջ նե րը: Ա ղիք նե րում, եր բեմն, որ դե րի մե ծա քա նակ կու
տա կում նե րը պատ ճառ են հան դի սա նում ա նան ցա նե լիութ յան, ներբ նում
նե րի և  ո լո րում նե րի ա ռա ջաց ման: Որ դե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան և տի րոջ 
օր գա նիզ մի խան գար ված նյու թա փո խա նա կու թյան ար գա սիք նե րը թու նա
վոր ման պատ ճառ են դառ նում: Կեն դա նի նե րի մոտ նկատ վում են փսխում
ներ, մար սո ղութ յան խան գար ման, հյուծ վա ծութ յան և ներ վա յին նշան ներ:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Ա ղիք նե րի պա տե
րը հաս տա ցած, կնճռոտ ված են, որ դե րի ամ րաց ման հատ ված նե րում հայտ
նա բեր վում են ար յան զե ղում ներ: Ն կատ վում են ա ղիք նե րի խցան ման, ներբն
ման կամ էլ ո լոր ման նշան ներ:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Կեն դա նի նե րի կեն դա նութ յան օ րոք հի վան դութ յու նը 
ախ տո րո շում են կղկղան քում հայտ նա բե րե լով կո կոն ներ պա րու նա կող հատ
ված ներ, իսկ կո կոն նե րին ան ջա տե լու նպա տա կով կղկղան քը հե տա զո տում են 
Ֆ յու լե բոռ նի մե թո դով:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Ա ռա ջարկ վում են հետև յալ դե ղա մի ջոց նե րը․
 Ա տա զոլ ֆոր տե 1 հա բը 7կգ զանգ վա ծին, ներ քին, միան վագ;
 Պա րաք յուս տել պլյուս – 510կգ զանգ վա ծին 1 հաբ, 1020կգ  2 հաբ, 20

30կգ  3 հաբ, 3040կգ  4 հաբ, ներ քին, միան վագ;
 Ա րե կո լի նի ա ղեր  0,002գ/կգ դե ղա չա փով, ներ քին, բոլ  յու սի ձևով, միան

վագ, 12 ժամ քաղ ցած դիե տա յից հե տո:
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Ու շադ րութ յուն է դարձ վում կեն դա նի նե րի պահ

ված քին, հա ճա խա կի փո խում են կեն դա նի նե րի տակ փռվող գոր գե րը: Շ նե
րի բնե րը կամ վան դակ նե րը ախ տա հա նում են կար բո ֆո սի 0,5%, քլո րո ֆո սի 
1% լու ծույթ նե րով։ Այս լու ծույթ նե րով նաև ոչն չաց նում են կեն դա նի նե րի վրա 
մա կա բուծ վող լվե րին: Լ վե րի նկատ մամբ լավ արդ յունք է ստաց ված․
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 Պեր մետ րի նի 0.05% կա խու կի;
 Էկ տո մի նի 11000ի; 
 Նեոս տո մո զա նի 1։200 լու ծույթ նե րի օգ տա գոր ծու մից. 

Հետ ևում են, որ պես զի թա փա ռող կեն դա նի նե րը չներ թա փան ցեն տա նիք
ներ և ն կուղ ներ։

25․2․2․2․4 ՄՍԱԿԵՐՆԵՐԻ ԴԻՖԻԼԻԲՈԹՐԻՈԶՆԵՐ
Մ սա կեր նե րի դի ֆի լի բոթ րիո զը հա րուց վում է Pseudophyllideae են թա կար

գին, Diphylfobothriidae ըն տա նի քին պատ կա նող մի քա նի տե սա կի ցես տոդ
նե րի կող մից: Եր բեմն այս հի վան դութ յամբ վա րակ վում է նաև մար դը: Հա րու
ցիչ նե րը տե ղա կայ վում են վերջ նա կան տե րե րի բա րակ ա ղիք նե րում:

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հա րուց չի 
 Diphyllobothrium latumի եր կա րութ յու նը շնե րի մոտ հաս նում է 10մ, իսկ 

լայ նութ յու նը՝ 1,5սմ, իսկ մուշ տա կա տու գա զան նե րի մոտ այն կա րող Է հաս
նել մինչև 1,5մ: Գլ խի կի վրա տե ղա կայ ված են եր կու խոր ճեղ քե րը բոտ րիա
նե րը: Հատ ված նե րը կարճ և լայն են, դրանց կողմ նա յին մա սե րում, կե տե րի 
ձևով տե ղա կայ ված են 700800 սերմ նա ծո րան նե րը: Հատ վա ծի կենտ րո նում 
բաց վում են սե ռա կան ե րեք ճեղ քե րը՝ ա րա կա նը, հեշ տո ցը և  ար գան դը: 

 D. minusը ա վե լի փոքր, 26սմ  եր կա րութ յան, 11 մմ լայ նութ յան դարչ նա
գույն որդ է: Հատ ված նե րի ծայ րա մա սի լայ նութ յու նը հի շեց նում է սղո ցի:

 D. strictumի կամ նեղ ժա պա վե նաձև որ դի եր կա րութ յու նը հաս նում է 
47սմ, լայ նութ յու նը՝ 4մմ: Հա սուն հատ ված նե րը եր կա րուկ են:

 D. tungussicumի եր կա րութ յու նը հաս նում է 63սմ, լայ նութ յու նը՝ 36մմ; 
Հատ ված նե րը կարճ ես, իսկ ձվե րը նման են ըն կույ զի:

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ։ Բո լոր ժա պա վե նաձև որ դե րը կեն սա հել մինթ
ներ են: Վերջ նա կան տե րե րի՝ շուն, կա տու, աղ վես, մոր թա տու գա զան ներ և 
մարդ, ար տա թո րան քի հետ ար տա քին մի ջա վայր ար տա զատ ված ձվե րը ընկ
նե լով ջրա յին մի ջա վայր, ձվում 2025 օր վա ըն թաց քում զար գա նում է կլոր, 
թար թիչ նե րով պատ ված և  ե րեք զույգ կե ռիկ նե րով զին ված կո րա ցի դիու մը, 
ո րը լքե լով ձուն՝ սկսում է լո ղալ ջրում: Մի ջանկ յալ տե րե րը՝ խեց գետ նա կեր
պե րը կուլ տա լով կո րա ցի դիու մը, դրանց օր գա նիզ մում 1420 օր վա ըն թաց
քում զար գա նում է հա րուց չի թրթու րա յին զար գաց ման ա ռա ջին ձևը՝ պրո
ցեր կոի դը, այ նու հետև խեց գետ նա կեր պե րը կլան վում են քաղց րա համ ջրե րի 
ձկնե րի կող մից, ո րոնց ա ղիք նե րից պրո ցեր կոիդ նե րը թա փան ցում են դրանց 
մկան ներ, լ յարդ, են թա մաշ կա յին բջջանք, ան գամ ձկնկի թի մեջ, որ տեղ և 
ձ ևա վոր վում են 610մմ  եր կա րութ յուն ու նե ցող ին վա զիոն պլե րո ցեր կոիդ նե
րը: Վերջ նա կան տե րե րը վա րակ վում են ու տե լով ին վա զիոն պլե րո ցեր կոիդ
նե րով վա րակ ված ձկնե րին: Շ նե րի բա րակ ա ղիք նե րում լայն ե րի զոր դը սե ռա
հա սուն է դառ նում 1323, աղ վես նե րի՝ 1636, մուշ տա կա տու գա զան նե րի մոտ՝ 
2126 և վեր ջա պես մար դու մոտ 60 օր վա ըն թաց քում: Այս որ դե րը մարդ կանց 
մոտ մա կա բուծ վում են 29 տա րի, շնե րի մոտ՝ 394 օր, մուշ տա կա տու գա զան
նե րի մոտ՝ 389 օր, աղ վես նե րի մոտ՝ 112 օր և կա տու նե րի մոտ՝ 2127 օր:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Դի ֆի լո բոթ րիոզ հի վան դութ յու նը լայ նո
րեն տա րած ված է Ֆ րան սիա յում, Շ վեյ ցա րիա յում, Ի տա լիա յում, Ֆին լան դիա
յում, ՝ Ճա պո նիա յում, Աֆ րի կա յում, Հ յու սի սա յին Ա մե րի կա յում, Ուկ րաի նա յում, 
Մերձ բալթ յան հան րա պե տութ յուն նե րում և Ռու սաս տա նում: Մարդ կանց  մոտ 
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ա ղիք նե րում հայտ նա բե րել են մինչև 100 հատ լայն և 477 հատ տուն գուս յան 
լայն ե րի զորդ ներ: Հա յաս տա նում այս հի վան դութ յու նը չի նկա րագր վել:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Ժա պա վե նաձև որ դե րը տի րոջ ա ղիք նե րի վրա 
թող նում են զգա լի մե խա նի կա կան ազ դե ցութ յուն, ընդ հուպ մինչև ան ցա
նե լիու թ յան ա ռա ջա ցու մը: Ի րենց ճեղ քե րով դրանք խոր վնաս վածք ներ են 
հասց նում ա ղե պա տի լոր ձա թա ղան թին, ո րի հետ ևան քով ա ռա ջա նում են 
ա ղիք նե րի կա տա ռաար յու նա յին բոր բո քում ներ: Այս որ դե րի նյու թա փո խա
նա կութ յան ար գա սիք նե րը օժտ ված են զգա լի հա կած նա յին հատ կութ յամբ, 
ո րի հետ ևան քով ա ռա ջա նում են տա րաբ նույթ ա լեր գիա կան եր ևույթ ներ: 
Դ րանց առ կա յու թյան պայ ման նե րում փո փո խու թյան է են թարկ վում ա ղիք
նե րի միկ րոֆ լո րա յի տե սա կա յին կազ մը, խան գար վում է հյու թա զա տութ յու
նը. ո րը և հե տա գա յում դիս բակ տե րիո զի ա ռա ջաց ման պատ ճառ է դառ նում: 
Հի վանդ կեն դա նի նե րի մոտ ա ռա ջա նում է ցիան կո բա լա մի նի պա կա սութ յուն 
և, հետ ևա բար, նաև սա կա վար յու նութ յուն:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Կեն դա նի նե րը լի նում են մերթ ընկճ ված, մերթ գերգրգռ
ված վի ճա կում, ա խոր ժա կը այ լա սեր վում է, նի հա րում են, խան գար վում է 
մար սո ղա կան խո ղո վա կի գոր ծու նեութ յու նը: Ար յան մեջ նվա զում են է րիթ
րո ցիտ նե րի, հե մոգ լո բի նի քա նակ նե րը, ա վե լա նում են լեյ կո ցիտ նե րը: Դան դա
ղում են հի վանդ մատ ղաշ նե րի աճն ու զար գա ցու մը;

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Բա րակ ա ղիք նե րի 
լոր ձա թա ղան թը հաս տա ցած, կա տա ռաար յու նա յին բոր բոք ման վի ճա կում, 
հա րուց չի ամ րաց ման տե ղե րում նկատ վում են ար յան զե ղում ներ, խո ցեր և  
այլն: Շ ճա թա ղանթ նե րը և լոր ձա թա ղանթ նե րը գու նազրկ ված են:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։  Ախ տո րո շում են հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րով, 
իսկ կղկղան քում հա րուց չի ձվե րը հայտ նա բե րում են ֆլո տա ցիոն մե թոդ նե
րով։ Հարս տաց ման հա մար նպա տա կա հար մար է օգ տա գոր ծել հի պո սուլ
ֆի տի 64% լու ծույ թը Ախ տո րո շու մը ամ բող ջա կա նաց նում են հերձ ման տվ
յալ նե րը: Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում, պլե րո ցեր կոիդ նե րը հայտ նա բե րե լու 
նպա տա կով հե տա զո տում են մի ջանկ յալ տե րե րի՝ ձկնե րի ո րո վայ նի խո ռո չը, 
ձկնկի թը, ա ղիք նե րի մա կե րե սը, ստա մոք սը և լ  յար դը: Պ լե րո ցեր կոիդ նե րը 
610մմ  եր կա րութ յան, բաց մոխ րա գույն թրթուր ներ են, ո րոնք ա զատ վի ճա
կում հայտ նա բեր վում են վե րը թվարկ ված օր գան նե րի մա կե րե սին, իսկ պար
կե րի ձևով՝ ձկնկի թում և մ կան նե րում: Թր թուր նե րը ակ տի վա նում են 2830° 
ջեր մութ յուն ու նե ցող ֆի զիո լո գիա կան լու ծույ թում:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Կեն դա նի նե րին ճիճ վա թա փում են ճիճ վա մուղ դե ղա մի ջոց նե րով․
 Բ րո մաջ րած նա յին ա րե կո լի նով։
 Ֆե նա սա լով։
 Պ րա զիկ վան տե լով։
 Ա տա զոլֆոր տեով։
 Ալ բեն դա զո լով։ 

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Հի վան դութ յան տա րած մա նը նպաս տում են մար դը և 
ջ րամ բար նե րի շուրջ կա ռուց ված գա զա նա բու ծա կան ֆեր մա նե րը: Ար գել վում 
է մարդ կանց զու գա րան նե րի կա ռու ցու մը գե տե րի և ջ րամ բար նե րի ա փե րին: 
Ար գել վում է շնե րին և կա տու նե րին կե րակ րել պլե րո ցեր կոիդ նե րով վա րակ
ված հում ձկով: Պ լե րո ցեր կոիդ նե րով խիստ վա րակ ված ձու կը են թա կա է ոչն
չաց ման:
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25․2․2․3 ՆԵՄԱՏՈԴՈԶՆԵՐ
25․2․2․3․1 ՄՍԱԿԵՐՆԵՐԻ ՏՈՔՍՈԿԱՐՈԶ
Տոք սո կա րոզ հի վան դութ յու նը հա րու ցում են Ascaridata են թա կար գին, 

Anisakidae ըն տա նի քին պատ կա նող, բա րակ ա ղիք նե րում մա կա բուծ վող կլոր 
որ դե րը կամ նե մա տոդ նե րը։

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Հա րու ցի չը՝ Toxocara canisը, մոխ րա
դեղ նա վուն որդ է: Ա րու նե րի պո չա յին ծայ րը կեռ է, ու նեն եր կու միան ման քիս
տեր: Բե րա նա յին ծայ րում առ կա են կու տի կու լա յին թևե րը (թա ղանթ), կե րակ
րա փո ղի և  ա ղիք նե րի միջև գտնվում է այս ըն տա նի քին բնո րոշ ստա մոք սը: 
Ա րու նե րի եր կա րութ յու նը՝ 510, է գե րի նը 1018սմ  է: Ձ վե րը կլոր, մուգ մոխ րա
դարչ նա գույն են, ծածկ ված ան հարթ թա ղան թով, չա փերն են՝ 0,0680,075մմ:

Առ յուծ նե րի և կա տու նե րի մոտ մա կա բուծ վում է Toxocara cati որ դը, ո րի 
ա րու նե րի եր կա րութ յու նը՝ 36, է գե րի նը 410սմ  է, ա րու նե րի մոտ առ կա են 
եր կու ան հա վա սար քիս տե րը:

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Վերջ նա կան տե րե րի կող մից, կղկղան քի հետ ար տա քին 
մի ջա վայր ար տա զատ ված հա րուց չի ձվե րը ին վա զիոն են դառ նում 815 օ րե
րի ըն թաց քում: Կե րի և ջ րի հետ ընկ նե լով շնե րի, աղ վես նե րի և  այլ մսա կեր
նե րի ստա մո քաա ղի քա յին հա մա կարգ, նրան ցից դուրս ե կած թրթուր նե րը 
կա տա րում են գաղթ լ յար դաթո քա յին ճա նա պար հով, սա կայն նրանց մի 
մա սը վա րակ ման 8 օ րը գաղթ են կա տա րում դե պի լ յարդ, թո քեր, ե րի կամ
ներ, մկան ներ և  այլ օր գան ներ, որ տեղ տե ղա կայ վե լով՝ պահ պա նում են ի րենց 
կեն սու նա կութ յու նը, բայց չեն զար գա նում: Այս թրթուր նե րը շնե րի օր գա նիզ
մում կեն սու նակ են մնում տա րի նե րով: Էգ շնե րի հղիա նա լու դեպ քում օր գա
նիզ մում պահ պան ված թրթուր նե րը, անց նե լով ար յան մեջ, հաղ թա հա րե լով 
պլա ցեն տար պատ նե շը՝ անց նում են պտղին, տե ղա կայ վե լով նրա թո քե րում, 
ուս տի շան ձա գե րը ծնվում են ար դեն տոք սո կա րո զով վա րակ ված վի ճա կում: 
Նո րա ծին ձա գե րը տոք սո կա րո զով կա րող են վա րակ վել նաև մոր կա թի մի
ջո ցով, այս դեպ քում թրթու րը ներ գաղթ այլևս չի կա տա րում: Հա րու ցիչ նե րը 
սե ռա հա սուն են դառ նում 29 օ րում: 

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ։ Տոք սո կա րո զի թրթուր նե րը էգ 
շնե րի օր գա նիզ մում ի րենց կեն սու նա կութ յու նը պահ պա նում են մինչև 385 
օր: Պ տու ղը տոք սո կա րո զով վա րակ վում է հղիութ յան 42 օ րը: Տոք սո կա րոզ 
հի վան դութ յու նը մեծ տա րա ծում ու նի աշ խար հում, այդ թվում նաև Հա յաս
տա նում, ին վա զիա յի էքս տեն սի վութ յու նը մեզ մոտ կազ մում է 89%: Հի վան
դութ յան տա րած մա նը նպաս տում է նաև շնե րի գլխա քա նա կի կտրուկ ա ճը 
և հա րուց չի ձվե րի խիստ կա յու նութ յու նը ար տա քին մի ջա վայ րի ան բա րեն
պաստ գոր ծոն նե րի նկատ մամբ:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Հա րուց չի թրթուր նե րը հղի 
է գե րի և ձա գե րի օր գա նիզ մում մաս սա յա կան գաղ թի ժա մա նակ մե խա նի կո
րեն վնա սում են ա ղիք նե րի լոր ձա թա ղան թի և  այլ օր գան նե րի, հատ կա պես՝ 
ըն կեր քի ար յան ա նոթ նե րը, իսկ սե ռա հա սուն որ դե րը վնա սում են ստա մոք
սի և  ա ղիք նե րի լոր ձա թա ղան թը, ա ռա ջաց նե լով ա ղիք նե րի, լե ղա ծո րան նե րի 
և  են թաս տա մոք սա յին գեղ ձի ծո րա նի խցա նում ներ: Գաղ թող թրթուր նե րը 
ի րենց հետ տար բեր օր գան ներ են ներկ րում միկ րոօր գա նիզմ ներ, իսկ դրանց 
փո խա նա կութ յան ար գա սիք նե րը տի րոջ օր գա նիզ մի վրա թող նում են ա լեր
գիա կան և թու նա վոր ազ դե ցութ յուն: Տոք սո կա րո զով հի վանդ ձա գե րի մոտ 
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ա խոր ժա կը այ լա սեր վում է, նկատ վում են նաև մար սո ղութ յան խան գար ման 
այլ նշան ներ: Կեն դա նի նե րը նի հա րում են, լի նում են ընկճ ված, ա ռա ջա նում 
են ջղակծ կում ներ, վեր ջա վո րութ յուն նե րի պա րեզ ներ և պա րա լիզ ներ։

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Ըն կած կեն դա նի նե
րին հեր ձե լիս ա ղիք նե րում հայտ նա բե րում են կա տա ռա յին և հե մո ռա գիկ բոր
բոք ման նշան ներ, ա ղիք նե րի պատռ վածք ներ, ո լո րում ներ, ներբ նում ներ և  այլն:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րով, կլի նի կա կան 
նշան նե րի և կղկ ղան քի լա բո րա տոր հե տա զո տութ յան տվյալ նե րի հի ման 
վրա: Հեր ձե լով ախ տո րո շում են ա ղիք նե րում, լե ղա ծո րան նե րով և  են թաս տա
մոք սա յին գեղ ձի ծո րա նում հայտ նա բե րե լով տոք սո կար ներ և դ րանց կող մից 
ա ռա ջա ցած ախ տա բա նա կան փո փո խութ յուն ներ:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Ն ման են տոք սաս կա րի դո զի բուժ
մա նը և կան խար գել մա նը:

25․2․2․3․2 ՄՍԱԿԵՐՆԵՐԻ ՏՈՔՍԱՍԿԱՐԻԴՈԶ
Մ սա կեր նե րի տոք սաս կա րի դոզ հի վան դութ յու նը հա րու ցում են Ascaridata 

են թա կար գին, Ascaridae ըն տա նի քին պատ կա նող և մ սա կեր նե րի բա րակ 
ա ղիք նե րում մա կա բուծ վող կլոր որ դե րը:

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հա րու ցի չը՝ Toxascaris leonina, գոր շա
դեղ նա վուն գույ նի, գլխա յին հատ վա ծում նեղ կողմ նա յին թևեր ու նե ցող որդ 
է, ա րու նե րի եր կա րութ յու նը՝ 47, է գե րի նը 610սմ  է: Հեշ տո ցը է գե րի մոտ բաց
վում է մարմ նի ա ռա ջա մա սում, ա րու նե րի մոտ քիս տե րը ի րար հա վա սար և 
զույգ են: Ձ վե րը կլոր են, ծածկ ված հաստ, հարթ թա ղան թով, եր կա րութ յու նը 
0,0750,085 մմ Է:

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Տոք սաս կա րիդ նե րը զար գա նում են ուղ ղա կի ճա նա պար
հով: Ար տա քին մի ջա վայր ըն կած ձվե րը ին վա զիոն են դառ նում 36 օ րե րի ըն
թաց քում, այ նու հետև կե րի կամ ջրի հետ ընկ նե լով վերջ նա կան տե րե րի օր
գա նիզմ, դրան ցից դուրս են գա լիս թրթուր նե րը և տե ղա կայ վում ա ղիք նե րի 
լոր ձա թա ղան թում, որ տեղ ե րեք ան գամ մաշ կա փոխ վե լուց հե տո վե րա դառ
նում են ա ղի քի լու սանցք և 34 շա բա թից դառ նում սե ռա հա սուն: Մկ նե րը այս 
հա րուց չի պա հես տա յին տե րերն են։

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Տոք սաս կա րի դոզ հի վան դութ յու նը մսա
կեր նե րի աշ խար հում ա մե նա տա րած ված ճիճ վա յին հի վան դութ յունն է, ո րով 
վա րակ վում են 6 ամ սա կա նից բարձր տա րիք ու նե ցող կեն դա նի նե րը: Տոք սա
կա րիդ նե րի ձվե րը խիստ կա յուն են ար տա քին մի ջա վայ րի ան բա րեն պաստ 
գոր ծոն նե րի նկատ մամբ, դրանք ան գամ զար գա նում են պղնձար ջաս պի, սու
լե մա յի, ա զո տաթթ վա յին նատ րիու մի և ք լո րա կան կա լիու մի խիտ լու ծույթ
նե րում: Ար տա թո րան քը 5% ֆե նո լի լու ծույ թով մշա կե լիս ձվե րը ոչն չա նում են 
միայն 22 օ րից:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Տոք սա կա րիդ նե րի թրթուր
նե րը ա ղիք նե րի լոր ձա թա ղան թի մեջ ներդր վե լիս մե խա նի կո րեն խախ տում 
են մար սո ղա կան գեղ ձե րի ամ բող ջա կա նութ յու նը, իսկ մե ծա հա սակ որ դե րը 
ա ղե պա տի ամ բող ջա կա նութ յու նը, ո րի հետ ևան քով խան գար վում է մար սո
ղութ յու նը: Հի վան դութ յա նը բնո րոշ կլի նի կա կան նշան ներն են սա կա վար յու
նութ յու նը, հյուծ վա ծութ յու նը և  ա խոր ժա կի այ լա սե րու մը:

ՎԱՐԱԿԱՄԵՐԺՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Տոք սաս կա րի դո զի վա րա կա մեր ժութ յու նը ուսում
նա սիր ված չէ:
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ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Ն ման են տոք սո
կա րո զի նշան նե րին:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Ախ տո րոշ ման հա մար կեն դա նի նե րի  ար տա թո րան քը   
հե տա զո տում  են Ֆ յու լե բոռ նի մե թո դով:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Մ սա կեր նե րի աս կա րի դա տոզ նե րը բու ժում են հետև յալ դե
ղա մի ջոց նե րով.

 Նիլ վերմ  մե ծա հա սակ շնե րին՝ 0,02գ/կգ դե ղա չա փով, միան վագ, ձա գե
րին՝ 0,01գ/կգ դե ղա չա փով, երկն վագ: Կա տու նե րին այս դե ղա մի ջո ցը նշա նա
կում են 0,010,015գ/կգ դե ղա չա փով, միան վագ:

 20% տետ րա մի զոլ գրա նուլ  յատ՝ շնե րին և կա տու նե րին 0,05գ/կգ դե ղա
չա փով միան վագ:

 Պի պե րա զի նի ա ղեր՝ 0,2գ/կգ դե ղա չա փով, ե ռան վագ:
 Ա տա զոլ ֆոր տե՝ 1 հա բը 7կգ քա շին, միան վագ: 

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Ձա գե րին ա ռա ջին ան գամ ճիճ վա թա փում են 2225 
օ րա կան, երկ րորդ ան գամ՝ 80 օ րա կան հա սա կում: Հ ղի շնե րին ճիճ վա թա
փում են ծնից մեկ ա միս ա ռաջ և ծնն դա բե րութ յու նից հե տո մեկ ա միս անց: 
Շի նութ յուն նե րը ախ տա հա նում են կծու նատ րիու մի կամ կա լիու մի 5% տաք 
լու ծույթ նե րով, մեկ քա ռա կու սի մետ րի հա մար ծախ սե լով մեկ լիտր: Ար գել
վում է շնե րին կե րակ րել վայ րի կեն դա նի նե րի և կր ծող նե րի մսով:

25․2․2․3․3 ՄՍԱԿԵՐՆԵՐԻ ՍՏՐՈՆԳԻԼՅՈԶՆԵՐ
25․2․2․3․3․1 ՈՒՆՑԻՆԱՐԻՈԶ ԵՎ ԱՆԿԻԼՈՍՏՈՄՈԶ
Մ սա կեր նե րի մար սո ղա կան խո ղո վա կի ստրոն գիլ  յա տոզ նե րից հայտ նի 

են Ուն ցի նա րիո զը և Ան կի լոս տո մո զը։ Ուն ցի նա րիոզ հի վան դութ յու նը հա
րուց վում է Uncinana stenocephala, իսկ ան կի լոս տո մոզ հի վան դութ յու նը՝ 
Ancylostoma caninurn կլոր որ դե րի կող մից, ո րոնք մա կա բուծ վում են շնե րի, 
կա տու նե րի և  այլ մսա կեր նե րի բա րակ ա ղիք նե րում։

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Ուն ցի նա րա նե րը բաց դեղ նա վուն, 
մինչև 6մմ  եր կա րութ յուն ու նե ցող որ դեր են, ո րոնց բե րա նա յին պա տի ճը շրջա
պատ ված է խի տի նա յին թեր թիկ նե րով: Ա րու նե րի սե ռա կան բուր սան կազմ ված 
է ե րեք թիե րից, ու նեն եր կու ի րար հա վա սար քիս տեր: է գե րի մար մի նը ա վարտ
վում է փշով: Ան կի լոս տոմ նե րը 21մմ  եր կա րութ յուն ու նե ցող որ դեր են, ո րոնց 
բե րա նա յին պա տի ճը շրջա պատ ված Է խի տի նա յին թեր թիկ նե րով։

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Վերջ նա կան տե րե րի ար տա թո րան քի հետ ար
տա քին մի ջա վայր ըն կած ձվե րում զար գա նում է թրթու րը, ո րը լքե լով ձուն, 
1530°C ջեր մաս տի ճա նի պայ ման նե րում 714 օր վա ըն թաց քում եր կու ան գամ 
մաշ կա փոխ վե լով դառ նում է ին վա զիոն; Կեն դա նի նե րը վա րակ վում են եր կու 
ճա նա պար հով ա ռա ջի նի դեպ քում թրթուր նե րը վերջ նա կան տե րե րի ա ղիք ներ 
են ընկ նում կե րի և ջ րի հետ, երկ րոր դի ժա մա նակ թրթուր նե րը վերջ նա կան 
տե րե րի օր գա նիզմ թա փան ցում են մաշ կի մի ջո ցով սկզբում անց նե լով ար յան 
մեջ, այ նու հետև թո քե րը և  այն տե ղից կրկին ի րենց վերջ նա կան մա կա բուծ ման 
վայ րը՝ բա րակ ա ղիք ներ: Վա րակ ման ա ռա ջին ճա նա պար հի դեպ քում այս որ
դե րը սե ռա հա սուն են դառ նում 1223, իսկ երկ րոր դի դեպ քում՝ 1630 օ րե րի 
ըն թաց քում։ Տի րոջ օր գա նիզ մում մա կա բուծ վում են մինչև 2 տա րի:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ: Հի վան դութ յուն նե րը տա րած ված 
են ա մե նուր, ա ռա վել հա ճախ վա րակ վում են կա պած շնե րը, այն էլ՝ 12 ամ սա
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կան հա սա կում: Այս հի վան դութ յուն նե րը հան դի պում են նաև Հա յաս տա նում:
ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ Հա րու ցիչ նե րի թրթուր նե րը 

ներ մաշ կա յին վա րակ ման դեպ քում վնա սում են ի րենց ճա նա պար հին հան դի
պող բո լոր հյուս վածք նե րը և  օր գան նե րը, միա ժա մա նակ ի րենց հետ ներկ րե
լով ախ տա ծին միկ րոօր գա նիզմ ներ: Հա սուն որ դե րը ի րենց հզոր բե րա նա յին 
ա պա րա տով կպչե լով ա ղե պա տին վնա սում են այն, խախ տե լով դրա ամ բող
ջա կա նութ յու նը: Այս որ դե րը հան դի սա նա լով հե մա տո ֆա գեր, պատ ճառ են 
դառ նում տի րոջ օր գա նիզ մում սա կա վար յու նու թյան ա ռա ջաց ման: Հի վանդ 
կեն դա նի նե րի ա խոր ժա կը նվա զում կամ այ լա սեր վում է, բնո րոշ նշան նե րից 
է ար յու նա յին լու ծը։ Մա զե րը կորց նում են ի րենց փայ լը և  է լաս տի կութ յու նը, 
տե սա նե լի լոր ձա թա ղանթ նե րը լի նում են գու նատ: Ներ մաշ կա յին վա րակ
ման դեպ քում թրթուր նե րի ներ թա փանց ման հատ ված նե րում ա ռա ջա նում են 
ուժեղ քոր և բոր բո քում ներ: Հի վանդ կեն դա նի նե րը հյուծ վում են և  ինք նա
թու նա վո րու մից սատ կում:

ՎԱՐԱԿԱՄԵՐԺՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Ու սում նա սիր ված չէ:
ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Ա ղիք նե րի պա

տե րը՝ հաս տա ցած, բոր բոք ված, հա րու ցիչ նե րի ամ րաց ման հատ ված նե րում 
նկատ վում են ար յան զե ղում ներ:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Կ յան քի ըն թաց քում ախ տո րո շում են կղկղան քը հե տա զո
տե լով Ֆ յու լե բոռ նի մե թո դով, հետ մա հու դիա կում հայտ նա բե րե լով որ դե րին:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Տես մսա կեր նե րի աս կա րի դա տոզ նե
րի բու ժու մը և կան խար գե լու մը:

25․2․2․3․4 ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՖԻԼԱՐՅԱՏՈԶՆԵՐ
25․2․2․3․4․1 ՇՆԵՐԻ ԴԻՐՈՖԻԼԱՐԻՈԶ
Հի վան դա նում են շնե րը և մուշ տա կա տու գա զան նե րը։ Հա րու ցի չը պատ

կա նում է Filanata են թա կար գին և Filariidae ըն տա նի քին: Կեն դա նի նե րի սրտի 
աջ փո րո քում, նա խասր տում, սա կավ՝ ձախ փո րո քում, թո քա յին զար կե րա
կում և պե րի կար դում մա կա բուծ վում է Dirofilaria immilisն, իսկ են թա մաշ
կա յին բջջան քում՝ D. repensը: Հ յու սի սա յին Ա մե րի կա յում այս հի վան դութ յու
նը այն քան է տա րած ված, որ սր տա յին հել մին թոզ նե րի բուժ ման նպա տա կով 
ստեղծ վել են հա տուկ, մաս նա գի տաց ված կլի նի կա ներ։

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Դին րո ֆի լա րիա նե րը բա րակ, մինչև 
35սմ  եր կա րութ յուն ու նե ցող, բաց դեղ նա վուն որ դեր են։ Միկ րո ֆի լա րիա նե
րի եր կա րութ յու նը հաս նում է մինչև 0,3մմ: Պո չա յին ծայ րը կո նաձև է, զին ված 
կողմ նա յին, նեղ թևե րով: Ա րու նե րի քիս տե րը զույգ են և  ան հա վա սար: Է գե
րի հեշ տո ցը բաց վում է գլխա յին ծայ րից 1.6542,762մմ հե ռա վո րութ յան վրա։ 
Է գե րը կեն դա նա ծին են:

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ։ Հա րուց չի վերջ նա կան տե րերն են շու նը, կա տուն, գայ լը, 
աղ վե սը, մուշ տա կա տու գա զան նե րը և  այլ վայ րի մսա կեր ներ: Դի րո ֆի լա րիո
զով կա րող է վա րակ վել նաև մար դը,  մի ջանկ յալ տե րերն են   Anopheles, Culex 
և Aedes սե ռե րին պատ կա նող մո ծակ նե րը: Հա րուց չի է գե րը տի րոջ ար յան մեջ 
ար տա զա տում են թրթուր նե րին, ո րոնք ծայ րա մա սա յին ար յան մեջ հիմ նա կա
նում կու տակ վում են ե րե կո յան և գի շե րա յին ժա մե րին, երբ ա վե լի ակ տի վա
նում են նրանց մի ջանկ յալ տե րե րը՝ մո ծակ նե րը։ Թր թուր նե րը ար յան հետ ընկ
նե լով մո ծակ նե րի օր գա նիզմ, անց նում են մալ պիգ յան ա նոթ նե րի մեջ, որ տեղ 
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կեր պա րա նա փոխ վե լով՝ վա րակ ման սկզբից 1112 օր անց տե ղա շարժ վում են 
դե պի մի ջա տի գլխա յին ծայր և կենտ րո նա նում նրա բե րա նա յին ա պա րա տում: 
Կեն դա նի նե րի վրա հար ձակ ման ժա մա նակ թրթուր նե րը, պատ ռե լով մո ծա
կի շրթե րը, անց նում են կեն դա նու օր գա նիզմ, սկզբում տե ղա կայ վե լով մաշ կի 
տակ, այ նու հետև ար յան կամ ավ շի մի ջո ցով տե ղաշ արժ վե լով տե ղա կայ վում 
են ի րենց մա կա բուծ ման հիմ նա կան վայ րում՝ սրտում: Ըստ ժա մա նա կա կից 
տվյալ նե րի, դի րո ֆի լա րիա յի թրթուր նե րը փո խանց վում են նաև լվե րի մի ջո
ցով։ Մաշ կից մինչև սրտում տե ղա կայ վե լը տևում է 85120 օր, սե ռա հա սուն են 
դառ նում 89 ամս վա ըն թաց քում, իսկ մա կա բուծ վում են 23 տա րի:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Դի րո ֆի լա րիո զը տա րած ված է աֆ րի կա
կան երկր նե րում, Հնդ կաս տա նում, Ռու սաս տա նի հա րա վա յին մար զե րում 
և մեր հար ևան երկր նե րում։ Հա յաս տա նում շնե րի մոտ այս հի վան դութ յու
նը ա ռա ջին ան գամ ու սում նա սիր վել է Եր ևա նի ա նաս նա բու ծա կանա նաս
նա բու ժա կան ինս տի տու տի մա կա բու ծա բա նութ յան ամ բիո նի դո ցենտ Վ․Վ․ 
Նա սի լո վա յի կող մից, հե տա զո տութ յուն նե րը շա րու նակ վել են 20002001 թթ: 
Ըստ ժա մա նա կա կից տվյալ նե րի, մինչև մեկ տա րե կան շնե րը այս հի վան
դութ յամբ չեն հի վան դա նում։ Հի վան դութ յու նը ա ռա վել շատ ար ձա նագր վում 
է որ սոր դա կան և ծա ռա յո ղա կան շնե րի մոտ: Ա ռա վել հա ճախ հի վան դա նում 
են կար ճա մազ շնե րը, բուլ դոգ նե րը, բոքս յոր նե րը,   դո բեր ման նե րը  և  այլն։   
Հե տա զո տութ յուն նե րի հի ման  վրա պարզ վել է, որ Եր ևա նում ա ռա վել հա
ճախ վա րակ վում են գեր մա նա կան հով վաշ նե րը։

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Դի րո ֆի լար պիա նե րը տե ղա կայ վե լով սրտում՝ մե
խա նի կո րեն վնա սում են էն դո կար դը, խա փա նե լով սրտի փա կա նա յին ա պա
րա տի աշ խա տան քը։ Սն վե լով տի րոջ ար յամբ, սա կա վար յու նութ յան ա ռա ջաց
ման պատ ճառ են դառ նում: Ն րանց կեն սա գոր ծու նեու թյան ար գա սիք նե րը 
խիստ ընկ ճող ազ դե ցութ յուն են գոր ծում կենտ րո նա կան նյար դա յին հա մա
կար գի վրա, թրթուր նե րի և սե ռա հա սուն որ դե րի տե ղա կայ ման վայ րե րում 
կա րող են ա ռա ջա նալ բոր բո քա յին եր ևույթ ներ:

ՎԱՐԱԿԱՄԵՐԺՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Ու սում նա սիր ված չէ։
ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ։ Հի վան դութ յու նը սո վո րա բար ու նե նում է քրո նի կա կան 

ըն թացք: Կեն դա նի նե րը հյուծ վում են, նրանց մոտ նկատ վում են սր տի գոր
ծու նեութ յան խան գար ման նշան ներ և չոր հազ։ Շ նե րը լի նում են ընկճ ված, 
ա ռա ջա նում են վեր ջա վո րութ յուն նե րի պա րեզ ներ և պա րա լիզ ներ։ Մա հը 
վրա է հաս նում հան կար ծա կի։ Են թա մաշ կա յին բջջան քի դի րո ֆի լա րիո զը ըն
թա նում է ա ռանց բնո րոշ կլի նի կա կան նշան նե րի:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Դի րո ֆի լա րիո զից 
ըն կած կեն դա նի նե րին հեր ձե լիս կրծքի և  ո րո վայ նի խո ռո չում հայտ նա բեր
վում են ջրգո ղութ յան և հիդ րո թո րաք սի նշան ներ։ Սիր տը բա ցե լիս աջ փո
րո քում հայտ նա բե րում են խրձե րով կու տակ ված որ դե րին։ Եր բեմն որ դե րը 
գլխա յին մա սով ծա կե լով միո կար դը՝ ներդր ված են լի նում պե րի կար դում, 
կամ էլ անց նե լով ստո ծա նու մի ջով, կի սով չափ տե ղա կայ ված են լի նում ո րո
վայ նի խո ռո չում:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րով և  ար յան լա բո րա
տոր հե տա զոտ ման ճա նա պար հով ար յու նը անհ րա ժեշտ է վերց նել միայն ե րե
կո յան ժա մե րին, ո րից պատ րաս տում են քսուկ և դի տում ման րա դի տա կի փոքր 
խո շո րաց ման տակ։ Կա րե լի է պատ րաս տել հաստ քսուք ներ և ներ կել ըստ Ռո մա
նովս կու: Հետ մա հու ախ տո րո շում են սրտում հայտ նա բե րե լով հա րու ցիչ նե րին:
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ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Արդ յու նա վետ չէ:
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Մո ծակ նե րի թռիչ քի ժա մա նա կա հատ վա ծում, կեն

դա նի նե րին մո ծակ նե րից պաշտ պա նե լու նպա տա կով, մշա կում են մի ջա տաս
պան և մի ջատ նե րին վա նող դե ղան յու թե րով։ Կեն դա նի նե րի վա րա կու մը դի
րո ֆի լար պիո զով կաս կա ծե լու դեպ քում մո ծակ նե րի թռիչ քի սկզբից 2025 օր 
անց են թա մաշկ նե րար կում են․

 Ի վո մեկ 1մլ/50կգ զանգ վա ծին դե ղա չա փով, ե ռան վագ, 30 օր ընդ մի ջու մով։

25․2․2․3․5 ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՕՆԽՈՑԵՐԿՈԶՆԵՐ
25․2․2․3․5․1 ՄՍԱԿԵՐՆԵՐԻ ԴԻՈԿՏՈՖԻՄՈԶ
Հի վան դութ յու նը հա րու ցում են Diotophymata են թա կար գին, Dioc to phy

midae ըն տա նի քին պատ կա նող կլոր որ դե րը, ո րոնք մա կա բուծ վում են շնե րի 
և  այլ մսա կեր նե րի ե րի կա մի տաշ տա կում, մի զար տա զա տիչ խո ղո վակ նե րում, 
մի զա փամ փուշ տում և  ո րո վայ նի խո ռո չում: Այս հա րու ցիչ նե րը եր բեմն կա
րող են հայտ նա բեր վել լ յար դում, ար յու նա տար ա նոթ նե րում և սր տում:

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հա րու ցի չը Dioctophyme renaleն 
գ լա նան ման, կար միր գույ նի որդ է: Է գե րի պո չը կեռ է, իսկ ա րու նե րի պո չը 
ա վարտ վում է զան գա կան ման բուր սա յով, ո րից դուրս է գա լիս քիս տը: Ա րու
նե րի եր կա րութ յու նը 140400մմ  է, իսկ է գե րի նը՝ 200մմ մինչև մեկ մետր:

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Հա րու ցի չը կեն սա հել մինթ է, ո րի մի ջանկ յալ տերն է սա
կա վա խո զա նա վոր նե րի Branchobdellidae ըն տա նի քին պատ կա նող որ դը: 
Հա րու ցի չը ու նի նաև պա հես տա յին տե րեր՝ ձկնե րը, ո րոնց մկան նե րում 
թրթուր նե րը պա տի ճա վոր վե լով, եր կար ժա մա նակ պահ պա նում են ի րենց 
կեն սու նա կու թյու նը: Հի վանդ կեն դա նի նե րի մե զի հետ ար տա քին մի ջա վայր 
ըն կած ձվե րում ձևա վոր վում է թրթու րը, այ նու հետև ձվե րին կուլ են տա լիս 
հո ղա յին որ դե րը, ո րոնց ա ղիք նե րում ձվից դուրս են գա լիս թրթուր նե րը, 
անց նում են ար յան ա նոթ նե րը և մաշ կա փոխ վե լով՝ վե րած վում չոր րորդ աս
տի ճա նի ին վա զիոն թրթուր նե րի: Վերջ նա կան տե րե րը վա րակ վում են ու տե
լով մի ջանկ յալ կամ էլ պա հես տա յին տե րե րին, որ տեղ հա րուց չի թր թուր նե րը 
դուրս գա լով ար յան հոս քով ընկ նում են լ յարդ, այն տե ղից ո րո վայ նի խո ռոչ և 
վեր ջա պես թա փան ցում են ե րի կամ նե րի մեջ:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Մեծ քա նակ նե րով վերջ նա կան և մի ջանկ
յալ տե րե րի առ կա յութ յամբ է պայ մա նա վոր ված հի վան դութ յան լայն տա րա
ծու մը։ Հայտ նա բեր վել են այս հի վան դութ յամբ մարդ կանց և տա վա րի վա
րակ ման դեպ քեր։ Դիոկ տո ֆի մո զը հան դի պում է Անդր կով կա սում, Մի ջին 
Ա սիա յում, Հե ռա վոր Ար ևել քում, Սի բի րում և  այլն:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Գաղ թի ըն թաց քում հա րուց չի թրթուր նե րը վնա
սում են ա ղե պա տը, ար յան ա նոթ նե րը, լ յար դի պա րեն խի ման, իսկ տե ղա կայ
վե լով ե րի կամ նե րում՝ վնա սում են նրա լոր ձա թա ղան թը: Հե տա ճի են են թարկ
վում ե րի կա մի տաշ տա կը կամ էլ ամ բող ջա կան ե րի կա մը: Եր բեմն այս որ դե րը 
վնա սում են մի զա ծո րան նե րը, մի զա պար կը, ան գամ սիր տը:

ՎԱՐԱԿԱՄԵՐԺՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Ու սում նա սիր ված չէ:
ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Ա ռա ջա նում են կենտ րո նա կան նյար դա յին հա մա կար գի 

գոր ծու նեութ յան խան գար ման նշան ներ, ո րոնք ի րենց ար տա հայտ մամբ եր
բեմն հի շեց նում են կա տա ղութ յուն հի վան դութ յու նը: Շ նե րը կքում են, ե րի
կամ նե րի հատ վա ծը շո շա փե լիս նկատ վում է ար տա հայտ ված ցա վազ գա ցու
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թ յուն: Մե զը եր բեմն լի նում է ար յու նա յին և  ար տա զատ վում է բա ժին նե րով: 
Որ պես բար դա ցում՝ ա ռա ջա նում է ո րո վայ նա մի զի բոր բո քում:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ու սում նա սիր ված չեն:
ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Հի վան դութ յու նը ախ տո րո շե լու նպա տա կով հե տա զո

տում են հի վանդ կեն դա նի նե րից ստաց ված մե զը, ո րը մինչ հե տա զո տե լը 
ջրով նոս րաց նում են 1:1 կամ 1:2 հա րա բե րութ յամբ, թող նե լով 1215 րո պե: 
Այ նու հետև զգու շութ յամբ վերնստ ված քա յին հե ղու կը հե ռաց նում են, իսկ 
նստված քում հա րուց չի ձվե րին հայտ նա բե րե լու նպա տա կով այն հե տա զո
տում են ման րա դի տա կի տակ: Կա րե լի է նաև մեզ կենտ րո նա խու սել և հե տա
զո տել նստված քը: Հետ մա հու որ դե րին հայտ նա բե րում են ի րենց տե ղա կայ
ման վայ րե րում:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Մ շակ ված չէ, եր բեմն որ դե րին հե ռաց նում են վի րա բու ժա կան 
ե ղա նա կով: Ներ կա յումս այս հի վան դութ յան բուժ ման նպա տա կով ա ռա ջարկ
վում  է օգ տա գոր ծել․

 Ի վո մեկ,  
 Պ րա զիկ վան տել,  
 Լե վա մի զոլ, 
 Տետ րա մի զոլ և  այլ ճիճ վա մուղ դե ղա մի ջոց ներ:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ:  Ար գել վում է շնե րին կե րակ րել հում ձկով:
25․2․2․3․6 ՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ՄՈՐԹԱՏՈՒ ԳԱԶԱՆՆԵՐԻ ՏՐԻԽԻՆԵԼՅՈԶ
Մոր թա տու գա զան նե րի տրի խի նել  յոզ հի վան դութ յու նը հա րու ցում են 

Trichinella spiralis և Tr. pseudospiralis կլոր որ դե րը, ո րոնց թրթուր նե րը տե
ղա կայ վում են մի ջա ձիգ զո լա վոր մկան նե րում, իսկ հա սուն որ դե րը̀  բա րակ 
ա ղիք նե րի լու սանց քում կամ էլ դրանց են թա լոր ձա յին շեր տում: Տ րի խի նե լա
նե րի զար գա ցու մը ի րա կա նաց վում է նույն տի րոջ օր գա նիզ մում: Տ րի խի նել
յո զի նկատ մամբ ա նա պա հով տնտե սութ յուն նե րի վրա դրվում են սահ մա նա
փա կում ներ և  ի րա կա նաց վում հետև յալ մի ջո ցա ռում նե րը.

1) գա զա նա բու ծա կան ֆեր մա նե րի, ինչ պես նաև բնա կա վայ րե րի տա րածք
նե րը հա ճա խա կի մաքր վում են աղ բից, փոքր կեն դա նի նե րի դիակ նե րից, 
ոչնչաց վում են առ նետ ներն ու մկնե րը,

2) մոր թա տու գա զան նե րին չի թույ լատր վում կե րակ րել որ սի ժա մա նակ 
սպան ված աղ վես նե րի, գայ լե րի, շնե րի, մանր գի շա տիչ նե րի և  այլ կեն դա նի նե
րի, նե րառ յալ թռչուն նե րի մսե ղի քով,

3) խո զե րի սպան դի թա փոն նե րը, ծո վա յին կաթ նա սուն նե րի մի սը և խո հա
նո ցա յին թա փոն նե րը խո զե րին տրվում է միայն ե փած վի ճա կով (1 կգ ից ոչ 
ա վե լի մսի կտոր նե րը ե փում են 2 ժա մից ոչ պա կաս),

4) մոր թա տու վան դա կա յին գա զան նե րի և թռ չուն նե րի մսե ղիք նե րը, ո րոնք 
օգ տա գործ վում են շնե րի, գա զան նե րի և թռ չուն նե րի կե րակր ման հա մար, 
վա րա կա զերծ վում են ե փե լով կամ վե րամ շակ վում են մսոսկ րա յին ալ յու րի:

Որ սորդ նե րին ար գել վում է տրի խի նել  յո զի նկատ մամբ ա նա պա հով գո տի
նե րում որ պես խայծ օգ տա գոր ծել չվնա սա զերծ ված դիակ նե րը և կեն դա նի նե
րի մսե ղի քը:

Տ րի խի նել  յո զի նկատ մամբ ա նա պա հով տնտե սութ յուն նե րում 3 ամ սա
կա նից բարձր խո զե րը հե տա զոտ վում են ի մու նո լո գիա կան մե թոդ նե րով 
(ի մու նոֆ լո ւո րես ցենտ ա նա լիզ) տա րին ոչ պա կաս, քան 2 ան գամ, դրա կան 
հա կազ դած նե րը են թարկ վում են սպան դի, այ նու հետև̀  տրի խի նե լոս կո պիկ 
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ստուգ ման, տրի խի նե լո զա յին մսե ղի քը վե րամ շակ վում է մսոսկ րա յին ալ յու րի 
կամ այր վում է: Ի մու նա բա նա կան ռեակ ցիա նե րին դրա կան հա կազ դած կեն
դա նի նե րի մսե ղիք նե րը ու ղարկ վում են արդ յու նա բե րա կան վե րամ շակ ման:

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ: ՏԵՍ ՄՈԴՈՒԼ 21
ը՝ «Ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան փոր ձաքն նութ յուն», կեն դա նի նե րին և 
մարդ կանց վտանգ ներ կա յաց նող մա կա բու ծա յին հի վան դութ յուն նե րը)։

25․2․2․4 ՆԱԽԱԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՐՈՒՑՎՈՂ 
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
25․2․2․4․1 ԿՈԿՑԻԴԻՈԶՆԵՐ 
25․2․2․4․1․1 ՑԻՍՏՈԻԶՈՍՊՈՐՈԶՆԵՐ
Նա խա կեն դա նի նե րի կող մից հա րուց վող հի վան դութ յուն նե րը (պրո տո

զոոզ ներ), ինչ պի սիք՝ Ցիս տոի զոս պո րոզ նե րը, շնե րի և կա տու նե րի մոտ ար տա
հայտ վում են փոր լու ծի, հա ճա խա մի զութ յան և հ յուծ վա ծութ յան նշան նե րով:

ՀԱՐՈՒՑՉԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Հա րու ցիչ նե րը պատ կա նում են Api comp
lexa տի պին, Coccidia կար գին, Eimeriidae ըն տա նի քին և Cysloisospora սե ռին:

 Cystoisospora canis՝ մա կա բուծ վում է շնե րի մոտ: Օօ ցիստ նե րը օ վա լաձև 
են, բաց դեղ նա վու նից մինչև բաց կա նաչ գույ նի:  Ս պո րո ցիստ նե րը  է լիպ
սաձև  են,   ան գույն,   իսկ սպո րո զոիտ նե րը գլա նաձև են և գ րա վում են ողջ 
սպո րո ցիս տի եր կա րութ յու նը: Ս պո րա գո յա ցու մը տևում է 1648 ժամ։

 C. Ohioensis՝ նույն պես մա կա բուծ վում է շնե րի մոտ: Օօ ցիստ նե րը ձվաձև 
են, ան գույն: Ս պո րո ցիստ նե րը է լիպ սաձև են, իսկ սպո րո զոիտ նե րը՝ բա նա նաձև:

 C. Felis՝ մա կա բուծ վում է կա տու նե րի մոտ, օօ ցիստ նե րը ձվաձև են, բաց 
դեղ նա վուն կամ էլ բաց դարչ նա գույն գույ նի: Ս պո րո ցիստ նե րը է լիպ սաձև են, 
իսկ սպո րո զոիտ նե րը՝ գլա նաձև: Ս պո րա գո յաց ման տևո ղութ յու նը կազ մում է 
1248 ժամ:

 Շ. Rivolta՝ կրկին մա կա բուծ վում է կա տու նե րի մոտ: Օօ ցիստ նե րը օ վա
լաձև են, բաց դարչ նա գույն: Ս պո րո ցիստ նե րը է լիպ սաձև են, բայց մի քիչ լայն, 
նրանց մեջ առ կա I. մնա ցոր դա յին մար մի նը: Ս պո րո զոիտ նե րը բա նա նան ման 
են: Ս պո րա լա ցիան տևում է 12 օր

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Շ նե րը և կա տու նե րը այս հի վան դութ յամբ վա րակ վում են 
կլա նե լով հա րուց չի  օօ ցիստ նե րի կամ էլ ու տե լով վա րակ ված կրծող նե րին: 
Կր ծող նե րը կա րող են հան դի սա նալ այս հա րուց չի   ֆա կուլ տա տիվ մի ջանկ
յալ կամ էլ պա հես տա յին տե րե րը: Ընկ նե լով կա տու նե րի կամ շնե րի ա ղիք ներ, 
հա րու ցիչ նե րը սկզբում անց նում են զար գաց ման մե րո գո նիա յի, այ նու հետև՝ 
գա մե տո գո նիա յի շրջան ներ, և վեր ջա պես ձևա վոր ված օօ ցիստ ներ  կղկղան քի 
հետ ընկ նում են ար տա քին մի ջա վայր, որ տեղ և կա յա նում է նրանց սպո րո գո
նիա յի շրջա նը։ Ին վա զիոն օօ ցիստ նե րը ընկ նե լով կրծող նե րի օր գա նիզմ, մա
կա բույծ նե րը բազ մա նում են նրանց ավ շա յին հան գույց նե րում և  ի րենց կեն
սու նա կութ յու նը պահ պա նում են մինչև 23 ա միս:

Կր ծող նե րի կամ ֆա կուլ տա տիվ մի ջանկ յալ տե րե րի օր գա նիզ մում հա
րու ցիչ նե րը անց են կաց նում ի րենց զար գաց ման հիպ նո զոի տա յին շրջա նը՝ 
ա ռա ջաց նե լով բազ մա թիվ ցիս տեր: Վերջ նա կան տե րե րի օր գա նիզ մում ֆա
կուլ տա տիվմի ջանկ յալ տե րե րի մի ջո ցով ըն կած հա րու ցիչ նե րի զար գա ցու մը 
կրճատ վում է 13 շա բա թով:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Հի վան դութ յու նը տա րած ված է ա մե նուր, 
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ին վա զիա յի էքս տեն սի վութ յու նը կա րող է հաս նել մինչև 20%: Ցիս տոի զոս պո
րո զի նկատ մամբ ա ռա վել զգա յու նակ են մինչև 6 ամ սա կան մատ ղաշ նե րը: 
Ցիս տոի զոս պոր նե րը կա յուն են ախ տա հա նիչ նյու թե րի և  ար տա քին մի ջա
վայ րի ան բա րեն պաստ գոր ծոն նե րի նկատ մամբ: Հա յաս տա նում այս հի վան
դութ յան տա րած վա ծութ յան վե րա բեր յալ տվյալ նե րը բա ցա կա յում են:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Հա րու ցի չը, վերջ նա կան տե րե րի ա ղիք նե րում անց
նե լով մե րո գո նիա յի և գա մե տո գո նիա յի շրջան ներ, մե խա նի կո րեն վնա սում է 
ա ղիք նե րի լոր ձա թա ղան թի բջիջ նե րին, ո րի հետ ևան քով խան գար վում է մար
սո ղութ յու նը Օր գա նիզ մում կու տակ ված նյու թա փո խա նա կութ յան մի ջանկ
յալ ար գա սիք նե րը և մա կա բույծ նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան ար գա սիք նե
րը թու նա վո րում են տի րո ջը, ո րը պատ ճառ է հան դի սա նում կենտ րո նա կան 
նյար դա յին հա մա կար գի կար գա վո րիչ և  այլ կար ևոր կեն սա կան նշա նա կու
թյուն ու նե ցող օր գան նե րի գոր ծու նեութ յան  խան գար ման հա մար: 

ՎԱՐԱԿԱՄԵՐԺՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Ցիս տոի զոս պո րո զով հի վան դա ցած և  ա ռող ջա
ցած կեն դա նի նե րի մոտ ստեղծ վում է բա վա կա նին կա յուն վա րա կա մեր ժութ յուն:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Հի վան դութ յան գաղտ նի շրջա նի տևո ղութ յու նը 311 օր 
է: Ա ռա վել հա ճախ այս հի վան դութ յու նը ու նե նում է են թա սուր կամ էլ քրո
նի կա կան ըն թացք: Բ նո րոշ նշան նե րից են ընկճ վա ծութ յու նը, ա խոր ժա կի 
նվա զու մը, իսկ ո րոշ ժա մա նակ անց՝ ան գամ ան հե տա ցու մը: Ար տա թո րան
քը լի նում է ջրիկ, պա րու նա կե լով լոր ձի և  ար յան հետ քեր: Հի վանդ նե րի մոտ 
նկատ վում է պո լիու րիա։ Բու ժա կան մի ջո ցա ռում ներ չձեռ նար կե լու դեպ քում 
կեն դա նի նե րը նի հա րում  և սատ կում են

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Դիակ նե րը լի նում 
են հյուծ ված, տե սա նե լի լոր ձա թա ղանթ նե րը գու նատ, բա րակ ա ղիք նե րի լոր
ձա թա ղան թը կա տա ռահե մո ռա գիկ բոր բոք ման վի ճա կում: Փայ ծա ղը և  ավ
շա յին հան գույց նե րը՝ ծա վա լով մե ծա ցած և գե րար յուն։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Ախ տո րո շում են հա մա լիր, հաշ վի առ նե լով հա մա ճա րա
կա բա նա կան տվյալ նե րը, կլի նի կա կան նշան նե րը և հերձ ման արդ յունք նե րը: 
Հա րուց չի օօ ցիստ նե րին կղկղան քում հայտ նա բե րե լու նպա տա կով այն հե տա
զո տում են հա սա րակ քսու կի՝ Դառ լին գի կամ էլ Ֆ յու լե բոռ նի մե թոդ նե րով:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Ն շա նա կում են․
 Սուլ ֆա դի մե տոք սին՝ ներ քին, ա ռա ջին օ րը 50մգ/կգ դե ղա չա փով, հե տա

գա օ րե րին վերց նում են այս դե ղա չա փի կե սը. 12 շա բաթ:
 Սուլ ֆա դի մե զին շնե րին, ներ քին՝ 0,51գ  օ րա կան դե ղա չա փով, մեկ շա

բաթ: Նույն դե ղա չա փով կա րե լի է նշա նա կել նաև մյուս սուլ ֆա նի լա մի դա յին 
դե ղա մի ջոց նե րը:

 Քիմ կոկ ցիդ՝ կա տու նե րին 24մգ/կգ դե ղա չա փով. 35 օր։ Այս բուժ մա նը 
զու գա հեռ կա տա րում են նշա նա յին բու ժում: 

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ:  Ցիս տոի զոս պո րո զի  նկատ մամբ ա նա պա հով վայ
րե րում 1,52 ամ սա կան մատ ղաշ նե րին, կան խար գե լիչ նպա տա կով, մեկ շա
բաթ վա ըն թաց քում, չորս մատ ղա շի հաշ վով, կե րին ա վե լաց նում են 1,25գ 20% 
ամպ րո լիում. 

Պայ քա րում են կրծող նե րի, սի նանտ րոպ թռչուն նե րի և մի ջատ նե րի նկատ մամբ:
25․2․2․4․2 ՄԱՍՏԻԳՈՖՈՐՈԶՆԵՐ
Մաս տի գո ֆո րոզ նե րը (մտրա կա վոր նե րը) պատ կա նում են Sarco mas ti go

phora տի պին: Ա նաս նա բու ժա կան և բժշ կա կան նշա նա կութ յուն ու նի Ki ne
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to plastidea դա սը, հատ կա պես նրա մեջ մտնող Tripanosomidae ըն տա նի քին 
պատ կա նող ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Trypan բա ռը հու նա րե նից թարգ ման վում է 
գայ լի կոն, soma – մար մին: Տ րի պա նո սոմ նե րի մար մի նը եր կա րա վուն է, սրված 
ծայ րե րով, մե ծութ յու նը տա տան վում է 1060մկմ սահ ման նե րում: Մար մի նը 
ար տա քի նից ծածկ ված է պե լի կու լա յով, ո րում գտնվում են կո րի զը, ցի տոպ
լազ ման, կի նե տոպ լաս տը և մտ րա կը: Տ րի պա նո սոմ նե րը շարժ վում են մտրա
կի և մարմ նի կծկման շնոր հիվ: Թո րած ջու րը, քի միա կան պատ րաս տուկ նե րը, 
ար ևի ճա ռա գայթ նե րը տրի պա նո սոմ նե րի վրա թող նում են սպա նիչ ազ դե
ցութ յուն: 45° C դրա կան ջեր մաս տի ճա նի պայ ման նե րում, տրի պա նո սոմ նե րը 
ա րագ ոչն չա նում են, սա կայն բա ցա սա կան ջեր մաս տի ճան նե րի նկատ մամբ 
նրանք խիստ կա յուն են, այս պես, մի նուս 196° C պայ ման նե րում կեն սու նա
կութ յու նը պահ պա նում են մինչև 5 տա րի: Տ րի պա նո սոմ նե րը բազ մա նում 
են հա սա րակ և բազ մա կի կիս ման ճա նա պարհ նե րով: Հա սա րակ ճա նա պար
հով նրանք կիս վում են կեն դա նի նե րի ծայ րա մա սա յին այ րա նում, իսկ բազ
մա կի կի սու մը կա յա նում է ներ քին օր գան նե րում: Բո լոր տրի պա նո սոմ նե րին 
ա ռանձ նաց նում են կեն սա բա նա կան եր կու Stercoraria և Salivaria խմբե րում:

 Stercoraria խմբին պատ կա նող հա րու ցիչ նե րը բազ մա նում են փո խան
ցող նե րի մար սո ղա կան հա մա կար գում և ն րանք ոչ ախ տա ծին են; օ րի նակ, Tr. 
levisi, առ նետ նե րի մա կա բույ ծը, Tr. theileri տա վա րի մա կա բույ ծը և  այլն;

 Salivaria խմբին պատ կա նող հա րու ցիչ նե րը զար գա նում են ար յու նա
ծուծ մի ջատ նե րի կնճի թում կամ էլ թքա գեղ ձե րում, օ րի նակ, Tr. congolense ն 
և Tr. bruceiն: Այս խմբի մեջ մտնող Tr. evansi և Tr. ninaekohljakimovae հա
րու ցիչ նե րը փո խան ցող նե րի օր գա նիզ մում չեն բազ մա նում:

25․2․2․4․2․1 ՇՆԵՐԻ ԼԵՇՄԱՆԻՈԶ
Լեշ մա նիո զը շնե րի և մար դու տրանս մի սիվ, բնա կան օ ջա խա յին հի վան

դութ յուն է: Հի վան դութ յան հա րու ցի չը պատ կա նում է Trypanosomatidae ըն
տա նի քին և Leishmania սե ռին:

Լեշ մա նիո զը ի հայտ Է գա լիս մաշ կա յին (ար ևել յան խոց) և վիս ցե րալ ձևե
րով: Հի վան դութ յու նը իր ան վա նու մը ստա ցել է անգ լիա ցի բժիշկ Լեշ մա նի 
ազ գա նու նից:

ՀԱՐՈՒՑՉԻ   ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Մաշ կա յին լեշ մա նիո զի հա րու ցիչն 
է   Լ tropicaն, ո րի փո խան ցող ներն են Phlebotomus papatasi և  այլ տե սա կի 
մժեղ նե րը: Այս հա րու ցի չը 1897թ  ա ռա ջին ան գամ հայտ նա բե րել է ռուս բժիշկ 
Պ.Ֆ. Բո րովս կին: Վիս ցե րալ լեշ մա նիո զի հա րու ցիչն է  L. donovaniն, ո րին փո
խան ցում են Ph. caucasica և  այլ տե սա կի մժեղ նե րը: Այս հա րու ցի չին հի վանդ 
մարդ կանց լ յար դից 1903թ․  ա ռա ջին ան գամ ա ռանձ նաց րել է Դո նո վա նը: Ող
նա շա րա վոր  կեն դա նի նե րի  օր գա նիզ մում  հա րու ցիչ նե րը  օ վալ կամ կլոր են, 
եր կա րութ յու նը՝ 25, իսկ լայ նութ յու նը 13մկմ  է, իսկ մժեղ նե րի օր գա նիզ մում 
և սնն դա յին մի ջա վայ րե րում սրանք ըն դու նակ են տրի պա նո սոմ նե րին բնո
րոշ ձևին, ուր նրանց եր կա րութ յու նը տա տան վում է 1012, իսկ լայ նութ յու նը՝ 
24մկմ սահ ման նե րում։

ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ: Լեշ մա նիա նե րը, վերջ նա կան տե րե րի՝ շնե րի և մար դու 
օր գա նիզ մից անց նե լով փո խան ցող նե րի՝ մժեղ նե րի օր գա նիզմ, մեկ օր վա ըն
թաց քում վե րած վում են մտրա կա վոր և շար ժուն ձևե րի ու հե տա գա 68 օ րե
րի ըն թաց քում բազ մա նա լով կու տակ վում են նրանց ըմ պա նում: Մ ժեղ նե րի 
ար յու նը ծծե լու ժա մա նակ ընկ նե լով կեն դա նի նե րի օր գա նիզմ, սկզբում տե
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ղա կայ վում են մաշ կի, այ նու հետև հայտն վում են ներ քին օր գան նե րի (լ յարդ, 
փայ ծաղ, ոսկ րա ծուծ, ար յան և  ավ շա յին հա մա կարգ) բջիջ նե րում (մակ րո ֆա
գե րում), որ տեղ կորց նե լով ի րենց մտրակ նե րը՝ վե րած վում են ան շարժ ձևե րի:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Լեշ մա նիո զը հան դի պում է հա րա վա
յին Եվ րո պա յի, Ա սիա յի. Աֆ րի կա յի, կենտ րո նա կան և հա րա վա յին Ա մե րի կա
յի երկր նե րում: Այս հի վան դութ յու նը տա րի ներ ա ռաջ ար ձա նագր վել է նաև 
Հա յաս տա նում, հատ կա պես՝ Եր ևա նում, Ա րա րատ յան դաշ տա վայ րում և 
Ս յու նի քում: Լեշ մա նիո զի մշտա պես գոր ծող բնա կան օ ջախ նե րը առ կա են 
Պարս կաս տա նում և Թուր քիա յում: Հա րուց չի բնա կան օ ջախ նե րի հիմ նա կան 
պահ պա նող ներն են կրծող նե րը և վայ րի կեն դա նի նե րը:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Լեշ մա նիա նե րը թա փան ցե լով վերջ նա կան տե րե րի 
օր գա նիզմ՝ մե խա նի կա կան ազ դե ցութ յուն են թող նում մաշ կի և  այլ օր գան նե
րի բջիջ նե րի վրա, իսկ նրանց կեն սա գոր ծու նեութ յան ար գա սիք նե րը թող նում 
են ինչ պես տե ղա յին, այն պես էլ ընդ հա նուր թու նա վոր ազ դե ցութ յուն: Ա ռա
ջա նում է ավ շա յին հան գույց նե րի, լ յար դի, փայ ծա ղի, ոսկ րա ծու ծի բջիջ նե րի 
հի պերպ լա զիա, խան գար վում է կենտ րո նա կան նյար դա յին հա մա կար գի ջեր
մա կար գա վո րիչ գոր ծու նեութ յու նը: Մաշ կը սնող ար յան ա նոթ նե րի ամ բող
ջա կա նութ յան խան գար ման հետ ևան քով մաշ կում ա ռա ջա նում են բշտեր, 
խո ցեր և  այլ ախ տա բա նա կան փո փո խութ յուն ներ:

ՎԱՐԱԿԱՄԵՐԺՈՒԹՅՈՒՆԸ: Լեշ մա նիո զով հի վան դա ցած և  ա ռող ջա ցած 
շնե րի մոտ մինչև կյան քի վեր ջը ստեղծ վում և պահ պան վում է ոչ ստե րիլ վա
րա կա մեր ժութ յու նը:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: 
 Մաշ կա յին լեշ մա նիոզ։ Մ ժեղ նե րի կծած հատ ված նե րում, հիմ նա կա նում 

շնե րի գլխի դի մա յին հատ վա ծի և վեր ջա վո րութ յուն նե րի մաշ կի վրա սկզբում 
ա ռա ջա նում են հան գույց ներ, ո րոնք հե տա գա յում վեր են ած վում հաստ, 
դարչ նա գույն կե ղե րով պատ ված խո ցե րի, ո րոնք շատ ուշ են ա ռող ջա նում: 
Մաշ կի հա մա տա րած ախ տա հար ման դեպ քում բարձ րա նում է մարմ նի ընդ
հա նուր ջեր մաս տի ճա նը և բոր բոք վում են հա րա կից ավ շա յին հան գույց նե րը: 

 Վիս ցե րալ լեշ մա նիոզ։ Ըստ ըն թաց քի լի նում է սուր և ք րո նի կա կան; 
Սուր ըն թաց քի դեպ քում, սկզբում աչ քե րի շուր ջը մա զե րի թափ ման հետ ևան
քով ա ռա ջա նում են «ակ նոց ներ», այ նու հետև բարձ րա նում է կեն դա նի նե րի 
մարմ նի ընդ հա նուր ջեր մաս տի ճա նը, մե ծա նում են մա կե րե սա յին ավ շա յին 
հան գույց նե րը, լ յար դը և փայ ծա ղը: Հի վանդ կեն դա նի նե րի մոտ նկատ վում 
են կոն յունկ տի վի տի, բլե ֆա րի տի նշան ներ և, որ բնո րոշ է, մա զա թափ վում է 
գլ խի ու պա րա նո ցի հատ վա ծի մաշ կը։ Շ նե րը նի հա րում են, նրանց մոտ ա ռա
ջա նում են պա րեզ ներ և պա րա լիզ ներ։

Սուր ըն թաց քի տևո ղութ յու նը կազ մում է մի քա նի շա բաթ և  ու նե նում է 
մա հա ցու ելք, իսկ քրո նի կա կան ըն թաց քը ձգձգվում է մինչև 3 տա րի, եր բեմն 
ա վարտ վում է կեն դա նու ա ռող ջաց մամբ։

ԱԽՇՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Վիս ցե րալ լեշ
մա նիո զի դեպ քում բո լոր ներ քին օր գան նե րը լի նում են ա նե միկ, իսկ լ յար դը, 
փայ ծա ղը և  ավ շա յին հան գույց նե րը՝ ծա վա լով 23 ան գամ մե ծա ցած, ոսկ րա
ծու ծի խտաս տի ճա նը՝ փափ կած և  ար յու նալց ված:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րով, կլի նի կա կան 
նշան նե րի հի ման վրա, ինչ պես նաև խո ցե րից վերց ված քե րուկ նե րից պատ
րաստ ված քսուկ նե րի ման րա դի տա կա յին հե տա զոտ ման ճա նա պար հով:
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Վիս ցե րալ Լեշ մա նիո զը ախ տո րո շե լու նպա տա կով պատ րաս տում են 
քսուք ներ ոսկ րա ծու ծից և  ավ շա յին հան գույց նե րի պա րու նակ յա լից, ներ կում 
ըստ Ռո մա նովս կու գիմ զա յով և դի տում ման րա դի տա կի տակ:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Վիս ցե րալ լեշ մա նիո զով տա ռա պող շնե րին չեն բու ժում: Մաշ
կա յին լեշ մա նիո զը բու ժե լու նպա տա կով ա ռա ջարկ վում են հետև յալ դե ղա մի
ջոց նե րը՝ Ակ րի խի նին, Մո նո մի ցին, Սոլ  յու սուր մին, Ա մի նո խի նոլ և  այլն:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Լեշ մա նիո զի կան խար գե լու մը ի րա կա նաց նում են 
ա ռող ջա պա հութ յան մաս նա գետ նե րի հետ հա մա տեղ: Ա ռաջ նա հերթ խն դիր
նե րի մեջ են մտնում թա փա ռող շնե րի և կր ծող նե րի վե րա ցու մը ու փո խան
ցող նե րի նկատ մամբ մի ջա տաս պան նյու թե րի օգ տա գոր ծու մը:

25․2․2․5 ՏԶԵՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
25․2․2․5.1 ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՊՍՈՐՈՊՏՈԶՆԵՐ
25․2․2․5․1.1 ՄՍԱԿԵՐՆԵՐԻ ՕԹՈԴԵԿՏՈԶ
Տ զե րով պայ մա նա վոր ված հի վան դութ յուն նե րը կամ ա կա րոզ նե րը, ինչ պի

սիք՝ մսա կեր նե րի Օ թո դեկ տո զը, հա րու ցիչ Otodectes cynotisը պատ կա նում 
է Psoroptidae ըն տա նի քին, ո րը մա կա բուծ վում է շնե րի, կա տու նե րի և մոր
թա տու գա զան նե րի ա կան ջի խե ցում և  ար տա քին լսո ղա կան անց քում։ Հա
րուց չի պրո տո նիմ ֆա նե րի և թե լեո նիմ ֆա նե րի մոտ բա ցա կա յում են չոր րորդ 
զույգ վեր ջա վո րութ յուն նե րը, իսկ սե ռա հա սուն է գե րի մոտ այդ նույն վեր ջա
վո րու թյուն նե րը թեր զար գա ցած են: Ա րու նե րի մոտ չորս զույգ վեր ջա վո րու
թյուն նե րը ա վարտ վում են կպչան նե րով, իսկ է գե րի մոտ նրանք հան դի պում 
են միայն ա ռա ջին զույգ վեր ջա վո րութ յուն նե րի վրա։

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում շնե
րի և կա տու նե րի մոտ այս հի վան դութ յու նը հան դի պում է շատ հա ճախ, հատ
կա պես՝ 1,5 մինչև 5 ամ սա կան մատ ղաշ նե րի մոտ: Այս հի վան դու թյու նը սե զո
նա յին բնույթ չի կրում:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Օ թո դեկ տո զը, ըստ ըն թաց քի, քրո նի կա կան հի վան
դութ յուն է: Տ զե րի ախ տա հար ման տե ղե րում սկզբում ա ռա ջա նում է հի պե
րե միա, այ տու ցա վո րում և  էք սու դա ցիա, այ նու հետև էք սու դա տը, խառն վե
լով է պի դեր մի սի մա հա ցած բջիջ նե րի, ա կան ջի գեղ ձե րի ար տադ րան քի հետ, 
չո րա նա լով՝ ա կան ջի խե ցու ներ քին մա կե րե սը պա տում է մուգ դարչ նա գույն 
կե ղե րով, եր բեմն էլ՝ ա ռա ջաց նե լով խցա ներ, փա կում է լսո ղա կան անց քը: 
Ծանր դեպ քե րում բոր բո քա յին պրո ցե սը կա րող է տա րած վել դե պի մի ջին և 
ներ քին ա կան ջը, ան գամ ախ տա հա րել գան գու ղե ղի թա ղանթ նե րը:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Ու ժեղ քո րի հետ ևան քով կեն դա նի նե րը ան հանգս տա նում 
են, թա փա հա րում են գլու խը, վեր ջա վո րութ յուն նե րով քո րում են ա կանջ նե րը 
կամ էլ քսում ա ռար կա նե րին, ո րի հետ ևան քով բաց վում են նոր օ ջախ ներ երկ
րոր դա յին վա րա կի ներ թա փանց ման հա մար: Ախ տա հար ված կող մի ա կան ջը 
լի նում է կախ: Հե տա զո տե լիս հայտ նա բե րում են կե ղե րը, իսկ ծանր դեպ քե րում 
ա կան ջում հայտ նա բե րում թա րա խա յին ար տադ րանք, այս դեպ քում ա կան ջից 
գա լիս է տհաճ հոտ:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Ախ տո րո շում են կլի նի կա կան նշան նե րի և  ա կան ջից կա
տար ված քե րուկ նե րի (ա կան ջից վերց նում են էք սու դա տը, քսում ա ռար կա յա
կան ա պա կու վրա և դի տում մուգ ֆո նի վրա) ման րա դի տա կա յին հե տա զո
տութ յան հի ման վրա:
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ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Մինչև տզաս պան նյու թե րի օգ տա գոր ծու մը, ա կան ջի խե ցին 
բու սա կան ձե թե րի օգ նութ յամբ մաք րում են կե ղե րից, օգ տա գոր ծում են նեո ցի
դո լի, մո րի նի լի և ք լո րո ֆո սի լու ծույթ ներ, մշա կում նե րը կրկնում են 714 օր անց:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Պար բե րա բար ստու գում են շնե րի և կա տու նե րի 
ա կանջ նե րը, օ թո դեկ տո զի նշան ներ հայտ նա բե րե լու դեպ քում կեն դա նի նե րին 
բու ժում են։

25․2․2․5.2 ՍԱՐԿՈՊՏՈԶՆԵՐ
25․2․2․5․2․1 ՄՍԱԿԵՐՆԵՐԻ ՆՈԹՈԷԴՐՈԶ
Հա րու ցի չը պատ կա նում է Sarcoptidae ըն տա նի քին և կոչ վում Է lotoedres 

cati: Ձ ևա բա նո րեն, այս տի զը շատ նման է սար կոպ տես սե ռի տզե րին, տար
բեր վում է միայն նրա նով, որ հե տանց քը գտնվում է մարմ նի թիկ նա յին մա կե
րե սին, ուր և  է գե րի մոտ բաց վում է սե ռա կան ճեղ քը: Մար մի նը կլոր է, մոխ
րա գույն։ Կն ճի թը պայ տան ման է, ոտ քե րը կարճ և կո նաձև են, մա կա բուծ վում 
և բազ մա նում են մաշ կի է պի դեր մալ շեր տում, սա կայն, ի տար բե րութ յուն այս 
սե ռի  տզե րի, սրանց է գե րը չեն տա րած վում մաշ կի վրա, այլ կու տակ վե լով՝ 
ա ռա ջաց նում են «բներ»:

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Նո թոէդ րո զով կեն դա նի նե րի վա րա կու մը 
տե ղի է ու նե նում ան մի ջա կան շփման, ինչ պես նաև վա րակ ված ա ռար կա նե րի 
մի ջո ցով: Հա յաս տա նի պայ ման նե րում այս հի վան դութ յու նը ար ձա նագր վում 
է կլոր տա րի: Հի վան դա նում են բո լոր հա սա կի կեն դա նի նե րը, բայց հատ կա
պես՝ մատ ղաշ նե րը:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ։ Նո թոէդ րո զով սկզբնա կան շրջա նում, հիմ նա կա նում 
ախ տա հար վում են շրթունք նե րը, քթի թիկ նա յին հատ վա ծը, ճա կա տը, ա կանջ
նե րի հիմ քը, ա կան ջի խե ցի նե րը, աչ քե րի շրջա կայ քի մաշ կը, և  այս տե ղից հի
վան դութ յու նը կա րող է տա րած վել դե պի մարմ նի այլ հատ ված ներ, հատ կա
պես՝ առջ ևի վեր ջա վո րութ յուն ներ: Մաշ կը բոր բոք վում է և ծածկ վում հաստ 
կե ղե րով, մա զե րը թափ վում են: Ծանր դեպ քե րում ա ռա ջա նում են թա րա խա
յին կոն յուկ տի վիտ ներ, ռի նիտ ներ և  օ տիտ ներ: Հի վան դութ յան սկզբից 23 
ա միս անց, կեն դա նի նե րի ողջ մաշ կը ընդգրկ վում է ախ տա բա նա կան պրո ցե
սի մեջ, ո րը և ն րանց ան կում նե րի պատ ճառ է դառ նում: Կա տու նե րի մոտ, ի 
տար բե րութ յուն շնե րի, քո րը լի նում է խիստ ար տա հայտ ված:

Ախ տո րո շում են մաշ կի քեր ված քի տզա բա նա կան հե տա զո տութ յան ճա
նա պար հով, բնե րից վերց ված քեր վածք նե րում հան դի պում են տզե րի և ձ վե րի 
կու տա կում ներ:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Մինչև բու ժե լը ախ տա հար ված հատ ված նե րը փափ կեց նում 
են քսե լով ձե թեր կամ էլ լվա նում են գոլ օ ճա ռաջ րով: Բուժ ման նպա տա կով 
օգ տա գոր ծում են․

 33% ծծմբի քսուկ կամ էլ մշա կում են քլո րո ֆո սի 2% լու ծույ թով: 
Մ շա կում նե րը կա տա րում են երկն վագ, 58 օր ընդ մի ջու մով:

25․2․2․5․2.2 ՇՆԵՐԻ ԴԵՄՈԴԵԿՈԶ
Դե մո դե կո զը Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում շնե րի ա մե նա տա րած

ված մաշ կա յին հի վան դութ յունն է, ո րով տա ռա պում են եր կու ամ սա կա նից 
բարձր հա սակ ու նե ցող կեն դա նի նե րը:

Կեն սա կեր պը: Շ նե րի մոտ հիմ նա կա նում ախ տա հար վում են մա զար մատ
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նե րը և ճար պա գեղ ձե րը, սա կայն այս հա րու ցիչ նե րը կա րող են հայտ նա բեր վել 
նաև ավ շա յին հան գույց նե րում, մար սո ղա կան խո ղո վա կում, լ յար դում, փայ
ծա ղում և  ե րի կամ նե րում (վիս ցե րալ ձև):

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Շ նե րի մոտ այս հի վան դութ յու նը ար տա հայտ վում է եր
կու թե փու կա յին (թեթև) և բշ տա յին (ծանր) ձևե րով: Սկզբ նա կան շրջա նում 
տզե րը ներդր վում են աչ քե րի շուր ջը, շրթունք նե րի, այ տե րի, առջ ևի վեր ջա վո
րութ յան հատ վա ծում, պա րա նո ցի մաշ կում, այ նու հետև տա րած վում են ողջ 
մարմ նով: Ախ տա հար ված հատ ված նե րում մա զե րը թափ վում են, մաշ կը հաս
տա նում, կնճռոտ վում և կարմ րում է, ծածկ վում թե փով: Քո րը բա ցա կա յում է: 
Բշ տա յին ձևի դեպ քում մաշ կի վրա ա ռա ջա նում են թա րա խաբշ տեր, ո րոն ցից 
ար տա զատ վող թա րա խը մաշ կի վրա չո րա նա լով, ա ռա ջաց նում է կե ղեր: Մաշ
կից ար տա զատ վում է տհաճ հոտ: Շ նե րը նի հա րում և հ յուծ վում են:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Ախ տո րո շում են մաշ կից պատ րաստ ված խո րը քե րուկ
նե րը ման րա դի տա կի տակ հե տա զո տե լու ճա նա պար հով:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Բու ժում են մաշ կի ախ տա հար ված հատ ված նե րը մշա կե լով․
 քլո րո ֆո սի 1%, 
 նեո ցի դո լի 0,05% լու ծույթ նե րով կամ էլ օգ տա գոր ծում են ծծմբի քսուք

ներ, միա ժա մա նակ ախ տա հա նե լով շնե րի հա մար ա ռանձ նաց ված տե ղե րը և 
խ նամ քի ա ռար կա նե րը, բա րե լա վե լով կե րակր ման և խ նամ քի պայ ման նե րը: 

Տ զաս պան նյու թե րով մշա կում նե րը կա տա րում են 34 ան գամ, 56 օր ընդ
մի ջու մով: Բա ցի տզաս պան նյու թե րից, կա տա րում են նշա նա յին և  ախ տած
նա բու ժութ յուն: 

 0,2գ/կգ դե ղա չա փով, են թա մաշկ նե րար կում են Ի վո մեկ: 
Ներ կա յումս դե մո դե կո զի նկատ մամբ ա ռա ջարկ վում է հետև յա լը՝ ա միտ րա

զին, էկ տո մին, բո վի զան, բիո մեկ տին, նո վո մեկ և նեո զի նոն դե ղա մի ջոց նե րը: 
Եր կար, դեղ նա վուն տի զը, ո րոնք մա կա բուծ վում են մաշ կի վրա և սն վում 

ա վի շով, ինչ պես նան շնե րի ու կա տու նե րի Cheyletiella jasguri, 0,40,5մմ  եր
կա րութ յուն ու նե ցող դեղ նա վուն տի զը, ո րոնց է գը մա զե րին է կպցնում ձուն, 
իսկ թրթուր նե րը, հարսն յակ նե րը և  ի մա գոն մա կա բուծ վում են մաշ կի վրա, 
սնվե լով ա վի շով: Կեն դա նի նե րի մոտ ա ռա ջա նում են մաշ կա բոր բեր և քոր:

25․2․2․6 ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ  ՀԱՐՈՒՑՎՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
25․2․2․6.1 ԱՖԱՆԻՊՏԵՐՈԶ ՇՆԵՐԻ, ԿԱՏՈՒՆԵՐԻ
ԵՎ ՄՈՐԹԱՏՈՒ ԳԱԶԱՆՆԵՐԻ
Մի ջատ նե րի կող մից հա րուց վող հի վան դութ յուն նե րը կամ էն տո մոզ նե րը, 

ինչ պի սիք են շնե րի, կա տու նե րի և մոր թա տու գա զան նե րի Ա ֆա նիպ տե րո զը, 
հա րու ցի չը՝ Ctenocephalides canis (շնե րի լվեր), Ctenocephalides canis (կատ
վի լվեր)՝ 1,82,0մմ մե ծութ յան ար յու նա ծուծ մի ջատ ներ են։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Լ վե րի վե րաց ման հա մար աե րո զո լա
յին ե ղա նա կով մաշ կամա զա յին ծած կույ թին կի րա ռում են․

 0,05%ոց ջրա յին, է մուլ սիոն Պեր մետ րին (Ս տո մո զան)
 0,5%ոց ջրա յին, է մուլ սիոն Կար բո ֆո
 0,003%ոց ջրա յին, է մուլ սիոն Բու տոկս
 0,005%ոց ջրա յին, է մուլ սիոն Ցիմ բուշ

Մ շա կու մը կի րա ռում են եր կու ան գամ՝ ամ ռա նը 710րդ  օ րը, և ձմ ռա նը՝ 
1418րդ  օ րը։
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25․2․2․6.2 ԼԻՆՈԳՆԱՏՈԶ ՇՆԵՐԻ
ՀԱՐՈՒՑԻՉԸ: Հի վան դութ յու նը շնե րի մոտ ա ռա ջաց նում է Linognathus 

setotus, Linognathide ըն տա նի քի հա րու ցի չը՝ 1,62,4մմ մե ծութ յան ար յու նա
ծուծ մի ջատ նե րը։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Տես՝ ինչ պես Ա ֆա նիպ տե րոզ շնե րի, 
կա տու նե րի և մոր թա տու գա զան նե րի մոտ։

25․2․2․6.3 ՏՐԻԽՈԴԵԿՏՈԶ ՇՆԵՐԻ
ՀԱՐՈՒՑԻՉԸ՝ Հի վան դութ յու նը շնե րի մոտ ա ռա ջաց նում մա զա կեր Tricho

dectes canis, Trichodectidae ըն տա նի քի Mallophaga դա սի հա րու ցի չը՝ 12մմ 
մե ծութ յան ար յու նա ծուծ մի ջատ նե րը։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ տես՝ ինչ պես Ա ֆա նիպ տե րոզ շնե րի, 
կա տու նե րի և մոր թա տու գա զան նե րի մոտ, բայց ա ռա վել արդ յու նա վետ է․

 2%ոց բո րաթթ վի լու ծույ թը։
25․2․3 ՈՉ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Դա սա կար գու մը։

 Ոչ վա րա կիչ հի վան դութ յուն ներ
▻ Մար սո ղա կան հա մա կար գի հի վան դութ յուն ներ

 Ս տո մա տիտ
 Ս տա մոք սի սուր լայ նա ցում
 Գաստ րոէն տե րիտ ներ
 Մատ ղա շի դիս պեպ սիա
 Ա ղիք նե րի խցա նում
 Ո րո վայ նա մի զի բոր բո քում
 Ո րո վայ նի ջրգո ղութ յուն

▻ Լ յար դի հի վան դութ յուն ներ
 Հե պա տիտ
 Հ ղի մայ րե րի տոք սե միա և հե պա տոզ
 Լե ղա քա րա յին հի վան դութ յուն (Լ յար դի պատռ վածք)

▻ Շն չա ռա կան հա մա կար գի հի վան դութ յուն ներ
 Ռի նիտ
 Կա տա ռա յին պնևմո նիա
 Ար տա քիր թա յին պլևրիտ

▻ Ն յու թա փո խա նա կութ յան հի վան դութ յուն ներ
 Ջ րա քիս նե րի խո նավ փո րո տիք
 Ջ րա քիս նե րի ար յու նա մի զութ յուն
 Օս տեո դիստ րո ֆիա
 Մոր թու մա զա ծած կի կոտ րատ վա ծութ յուն
 Ջ րա քիս նե րի մի զա քա րա յին հի վան դութ յուն
 Հի պո վի տա մի նոզ ներ (A, C, D, B1)
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25․2․3․1 ՄԱՐՍՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
25․2․3․1․1 ՍՏՈՄԱՏԻՏ
Ս տո մա տի տը (stomatitis) կամ բե րա նի լոր ձա թա ղան թի  բոր բո քում նե րը՝ 

ստո մա տիտ ներ, ըստ բոր բոք ման բնույ թի, լի նում են․
 կա տա ռա յին, բշտա յին, հան գու ցա յին, խո ցա յին, գանգ րե նո զա յին։

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ: Ս տո մա տի տը կա րող է ա ռա ջա նալ բե րա նի լոր ձա թա ղան
թը սուր ա ռար կա նե րով (ոս կոր, հա վազ գի նե րի քիս տեր) վնա սե լուց, որ սա լիս 
գա զան նե րին հասց րած վնաս վածք նե րից, դե ղան յու թե րի ազ դե ցութ յու նից: 
Թա րա խա ծին ման րէ նե րի թա փանց ման դեպ քում ախ տա բա նա կան պրո ցե սը 
բար դա նում է թա րա խա կույ տե րով և  այլ ախ տա հա րում նե րով: Երկ րոր դա յին 
ստո մա տիտ ներ կա րող են նկատ վել վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի (լեպ տոս
պի րոզ, Ա լեուտ յան հի վան դութ յուն), ինչ պես նաև գաստ րոեն տե րիտ նե րի, 
դեր մա տիտ նե րի դեպ քում նաև թու նա վո րում նե րից։

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ։ Բե րա նի լոր ձա թա ղան թը ցա վազ գաց է: Կախ ված բոր
բոք ման բնույ թից, լոր ձա թա ղան թը կա րող է լի նել հի պե րե միկ, ծածկ ված սպի
տակ դեղ նա վուն փա ռով կամ ա ռան ձին բշտիկ նե րով և խո ցե րով: Ն կատ վում 
է թքա հո սութ յուն կամ ար յու նա յին հե ղու կի ար տա հոսք: Ա ռաջ նա յին ստո մա
տիտ նե րի դեպ քում կան խա գու շա կու մը բա րեն պաստ է:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ դրվում է կլի նի կա կան նշան նե րի հի ման վրա: Տն տե սու
թյուն նե րում ա նե միա ներ լի նե լու դեպ քում (ե թե նկատ վում են ստո մա տիտ
ներ) պետք է գա զան նե րի դիակ նե րը ու ղար կել ա նաս նա բու ժա կան լա բո րա
տո րիա, վա րա կիչ հի վան դութ յուն ներ բա ցա սե լու հա մար:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Բե րա նի խո ռո չը լվա նալ ջրած նի պե րօք սի դի 3 %ոց կամ կա
լիու մի հի պեր ման գա նա տի 1 %ա նոց լու ծույ թով:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Խոր հուրդ է տրվում գա զան ներ որ սա լիս օգտ վել հա
տուկ նա խա տես ված բռնիչ նե րից: Կե րը պատ րաս տե լիս ոս կոր նե րը ջար դել, 
հասց նե լով անհ րա ժեշտ չա փե րի:

25․2․3․1․2 ՍՏԱՄՈՔՍԻ ՍՈՒՐ ԼԱՅՆԱՑՈՒՄ
Ս տա մոք սի սուր լայ նա ցու մը (փքան քը, Dilatatio ventriculi acuta) ու ղեկց

վում է հի պո տո նիա յով, մե թեո րիզ մով և  ա վարտ վում է շնչա հեղ ձութ յամբ: Հի
վան դա նում են աղ վես նե րը, բևե ռաղ վես նե րը, սա մույր նե րը և ջ րա քիս նե րը:

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ: Փ քան քը ա ռա ջա նում է գա զան նե րին ա նո րակ կե րով կե
րակ րե լիս: Հայտ նի է, որ ա նո րակ մսե ղի քը ջեր մա յին մշակ ման դեպ քում գա
զան նե րին չի ա պա հո վում փքան քից, կե րե րին  գա րեջ րի խմո րիչ ա վե լաց նե լը 
նույն պես կա րող է ա ռա ջաց նել ստա մոք սի փքանք։

Աղ վես նե րը և բ ևե ռաղ վես նե րը փքան քով հի վան դա նում են նույ նիսկ բա
րո րակ կե րե րով կե րակ րե լու դեպ քում, ե թե նրանք ու տում են չա փից ա վե լի: 
Որ պես երկ րոր դա յին հի վան դութ յուն կա րող է նկատ վել նաև Աո ւես կի (կեղծ 
կա տա ղութ յուն) հի վան դութ յան դեպ քում:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Գա զան նե րը, ա ռանձ նա պես նրանց ձա գե րը, ա գա
հա բար, մեծ չա փով կեր ու տե լիս, ստա մոք սի պա տե րը ձգվում են, ո րի հետ
ևան քով նրա կծկում նե րը թու լա նում են, ստա մոք սահ յու թի ար տա զա տու
թ յու նը դան դա ղում է: Խան գար վում է կե րե րի տե ղա շար ժը, բա րեն պաստ 
պայ ման ներ են ստեղծ վում խմո րում նե րի և գա զե րի ա ռա ջաց ման հա մար։ 
Կե րա յին զանգ վա ծի քայ քա յու մից ստաց ված նյու թե րը և միկ րոբ նե րի թույ նե
րը գա զա նիկ նե րի թու նա վոր ման պատ ճառ են դառ նում:
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ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ։ Հի վան դութ յան նշան նե րը եր ևում են կե րակ րե լուց ան
մի ջա պես հե տո: Ն րանց բնո րոշ են ո րո վայ նի ծա վա լի մե ծա ցու մը, ո րո վայ նի 
պա տի լար վա ծութ յու նը, գա զա նի կի ա լար կոտ դի նա միկ վի ճա կը: Ս տա մոք սի 
հատ վա ծի բա խու մը տա լիս է պարզ տիմ պա նիկ ձայն: Ո րոշ ժա մա նակ անց 
շնչա ռութ յու նը դժվա րա նում է (լոր ձա թա ղանթ նե րը կապ տում են)։ Ս տա մոք
սը պատռ վե լու հետ ևան քով գա զե րը անց նում են են թա մաշկ, ո րը շո շա փե լիս 
հեշ տութ յամբ հայտ նա բեր վում է։ Փ քան քը օ րի նա չա փո րեն հասց նում է  ստա
մոք սի պատռ վե լուն և շն չա հեղ ձութ յան:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: Ս տա մոք սը ծա վա
լով մե ծա ցած է, պա տե րը՝ բա րա կած, պա րու նա կում է մեծ չա փով գա զեր և 
թ թու հո տով կե րա յին զանգ ված: Լոր ձա թա ղան թը կարմ րած է, ար յու նա զե
ղում նե րով: Թո քե րը կարմ րած են կամ այ տուց ված: Ս տա մոք սի պատռ վե լու 
դեպ քում են թա մաշ կում հայտ նա բեր վում են գա զեր, իսկ ո րո վայ նի խո ռո չում՝ 
կե րա յին զանգ ված։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։  Կ լի նի կա կան նշան նե րը բնո րոշ են  փքան քին։ Ար ժե քա
վոր են դիա հերձ ման արդ յունք նե րը:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Այն քան էլ արդ յու նա վետ չէ, հի վանդ կեն դա նի նե րը ա րագ 
սատ կում են: Խ մո րա յին պրո ցե սի թու լաց ման հա մար խմեց նում են․

 կաթ նաթթ վի 5%ա նոց լու ծույթ՝ 35մլ, 
 այ րած մագ նե զիում 0,2 0,5գ, 
 սա լոլ 0.10.2գ,
 բիո մի ցին և  այլ ան տի բիո տիկ ներ 0,3գ:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Կե րա բաժ նի մեջ չի կա րե լի մտցնել հում, ա նո րակ, 
խմոր ման են թարկ ված կե րեր:

25․2․3․1․3 ԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐԻՏՆԵՐ
Գաստ րոէն տե րի տը ստա մոք սի և  ա ղիք նե րի բոր բո քումն է, ո րի ժա մա նակ 

խան գար վում է նրանց կծկո ղա կան և հ յու թա զա տիչ գոր ծու նեութ յու նը: Հի
վան դա նում են բո լոր տե սա կի մոր թա տու գա զան նե րը, մատ ղաշ ջրա քիս
նե րը: Այս հի վան դութ յու նը հա մար վում է մոր թա տու գա զան նե րի ա ռա վել 
տա րած ված հի վան դութ յուն նե րից մե կը, ո րը ըն թա նում է մեծ չա փի հաս նող 
ան կու մով: Ս տա մոք սի և  ա ղիք նե րի ախ տա հա րու մը, ի տար բե րութ յուն մյուս 
օր գան նե րի հի վան դութ յուն նե րի, լի նում է միա ժա մա նակ, ո րը բա ցատր վում 
է ըստ  եր ևույ թին մար սո ղա կան հա մա կար գով կե րե րի ա րագ ան ցու մով (45 
ժա մում): Գաստ րոէն տե րիտ նե րը ըստ ծագ ման լի նում են․

 ա ռաջ նա յին և  երկ րոր դա յին, 
ըստ ըն թաց քի 

 սուր և ք րո նիկ, 
ըստ բոր բոք ման բնույ թի 

 կա տա ռա յին, ար յու նա յին և խո ցա յին:
Սա մույր նե րի մոտ այս հի վան դութ յու նը ո րոշ դեպ քե րում կա րող է կրել 

զանգ վա ծա յին բնույթ, ո րի հետ ևան քով գրա կա նութ յան մեջ թյու րի մա ցա բար 
նշվում է որ պես ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն (սա մույր նե րի վա րա կիչ գաստ
րոէն տե րիտ, կո լի բակ տե րիոզ և  այլն)։ Մատ ղաշ նե րը սո վո րա բար հի վան դա
նում են մայ րե րից ան ջա տե լու շրջա նում:
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ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ: Հիմ նա կան պատ ճա ռը ա նո րակ, փտած, նե խած, թթված, 
ինչ պես նաև հո ղով, ա վա զով, սնկե րով, թու նա վոր նյու թե րով (պես տի ցիդ
ներ), աղ տոտ ված կե րե րով կե րակ րելն է: Պատ ճառ կա րող են հան դի սա նալ 
նաև կե րակր ման ռե ժի մի խան գա րում նե րը, չա փից ա վե լի կե րակ րե լը, թեր
սնու մը, տվյալ տե սա կի կեն դա նուն ան հա մա պա տաս խան կե րով կե րակ րե լը, 
հատ կա պես մատ ղաշ նե րին մե տաք սի որ դի թրթուր նե րով, ե ղին ջով, մեծ քա
նա կի ճար պով, լավ չման րաց ված կե րե րով կե րակ րե լը, կե րա յին տե սակ նե րի 
կտրուկ փո փո խու մը և  այլն: Երկ րոր դա կան գաստ րոէն տե րիտ նե րը ա ռա ջա
նում են կո լի բակ տե րիոզ, սալ մո նե լոզ, ժան տախտ, վի րու սա յին հե պա տիտ, 
և  այլ հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում, ինչ պես նաև ո րոշ օր գան նե րի ախ տա
հար ման ժա մա նակ (ե րի կամ նե րի, լ յար դի, են թաս տա մոք սա յին գեղ ձի և  այլն):

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Մատ ղա շի՝ կաթ նա յին շրջա նից սո վո րա կան կե րա
կր ման անց նե լիս ստա մոք սաա ղի քա յին հա մա կար գի գոր ծու նեութ յու նը են
թարկ վում է փո փո խութ յան և հեշ տութ յամբ կա րող է խան գար վել: Ոչ թարմ 
և դժ վա րա մարս կե րե րը, ոչ ճիշտ կազմ ված կե րա բա ժի նը, կե րակր ման կար
գի խան գա րում նե րը կա րող են հա նգեց նել ստա մոք սաա ղի քա յին հա մա կար
գի խան գա րում նե րի: Ն ման դեպ քե րում մատ ղաշ նե րի մե ծա մաս նութ յան մոտ 
խան գար վում է ստա մոք սի հյու թա զա տութ յու նը, իջ նում են ստա մոք սահ յու թի 
թթվայ նութ յու նը և մար սո ղա կան ու ժը: Հի վան դութ յու նը հա ճախ ար տա հայտ
վում է զանգ վա ծա յին ձևով, ո րը ընդգր կում է գա զան նե րի տվյալ տե սա կի մեծ 
մա սը: Հա ճախ լի նում են կա տա ռա յին, սա կա վար յու նա յին և խո ցա յին գաստ
րոէն տե րիտ ներ: Վեր ջին եր կու ձևը զար գա նում է փչա ցած սնկե րով և մ սով եր
կա րատև կե րակ րե լիս, հատ կա պես երբ կե րա բաժ նում բա վա րար քա նա կով չեն 
լի նում վի տա մին ներ: Ե թե ժա մա նա կին չեն վե րաց վում պատ ճառ նե րը, ա պա հի
վան դութ յու նը վե րած վում է քրո նի կա կան ձևի, ա ռա ջաց նե լով փո փո խու թյուն
ներ ոչ միայն մար սո ղա կան ու ղի նե րում, այլև օր գա նիզ մի մյուս հա մա կար գե
րում, ո րը և հան գեց նում է կեն դա նի նե րի ա րագ հյուծ ման ու ա նե միա նե րի։

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Տե սա նե լի լոր ձա
թա ղանթ նե րը գու նատ են, դիա կը՝ հյուծ ված, ստա մոք սի և  ա ղիք նե րի լոր
ձա թա ղանթ նե րում կան ար յու նա զե ղում ներ: Ար յու նա զե ղում նե րը ծածկ ված 
են մուգ շա գա նա կա գույն զանգ վա ծով և հի շեց նում են խո ցա յին ախ տա հա
րում ներ: Ս տա մոք սի լոր ձա թա ղան թը այ տուց ված է, ծածկ ված լոր ձով, բա
րակ ա ղիք նե րը՝ հաս տա ցած, պատ ված են լոր ձով, եր բեմն բծա վոր և կե տա յին 
արյու նա զե ղում նե րով: Լ յար դը կա վա գույն է, կտրված մա կե րե սը գու նա վոր
ված է ան հա վա սա րա չափ: Ե րի կամ նե րի մա կե րե սը հարթ է և խո նավ:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Հի վան դութ յան ա ռա ջին նշան նե րից է ա խոր ժա կի վա
տա ցու մը: Եր բեմն նկատ վում են փսխում ներ: Մարմ նի ընդ հա նուր ջեր մու
թ յու նը կա րող է անն շան բարձ րա նալ: Պուլ սը մեկ րո պեում՝ 150 զարկ (աղ
վես նե րի և բ ևե ռաղ վես նե րի): Տե սա նե լի լոր ձա թա ղանթ նե րը գու նատ են կամ 
դեղ նա վուն ե րան գով: Ո րո վայ նի մկան նե րը՝ լար ված, շո շա փե լիս ցա վազ գաց 
են, կղան քը՝ ջրիկ, գար շա հոտ, փրփրա խա ռը, կա նա չա վուն գույ նի, ո րի մեջ 
նկատ վում են չմարս ված կե րա յին մաս նիկ ներ: Ս տա մոք սի պա րու նակ յա լի հե
տա զոտ ման ժա մա նակ հայտ նա բեր վում է ընդ հա նուր թթվութ յան և  ա զատ 
HCI ի քա նա կի ի ջե ցում: Վեր ջինս եր բեմն բա ցա կա յում է: Ն կատ վում է ա նի
զո ցի տոզ/1/, պոյ կի լո ցի տոզ/2/, նեյտ րո ֆի լա յին լեյ կո ցի տոզ, կո րի զի ձախ տե ղա
1 Անիզոցիտոզ՝ արյան մեջ տարբեր չափի էրիթրոցիտների առկայություն։
2 Պոյկիլոցիտոզ՝ տարբեր ձևի և չափի էրիթրոցիտներ։
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շար ժով և  էո զի նո ֆիլ նե րի քա նա կի քչա ցում: Մատ ղա շի ա ճը դան դա ղում է, 
մա զա ծած կը վատ է զար գա նում:

ԸՆԹԱՑՔԸ: Սուր գաստ րոէն տե րիտ նե րը տևում են մի քա նի օ րից մի քա նի 
շա բաթ, ո րը կա րող է հե տա գա յում վե րած վել քրո նի կա կա նի,   և  ըն թա նում է 
ռա խի տով ու սա կա վար յու նութ յու նով:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ կա տար վում է կլի նի կա կան նշան նե րի և լա բո րա տոր հե
տա զո տութ յուն նե րի հի ման վրա:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Հիմ նա կան մի ջո ցա ռու մը պետք է ուղղ ված լի նի պատ ճա ռի 
վե րաց մա նը: Կե րա բաժ նից պետք է հա նել ա նո րակ կամ կաս կա ծե լի, ինչ պես 
նաև ճար պով, թա ղան թան յու թով հա րուստ կե րե րը: Դ րա կան արդ յունք է տա
լիս ա ցի դո ֆի լի նա յին մա ծու նով կե րակ րե լը: Սա մույր նե րի ստա մոք սաա ղի
քա յին հա մա կար գի գոր ծու նեութ յու նը բա րե լավ վում է, երբ կե րա բաժ նի մեջ 
ա վե լաց նում են խնձոր (նույ նիսկ խակ), յու րա քանչ յուր 100 կգ կե րին 1020 
կգ չա փով: Ե թե կե րա բաժ նի փո փո խութ յուն նե րը (23 օր) դրա կան արդ յունք 
չեն տա լիս, պետք է անց կաց նել խմբա կա յին բու ժում: Կե րե րին ա վե լաց նում 
են հա կա բիո տիկ ներ, ֆու րա նա յին և սուլ ֆա նի լա մի դա յին պատ րաս տուկ ներ 
բու ժիչ չա փե րով, 37 օր ա նընդ մեջ:

 Ա ռան ձին հի վանդ նե րի բուժ ման դեպ քում խմեց նել սա լոլ, ֆտա զոլ, բիս
մու տի սուբ նիտ րատ, տրիբ րի սին, յու րա քանչ յուր գա զա նին՝ 0.10.2գ, 

 սին տո մի ցին, լևո մի ցե տին, քլոր տետ րա ցիկ լին, նեո մի ցին, կո լի մի ցին, 
ամ պի ցի լին, ֆու րա զո լի դոն և  այլն 0.030.1գ: 

Օր գա նիզ մի ջրազրկ ման և հ յուծ վա ծութ յան դեպ քում են թա մաշ կա յին նե
րար կել․

 գլ յու կո զի 20%ա նոց լու ծույթ՝ 1020մլ, կամ ֆո րա յի յուղ՝ 0.51մլ, ֆի զիո
լո գիա կան լու ծույթ՝ 810մլ, սպի տա կու ցա յին հիդ րո լի զատ ներ՝ 0.52.0մլ: 

Հար կա վոր է հի շել, որ ան տի բիո տիկ նե րի եր կա րատև օգ տա գոր ծու մից կա
րող են ա ռա ջա նալ ան ցան կա լի եր ևույթ ներ, դրա հա մար պետք է սահ ման վի 
խիստ հսկո ղութ յուն: Բիո մի ցի նի եր կա րատև օգ տա գոր ծու մից ա ռա ջա նում է 
ա ղիք նե րի հե մո ռա գիկ բոր բո քում, իսկ տետ րա ցիկ լի նը ընկ ճում է ոսկ րա ծու
ծի գոր ծու նեութ յու նը ա ռա ջաց նե լով ապ լաս տիկ ա նե միա: Հա կա բիո տիկ նե րը 
ընկ ճում են ա ղիք նե րի միկ րոֆ լո րան, չե զո քաց նում են գա զա նի օր գա նիզ մում 
վի տա մին նե րի (բիո տին, ֆո լաթ թու, B12 և  այլն փո խա նա կութ յուն նե րը, ո րից 
կա րող են ա ռա ջա նալ ա վի տա մի նոզ ներ և ն րան ցից բխող բո լոր հետ ևանք նե րը:

25․2․3․1․4 ՄԱՏՂԱՇԻ ԴԻՍՊԵՊՍԻԱ
Դիս պեպ սիան ստա մոք սի և  ա ղիք նե րի գոր ծա ռա կան խան գա րում է, որ 

ըն թա նում է մար սո ղութ յան և ն յու թա փո խա նա կութ յան խան գա րում նե րով, 
կեն դա նի նե րի ա րագ հյու ծու մով և  ու ժե րի ան կու մով: Մատ ղաշ նե րի դիս
պեպ սիան ա ռա ջա նում է նրանց կյան քի ա ռա ջին 510 օ րե րին, երբ սնվում են 
միայն կա թով: Հիմ նա կան պատ ճա ռը հղիութ յան և լակ տա ցիա յի շրջա նում 
գտնվող մայ րե րի ոչ ճիշտ կե րակ րումն է: Մատ ղա շի դիս պեպ սիան կա րող է 
ա ռա ջա նալ նաև մայ րե րի ստա մոք սաա ղի քա յին հա մա կար գի գոր ծու նեու
թյան խան գար ման կամ նրանց կրծքա գեղ ձի հի վան դութ յան դեպ քում: Հ ղի և 
լակ տա ցիոն շրջա նում գտնվող մայ րե րի կե րակ րա բա ժին նե րը կազ մե լիս շատ 
կար ևոր է հաշ վի առ նել կե րակ րա տե սակ նե րի հա րա բե րութ յուն նե րը (միս, 
կաթ, ձուկ, բան ջա րե ղեն), հատ կա պես չպետք է կե րակ րա բաժ նում կա թի և 
բան ջա րե ղե նի քա նա կը պա կա սեց նել:
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Գա զան նե րի ծննդա բե րութ յու նը սո վո րա բար լի նում է գար նա նը, երբ որ
պես կեր օգ տա գոր ծում են սառ նա րա նում եր կար ժա մա նակ պահ ված մսա յին 
և ձկ նա յին մթերք նե րը, ո րոնք պա րու նա կում են բարձր կծվա ծութ յամբ ճարպ: 
Վեր ջի նիս պա րու նա կութ յու նը քիչ լի նե լու դեպ քում, չնա յած մայր գա զան նե
րը չեն հի վան դա նում, սա կայն դա բա վա կան է, որ պես զի մատ ղա շի մոտ ա ռա
ջա նան խան գա րում ներ:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Մայ րե րին ոչ լիար ժեք և փ չա ցած կե րով կե րակ րե
լիս կաթ նա կեր մատ ղա շը ստա նում է ոչ լիար ժեք խիժ, ո րը աղ քատ է վի տա
մին նե րով և հան քա յին ա ղե րով: Մայ րե րի նյու թա փո խա նա կութ յան խան գա
րում նե րի դեպ քում մատ ղա շը կա թի հետ ստա նում է կե տո նա յին մար մին ներ 
և ն յու թա փո խա նա կութ յան այլ մի ջանկ յալ նյու թեր, ո րոնք պատ ճառ են հան
դի սա նում մար սո ղութ յան խան գա րում ներ ա ռա ջա նա լուն:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Հե տանց քի մա զե
րը կեղ տոտ ված են դեղ նակա նա չա վուն կղան քա յին զանգ վա ծով, ո րի մեջ կան 
կա թի չմարս ված մա կար դուկ ներ: Ս տա մոք սում հայտն վում է կա թի պինդ մա
կար դուկ, լոր ձա թա ղան թը հաս տա ցած է, ա ղիք նե րը՝ դա տարկ: Լ յար դը մե ծա
ցած է թույլ խտաս տի ճա նով, դեղ նա վուն ե րան գով: Ե րի կամ նե րը հարթ են և 
գու նատ, ա ղիք նե րի պա տե րը բա րա կած են և գու նատ (ա նե միկ):

ԸՆԹԱՑՔԸ: Հի վան դութ յան տևո ղութ յու նը 23 օր է սա կավ դեպ քե րում՝ 7 
օր: Ե թե չձեռ նարկ վեն հրա տապ մի ջոց ներ, հի վան դութ յու նը կա րող է վե րած
վել գաստ րոէն տե րի տի:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ։ Հի վանդ գա զան նե րը ա լար կոտ են կամ, հա կա ռա կը, ան
հան գիստ, ար ձա կում են ձայ ներ: Ո րո վայ նը փքված է, շո շա փե լիս նկատ վում 
է մկան նե րի լար վա ծութ յուն և ցա վազ գա ցութ յուն: Կ ղան քը ջրիկ է, գա զե րի 
պղպջակ նե րով և չ մարս ված կա թի մնա ցորդ նե րով:

Ախ տո րոշ ման հա մար հաշ վի են առն վում հի վան դութ յան նշան նե րը, կեն
դա նու հա սա կը և  ա նամ նե զա յին տվյալ նե րը (կե րի թար մութ յան վե րա բեր
յալ): Պետք է կա տա րել տար բե րա կիչ ախ տո րո շում, բա ցա ռել վա րա կիչ հի
վան դութ յուն նե րը, ո րոնք ըն թա նում են ստա մոք սաա ղի քա յին հա մա կար գի 
խան գա րում նե րով: 

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Բուժ ման հա մար օգ տա գոր ծում են հա կա ման րէա յին դե ղա մի
ջոց ներ՝ բի մոի ցին, ստրեպ տո մի ցին, լևո մի ցե տին, տի լան, ամ պի ցի լին, ներ քին 
510մգ, սուլ ֆա նի լա միդ նե րից՝ տրիբ րե սին, սուլ ֆա դի մե տոք սին և  օ րիպ րիմ): 

Ջ րազրկ ման դեմ պայ քա րե լու հա մար․
 են թա մաշ կա յին (պա րա նո ցի հատ վա ծում) նե րար կում են ֆի զիո լո գիա

կան լու ծույթ 1020մլ: 
Ս տա մոք սի գոր ծու նեութ յու նը բա րե լա վե լու հա մար ներ քին տալ․

 պեպ սին, ա ղաթթ վի հետ միա սին, կաթ նաթ թու, լի զո մի ցին և  այլն:

25․2․3․1․5 ԱՂԻՔՆԵՐԻ ԽՑԱՆՈՒՄ
Ա ղիք նե րի խցա նում (Obluralio Intestmi) ան վան տակ հաս կաց վում է օ տար 

մար մին նե րով ա ղի քի լու սանց քի նե ղա ցում կամ լրիվ փա կում: Ա վե լի հա ճախ 
պա տա հում է հա սա կա վոր աղ վես նե րի և բ ևե ռաղ վես նե րի մոտ։

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ: Ա ղիք նե րը կա րող են խցան վել օ տար մար մին նե րով (մա զե
րի և  աղ վա մա զի գնդիկ ներ, ռե տի նի կտոր ներ): Մա զագն դիկ նե րը ա ռա ջա նում 
են, երբ էգ ան հատ նե րը ցնկնե լուց/1/ ա ռաջ կրծո տում են ի րենց կրծքա գեղ ձի 
շուր ջը՝ կաթ նա գեղ ձի մաք րու մը մա զե րից և  աղ վա մա զե րից, ո րը նոր մալ ֆի
1 Ցնկնել՝ ծնել, ձագ բերել (կենդանիների, առավելապես՝ շան և կատվի մասին):
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զիո լո գիա կան եր ևույթ է, և  այդ ժա մա նակ աղ վես նե րը ան խու սա փե լիո րեն 
ու տում են ի րենց մա զե րը և  աղ վա մա զե րը:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Օ տար մար մին նե րով սեղմ ված ա ղի քի լոր ձա թա
ղան թը բոր բոք վում է, ա ռա ջա նում է գանգ րե նա, դա դա րում են կե րի տե ղա
շար ժը և  ա ղի քի գա լա րակծ կան քը:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Ա խոր ժա կը լրիվ բա ցա կա յում է, գա զան նե րը շատ ա րագ 
նի հա րում են: Ցնկ նե լուց հե տո է գե րը կեր չեն ըն դու նում: Բե րա նից հո սում է 
գոր շաս պի տակ փրփրա խառն թուք: Հա ճախ փսխում են կամ ըն դու նում ար
տա թո րե լու դիրք:

ԿԱՆԽԱԳՈՒՇԱԿՈՒՄԸ։ Կախ ված է օ տար մար մին նե րի բնույ թից: Ե թե խցա
նը ա ռա ջա ցել է աղ վա մա զով, ա պա գա զան նե րը մեծ մա սամբ ա ռող ջա նում են:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Դիա հեր ձե լիս գա
զա նի կի ա ղիք նե րում հայտ նա բեր վում են օ տար մար մին ներ և  ար յու նա հո սա
յին բոր բո քում: Ա ղի քի այդ հատ վա ծը ներսփռ ված է մուգմա նու շա կա գույն 
ե րան գով և ձեռ քով կպչե լու դեպ քում հեշ տութ յամբ պատռ վում Է:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Աղ վես նե րի և բ ևե ռաղ վես նե րի մոտ շո շա փե լով հեշ տութ
յամբ կա րե լի է հայտ նա բե րել օ տար մար մին ներ: Հի վանդ գա զան նե րին օ րա
կան 1 ան գամ կե րակ րա փո ղա յին զոն դի մի ջո ցով տա լիս են 150մլ վա զե լի նա
յին յուղ (3840ºC): Այդ մի ջո ցա ռու մը կրկնում են 34 ան գամ: Ա ռող ջա նա լու 
նշա նը հա մար վում է հի վանդ կեն դա նու ա խոր ժակ ու նե նա լու ցան կութ յու նը 
կամ վան դա կի տակ հայտ նա բեր ված լորձ նա ծածկ բրդյա գնդի կը:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Անհ րա ժեշտ է կե րակ րու մը այն պես կազ մա կեր պել, 
որ ցնկնե լու նա խօր յա կին գա զան նե րը չհրա ժար վեն ու տե լուց, նրանց ա պա
հո վել ջրով: Կե րա բաժ նի մեջ մտցնել ե ղինջ, կա նա չե ղեն, որ պես զի ու ժե ղա նա 
գա լա րակծ կան քը:

25․2․3․1․6 ՈՐՈՎԱՅՆԱՄԻԶԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ
Պե րի տո նի տով կամ ո րո վայ նա մի զի բոր բո քու մով հի վան դա նում են բո լոր 

մոր թա տու գա զան նե րը, բայց ա վե լի հա ճախ՝ ջրա քիս նե րը:
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ: Տար բեր տե սա կի պե րի տո նիտ ներ ա ռա ջա նում են վա րա

կիչ հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում (դիպ լո կո կա յին սեպ տի ցե միա, ստրեպ
տաստա ֆի լա կո կա յին վա րակ, տու բեր կու լոզ և  այլն)։ Պե րի տո նի տը հա ճախ 
ո րո վայ նա մի զի վնաս վե լու հետ ևանք է (թա փան ցող վեր քեր, ի րար կծո տե լը 
և  այլն):

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Տ րավ մա նե րը, ախ տա հար ված հար ևան օր գան նե րից 
բոր բո քա յին նյու թե րը, ստա մոք սի և  ար գան դի պատռ վե լու հետ ևան քով ո րո վայ
նի խո ռո չը լցված նրանց պա րու նա կութ յու նը զգա լի չա փով վնա սում են ո րո վայ
նա մի զի էն դո թե լը, ընկ ճե լով նրա պաշտ պա նիչ ֆունկ ցիան: Ախ տա ծին ման րէ նե
րը և հ յուս վածք նե րի քայ քայ ման ար գա սիք նե րը ա ռա ջաց նում են ո րո վայ նա մի զի 
և ն յար դա յին վեր ջույթ նե րի գրգռում, մա զա նոթ նե րի լայ նա ցում, էն դո թե լի թա
փան ցե լիութ յան բարձ րա ցում և  ար տա քիր տի/1/ ան ջա տում:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Կեն դա նի նե րը ընկճ ված են, շնչա ռութ յու նը կրծքա յին է, 
քթի հա յե լին՝ չոր, ո րո վայ նի ծա վա լը մե ծա ցած է, շո շա փե լիս ցա վազ գաց:

ԿԱՆԽԱԳՈՒՇԱԿՈՒՄԸ։ Հա ճախ ան բա րեն պաստ է:
ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Ո րո վայ նա մի զը և 

1 Արտաքիրտ՝ էքսուդատ, բորբոքման ժամանակ արյունատար անոթի պատից արտանցած հեղուկ։ 
Պարունակում է սպիտակուցներ, ֆերմենտներ, ազոտային նյութեր, արյան ձևավոր տարրեր։
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ճար պո նը խիստ կարմ րած են, ո րո վայ նի խո ռո չում հայտ նա բեր վում է ար տա
քիրտ (ըստ բոր բոք ման բնույ թի), իսկ ե թե պատռ վել են ար գան դը և ս տա մոք սը, 
ա պա այն տեղ կա րող են հայտ նա բեր վել պտուղ ներ և ս տա մոք սի պա րու նակ յալ:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Վերջ նա կան եզ րա կա ցութ յու նը կա րե լի է ա նել միայն 
դիա հեր ձու մից հե տո: Ե թե հի վան դութ յան դեպ քե րը հա ճա խա կի են, ա պա 
նմուշ պետք է ու ղար կել լա բո րա տո րիա վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րը բա ցա
սե լու հա մար (կո կա յին վա րակ, հե մո սեպ տի ցե միա, տու բեր կուլ  յոզ)։

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Քիչ արդ յու նա վետ է։ Ե թե մեծ գա զան նե րին (աղ վես ներ, բևե
ռաղ վես ներ) շո շափ ման մի ջո ցով հնա րա վոր է ո րո շել ար գան դի պատռ վե լը, 
ա պա այդ դեպ քում կա տա րում են վի րա հա տութ յուն: Սա կայն կեն դա նու 
կյան քը փրկել միշտ չէ, որ հա ջող վում է։

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ։ Գա զան նե րին ճիշտ տե ղա բաշ խել, թույլ չտալ, որ 
ի րար կծո տեն: Պաշտ պա նել մար սո ղա կան օր գան նե րի հի վան դութ յուն նե րից:

25․2․3․1․7 ՈՐՈՎԱՅՆԻ ՋՐԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Ո րո վայ նի ջրգո ղութ յու նը (աս ցիտ) տրան սու դա տի կու տա կումն է ո րո վայ

նի խո ռո չում; Գա զան նե րի մոտ շատ հազ վա դեպ է պա տա հում:
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ: Կա րե լի է են թադ րել, որ աս ցի տը լ յար դի հի վան դութ յուն

նե րի հետ ևանք է, երբ ճնշու մը դար պա սա յին ե րա կում բարձ րա նում է: Հի վան
դութ յու նը կա րող է ա ռա ջա նալ նաև տու բեր կուլ  յո զի և  ո րո վայ նա մի զի նո րա
գո յա ցութ յուն նե րի դեպ քում։

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ։ Ո րո վայ նի ծա վա լը զգա լի չա փով մե ծա ցած է, ե թե գլխի
վայր կախ տանք կեն դա նուն, ա պա ո րո վայ նի ուր վագ ծե րը փո փոխ վում են 
և շն չա ռութ յու նը դժվա րա նում է: Հի վան դութ յան ըն թաց քը քրո նի կա կան է: 
Կան խա գու շա կու մը սո վո րա բար ան բա րեն պաստ է:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Ո րո վայ նի խո ռո
չում հայտ նա բեր վում է պարզ դեղ նա վուն կամ վար դա գույն ե րան գով հե ղուկ, 
նրա քա նա կը կա րող է հաս նել 0,5լ և ա վե լի։ Մ յուս ախ տա բա նա կան փո փո
խութ յուն նե րը բնո րոշ են հիմ նա կան հի վան դութ յա նը, ո րի հո ղի վրա ա ռա
ջա ցել է ջրգո ղութ յուն:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Հաշ վի է առն վում շո շափ ման ժա մա նակ հե ղուկ նե րի 
ծփան քը:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Քիչ  է արդ յու նա վետ: Ն պա տա կա հար մար է․
 եր կար ժա մա նա կով խմել տալ աս կոր բի նաթթ վի (0,10,5գ)
 կալ ցիու մի քլո րի դի (0,515 մլ) 10 %ա նոց լու ծույթ ներ, 
 ո րո վայ նի ծա վա լի խիստ մե ծաց ման դեպ քում ո րո վայ նը ծա կել և հե

ղուկ նե րը բաց թող նել:

25․2․3․2 ԼՅԱՐԴԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
25․2․3․2․1 ՀԵՊԱՏԻՏ
Լ յար դի բոր բո քու մը կոչ վում է հե պա տիտ: Այն ու ղեկց վում է ճար պա յին 

ներսփ ռու մով, կազ մա փո խութ յամբ և լ  յար դի բջիջ նե րի քայ քա յու մով։
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ: Հիմ նա կան պատ ճառ նե րը ա ղիք նե րից դե պի լ յարդ անց

նող թույ ներն են, այլ օր գան նե րից թա փան ցող ման րէ նե րը։
ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Մե տաս տա զի հո
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ղի վրա ա ռա ջա ցած հե պա տի տի դեպ քում լ յար դում հայտ նա բեր վում են բազ
մա քա նակ տար բեր մե ծութ յան ցրված թա րա խա կույ տեր։

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Հի վան դութ յան սկզբնա կան շրջա նում նշան նե րը ցայ
տուն չեն: Կեն դա նի նե րը նի հա րում են, ճար պե րը դժվար են մար սում, նկատ
վում է փոր լուծ, լ յար դի հատ վա ծը ցա վազ գաց է։

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Դր վում է կլի նի կա կան նշան նե րի հի ման վրա։
ԲՈՒԺՈՒՄԸ։ Քիչ է արդ յու նա վետ: Խոր հուրդ է տրվում նշա նա կել սուլ ֆա

նի լա մի դա յին պատ րաս տուկ ներ և հա կա բիո տիկ ներ, հա մա պա տաս խան դե
ղա չա փե րով, կե րա բաժ նից հա նել ճար պա յին կե րե րը, դրանք փո խա րի նե լով E 
վի տա մի նով հա րուստ կե րե րով:

25․2․3․2․2 ՀՂԻ ՄԱՅՐԵՐԻ ՏՈՔՍԵՄԻԱ ԵՎ ՀԵՊԱՏՈԶ
Հի վան դութ յան էութ յու նը հղի մայ րե րի ինք նա թու նա վո րումն է (ին տոք սի

կա ցիա):
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ և ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Հ ղի մայ րե րի լ յար դը մեծ ծան րա

բեռն վա ծութ յուն է կրում, օր գա նիզ մից հե ռաց նե լով և վ նա սա զեր ծե լով զար
գա ցող պտղի նյու թա փո խա նա կութ յան հետ ևան քով ա ռա ջա ցած թու նա վոր 
նյու թե րը։ Ոչ թարմ կե րի հետ օր գա նիզմ թա փան ցած տոք սին նե րը կա րող են 
ա ռա ջաց նել լ յար դի ծան րա բեռն վա ծութ յուն և կազ մա փո խութ յուն։ Կա րող է 
տե ղի ու նե նալ օր գա նիզ մի ինք նա թու նա վո րում, ո րը եր բեմն բար դա նում է 
պտղի մա հա ցու մով և նե խու մով։

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Ն կատ վում է լ յար
դի ճար պա յին դիստ րո ֆիա՝ կազ մա փո խութ յուն և նեկ րոզ, ստա մոք սի պի լո
րու սա յին հատ վա ծի խո ցո տում եր բեմն նրա պա տի ծա կում (պեր ֆո րա ցիա), 
ա ղիք նե րի լոր ձա թա ղան թի ար յու նալ ցում (հե մո ռա գիա): Ե րի կամ նե րը կազ
մա փոխ ված են: Հա ճախ նկատ վում է ար գան դի պա տի պատռ վածք, ո րի հետ
ևան քով պտու ղը ընկ նում է ո րո վայ նի խո ռոչ: Կա րող է զար գա նալ թո քե րի 
բոր բո քում (պնևմո նիա)։

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Ն կատ վում է ա խոր ժա կի կո րուստ, ընկճ ված, կո մա տոզ 
վի ճակ: Մա հը մեծ մա սամբ վրա է հաս նում հղիութ յան վեր ջին շրջա նում:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Կա տար վում է կլի նի կա կան նշան նե րի, դիա հերձ ման 
տվյալ նե րի և կե րա բաժ նի հե տա զոտ ման հի ման վրա:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Կե րա բաժ նից հա նել ոչ թարմ կե րե րը և կե րա բա ժի նը հարս
տաց նել վի տա մին նե րով: Դ րա կան արդ յունք է տա լիս լ յար դով և ն րա պատ
րաս տուկ նե րով կե րակ րե լը: Ն շա նա կում են վի տա մին B12 և ֆո լաթ թու: 
Կախ ված հղիութ յան ժա մա նա կաշր ջա նից, տրվող քա նա կը լի նում է տար բեր: 
Կե րա բաժ նում ա վե լաց նել կա նաչ կե րեր (կա ղամբ, սա լաթ և  այլն):

25․2․3․2․3 ԼԵՂԱՔԱՐԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
Հի վան դութ յան էութ յունն այն է, որ լե ղու ղի նե րում ա ռա ջա նում են քա րեր:
Հի վան դութ յու նը հազ վա դեպ է պա տա հում, հիմ նա կա նում հի վան դա նում 

են շնե րը և կա տու նե րը: Քա րե րը կա րող են մաս նա կի կամ լրիվ փա կել լե ղա
ծո րան նե րի լու սանց քը և դա դա րեց նել լե ղու մուտ քը դե պի ա ղիք ներ:

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ: Լե ղու ղի նե րում քա րե րի (խո լիս տե րի նա յին) և պինդ 
նստվածք նե րի պատ ճառ հա ճախ լի նում են կա տա ռա յին պրո ցես նե րը և գու
նա կա յին փո խա նա կութ յան խան գա րում նե րը:
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Լե ղու ղի նե րի կա տա ռա յին պրո ցես նե րը զար գա նում են պա րա զի տա յին 
(ֆաս ցիո լոզ) և բակ տե րա յին վա րա կի հետ ևան քով։ Որ պես պատ ճա ռա յին 
գոր ծոն կա րող է ա ռա ջա նալ նաև լե ղու կան գը (լճա ցու մը) թանձ րութ յան կամ 
կա տա ռա յին բոր բոք ման հետ ևան քով:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Պատ ճա ռա յին գոր ծոն նե րի ազ դե ցութ յու նից լե ղու 
մեջ գտնվող կո լոիդ նե րը (մու ցին, սպի տա կուց, նուկ լեոալ բա մին ներ) սկսում 
են պնդա նալ կամ մա կարդ վել, կո լոի դա յին պաշտ պա նութ յու նը վե րա նում է, 
ո րի հետ ևան քով լու ծե լի միա ցութ յուն նե րը դառ նում են դժվար լու ծե լի (ա ղե րի 
ձևով) և նստ վածք են տա լիս։ Կո լոիդ նե րի մեջ ան ջատ վում է բի լի ռու բի նա յին 
կիր, ձևա վոր վում է ա պա գա քա րի կո րի զը, ո րը, ինչ պես և  ան ջատ ված լյար դա
յին բջիջ նե րը, պա րա զիտ նե րի ձվե րը, օ տար մար մին նե րը հան դի սա նում են ակ
տիվ մա կե րես, ո րոնց վրա ա նընդ հատ նստվածք են տա լիս ադ սորբ ցիա յի ու նակ 
կո լոիդ նե րը: Քա րե րի ա ռա ջա ցու մը բա ցատր վում է նաև լե ղու ղի նե րի մի ջա վայ
րի փո փո խու մով, ո րը պայ մա նա վոր ված է բոր բո քա յին պրո ցես նե րի առ կա յութ
յամբ: Վեր ջինս նպաս տում է լե ղու բա ղադ րիչ նյու թե րի նստվածք տա լուն, ո րից 
ձևա վոր վում են շեր տա վոր կամ միա ձույլ քա րեր: Քա րերն ի րենց հեր թին գրգռե
լով լե ղու ղի նե րը՝ ա ռա ջաց նում են բոր բո քում ներ։ Քա րե րը մաս նա կի կամ լրիվ 
փա կե լով լե ղու ղի նե րը՝ կա րող են ա ռա ջաց նել մե խա նի կա կան դեղ նախտ:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Լե ղու ղի նե րում 
հա ճախ պա տա հում են ա վազ ներ, քրո նիկ կա տա ռա յին եր ևույթ ներ, լե ղու ղի
նե րի լայ նա ցում ներ: Քա րե րի ճնշու մից կա րող են լի նել լե ղու ղի նե րի և լե ղա
պար կի խցա նում ներ, պատռ վածք ներ և պե րի տո նիտ ներ:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Ե թե լե ղու հոս քը դե պի ա ղիք չի դա դա րում նույ նիսկ 
այն դեպ քում, երբ լե ղա պար կը լցված է էք սու դա տով, ա պա ախ տա բա նա կան 
պրո ցես նե րը չեն եր ևում: Բայց երբ խան գար վում է լե ղու հոս քը (լե ղա ծո րա նի 
խցան ման հետ ևան քով), խան գար վում է մար սո ղութ յու նը (ա խոր ժա կը վա տա
նում է, վատ հո տով փոր լուծ), հան կար ծա կի ա ռաջ են գա լիս ծա կոց ներ (կո լիկ
ներ), նկատ վում է դեղ նախտ (մե խա նի կա կան): Կո լիկ նե րի դեպ քում մարմ նի 
ջեր մութ յու նը բարձ րա նում է 11.5°ով, լ յար դի հատ վա ծը ցա վազ գաց է:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ դրվում է կլի նի կա կան նշան նե րի, ար յան և մե զի լա բո րա
տոր հե տա զո տութ յուն նե րի հի ման վրա:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ծա կոց նե րի դեպ քում հի վանդ կեն դա նի նե րին նշա նա կում են․
 ցա վա մո քիչ դե ղան յու թեր (նո վալ գին, մոր ֆին ատ րո պի նի հետ, քլո րալ 

հիդ րատ): 
 լե ղու ղի նե րի ախ տա հար ման դեպ քում նշա նա կել սուլ ֆա նի լա մի դա յին 

պատ րաս տուկ ներ և պե նի ցի լին, հեք սա մե թի լեն տետ րա մին, վեր ջում տալ լու
ծո ղա կան ներ: 

Անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել վի րա բու ժա կան մի ջամ տութ յան հնա րա վո
րութ յու նը:

25․2․3․2․3․1 ԼՅԱՐԴԻ ՊԱՏՌՎԱԾՔ
Լ յար դի պատռ վածք (Ruptura hepatis), ա ռանց ախ տա բա նա կան պրո ցես

նե րի, հնա րա վոր է նրանց որ սա լու ժա մա նակ կամ բեղմ նա վոր ման դեպ քում: 
Պատռ վածք նե րը ա ռա ջա նամ են նաև լ յար դի ախ տա բա նա կան պրո ցես նե րի 
դեպ քում (ստեա տիտ, լ յար դի կազ մա փո խութ յուն և  այլն): Հա ճախ կլի նի կա
կան նշան ներ չեն հայտ նա բեր վում:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Դր վում է միայն դիա հեր ձե լիս: Լ յար դի պար կու ճի տակ 
հայտ նա բեր վում են ար յան կու տա կում ներ:
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ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Որ սա լիս գա զան նե րի  հետ  պետք է զգույշ վար վել: 

25․2․3․3 ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
25․2․3․3․1 ՌԻՆԻՏ
Ք թի լոր ձա թա ղան թի բոր բո քու մը կոչ վում է ռի նիտ, ու ղեկց վում է շճա յին, 

լոր ձա յին, թա րա խա յին և  այլ տե սա կի ար տա քիր տի ար տա զա տու մով:
Ըստ ծագ ման՝ ռի նիտ նե րը լի նում են ա ռաջ նա յին և  երկ րոր դա յին: Հա ճախ 

հի վան դա նում են ջրա քիս նե րը:
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ: Ա ռաջ նա յին ռի նիտ նե րը ա ռա ջա նում են ար տա քին մի ջա

վայ րի ան բա րեն պաստ պայ ման նե րից, ջեր մաս տի ճա նի տա տա նում նե րից, 
բարձր խո նա վութ յու նից, քի միա կան գրգիռ նե րից, փո շի նե րից և  այլ գոր ծոն
նե րից: Ա ռաջ նա յին ռի նիտ նե րի զար գաց ման գոր ծում կար ևոր դեր է խա ղում 
քթըմ պա նա յին միկ րոֆ լո րան, ո րոնք օր գա նիզ մի դի մադ րո ղա կա նութ յան 
ընկճ ման դեպ քում թա փան ցում են լոր ձա թա ղան թի մեջ (աու տոին ֆեկ ցիա):

Հա ճախ հան դի պում են երկ րոր դա յին ռի նիտ ներ (ին ֆե կի ցիոն և  ին վա
զիոն գրգռիչ ներ)  ժան տախ տի, Ա լեուտ յան հի վան դութ յան, գրի պոզ վի ճա կի 
և  այլ դեպ քե րում:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Լոր ձա թա ղան թի մեջ թա փան ցած ման րէ նե րը ա ռա
ջաց նում են հի պե րե միա, այ տուց, ար տա քիր տի ար տա զա տում և  եր բեմն խո
ցեր: Ըստ ար տա քիր տի բնույ թի ռի նիտ նե րը բա ժան վում են շճա կա տա ռա յին, 
թա րա խա յին, ար յու նա հո սա յին, ֆիբ րի նո զա յին տե սակ նե րի:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Ք թի լոր ձա թա ղան թը կարմ րած է, ու ռած, այ տուց ված, 
քթանցք նե րից ար տա հո սում է ար տա քիրտ (ըստ բոր բոք ման բնույ թի): Ար տա
քիր տը չո րա նա լով՝ քթանցք նե րի շուրջ ա ռա ջա նում են կե ղեր, ո րոնք խցա
նում են քթանցք նե րը: Գա զան նե րը փոշ տում են, ֆսֆսաց նում, դուն չը քսում 
շրջա պա տի ա ռար կա նե րին, մի շարք դեպ քե րում շնչա ռութ յու նը դառ նում է 
ո րո վայ նա յին տի պի: 

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Ք թի լոր ձա թա
ղան թը և միջ նա պա տը բոր բոք ված են, պա րու նա կում են (թա րա խա յին, ֆիբ
րի նո զա յին, ար յու նա հոս քա յին) ար տա քիրտ:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Հաշ վի առ նել կլի նի կա կան նշան նե րը: Անհ րա ժեշտ է բա
ցա սել ժան տախ տը, գրի պը և  այլ վա րա կիչ հի վան դութ յուն ներ:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ք թանցք նե րի շրջա պա տը լվա նալ և կեղ տը հե ռաց նել ջրած նի 
պե րօք սի դի 3%ա նոց լու ծույ թով: Միև նույն ժա մա նակ կա տա րել հա կա բիո
տի կա թե րա պիա:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Ձեռ նար կել գա զան նե րի օր գա նիզ մի դի մադ րո ղա կա
նութ յու նը բարձ րաց նող մի ջո ցա ռում ներ:

25․2․3․3․2 ԿԱՏԱՌԱՅԻՆ ՊՆԵՎՄՈՆԻԱ
Կա տա ռա յին բրոն խոպնև մո նիան (Bronchopneumonia calarrhalis) կամ լո

բուլ  յար պնևմո նիան բնո րոշ է թո քե րի ա ռան ձին հատ ված նե րի բոր բո քու մով, 
նրան ցում կա տա ռա յին ար տա քիր տի ար տա զա տու մով, ո րը բաղ կա ցած է 
է պի թե լա յին բջիջ նե րից, պլազ մա յից և  ար յան ձևա վոր տար րե րից: Ախ տա բա
նա կան պրո ցես նե րի մեջ ընդգրկ վում են ոչ միայն թո քե րը, այլ նաև բրոնխ
նե րը։ Հիմ նա կա նում հի վան դա նում են ձա գե րը, ա ռա ջին օ րե րին կամ մո րից 
ան ջա տե լուց հե տո: Հա սա կա վոր գա զան նե րը հի վան դա նում են հազ վա դեպ:
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ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ։ Որ պես ինք նու րույն հի վան դութ յուն՝ կա տա ռա յին բրոն
խոպնև մո նիան ա ռա ջա նում է շնչու ղի նե րի միկ րոֆ լո րա յից՝ պնևմո կո կեր, 
ստրեպ տո կո կեր, ստա ֆի լո կո կեր և  այլն: Սա կայն բրոն խոպնև մո նիան մոր թա
տու գա զան նե րի մոտ ա ռա ջա նում է միայն նա խատ րա մադ րող և  օր գա նիզ մի 
դի մադ րո ղա կա նութ յու նը ընկ ճող գոր ծոն նե րի առ կա յութ յամբ: Այդ գոր ծոն
նե րին ա ռա ջին հեր թին պատ կա նում է գերմր սա ծութ յու նը:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հա րու ցիչ ներն անց նում են շնչու ղի նե րից, չնա յած 
հնա րա վոր է նաև ար յան շճի մի ջո ցով: Պետք է են թադ րել, որ ախ տած նութ յան 
մեջ կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի լոր ձով փոքր ցնցուղ նե րի խցա նու մը:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ: Հի վանդ գա զան նե րը եր կար ժա մա նակ մնում են միև
նույն դիր քով (սո վո րա բար պառ կած կամ կծիկ դար ձած): Մարմ նի ջեր մու
թյու նը բարձ րա նում է 12°ով , շնչա ռութ յու նը դժվա րա ցած է, ո րո վայ նա յին 
տի պի, հա ճա խա կա նութ յու նը 1 րո պեում 6070 է։ Ե րա կա զար կը՝ մինչև 200 
հար ված, ա խոր ժա կը վատ է: 

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Թո քե րի ա ռան ձին 
հատ ված ներ պնդա ցած են, մուգ կար միր կամ գորշ կարմ րա վուն ե րան գով: 
Եր բեմն թո քե րում նկատ վում են թա րա խա յին ցա ներ (կե տեր): Ցն ցուղ նե րի 
լոր ձա թա ղան թը կարմ րած է, այ տուց ված, նրանց լու սանց քը լցված է բոր բո
քա յին ար տա քիր տով:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ: Հաշ վի առ նել մա կե րե սա յին շնչա ռութ յու նը, քթի հա յե լու 
չո րութ յու նը, ինչ պես նաև ա նամ նե զա յին տվյալ նե րը: Տար բե րա կել վա րա կիչ 
հի վան դութ յուն նե րից:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ն շա նա կել․
 հա կա բիո տիկ ներ, ներմ կա նա յին, պե նի ցի լին (2500050000 ԱՄ՝ ջրա

քիս նե րին և սա մույր նե րին, 50000100000 ԱՄ՝ բևե ռաղ վես նե րին), բի ցի լին 
(150000300000 ԱՄ): 

 Խ մել տալ նոր սուլ ֆա զոլ՝ օ րա կան 2 ան գամ 0,010.05 կամ տետ րա զո
լեան 1000 ԱՄ (սա մույր նե րի և ջ րա քիս նե րի ձա գե րին):

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: Վան դակ նե րը ախ տա հա նել և մաք րել, ա պա հո վել 
ցամ քա րով:

25․2․3․3․3 ԱՐՏԱՔԻՐՏԱՅԻՆ ՊԼԵՎՐԻՏ
Ար տա քիր տա յին/1/ պլևրի տը (Pleuritis exudativa) բնո րոշ է պլևրալ խո ռո

չում բոր բո քա յին հե ղու կի կու տա կու մով: Ըստ ար տա քիր տի բնույ թի՝ տար
բեր վում են շճա յին, ֆիբ րի նո զա յին, ար յու նա հոս քա յին, թա րա խա յին և նե խա
յին պլևրիտ ներ: Հա ճախ հի վան դա նում են ջրա քիս նե րը:

Պատ ճառ նե րը գրե թե նույնն են, ինչ որ բրոն խոպնև մո նիա յի դեպ քում:
ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Ո րոշ պայ ման նե րում ախ տա ծին գոր ծոն նե րի ազ դե

ցութ յու նից լայ նա նում են մա զա նոթ նե րը, փափ կում է էն դո թե լը, ո րը հասց
նում է ար տա քիր տի ան ջատ վե լուն և պլև րալ խո ռո չում լցվե լուն:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ։ Կ լի նի կա կան նշան նե րը նման են բրոն խոպնև մո նիա յի 
նշան նե րին: Հատ կա պես տի պիկ է հա մար վում, գա զան նե րին շար ժե լիս, հա զի 
ա ռա ջա ցու մը: Պլև րի տը բար դա նում է պե րի կար դի տով, ստո ծա նու և միջ նա
պա տի բոր բո քու մով:

ԿԱՆԽԱԳՈՒՇԱԿՈՒՄԸ հա ճախ ան բա վա րար է, քա նի որ հի վան դութ յան 
սկզբնա կան շրջա նը դժվար է ախ տո րո շել:
1 Արտաքիրտային՝ սրտապարկի խոռոչում հեղուկի կուտակվում՝ շճային, թարախային կամ արյու
նային։
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25․2․3․4 ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
25․2․3․4․1 ՋՐԱՔԻՍՆԵՐԻ ԽՈՆԱՎ ՓՈՐՈՏԻՔ
Ախ տա բա նա կան փո փո խութ յուն նե րը նկատ վում են ո րո վայ նի ստո րին 

հատ վա ծում, վնա սե լով մաշ կը և մա զա ծած կը, մե զով թրջե լու հետ ևան քով: 
Այդ պի սի ախ տա բա նա կան փո փո խութ յուն ներ նկատ վում են նաև սա մույր
նե րի մոտ: Այս հի վան դութ յու նը հայտ նի է «թա ցութ յուն» ան վամբ, իսկ ար
տա սահ մա նում՝ խո նավ փո րո տիք (wet belly)։

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ: Հի վան դութ յան պատ ճառ նե րը վերջ նա կա նա պես պար զա
բան ված չեն: Պատ ճառ կա րող է հան դի սա նալ գա զան նե րին մսա յին մթերք
նե րով և  ա նո րակ ձկնե ղե նով կե րակ րե լը (են թամ թերք ներ, թռչուն նե րի գլուխ 
և ներ քին օր գան ներ), ո րոնք ախ տա հար ված են ման րէ նե րով: Կան տվյալ ներ 
այն մա սին, որ հի վան դութ յու նը հա ճախ ա ռա ջա նում է, երբ կե րա բա ժի նը 
հա րուստ է լի նում ճար պե րով և  աղ քատ ած խաջ րատ նե րով: Հի վան դութ յան 
ա ռա ջաց ման հա մար ո րո շա կի նշա նա կութ յուն ու նի կե րա բաժ նում կալ ցիու
մի և ֆոս ֆո րի փոխ հա րա բե րութ յան խախ տու մը:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Ուլ րո լի տիա զիս և ցիս տիտ հի վան դութ յուն նե րի 
ժա մա նակ տե ղի են ու նե նում ան կում ներ, մի զա զա տութ յան խան գա րում
ներ, ո րը պայ մա նա վոր ված է մի զա պար կի սեղ մա կի պա րա լի զով, կալ ցիու մի, 
ֆոս ֆո րի և ճար պե րի փոխ հա րա բե րութ յու նը չկար գա վոր ված կե րա բա ժին
նե րով կե րակ րե լիս հի վան դութ յան զար գաց ման մե խա նիզ մը այլ է: Կե րա
բաժ նում կալ ցիու մի և ճար պե րի բարձր քա նա կի հետ ևան քով օր գա նիզ մում 
ա ռա ջա նում է դժվա րա լույծ օ ճառ, ո րը ար տա զատ վում է մե զի հետ, ի ջեց նե
լով նրա մա կե րե սա յին լար վա ծութ յու նը: Մե զը բնա կան ճա նա պար հով դուրս 
գա լով սա հում է մաշ կի և մա զա ծած կի վրա յով դե պի փո րի տակ: Մաշ կը մե
զով ա նընդ հատ թա ցա նա լու հետ ևան քով բոր բոք վում է, մա զե րը ներկ վում 
են դեղ նա նարն ջա գույն, տե ղի է ու նե նում մա զա թա փութ յուն: Այս բո լո րը ար
ժեզր կում են մոր թին:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Ո րո վայ նի հատ
վա ծում մա զա ծած կը թաց է. մաշ կը չո րա ցած և կնճ ռոտ ված, խո ցոտ ված, մի
զա պար կի լոր ձա թա ղան թը՝ կար միր (հի պե րե միկ), հաս տա ցած: Այլ օր գան նե
րի ախ տա բա նա կան փո փո խութ յուն նե րը բնո րոշ չեն։

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ։ Հի վան դա նում են 4050 օ րա կան գա զա նիկ նե րը, ա վե
լի հա ճախ՝ ա րու նե րը։ Մի զա զա տութ յու նը կա տար վում է ան կամ և կա թիլ նե
րով, ո րը, թրջե լով մա զա ծած կը, ա ռա ջաց նում է մաշ կի բոր բո քում:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ կա տար վում է կեն դա նի նե րի կլի նի կա կան հե տա զոտ ման 
ժա մա նակ հայտ նա բեր ված նշան նե րի հի ման վրա:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Կե րա բաժ նից հա նում են ա նո րակ կե րե րը, տա լիս են ած խաջ
րատ նե րով հա րուստ կե րեր՝ ե փած կար տո ֆիլ, կա ղամբ, գա զար, պո մի դոր: 
Բա վա րա րում են ջրով: Վե րո հիշ յալ մի ջոց նե րի հետ միա ժա մա նակ կա տա
րում են դե ղո րայ քա յին բու ժում, նշա նա կում են․

 ախ տա հա նիչ և մի զա մուղ դե ղա մի ջոց ներ՝ սա լոլ, հեք սա մե թի լեն տետ
րա մին, դիու րե տին,  հա կա բիո տիկ ներ։

Կա րե լի է օգ տա գոր ծել նաև․
 սպի տա կու ցա յին հիդ րո լի զատ ներ (են թա մաշ կա յին կամ ներմ կա նա յին, 

օ րա կան 12 ան գամ. 5մլ), ո րոնք ու նեն թույ նե րը չե զո քաց նող հատ կութ յուն:



‒ 800‒

25․2․3․4․2 ՋՐԱՔԻՍՆԵՐԻ ԱՐՅՈՒՆԱՄԻԶՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ ԵՎ ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Ջ րա քիս նե րի ար յու նա մի զութ

յուն կամ  Հե մա տու րիա՝ գա զան նե րի կե րա բաժ նում վի տա մին Eի պա կա սը և 
կծ ված ճար պի մեծ քա նա կութ յու նը ա ռաջ են բե րում ե րի կամ նե րի ծանր ախ
տա հա րում, ո րը ար տա հայտ վում է ար յու նա մի զութ յամբ: Հայտ նի է, որ վի
տա մին Eն մաս նակ ցում է եր կա թի փո խա նա կութ յա նը, իսկ կծված ճար պե րը 
կա պակ ցե լով վի տա մին Eն և այլ հա կաօք սի դիչ ներ, հան գեց նում են եր կա թի 
յու րաց ման (մե տա բո լիզ մի) խան գար ման: Զար գա նում է սուր ա նե միա։ Հի
վան դութ յու նը նկատ վում է գլխա վո րա պես 4050 օ րա կան մատ ղաշ նե րի մոտ:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Ե րի կամ նե րում 
հայտ նա բեր վում են ար յան կու տա կում ներ և կե տա յին ար յու նա զե ղում ներ: 
Մի զա պար կը լար ված է, լցված կարմ րա դեղ նա վուն մե զով, որ պա րու նա կում 
է դե ղին նստվածք:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ։ Ն կատ վում են ար յու նա մի զութ յուն, ա նե միա: Մա հը վրա 
է հաս նում շատ ա րագ:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ դրվում կլի նի կա կան նշան նե րի և  ախ տա բա նաա նա տո
միա կան փո փո խութ յուն նե րի հի ման վրա:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ։
 Կե րա բաժ նից հա նել կծված ճար պե րը, 
 Տալ վի տա մին E՝ օ րա կան 5մգ, եր կու շա բաթ տևո ղութ յամբ:

25․2․3․4․3 ՕՍՏԵՈԴԻՍՏՐՈՖԻԱ
Օս տեո դիատ րո ֆիա (ոսկ րի սնուց ման խան գա րում) կամ մեծգլ խութ յուն, 

հի վան դութ յան հիմ նա կան պատ ճա ռը գա զան նե րի օր գա նիզ մում կալ ցիու մի 
պա կա սը և ֆոս ֆո րի ա վել ցուկն է։ Կա րող է պատ ճառ լի նել նաև հար վա հա նա
գեղ ձի գոր ծու նեութ յան խան գա րու մը։ Հի վան դութ յու նը կա րող է զար գա նալ 
ռա խի տից ան մի ջա պես հե տո: Հաս տատ ված է, որ ոս կոր նե րում պա կա սում 
են Caի ա ղե րը և ն րան ցում ա ռա ջա նում են կիս տո զա յին գո յա ցութ յուն ներ: 
Ոսկ րա յին հյուս ված քը փո խա րին վում է ֆիբ րի նո զա յի նով։

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Ն կատ վում են 
կմախ քա յին ոս կոր նե րի փափ կա ցում, թո քե րում ար յու նա յին (հի պե րե միկ) 
կան գա յին եր ևույթ ներ կամ ար տա հայտ ված պնևմո նիա (թո քե րի բոր բո քում): 
Սր տի փա կան նե րի վրա եր բեմն հայտ նա բեր վում են է րո զիա ներ:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ։ Հի վան դութ յու նը հա ճախ ա ռա ջա նում է  510 ամ սա կան 
գա զան նե րի մոտ։ Վե րին ծնո տի վրա ա ռա ջա նում է սի մետ րիկ փա փուկ ու
ռա ծութ յուն: Բե րա նի խո ռո չի լոր ձա թա ղան թը՝ այ տուց ված, լնդե րը՝ փափ
կած, ա տամ նե րը շարժ վում են։ Կա րող է նկատ վել քուն քի և ծոծ րա կի ոս
կոր նե րի փափ կա ցում (մա տով սեղ մե լիս ծռվում են)։ Այն գա զան նե րը, ո րոնց 
մոտ պահ պան ված է ա խոր ժա կը, դժվա րութ յամբ են կեր ըն դու նում։ Ձ ևա
փոխ վում են քթոսկ րե րը, փակ վում են քթանցք նե րը, քթաար ցուն քա յին խո
ղո վա կը, ո րի հետ ևան քով նկատ վում է ար ցուն քա հո սութ յուն, շնչա ռութ յու նը 
դժվա րա նում է։ Կր ծոսկ րը ձևա փոխ վում է, վեր ջա վո րութ յուն նե րը՝ ծռվում, 
որ հեշ տութ յամբ կոտր վում են։ Փո փո խութ յան են են թարկ վում ոչ միայն դի
մա յին, այլ նաև կմախ քի ամ բողջ ոս կոր նե րը:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ կա տար վում է հի վան դութ յա նը բնո րոշ կլի նի կա կան 
նշան նե րի հի ման վրա։
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25․2․3․4․4 ՄՈՐԹՈՒ ՄԱԶԱԾԱԾԿԻ ԿՈՏՐԱՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Մոր թու մա զե րի կոտ րատ վա ծութ յու նը կամ «խու զու մը» մի շարք գա զա

նա բու ծա կան տնտե սութ յուն նե րում բա վա կան տա րած ված եր ևույթ է:
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ։ Հայտ նա բեր ված չեն: Են թադ րում են, որ հի վան դութ յու նը 

կապ ված է սպի տա կուց նե րի փո խա նա կութ յան խան գա րում նե րի հետ, ո րը 
պայ մա նա վոր ված է գա զան նե րի ոչ լիար ժեք կե րակ րու մով, երբ կե րա բաժ
նում բա ցա կա յում կամ պա կա սում են ցիս տի նը, մե թիո նի նը, լեյ ցի նը և  ար
գի նի նը։ Կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի նաև բու սա կան կե րե րի պա կա սը: Հի
վան դութ յու նը ա ռա ջա նում Է այն դեպ քում, երբ կեն դա նի նե րին կե րակ րում 
են միա կող մա նի ոսկ րա յին կե րե րով կամ էլ երբ կե րա բաժ նում պա կա սում են 
միկ րո տար րե րը (կո բալտ, պղինձ, ման գան, ծծումբ): Կա րող են ո րո շա կի դեր 
խա ղալ բիո տի նի փո խա նա կութ յան խան գա րում նե րը: Դիա հեր ձե լիս ներ քին 
օր գան նե րում ա ռան ձին փո փո խութ յուն ներ չեն հայտ նա բեր վում:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ։ Մա զե րը կորց նում են ա ռաձ գա կա նութ յու նը և  ան բա
վա րար եղջ րա կալ ման հետ ևան քով հաս նե լով սո վո րա կան եր կա րութ յան՝ 
կոտ րատ վում: Կեն դա նի նե րի կո ղա յին և մեջ քի հատ ված նե րում ա ռա ջա նում 
են խուզ ված ան մազ «կղզյակ ներ»: Եր բեմն կեն դա նի նե րը ի րենք են պո կում 
մա զե րի ծայ րե րը (խու զում են ի րենք ի րենց) պո չի և թիա կի հատ ված նե րում: 
Այս պի սի «խու զում նե րը» տե ղի են ու նե նում հիմ նա կա նում գի շե րը։ Ե թե գա
զան նե րը տե ղա վոր ված են միա սին, 26 գլուխ մի վան դա կում, ա պա նրանք 
պո կում են մե կը մյու սի մա զե րը:

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Կա տար վում է մա զա ծած կի փո փո խութ յան հի ման վրա: 
Հետ ևում են գա զա նի վար քին: Այս հի վան դութ յու նը չպետք է շփո թել մոր թու 
ա րատ նե րի հետ, ո րը կապ ված Է ժա ռան գա կան հատ կա նիշ նե րի հետ: Պետք 
է տար բե րել մոր թու մա զա ծած կի մե խա նի կա կան վնաս վածք նե րից։ Երբ գա
զան նե րին պա հում են նեղ, ան հարթ պա տե րով, փոքր սո ղանցք նե րով վան
դակ նե րում:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Կե րա բա ժի նը պետք է հարս տաց նել սպի տա կուց նե րով, միկ
րո տար րե րով և բա վա րար չա փով կա նաչ կե րե րով: Հատ կա պես, թույլ չտալ, 
որ ձմե ռա յին մա զա ծած կի ին տեն սիվ գար գաց ման ժա մա նակ (հու լիս, օ գոս
տոս) գա զան նե րը թերս նուց վեն։

Տր վող միկ րո տար րե րի չա փա բա ժի նը. 
Աղ վես նե րին՝ կո բալ տի քլո րիդ 2.5, պղն ձար ջասպ 1.0, եր կա թի ար ջասպ 

0,8, կա լիու մի յո դիտ 0.3: 
Ջ րա քիս նե րին՝ կո բալ տի քլո րիդ 0․7, պղն ձար ջասպ 0․3, եր կա թի ար ջասպ 

2.5, կա լիու մի յո դիտ 0,1: 
Մատ ղա շի դեպ քում միկ րո տար րե րի չա փը կիս վում է:

25․2․3․4․5 ՋՐԱՔԻՍՆԵՐԻ ՄԻԶԱՔԱՐԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
Ջ րա քիս նե րի մի զա քա րա յին հի վան դութ յու նը՝ ու րո լի թիա զան օր գա նիզ մի 

ընդ հա նուր հի վան դութ յուն է, որ ու ղեկց վում է մի զու ղի նե րում և մի զա պար
կում քա րե րի և  ա վա զի գո յաց մամբ:

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ։ Կա րող են լի նել մի զու ղի նե րի ախ տա հա րում նե րը, նյու
թա փո խա նա կութ յան խան գա րում նե րը (գլխա վո րա պես՝ ա ղա յին), թթվա հիմ
նա յին հա վա սա րակշ ռութ յան խախ տում նե րը, պաշտ պա նիչ կո լոիդ նե րի ֆի
զի կա քի միա կան վի ճա կը (ո րոնք պահ պա նում են ա ղե րը լուծ ված վի ճա կում), 
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հար վա հա նա գեղ ձի գոր ծու նեութ յան ընկ ճե ցու մը, կե րա բաժ նում ռե տի նո լի և 
կալ ցի ֆե րո լի ան բա վա րա րութ յու նը, կոշտ ջու րը և  այլն։ Մի զա քա րե րի ա ռա
ջա ցու մը ա վե լի ին տեն սիվ է դառ նում վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի (հե մո
լի տիկ ստրեպ տո կոկ, պրո տեուս) դեպ քում: Ման րէ նե րը մի զան յու թը վե րա
ծում են ա մո նիու մի (բարձր հիմ նայ նութ յամբ օժտ ված նյու թի), ո րը մե ծա պես 
բարձ րաց նում է մե զի pHը:

Փոր ձը ա պա ցու ցել է, որ ջրա քիս նե րին ստա ֆի լո կո կով վա րա կե լու դեպ
քում 150 օր անց գա զան նե րի 38%ի մոտ հայտ նա բեր վում են մի զա յին քա
րեր, ո րոնք բաղ կա ցած են ֆոս ֆո րաթթ վա յին ա միա կամագ նե զիու մի ա ղե
րից (ստու գիչ խմբում մի զա յին քա րեր չեն հայտ նա բեր վել)։

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Ա ռա ջա ցած քա րե րը վնա սում են մի զու ղի նե րի լոր
ձա թա ղան թը, ա ռա ջաց նում խցա նում ներ (խան գար վում Է մի զա զա տութ յու
նը), բոր բո քում ներ, ու ժեղ ցա վեր: 

 Ու րա տա յին քա րե րը, ո րոնք բաղ կա ցած են մի զաթթ վա յին ա ղե րից, կեն
դա նի նե րի ան կում չեն ա ռա ջաց նում:

 Ֆոս ֆո րա յին քա րե րը ա ռա ջա նում են կալ ցիու մի և մագ նե զիու մի ֆոս
ֆո րաթթ վա յին ա ղե րից: Այս քա րե րը ա ռա ջա նում են բա վա կա նին ա րագ: Հի
վան դութ յու նը ըն թա նում Է ան կում նե րով: 

Մի զա պար կում քա րե րի քա նա կը տար բեր կեն դա նի նե րի մոտ կա րող է լի
նել տար բեր, ա ռան ձին դեպ քե րում՝ 38 հատ:

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Կախ ված են քա
րե րի տե ղադ րու մից, չա փե րից և  ա ռա ջա ցած փո փո խութ յուն նե րից:

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ։ Շատ հա ճախ մի զա պար կի քա րե րը ախ տո րոշ վում են 
միայն գա զան նե րի դիա հեր ձու մից հե տո: Հի վան դութ յան նշան նե րը կախ ված 
են նրանց տե ղադ րու մից, քա րե րի չա փե րից և ն րա շար ժում նե րից: Հիմ նա
կան նշան նե րից են ու րո ցիս տիտ նե րը և պիե լիտ նե րը, ար յու նա մի զութ յու նը, 
ե րի կա մա յին ծա կոց նե րը (կո լիկ նե րը), մե զի կա թիլ նե րով ար տա զատ վե լը և  
այլն: Երբ քա րը տե ղադր ված է ե րի կա մի տաշ տա կում, գա զան նե րի քայլ ված
քը լար ված է, ե րի կա մի հատ վա ծը շո շա փե լիս՝ ցա վազ գաց։ 

ԸՆԹԱՑՔԸ կախ ված է քա րե րի բա ղադ րութ յու նից:
ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Կա տար վում է հի վան դութ յան կլի նի կա կան նշան նե րի և 

դիա հերձ ման ժա մա նակ քա րե րի հայտ նա բեր ման հի ման վրա: Ջ րա քիս նե րի 
այս հի վան դութ յան ժա մա նակ տե ղի են ու նե նում զանգ վա ծա յին ան կում ներ, 
ո րը և հաս տա տում է հի վան դութ յան կա պը կե րակր ման հետ: Մի զա պար կում 
գտնվող մեծ քա րե րը կա րե լի է հայտ նա բե րել ո րո վայ նի հատ վա ծը շո շա փե լիս: 
Ախ տո րոշ ման հու սա լի մե թոդ է ռենտ գեն հե տա զո տութ յու նը:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ե թե քա րե րը շո շափ վում են մի զա պար կում, նման կեն դա նի նե
րին կա րե լի է բու ժել միայն վի րա բու ժա կան մե թո դով, քա նի որ դե ղա մի ջոց նե
րով մի զա քա րա յին հի վան դութ յու նը բու ժել հնա րա վոր չէ, ա պա հիմ նա կա նում 
պետք է ու շադ րութ յուն դարձ նել կան խար գել ման վրա: Այդ նպա տա կով օգ տա
գոր ծում են մի ջա վայ րը (մե զի pH) թթվաց նող մի ջոց ներ (օրթոֆոսֆորական 
թթու): Հայտ նի է, որ ֆոս ֆո րաթթ վա կան ա միա կամագ նե զիու մա յին ա ղե րը 
հիմ նա յին մի ջա վայ րում նստվածք են տա լիս, ե թե pH 6ից բարձր է: Կե րա բաժ
նին թթու ներ՝ օր թո ֆոֆ սո րաթ թու ա վե լաց նե լը նպաս տում է մի ջա վայ րի pHի 
ի ջեց մա նը, ո րը կա րող է վե րո հիշ յալ ա ղե րը լուծ ված վի ճա կում պահ պա նել: 

 Օր թո ֆոս ֆո րա կան թթուն տա լիս են էգ գա զան նե րին ապ րի լի 1ից 
մինչև հու լի սի 15ը 1.01 7գ (100%ա նոց թթվի հաշ վով), այ սինքն, 100գ չոր 
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կե րին ա վե լաց նում են 0.5 թթու։ Ա պակ յա ա նո թում պա հանջ վող քա նա կի 
թթուն լու ծում են ջրում (զգու շութ յամբ լցնե լով ջրի վրա) և  ա վե լաց նե լով կե
րին՝ լավ խառ նում (5 րո պեից ոչ պա կաս): 

 Որ պես կա նաչ կեր կա րե լի է տալ ե ղինջ, ո րի մեջ բա վա կան բարձր է E և 
A վի տա մին նե րի քա նա կը: Այս բո լո րը հե տաքր քիր է նաև նրա նով, որ նպաս
տում է քա րե րի քայ քայ մա նը, ներծծ մա նը և դուրս մղմա նը: Ժո ղովր դա կան 
բժշկութ յան մեջ ե ղին ջը  օգ տա գոր ծում են մի զա քա րա յին հի վան դութ յուն նե
րի դեպ քում: Շատ կար ևոր է գա զան նե րին խմե լու ջրով ա պա հո վե լը:

25․2․3․4․6 ՀԻՊՈՎԻՏԱՄԻՆՈԶՆԵՐ
25․2․3․4․6․1 ԱՀԻՊՈՎԻՏԱՄԻՆՈԶ
Քա նի որ գա զան նե րը հիմ նա կա նում կե րակր վում են կեն դա նա կան ծա գում 

ու նե ցող կե րե րով, ո րոնք եր կար ժա մա նակ ոչ կա յուն ցածր ջեր մաս տի ճա նում 
պա հես տա վո րե լու դեպ քում դառ նում են վի տա մի նա զուրկ, ճար պե րի օք սի
դաց ման հետ ևան քով, ուս տի հի պո վի տա մի նոզ նե րը գա զա նա բու ծա կան տնտե
սութ յուն նե րում և կեն դա նա բա նա կան այ գի նե րում հա ճախ են գրանց վում:

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ ԵՎ ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Հի վան դութ յու նը ա ռա ջա նում է 
կե րա բաժ նում Ավի տա մի նի բա ցա կա յութ յան կամ ան բա վա րա րութ յան հետ
ևան քով: Գա զան նե րի օր գա նիզ մը լավ չի յու րաց նում բու սա կան կե րե րում 
գտնվող կա րո տի նը, դրա հա մար էլ նրանք կա րիք են զգում Ավի տա մին ստա
նալ կեն դա նա կան ծա գում ու նե ցող կե րե րի հետ: Ավի տա մի նը հեշ տութ յամբ 
օք սի դա նում և քայ քայ վում է օ դի, թթված նի և  ուլտ րա մա նու շա կա գույն ճա
ռա գայ թի ազ դե ցութ յան ներ քո: Ճար պե րում գտնվող Ավի տա մի նը օք սի դաց
ման հետ ևան քով քայ քայ վում է:

ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Ահի պո վի տա մի նո զի դեպ քում տե ղի է ու նե նում ամ
բողջ օր գա նիզ մի է պի թե լա յին հյուս վածք նե րի եղջ րա ցում, ո րը հան գեց նում է 
նրանց գոր ծու նեութ յան խան գար ման: Վա տա նում է կեն դա նի նե րի տե սո ղու
թ յու նը, ա ռա ջա նում է քսե րօֆ թալ միա (աչ քի եղ ջե րա թա ղան թի բոր բո քում), 
իսկ հե տա գա յում՝ կե րա տո մալ յա ցիա: Խան գար վում է տար բեր հա մա կար գե րի 
(ստա մոք սաա ղի քա յին, շնչա ռա կան, մի զա յին և  այլն) գոր ծու նեութ յու նը:

Աղ վես նե րի Ահի պո վի տա մի նո զի ժա մա նակ նյար դա յին թե լե րը են թարկ
վում են կազ մա փո խութ յան, ո րով և բա ցատր վում են հի վանդ կեն դա նի նե
րի նո պա նե րը: Ն կա տե լի փո փո խութ յուն ներ են տե ղի ու նե նում սե ռա կան 
օր գան նե րում: Բա ցի հեշ տո ցի Է պի թե լա յին հյուս ված քի կնճռո տու մից, տե
ղի են ու նե նում նաև ֆո լի կուլ նե րի զար գաց ման փո փո խութ յուն ներ: Ա րու
նե րի սերմ նար տադ րութ յու նը դա դա րում է: ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: Ահի պո վի տա մի նո զով հի վանդ մայ րե րից ծնված 
ձա գե րի շնչու ղի նե րը բոր բոք ված են, իսկ ինք նու րույն կե րակր վե լու դեպ քում 
նկատ վում է գաստ րիտ և  էն տե րիտ: Ս տա մոք սի պա տե րին հա ճախ նկատ վում 
են խո ցա կա լում ներ, ե րի կամ նե րում և մի զա պար կում՝ քա րեր։

ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԸ։ Հի վանդ կեն դա նի նե րի մոտ նկատ վում են նյար դա յին 
եր ևույթ ներ և ֆունկ ցիո նալ խան գա րում ներ, ջղաձ գում ներ (գլու խը հետ է 
գցում): Քայլ ված քը ե րե րուն է, ա նում են մա նե ժա յին շար ժում ներ: Հե տա գա
յում նկատ վում են նյար դա յին նո պա ներ: Ա ռա ջա նում Է քսե րօֆ թալ միա, չնա
յած ա վե լի ուշ, քան նյար դա յին խախ տում նե րը: Մատ ղա շի մոտ նկատ վում է 
լոր ձաար յու նա յին լուծ:
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ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ։ Կա տար վում է հի վան դութ յան կլի նի կա կան նշան նե րի, 
կե րա բաժ նի ու սում նա սի րութ յան, ար յան և  ըն կած կեն դա նի նե րի լ յար դում 
Ավի տա մի նի քա նա կի ո րոշ ման հի ման վրա:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: Ն շա նա կում են․
 Ավի տա մին, աղ վես նե րին՝ 15 հազ ԱՄ, սա մույր նե րին և ջ րա քիս նե րին՝ 

57 հազ. ԱՄ, օր գա նիզ մի օ րա կան պա հան ջը A վի տա մի նի նկատ մամբ բա վա
րա րե լու հա մար:

Կե րա բա ժի նը պետք է պա րու նա կի բա վա րար չա փով չե զոք ճար պեր: Ս տա
մոք սաա ղի քա յին ու ղի նե րի ախ տա հար ման դեպ քում Ավի տա մի նի քա նա կը 
ա վե լաց նում են 2 ան գամ: Հաշ վարկ ված է, որ կեն դա նի նե րի օ րա կան մի ջին 
պա հան ջը Ավի տա մի նի նկատ մամբ կազ մում Է 1000 միջ.միա վոր/կգ:

25․2․4 ՍՆԿԱՅԻՆ ԾԱԳՄԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
25․2․4․1 ՏՐԻԽՈՖԻՏԻԱ
/ՏԵՍ՝ ՍՆԿԱՅԻՆ ԾԱԳՄԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
(ԴԵՐՄԱՏՈՄԻԿՈԶՆԵՐ) ՄՈԴՈՒԼ 23Ը/

25․2 ՍՏՈՒԳԻ՛Ր ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԴ
1․ Ինչ պի սի՞ վի րու սա յին ծագ ման հի վան դութ յուն ներ են հայտ նի տար բեր 

տե սա կի դե կո րա տիվ և մոր թա տու գա զան նե րի մոտ։
2․ Ին չո՞վ է տար բեր վում գի շա տիչ նե րի ժան տախ տը  շնե րի պար վո վի րու

սա յին էն տե րի տից և գի շա տիչ նե րի ին ֆեկ ցիոն հե պա տիտ հի վան դութ յու նից 
և  ո րո՞նք են բուժ ման և կան խար գել ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը։

3․ Ինչ պի սի՞ պատ վաս տան յու թեր են օգ տա գոր ծում գի շա տիչ նե րի ժան
տախտ հի վան դութ յան նկատ մամբ ակ տիվ ի մու նաց ման նպա տա կով, և  ինչ
պի սի՞ կան խար գե լիչ  և պայ քա րի մի ջո ցա ռում ներ են նա խա տես վում։

4․ Ինչ պի սի՞ մա կա բու ծա յին հի վան դութ յուն ներ են հայտ նի տար բեր տե սա
կի դե կո րա տիվ և մոր թա տու գա զան նե րի մոտ, ո րոնք նաև հայտ նի են /լրաց
րեք շար քը/․

 Ծ ծող տա փակ որ դե րից ա ռա ջաց րած հի վան դութ յուն ներ կամ Տ րե մա
տո դոզ ներ,

 Ե րի զոր դե րից կամ ․․․, 
 Կ լոր որ դե րից  կամ․․․, 
 Պար զա գույն օր գա նիզմ նե րից կամ ․․․, 
 Տ զե րից կամ ․․․, 
 Մի ջատ նե րից կամ․․․։

5․ Ո րո՞նք են Տ րե մա տո դոզ նե րի, Ցես տո դոզ նե րի, Նե մա տո դոզ նե րի, Պ րո
տո զոոզ նե րի, Էն տո մոզ նե րի բուժ ման և կան խար գել ման ա ռանձ նա հատ
կութ յուն նե րը։

6․ Ինչ պի սի՞ ոչ վա րա կիչ ծագ ման հի վան դութ յուն ներ են հայտ նի տար բեր 
տե սա կի դե կո րա տիվ և մոր թա տու գա զան նե րի մոտ։

7․ Ինչ պի սի՞ կլի նի կա կան դրսևո րում նե րով են ար տա հայտ ված տար բեր 
տե սա կի դե կո րա տիվ և մոր թա տու գա զան նե րի մոտ մար սո ղա կան հա մա
կար գի, շնչա ռա կան հա մա կար գե րի հի վան դութ յուն նե րը և  ո րո՞նք են պայ
քա րի և կան խար գել ման մի ջո ցա ռում նե րը։



‒ 805‒

25․2 ԹԵՍՏԵՐ
I Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը

 Տար բեր տե սա կի դե կո րա տիվ և մոր թա տու գա զան նե րի մոտ վի րու սա
յին ծագ ման հի վան դութ յուն նե րից են
1. Գի շա տիչ նե րի ժան տախ տը  
2. Շ նե րի պար վո վի րու սա յին էն տե րի տը
3. Գի շա տիչ նե րի ին ֆեկ ցիոն հե պա տի տը
4. Ազն վա քիս նե րի (ջրա քիս նե րի) Ա լեուտ յան հի վան դութ յու նը
5. Վե րը նշված բո լո րը

II Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Տար բեր տե սա կի դե կո րա տիվ և մոր թա տու գա զան նե րի ոչ վա րա կիչ 

ծագ ման հի վան դութ յուն նե րից են
1. Ս տո մա տի տը
2. Օս տեո դիատ րո ֆիան,
3. Ս տա մոք սի սուր լայ նա ցու մը
4. Ջ րա քիս նե րի խո նավ փո րո տիք
5. Ա Հի պո վի տա մի նո զը
6. Ա լեուտ յան հի վան դութ յուն
7. Վե րը նշված բո լո րը

III Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Տար բեր տե սա կի դե կո րա տիվ և մոր թա տու գա զան նե րի հի վան դութ

յուն նե րից նե մա տո դոզ ներ են հա մար վում․
1. Մ սա կեր նե րի Տոք սո կա րո զը
2. Մ սա կեր նե րի Ստ րոն գիլ  յոզ նե րը
3. Մ սա կեր նե րի Տե նի դոզ նե րը
4. Մ սա կեր նե րի Ա լա րիո զը
5. Մ սա կեր նե րի Ցիս տոի զոս պո րոզ ներ
6. Վե րը նշված բո լո րը

IV Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Մ սա կեր նե րի ժան տախ տի կլի նի կա կան նշան նե րով ախ տո րոշ ման հա

մար հաշ վի են առ նում հետև յա լը․
1. Շն չա ռա կան օր գան նե րի ախ տա հա րում նե րը, 
2. Փոր լու ծը, 
3. Աչ քե րի և ք թի լոր ձա թա ղանթ նե րի կա տա ռա յին բոր բո քու մը, 
4. Թա թե րի փափ կան նե րի բոր բո քու մը, 
5. Կենտ րո նա կան ներ վա յին հա մա կար գի ախ տա հա րում նե րը, 
6. Հի վան դութ յան տևո ղութ յու նը (ոչ պա կաս 3 շա բաթ),
7. Վե րը նշված բո լո րը:
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1․ Գրիգորյան Ս. Լ. «Գյուղատնտեսական կենդանիների համաճարա կա բա

նություն և ինֆեկցիոն հիվանդություններ», Երևան 2002, 635 էջ։ 
https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabutsuyun/Grigoryan

hamatsarakbanutyun.pdf 
2․ Նաղաշյան Հ.Զ. «Մակաբուծաբանություն և գյուղատնտեսական կենդա

նի ների ինվազիոն հիվանդություններ» , Երևան 2003, 408 էջ։
https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabujakan/maka bu ca

banutyun.pdf 
3․ Մանասյան «Գյուղատնտեսական կենդանիների ներքին ոչ վարակիչ 

հիվան դություններ» Երևան 2000թ․ 594 էջ․
https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabujakan/kendaniner.pdf 
4․ Մանասյան Ա․ Վ․ «Գյուղատնտեսական կենդանիների ներքին ոչ վարակիչ 

հիվան դություններ,», Երևան, 2000թ, 594 էջ ։ 
https://library.anau.am/images/stories/grqer/Anasnabujakan/kendaniner.pdf 

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1․ Անտիպին Դ․ Ն․ և ուրիշներ «Գյուղատնտեսական կենդանիների պարա

զի տոլոգիա և ինվազիոն հիվանդություններ» Երևան 1964թ․ 785 էջ։
2․ Акбаева М.Ш. и др. “Паразитология и инвазионные болезни животных” 

Мос ква 1998, 743 ст.

ՀԱՄԱՑԱՆՑԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀՂՈՒՄՆԵՐ
1․ Ձկան և ջրային կենդանիների անասնաբուժասանիտարական փորձա

քննության կարգը հաստատելու մասին /29 դեկտեմբերի 2005 թվականի N 2319Ն/
▻ http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=33238 
2․ Պիպոյան Ս․ «Ձկնաբանություն և ձկնաբուծությունը», Երևան 2012, 256 էջ․
▻ http://www.mkuzak.am/wpcontent/uploads/DzknabanutiunUxix.pdf 
3․ Հայաստանի Հանրապետության ձկնաբուծության ոլորտի ուսում նա սի

րու թյուն
▻ http://freda.am/wpcontent/uploads/2015/06/8.pdf 
4․ Паразиты болезни рыб.
▻ https://repository.marineresearch.org/bitstream/299011/1766/1/gaev ska

ja2004.pdf 
5․ Чума плотоядных
▻ https://zooclub.ru/veter/febris_catarrhalis.shtml 

ԽԱՉԲԱՌ25
Հորիզոնական
1․ Կեն դա նա բա նութ յան բա ժին, ո րը ու սում նա սի րում է ձկների կազ մու

թյունը, օր գան նե րի ֆունկ ցիա նե րը, ապ րե լա կեր պը, բաշ խու մը ժա մա նա կի և 
տա րա ծութ յան մեջ, կար գա բա նութ յու նը, է վոլ  յու ցիան։
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Ուղ ղա հա յաց
1․ Սապ րոլ գե նիոզ կամ ․․․ քաղց րա համ  ջրե րի   տար բեր տե սա կի ձկնե րի 

ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն է, ո րը բնո րոշ վում է մաշ կի, լո ղաթ ևե րի և խ ռիկ
նե րի ախ տա հա րում նե րով

2․ ․․․ քաղց րա համ  ջրե րի եր բեմն էլ ծո վա յին տար բեր տե սա կի ձկնե րի մո
նո գե նե տիկ տրե մա տոդ նե րի կող մից ա ռա ջա ցած հի վան դութ յուն, ո րը բնո
րոշ վում է մաշ կի, լո ղակ նե րի և խ ռիկ նե րի ախ տա հա րում նե րով

3․ ․․․ ՀՀ ձկնա յին տնտե սութ յուն նե րում հան դի պող, սուր կամ քրո նի կա
կան ըն թացք ու նե ցող հի վան դութ յուն է դե գե նե տիկ տրե մա տոդ նե րի կող մից 
ա ռա ջա ցած, ո րի դեպ քում ախ տա հար վում են ձկնե րի տար բեր հյուս վածք նե
րը, հատ կա պես ներ վա յին հյուս ված քը և  աչ քե րը:

4․ ․․․ սն կա յին ծագ ման ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն է, ո րը բնո րոշ վում է 
խռիկ նե րի ար յան ա նոթ նե րի ախ տա հա րու մով և դ րանց մե ռու կա յին քայ քա
յու մով:

5․ Գի շա տիչ նե րի ․․․ սուր ըն թաց քով կոն տա գիոզ, վի րու սա յին հի վան դու
թ յուն է, ո րը դրսևոր վում է տեն դով, աչ քե րի, շնչա ռա կան, մար սո ղա կան ու
ղի նե րի լոր ձա թա ղանթ նե րի և թո քե րի բոր բո քում նե րով, մաշ կի վրա ցա նե րի 
ա ռա ջա ցու մով, կենտ րո նա կան ներ վա յին հա մա կար գի ախ տա հա րում նե րով:

6․ ․․․ նա խա կեն դա նի նե րի կող մից մա կա բուծ վող հի վան դութ յուն, ո րով 
հի վան դա նում են բո լոր հա սա կա յին խմբե րին պատ կա նող ձկնե րը, սա կայն 
ա վե լի ծանր՝ մատ ղաշ նե րը, մաշ կի են թաէ պի թե լա յին շեր տում, լո ղակ նե րի և 
խ ռիկ նե րի ախ տա հա րու մով, ձկան մաշ կի կամ աչ քի եղ ջե րա թա ղան թի վրա 
սպի տակ գույ նի բշտիկ նե րի ա ռա ջա ցու մով։

7․ ․․․ մ սա կեր կեն դա նի նե րի տրե մա տոդ նե րի կող մից հա րուց վող հի վան
դութ յուն, ո րի հետ ևան քով խան գար վում է մար սո ղութ յու նը, օր գա նիզ մի 
վրա տրո ֆիկ, թու նա վոր, ներկ րա կան և  ա լեր գիա կան եր ևույթ նե րով։

8․ ․․․ ս տա մոք սի և  ա ղիք նե րի գոր ծա ռա կան խան գա րում է, որ ըն թա նում է 
մատ ղաշ նե րի մոտ մար սո ղութ յան և ն յու թա փո խա նա կութ յան խան գա րում
նե րով, կեն դա նի նե րի ա րագ հյու ծու մով և  ու ժե րի ան կու մով։

9․ Ք թի լոր ձա թա ղան թի բոր բո քու մը կամ ․․․, ո րը ու ղեկց վում է շճա յին, լոր
ձա յին, թա րա խա յին և  այլ տե սա կի ար տա քիր տի ար տա զա տու մով:

10․ Կա տու նե րի ․․․ հի վան դութ յամբ հիմ նա կա նում տա ռա պում են կատ
վազ գի նե րը, հատ կա պես տնա յին կա տուն: Ցես տոդ նե րը մա կա բուծ վում են 
վերջ նա կան տե րե րի բա րակ ա ղիք նե րում՝ թող նե լով մե խա նի կա կան, թու նա
վոր, ա լեր գիա կան և տ րո ֆիկ ազ դե ցութ յուն, իսկ ան կում նե րը ա ռա ջա նում 
են ա ղիք նե րի ա նան ցա նե լիութ յան հետ ևան քով։
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ՄՈԴՈՒԼ 26 
ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺՈՒՄԸ ԵՎ 
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ
Ուսումնառության արդյունքները․
1․ Մեղուների առավել տարածված հիվանդությունները
2․ Մեղուների հիվանդությունների դեղորայքային բուժում
3․ Մեղուների հիվանդությունների կանխարգելման միջոցառումները

26․1 ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼ ՏԱՐԱԾՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
26․1․1 ՄԵՂՎԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
Մե ղուն (լատ.՝ Anthophila)  թռչող մի ջատ է և հան դի սա նում է այն բա ցա

ռիկ մի ջատ նե րից, ո րոնք ապ րում են մեծ խմբե րով և հա մա տեղ աշ խա տում 
որ պես մեկ մեծ և բարդ «օր գա նիզմ»: Ըստ տար բեր աղբ յուր նե րի, մե ղու ներն 
ի հայտ են ե կել ծաղ կա բույ սե րի հայտն վե լուն հա մա տեղ, շուրջ 140 մլն տա րի 
ա ռաջ։ Հիմ նա կա նում մե ղու նե րի չա փե րը տա տան վում են 2.1մմ.ից՝ գա ճաճ 
մե ղու  (Trigona minima), Հա րա վա յին Ա մե րի կա, մինչև 39մմ.՝ Megachile pluto, 
Ինդոնեզիա: 
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Ներ կա յիս մե ղու նե րի նախ նի նե րը ա վա զի կրետ նե րի (գի շա տիչ մի ջատ
ներ) ըն տա նի քից են (լատ.՝  Crabronidae), որոնք էվոլ յուցիայի ընթացքում 
գիշատիչներից վերափոխվել են ծաղկափոշով և նեկտարով սնվող միջատների: 

  Նեկ տա րը մե ղու նե րի օր գա նիզ մի հա մար է ներ գիա յի աղբ յուր է, իսկ ծաղ
կա փո շին՝ սպի տա կուց նե րի և  այլ օգ տա կար նյու թե րի աղբ յուր: Մե ղու ներն 
է կո հա մա կար գում ու նեն ա մե նա կար ևոր դե րե րից մե կը, քա նի որ ծաղ կա վոր 
բույ սե րի հիմ նա կան փո շո տող ներն են: Ա վե լին, ամ բողջ աշ խար հի մշա կա
բույ սե րի ե րեք քա ռոր դը՝ 150 մի լիարդ եվ րո ար ժո ղութ յամբ, փո շոտ վում են 
մի ջատ նե րի կող մից։ Ս րանց հիմ նա կան փո շո տող ներն են մե ղու նե րը։ 

Մե ղու նե րը յու րա հա տուկ մի ջատ ներ են, ո րոնք ապ րում են աշ խար հի բո
լոր կլի մա յա կան պայ ման նե րում՝ Եվ րո պա յի ան տառ նե րից մինչև Աֆ րի կա յի 
ա նա պատ ներ։ Ներ կա յումս գրանց ված են դրանց ա վե լի քան 20,000 տար բեր 
տե սակ ներ և 520 սե ռեր, ո րոնք սա կայն շատ մեծ վտան գի ա ռաջ են կանգ նած։ 
Վեր ջին տաս նամ յա կի ըն թաց քում աշ խար հի բո լոր ծայ րե րում գրանց վում են 
մե ղու նե րի քա նա կի հսկա յա կան ան կում ներ։ Օ րի նակ, դեռևս 1950ա կան նե
րին Մեծ Բ րի տա նիա յում գո յութ յուն ու նեին ըն տա նի մե ղու նե րի մո տա վո րա
պես 250,000 մեղ վաըն տա նիք, իսկ այժմ՝ 100,000ից պա կաս։ Այս պի սի քա նա
կա կան կո րուս տը վե րա բե րում է ոչ միայն ըն տա նի մե ղու նե րին, այլ նաև վայ րի 
տե սակ նե րին, ո րոնք բույ սե րի փո շոտ ման տե սա կե տից նույն քան կար ևոր դեր 
ու նեն։ Ներ կա յումս ԱՄՆ վայ րի մե ղու նե րի յու րա քանչ յուր չորս տե սա կից մե
կը կանգ նած է ոչն չաց ման եզ րին։ Ա վե լին, տա րի նե րի ըն թաց քում ըն տա նի մե
ղու նե րի քա նա կա կան կորս տի պատ ճա ռով մե ծա ցել է վայ րի տե սակ նե րի դե րը 
մշա կա բույ սե րի փո շոտ ման մեջ։ Ըստ փո շո տող մի ջատ նե րին ու սում նա սի րող 
մի ջազ գա յին ա մե նա մեծ հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի, ներ կա յումս ամ բողջ 
աշ խար հի մշա կա բույ սե րի փո շոտ ման 80%ն  ի րա կա նաց վում է վայ րի մեղ վա
տե սակ նե րի ըն դա մե նը 2%ի կող մից (սկսած խնձո րից մինչև սուրճ և կա կաո)։ 

Այս մո դու լի սահ ման նե րում մենք ու սում նա սի րե լու ենք ըն տա նի մեղ րա
տու մե ղու նե րին։

Նեկ տար՝ քաղց րա համ հե ղուկ, որն ար տադր վում է բույ սե րի նեկ տա րա
նոց նե րում՝ ա ռէջ նե րի և վար սանդ նե րի հիմ քին մոտ։ Կազմ ված է զա նա
զան շա քար նե րից՝ գլ յու կո զա, սա խա րո զա, ֆրուկ տո զա, մալյ տո զա, քիչ 
քա նա կութ յամբ թթու նե րից՝ աս պա րա գին, գլ յու տա մին, սպիր տից, հան քա
յին ա ղե րից, ֆեր մենտ նե րից և զա նա զան բարդ ա րո մա տիկ նյու թե րից։

մեղ վաըն տա նիք̀  աշ խա տա վոր մե ղու նե րից, բո ռե րից և մայր մեղ վից 
կազմ ված՝ մեկ մեղ վա փե թա կում կամ  փչա կում ապ րող մեղ րա տու մե ղու
նե րի ըն տա նիք։

26․1․1․1 ԸՆՏԱՆԻ (ՄԵՂՐԱՏՈՒ) ՄԵՂՈՒ
Թերևս, երբ ևէ ա կա նա տես եք ե ղել մեղ վաըն տա նիք նե րի կող մից պատ

րաստ ված մեղ րա մո մա յին բնե րին, ո րոնք բույն լի նե լուց բա ցի՝ ծա ռա յում են 
նաև որ պես մեղ րի պա հեստ։ Այս բարձր սննդա յին ար ժե քով «հե ղուկ ոս կի»ն  
ոչ միայն թան կար ժեք է մարդ կանց, այլև մի շարք կեն դա նի նե րի հա մար։ Այս 
իսկ պատ ճա ռով էլ ժա մա նա կի ըն թաց քում մար դիկ սկսել են մե ղու նե րին ըն
տե լաց նել և զ բաղ վել մեղ վա պա հութ յամբ։ 
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Ներ կա յումս հաշվ վում են մեղ րա տու մե ղու նե րի 79 տե սակ և 44 են թա
տե սակ։ Ա մե նա հայտ նի տե սա կը արևմտ յան կամ եվ րո պա կան մեղ րա տու 
մե ղուն է, ո րը վաղ ժա մա նակ նե րում մարդ կանց կող մից ըն տա նիաց վել է որ
պես մեղր ար տադ րող և մ շա կա բույ սեր փո շո տող։ Այս մե ղու նե րը քիչ մեղր 
են լցնում, ա պա սե րե կում են, ո րի արդ յուն քում մո մի և սե րե կի միջև օդ է 
մնում՝ մեղ րա հա ցի մեղ րին տա լով սպի տակ գույն։ Ներ կա յումս մե ղու նե րի 
ար տա դրած մեղ րա մոմն օգ տա գործ վում է նաև ո րոշ ար տադ րութ յուն նե րում 
(օ ճառ, մոմ շրթունք նե րի օ ծիչ և  այլն պատ րաս տե լու հա մար)։ Ս տորև ներ կա
յաց նում ենք արևմտ յան մեղ րա տու մեղ վի մի քա նի են թա տե սակ ներ՝

 Ի տա լա կան մեղ րա տու մե ղու ներ: Ս րանք բա վա կա նին հան գիստ մե ղու
ներ են, ո րոնք ի րենց մեղ րար տադր ման հնա րա վո րութ յամբ, թերևս, զբա ղեց
նում են ա ռա ջին հո րի զո նա կա նը։ Ու նեն հա մե մա տա բար բաց դեղ նա վուն 
կամ գոր շա վուն գու նա վո րում։ Չ նա յած ի րենց բարձր ար տադ րո ղա կա նու
թյա նը, մեղ վա բու ծութ յան տե սա կե տից սրանք այն քան էլ օպ տի մալ չեն, քա նի 
որ ձմռան և գար նան ա միս նե րին սկսում են բուռն կեր պով բազ մա նալ ու մե
ծա քա նակ մեղր ծախ սել։ Սա այն աս տի ճա նի է հաս նում, որ ե թե մեղ վա պա հը 
չմի ջամ տի, ամ բողջ փե թա կը կա րող է սո վի մատն վել։ Ի տա լա կան մեղ րա տու
նե րը շատ զգա յուն են հի վան դութ յուն նե րի նկատ մամբ։ 

 Կով կաս յան մեղ րա տու մե ղու ներ: Ս րանք ևս բա վա կա նին հան գիստ մե
ղու ներ են, ո րոնց հետ հնա րա վոր է աշ խա տել նույ նիսկ ա ռանց քո ղի և ծու խի։ 
Բա ժան վում են ե րեք հիմ նա կան խմբե րի՝ Կով կաս յան լայ նա թաթ, Կով կաս յան 
լեռ նա յին գորշ և Կով կաս յան դե ղին կամ հայ կա կան դե ղին մե ղու ներ (տա րած
ված են Հա յաս տա նի դաշ տա վայ րե րում և ցած րա դիր տաք շրջան նե րում): 

 Աֆ րիկ յան մեղ րա տու մե ղու ներ: Ս րանք հա ճախ ան վան վում են նաև 
սպա նող մե ղու ներ, քա նի որ ու նեն ան չափ ու ժեղ պաշտ պա նա կան ռեֆ լեքս, 
չար են, խայ թող, չեն ազդ վում նույ նիսկ ծխից և  այս պառ ճա ռով էլ տա րի նե րի 
ըն թաց քում սրանց խմբա կա յին հար ձա կում նե րի արդ յուն քում մա հա ցել են 
ինչ պես մար դիկ, այն պես էլ կեն դա նի ներ։ Այս մե ղու նե րը ա վե լի փոքր են և 
լի նում են ե րեք գույ նի՝ միա գույն, դե ղին և  ե գիպ տա կան դե ղին: 

 Ի րա նա կան մեղ րա տու մե ղու ներ: Շատ չար են ու խայ թող և չեն ազդ
վում ծխի առ կա յութ յու նից։ 

 Ուկ րա նիա կան մեղ րա տու մե ղու ներ։ Ս րանք հան գիստ մե ղու ներ են, 
ո րոնց մեղ րա հա ցով սե րե կած մեղ րը հատ կա պես սպի տակ է։ Այս մե ղու նե րը 
հա մե մա տա բար ա վե լի խո շոր են։ 

26․1․1․2 ՄԵՂՐԱՏՈՒ ՄԵՂՎԻ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԿԱԶՄՆ ՈՒ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
Ինչ պես ար դեն նշե ցինք, մե ղու նե րը սո ցիա լա կան մի ջատ ներ են, ո րոնք 

ապ րում են խմբե րով։ Խմ բե րը կամ այս պես կոչ ված ըն տա նիք ներն ու նեն շատ 
ու րույն կա ռուց վածք, որ տեղ յու րա քանչ յուր մե ղու ու նի իր դերն ու նշա նա
կութ յու նը և փոխ կա պակց ված է մյուս նե րի հետ։ Մե ղու նե րը աշ խա տում են 
որ պես մեկ ամ բող ջա կան «օր գա նիզմ», որ տեղ ան հատ ներն ինք նու րույն ապ
րե լու ըն դու նակ չեն: 

Յու րա քանչ յուր մեղ վաըն տա նիք գլխա վո րում է մայր մե ղուն, ո րին սպա
սար կում են հար յուր հա զա րա վոր աշ խա տա վոր մե ղու ներ։ Աշ խա տա վոր մե
ղու նե րը ևս բո լո րը ի գա կան սե ռին են պատ կա նում։ Ըն տա նի քի կազ մի մեջ 
են մտնում նաև բո ռե րը, ո րոնք ա րու մե ղու ներն են։ Վեր ջին ներս դուրս են 
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գա լիս միայն չբեղմ նա վոր ված ձվե րից։ Բո լոր մե ղու ներն են թարկ վում են 
լիար ժեք մե տա մոր ֆո զի՝ անց նե լով ձու, թրթուռ, հարսն յակ և հա սու նա ցած 
մի ջատ փու լե րով։ Մեղ վի աշ խա տա վոր կամ մայր լի նե լը միայն պայ մա նա վոր
ված է դրանց՝ մայ րաբջ ջում մնա լու տևո ղութ յու նից և սն ման քա նա կութ յու
նից։ Այս պի սով, մայ րաբջ ջում ա մե նաեր կա րը տևում է բո ռե րի զար գա ցու մը՝ 
24 օր, աշ խա տա վոր նե րի նը մի ջին տևո ղութ յուն ու նի՝ 21 օր, իսկ մայ րե րի նը 
ա մե նա կարճն է՝ 1516 օր։ Մայր դառ նա լու հա մար ընտր ված թրթուր նե րը կե
րակր վում են մեծ քա նա կութ յամբ մեղ վա կա թով ի րենց ողջ թրթու րա յին փու
լի ըն թաց քում, ո րը խթա նում է մո րը բնո րոշ մոր ֆո լո գիա յի զար գաց մա նը՝ 
լիար ժեք զար գա ցած ձվա րան նե րը նե րառ յալ։ Մ նա ցած բո լոր թրթուր նե րին 
մեղ վա կաթ կե րակր վում է միայն ե րեք օր տևո ղութ յամբ։ 

Յու րա քանչ յուր մեղ վաըն տա նիք կա ռա վար վում է մայր մեղ վի կող մից, ո րի 
պատ ճա ռով ու նի ի րեն բնո րոշ հոտ, աշ խա տու նա կութ յուն, ագ րե սի վութ յուն, 
մեղր կու տա կե լու տեմպ և  այլն։ Ըն տա նի քը հա մա գոր ծակ ցե լով՝ պաշտ պան վում 

է թշնա մի նե րից, պա հես տում մեղր, բազ մա նում, կա յուն 
պահ պա նում փե թա կի ջեր մաս տի ճա նը և խո նա վութ յու նը։ 
Փե թա կում աշ խա տանք նե րը հա վա սա րա չափ բաշխ ված են 
ըն տա նի քի ան դամ նե րի միջև, և կա րող են խախտ վել մի
միայն, ե թե մեղ վաըն տա նի քը որ ևէ պատ ճա ռով ան կա յուն 
դառ նա (օ րի նակ, հի վան դութ յուն ներ կամ բազ մաց ման 
խնդիր ներ), կամ երբ ըն տա նի քի գլուխ անց նի նոր մայր։ 
Ըն տա նի քի ան դամ նե րը շփվում են ազ դան շան նե րով, ձայ
նե րով, շար ժում նե րի մի ջո ցով, ինչ պես նաև կե րի ու ֆեր
մենտ նե րի փո խա նա կու մով: 

Այժմ մի քա նի պար բե րութ յամբ անդ րա դառ նանք վե
րը թվարկ ված ըն տա նի քի ան դամ նե րից յու րա քանչ յու
րին (նկար 1)։ 

Ն կար 1․ Մեղ վաըն տա նի քի կազ մութ յու նը

Մայր մե ղու
Ար դեն նշվեց, որ մայր մե ղուն ըն տա նի քի պա րագ լուխն է, կա ռա վա րի չը, 

ո րին պաշտ պա նում և ծա ռա յում է ողջ փե թա կը։ Մայ րը ա վե լի խո շոր է փե թա
կի մնա ցած բո լոր մե ղու նե րից և  ըն տա նի քի միակ ան դամն է, որն ըն դու նակ 
է սե րունդ տա լու։ Ա վե լին, ձվադ րե լը այս մեղ վի միակ պար տա կա նու թյունն է 
փե թա կում, իսկ մյուս նե րը նրան կե րակ րում, խնա մում, մաք րում և պաշտ պա
նում են։ Մայ րաբջ ջից դուրս գա լուց 710 օր հե տո նոր մայրն ար դեն սե ռա հա
սուն է դառ նում և դուրս թռչում՝ զու գա վոր վե լու։ Զու գա վո րու մը տե ղի է ու
նե նում օ դում, մի քա նի օր շա րու նակ՝ օ րա կան 140 բո ռե րի մաս նակ ցու թյամբ։ 
Ս րա նից 37 օր մայ րը սկսում է ձվադ րել մեղ րա հա ցի բջիջ նե րում՝ յու րա քանչ
յու րում դնե լով մե կա կան ձու։ Ձ վից թրթու րի դուրս գա լու ժա մա նա կը կախ
ված է նրա նից, թե ինչ քան եր կար են ի րեն կե րակ րում աշ խա տա վոր նե րը։ Իսկ 
վեր ջին ներս դա դա դա րեց նում են թրթու րի հա սու նաց ման դեպ քում։ Բե ղուն 
մայրն ըն դու նակ է դնե լու օ րա կան 2000200,000 ձու՝ կախ ված տար վա ե ղա

Մեղ վա կաթ՝ աշ խա տա վոր մե ղու նե րի վերծ նո տա յին և  ըմ պա նա յին գեղ ձե
րի ար տա զա տուկն է, ո րով կե րակր վում են ըն տա նի քի բո լոր թրթուր նե րը՝ 
ան կախ սե ռից։ Պա րու նա կում է մեղր, ծաղ կա փո շի, և մե ղու ներն այն լցնում 
են մեղ րա հա ցի մայ րաբ ջիջ նե րի մեջ (յու րա քանչ յու րում՝ 0,2 — 0,5 գ):
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նա կից, կե րի ա ռա տութ յու նից, մի ջա վայ րա յին պայ ման նե րից և մեղ վի տա
րի քից (մայ րը ա մե նա բե ղուն վի ճա կում է կյան քի ա ռա ջին եր կու տար վա ըն
թաց քում)։ Ձ վադ րութ յու նը սկսվում է փետր վա րին և ձգ վում մինչև ուշ ա շուն, 
մինչև ե ղա նա կի ցրտե լը։ Հատ կան շա կան է, որ այն մայ րե րը, ո րոնք չեն զու
գա վոր վում կյան քի ա ռա ջին եր կու շա բաթ վա ըն թաց քում, կորց նում են այս 
ու նա կութ յու նը։ Ըն տա նի քի կե րի 60% հաս նում է մայր մեղ վին։ 

Աշ խա տա վոր մե ղու 
Չ նա յած նրան, որ սրանք ևս  է գեր են, բե ղուն չեն, քա նի որ ու նեն չզար գա

ցած սե ռա կան օր գան ներ։ Աշ խա տա վոր նե րը փոքր են ինչ պես մայր մեղ վից, 
այն պես էլ բո ռե րից և  ու նեն ձվաձև ու կարճ ո րո վայն։ 

Աշ խա տա վոր ներն ապ րում են ըն դա մե նը 2835 օր, ո րը կախ ված է աշ խա
տան քա յին ծան րա բեռն վա ծութ յու նից և մայ րաբջ ջից դուրս գա լու ամ սից։ Փե
թա կում սրանց քա նա կը շա րու նակ փո փոխ վում է՝ ա ռա վե լա գույ նի հաս նե լով 
ամ ռա նը (60,000 – 80,000) և ն վա զա գույ նի հաս նե լով ձմռա նը։ Սա նպաս տում 
է ա ռա վե լա գույն աշ խա տան քի կա տար մա նը՝ ա պա հո վե լով հնա րա վո րինս քիչ 
սնվող ներ ցուրտ ա միս նե րին։

Ինչ պես ար դեն նշե ցինք, մայր մեղ վի միակ դե րը սե րունդ ա պա հո վելն է, 
իսկ բո ռե րի նը՝ նրան բեղմ նա վո րե լը։ Ուս տի փե թա կում մնա ցած բո լոր աշ խա
տանք ներն ի րա կա նաց նում են աշ խա տա վոր մե ղու նե րը, ո րոն ցից յու րա քանչ
յուրն իր կյան քի ըն թաց քում ի րա կա նաց նում է զա նա զան աշ խա տանք ներ։ 
Մեղ վի տա րի քի հետ մեկ տեղ աշ խա տանքն ա վե լի վտան գա վոր է դառ նում։ 
Նոր ձվից դուրս ե կած աշ խա տա վոր նե րը սկզբում աշ խա տում են փե թա կի 
մեջ, որ տեղ մաք րում են բջիջ նե րը, կե րակ րում թրթուր նե րին, պատ րաս տում 
մեղ րա մոմ և հս կում փե թա կի մուտ քը։ Ի րենց կյան քի կե սին հաս նե լով, սրանք  
դուրս են թռչում փե թա կից՝ նեկ տար և ծաղ կա փո շի հա վա քե լու հա մար։ 

Բոռ (ա րու մե ղու) 
Բո ռե րի ո րո վայ նը կլոր է վեր ջա նում։ Փե թա կում սրանց միակ դե րը մայր 

մեղ վի զու գա վո րումն է։ Մայ րաբջ ջից դուրս գա լուց 1214 օր հե տո սրանք ար
դեն սե ռա հա սուն են և զու գա վոր վում են մայր մեղ վի հետ։ Ս րանց ևս խ նա
մում են աշ խա տա վոր նե րը և կե րակ րում մինչև մեղ րա բեր քի վեր ջը, ո րից հե
տո նրանց թույլ չեն տա լիս սնվել և փե թա կից դուրս են հա նում։ Սո ված և 
թու լա ցած բո ռե րը սատ կում են։

Ի՞նչ է մեղ րը
Մեղ րը ստեղծ վում է մե ղու նե րի մար սո ղութ յան պրո ցե սում՝ ծա ղիկ նե րից 
հա վաք ված նեկ տա րի ֆեր մեն տա ցիա յի արդ յուն քում։ Ներծծ ված նեկ տա րը 
մեղ վի կտնառ քում խառն վե լով թքա գեղ ձե րի ար տա զա տուկ նե րին՝ վե րած
վում է մեղ րի։ Ար տադր ված մեղ րի միայն մի մա սով են սնվում մե ղու նե րը, 
իսկ մնա ցա ծը հետ են տա լիս մեղ րա հա ցի բջիջ նե րի մեջ։ Այս պրո ցե սի ըն
թաց քում գո լոր շիա նում է նեկ տա րի ա վե լորդ հե ղու կը, իսկ սա խա րո զան 
վե րած վում է գլ յու կո զա յի և ֆ րուկ տո զա յի:  
Մեղրն ու նի բարդ կա ռուց վածք, ո րի բա ղադ րութ յան մեջ հայտ նա բեր վել 
են ա վե լի քան 300 տար բեր նյու թեր̀  օր գա նա կան թթու ներ, նրանց ա ղե րը, 
ած խաջ րեր, ա զո տա յին միա ցութ յուն ներ (սպի տա կուց ներ, ա մի նաթ թու
ներ, ա մին ներ, ա միդ ներ), հան քա յին նյու թեր, վի տա մին ներ, հոր մոն ներ, 
ֆեր մենտ ներ, ե թե րա յին յու ղեր, հան քա յին թթու նե րի ա ղեր և  այլն: Մեղ րը 
լի նում է ցո ղա յին (մուգ և թույլ բույ րով) և ծաղ կա յին (բաց և  ու ժեղ բույ 
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րով): Ա ռա ջինն ա վե լի հա րուստ է հան քա յին նյու թե րով, օգ տա գործ վում է 
սննդի արդ յու նա բե րութ յան մեջ, և մե ղու ներն այն ար տադ րում են՝ հա վա
քե լով կե չու, ըն կույ զի, բար դու, կաղ նու տերև նե րի վրա հայտն ված մեղ
րա յին ցո ղից: Ծաղ կա յին մեղ րը ստաց վում տա րա տե սակ ծա ղիկ նե րի նեկ
տա րից և խիստ հազ վա դեպ է լի նում միայն մեկ տե սա կի ծաղ կից: Միայն 
մեկ տե սա կի ծաղ կից ստաց ված մեղ րը ան վան վում է մո նոֆ լե րա յին, իսկ 
զա նա զան ծա ղիկ նե րից ստաց վա ծը̀  պո լի ֆե րա յին: Մեղ րի յու րա քանչ յուր 
կի լոգ րա մի ար տադ րութ յան հա մար անհ րա ժեշտ է մո տա վո րա պես 19 մի
լիոն ծա ղիկ և 300,000 կմ տա րա ծութ յուն։

 26․1․2 ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Վեր ջին տա րի նե րին մե ղու նե րը հայտն վել են ու շադ րութ յան կենտ րո նում, 

քա նի որ գնա լով ա վե լի զգա յու նակ են դառ նում զա նա զան հի վան դութ յուն
նե րի նկատ մամբ։ Այս վի ճա կին նպաս տում են փո փոխ վող մի ջա վայ րա յին 
պայ ման նե րը, պես տի ցիդ նե րի կի րառ ման ա վե լա ցու մը և հատ կա պես փե
թակ նե րի՝ շա հույ թի վրա հիմն ված կա ռա վար ման հա մա կար գե րի տա րեց տա
րի զար գա ցու մը։ Հի վան դութ յուն նե րը կա րող են տա րած վել մեղ վաըն տա նիք
նե րի, սար քա վո րում նե րի և մե ղու նե րի միգ րա ցիա յի և վա ճառ քի մի ջո ցով։ 
Գ լո բա լի զա ցիա յի արդ յուն քում մեղ վաըն տա նիք նե րը տե ղա փոխ վում են շատ 
ա վե լի հե ռու վայ րեր, և նույ նիսկ մեկ մայր ցա մա քից մյու սը։ Սա նպաս տում է 
դրսից ե կող տե սակ նե րի և ն րանց հի վան դութ յուն նե րի տա րած մա նը։  

Մե ղու նե րի հի վան դութ յուն նե րը զգա լի վնաս են հասց նում մեղ վա բու
ծութ յա նը՝ պատ ճա ռե լով ա ճի ու զար գաց ման խան գա րում ներ, նվա զեց նե լով 
մթե րատ վութ յու նը և նույ նիսկ բե րե լով մե ղու նե րի զանգ վա ծա յին ան կում նե
րի։ Մե ղու նե րի հի վան դութ յուն նե րը կա րող են դա սա կարգ վել կախ ված հա
րուց չի տե սա կից (սնկա յին, վի րու սա յին, մա կա բույ ծա յին կամ բակ տե րիալ) 
կամ ըստ ըն տա նի քի ան դա մի ֆունկ ցիա յի (թրթուր նե րի հի վան դութ յուն ներ 
և հա սու նա ցած մե ղու նե րի հի վան դութ յուն ներ)։ Բո լոր մե ղու նե րը զգա յու
նակ են միև նույն հի վան դութ յուն նե րի նկատ մամբ, սա կայն ո րոշ պո պու լա
ցիա ներ մյուս նե րի հա մե մատ ու նեն ո րո շա կի դի մադ րո ղա կա նութ յուն։

Հի վան դութ յուն նե րի տե սա կե տից մե ղու նե րի հա մար ա մե նավ տան գա վոր 
շրջա նը ձմեռն է, և հենց այս ե ղա նա կին էլ գրանց վում են անկ ման ա մե նա
բարձր տո կոս նե րը։ Հոկ տեմ բեռ րից մարտ ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում 
մինչև 5% ան կու մը նոր մալ է հա մար վում, իսկ դրա նից ա վելն ար դեն ա հա
զան գում է հնա րա վոր հի վան դութ յան մա սին։ 

Ան չափ կար ևոր է հի վան դութ յուն նե րի կլի նի կա կան նշան նե րին ծա նոթ լի
նե լը, որ պես զի դրանք հայտ նա բեր վեն վաղ փու լում և ձեռ նարկ վեն հա մա պա
տաս խան բուժ ման և վե րա կանգն ման մի ջո ցա ռում ներ։ 

Մե ղու նե րի հի վան դութ յուն նե րը հիմ նա կա նում կախ ված են ե րեք գոր ծոն նե րից՝
1․ Մե ղու ներ․ գե նե տի կո րեն պայ մա նա վոր ված գոր ծոն ներ են, ո րոնք կախ

ված են մայր մեղ վից։ Ս րան ցով են պայ մա նա վոր ված ըն տա նի քի հի գիե նիկ 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը և դի մադ րո ղա կա նութ յու նը տար բեր հի վան
դութ յուն նե րի դեմ։ Մեղ վի օր գա նիզ մի դի մադ րո ղա կա նութ յան հա մա կար
գը գոր ծում է ող նա շա րա վոր կեն դա նի նե րին բա վա կա նին նման, սա կայն այս 
ա մուր ըն տա նի քում ա վե լի կար ևոր պաշտ պա նա կան դե րը կախ ված է ըն տա
նի քի հա վա քա կան պահ ված քից։ 
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2․ Հա րու ցիչ ներ․ ինչ պես ար դեն տե ղե կա ցել ենք հա մա ճա րա կա բա նութ
յուն մո դուլն ու սում նա սի րե լիս, հա րուց չի առ կա յութ յունն ինք նին հի վան դա
ցութ յան չի բե րում, և գո յութ յուն ու նեն մի շարք լրա ցու ցիչ գոր ծոն ներ, ո րոնք 
նույն քան կար ևոր են հի վան դութ յան ա ռա ջաց ման հա մար (հա րուց չի քա նա
կութ յուն, փո խանց վե լու և տա րած վե լու ըն դու նա կութ յուն): Բ նա կա նա բար, 
ոչ վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում այս գոր ծո նը գո յութ յուն չու նի։ 

3․ Մի ջա վայր․ մի ջա վայ րա յին բա րեն պաստ պայ ման ներ՝ հի վան դութ յան 
ա ռա ջաց ման և զար գաց ման հա մար (ջեր մաս տի ճան, ծա ղիկ նե րի առ կա յութ
յուն, հա րա բե րա կան խո նա վութ յուն և  այլն)

Հի վան դութ յուն նե րը բա ժան վում են եր կու հիմ նա կան խմբե րի՝ վա րա կիչ 
և  ոչ վա րա կիչ։

26․1․2․1 ՈՉ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: 
Ինչ պես մայ րը, այն պես էլ աշ խա տա վոր ներն ու բո ռե րը կա րող են կյան քի 

տար բեր փու լե րում ցու ցա բե րել հա րու ցիչ նե րի կող մից ա ռա ջա ցած հի վան
դութ յուն նե րի կլի նի կա կան նշան նե րին նման նշան ներ, ո րոնք սա կայն ու նեն 
ու րիշ՝ ոչ վա րա կիչ պատ ճառ ներ։ Բ նա կա նա բար, հա րուց չի բա ցա կա յութ յու
նը նշա նա կում է, որ այս պի սի հի վան դութ յուն նե րը չեն փո խանց վում մեկ ըն
տա նի քից մյու սին։ Այս պի սի ոչ վա րա կիչ և վ նա սա տու նե րի կող մից չպատ
ճառ ված հի վան դութ յուն նե րը կա րող են ու նե նալ բազ մա պի սի պատ ճառ ներ, 
ինչ պի սիք են՝ ան բա վա րար կամ սխալ պահ ված քը, գեր տա քա ցու մը, ցրտա
հա րութ յու նը, մայր մեղ վի հետ կապ ված խնդիր նե րը կամ թու նա վո րում նե րը 
(բույ սե րից, քի միա կան նյու թե րից կամ պես տի ցիդ նե րից)։ 

ՔԱՂՑ
Չ նա յած նրան, որ քաղ ցը կա րող է տե ղի ու նե նալ տար վա որ ևէ ե ղա նա

կի, այն ձմռան ա միս նե րին մե ղու նե րի անկ ման ա ռաջ նա յին պատ ճառ նե րից է։ 
Ան բա վա րար կե րի դեպ քում ըն տա նի քը չի կա րող անց նել իր բնա կա նոն զար
գաց ման ցիկ լը, և մե ղու նե րը կա րող են մա հա նալ։ Սա կա րող է կապ ված լի նել 
ինչ պես մի ջա վայ րա յին ան բա րեն պաստ պայ ման նե րից, այն պես էլ ան փույթ 
խնամ քից (կե րի պա շա րի պա կա սի դեպ քում անհ րա ժեշտ է մե ղու նե րին լրա
ցու ցիչ կե րակ րել)։ Անհ րա ժեշտ սննդան յու թե րի պա կա սից կա րող է ա ռա ջա
նալ նյու թա փո խա նա կութ յան խան գա րում կամ քաղց՝ մահ վան ել քով։ Սա 
հիմ նա կա նում ի րե նից խնդիր է ներ կա յաց նում ձմռան ըն թաց քում։ Քաղ ցի 
դեպ քում մեղ րա հա ցե րի միջև նկատ վում են մե ծա քա նակ մա հա ցած մե ղու
ներ, ո րոն ցից մեծ մա սի գլու խը մայ րաբջ ջի մեջ է։ 

ՍՊԻՏԱԿՈՒՑԱՅԻՆ ԴԻՍՏՐՈՖԻԱ
Ս պի տա կու ցա յին կե րի (ծաղ կա փո շի և նեկ տար) ան բա վա րա րութ յան, 

բա ցա կա յութ յան կամ վատ ո րա կի դեպ քում մե ղու նե րի մոտ զար գա նում է 
սպի տա կու ցա յին դիստ րո ֆիա: Ո րոշ տե սակ նե րի դեպ քում սա ու նի գե նե
տիկ ծա գում։ Պատ ճառ նե րը լի նում են ինչ պես բնա կան (ծաղ կա փո շի տվող 
բույ սե րի ծաղկ ման ու շա ցում կամ դրանց բա ցա կա յութ յուն), այն պես էլ ախ
տա բա նա կան (մեղ վի նյու թա փո խա նա կութ յան խան գա րում, վա րոատ զի առ
կա յու թյուն, կե րում բոր բո սասն կե րի առ կա յութ յուն, կե րի սա ռե ցում և  այլն): 
Հի վան դութ յու նը հիմ նա կա նում նկատ վում է գար նան և  աշ նան ա միս նե րին։ 

Ս պի տա կու ցի ան բա վա րա րութ յան պատ ճա ռով թրթուր նե րի քա նա կը նվա
զում է 15ից ա վե լի ան գամ։ Եր կար կե րակր ման դեպ քում նվա զում է ինչ պես 
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սերն դատ վութ յու նը, այն պես էլ կե րակ րող մե ղու նե րի կյան քի տևո ղու թյու նը: 
Ս պի տա կու ցի բա ցա կա յութ յան հետ ևան քով նաև թե րի են զար գա նում ըմ պա
նա յին գեղ ձե րը, ին չը մե ղու նե րին թույլ չի տա լիս մաս նակ ցել նեկ տա րի շա
քար նե րի ներծծ ման գոր ծըն թա ցին: Փե թա կում նկատ վում է պա հես տա վոր ված 
նեկ տա րի և ծաղ կա փո շու պա կաս,  թրթուր նե րը բազ մա զան են լի նում, իսկ 
բջիջ նե րի մեծ մա սը լի նում է չկնքված: Թեր զար գա ցած կե րակ րող մե ղու նե րը 
մանր են լի նում, սև և քիչ ակ տիվ, իսկ մայ րը չի ձվադ րում, կամ քիչ է ձվա
դրում։ Արդ յուն քում աշ խա տա վոր նե րը սկսում են փե թա կը մաք րել՝ դուրս նե
տե լով թրթուր նե րին կամ դրանց ու տե լով։ Մե ղու նե րի կյան քի տևո ղութ յու նը 
կրճատ վում է 310 օր վա և, ի վեր ջո, ամ բողջ ըն տա նի քը ոչն չա նում է:

ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ (ՏՈՔՍԻԿՈԶՆԵՐ)
Ինչ պես ար դեն նշվեց, տոք սի կոզ նե րի պատ ճառ կա րող են լի նել ինչ պես 

բույ սե րը, այն պես էլ քի միա կան նյու թե րը։ Բույ սե րի հետ ևան քով ա ռա ջա ցող 
տոք սի կոզ նե րից են ծաղ կա փո շու և նեկ տա րա յին տոք սի կոզ նե րը։ Ծաղ կա փո
շու տոք սի կոզ է ա ռա ջա նում, երբ մե ղու նե րը փո շո տում են մի շարք թու նա
վոր ծա ղիկ ներ (ըն ձա խոտ, ղանձ լա մեր, վայ րի խնկու նի), իսկ նեկ տա րա յին 
տոք սի կոզ՝ երբ նրանք հա վա քում են թու նա վոր բույ սե րի նեկ տար նե րը (ծխա
խոտ, կա կաչ, զաֆ րան, տե րե փուկ և գայ լապ տուղ)։ Թու նա վոր նեկ տա րից 
պատ րաստ ված մեղ րը կա րող է թու նա վո րել: 

Թու նա վոր ման մեկ այլ պատ ճառ է քի միա կան նյու թե րի ազ դե ցութ յու նը։ 
Հա ճախ մեղ վա բույծ նե րը օգ տա գոր ծում են ո րոշ քի միա կան դե ղա մի ջոց ներ՝ 
հի վան դութ յուն նե րի կան խար գել ման հա մար։ Դե ղան յու թե րի սխալ կի րա
ռութ յու նը կա րող է հյու ծել կամ սպա նել մե ղու նե րին։ Այս պի սի դե ղան յու թեր 
են՝ տետ րա ցիկ լի նը, ֆու մա գի նին կամ բիո մի ցի նը։ 

Ա ղա յին տոք սի կո զը ա ռա ջա նում է ուշ աշ նա նը, ձմռա նը և վաղ գար նա նը՝ 
մե ղու նե րի կե րի և ջ րի մեջ առ կա կե րակ րի և հան քա յին ա ղե րի բարձր քա
նա կութ յան հետ ևան քով (0,5% և բարձր): Կե րի մեջ կե րակ րի կամ այլ ա ղե րի 
քա նա կի 2%ից ա վե լի լի նե լու դեպ քում ողջ ըն տա նի քը ոչն չա նում է։ Ա ղե րը 
զա նա զան են՝ ըստ ի րենց բա ղադ րութ յան և կե րի մեջ խտութ յան, կա րող են 
ա ռա ջաց նել տար բեր բնույ թի հի վան դութ յուն ներ։   

ԳԵՐՏԱՔԱՑՈՒՄ
Մե ղու նե րի բա րե կե ցութ յան շատ կար ևոր պայ ման է փե թա կում կա յուն 

ջեր մաս տի ճա նի և խո նա վութ յան պահ պա նու մը, ո րոնց խախտ ման դեպ քում 
նրանք կա րող են վնաս վել և նույ նիսկ մա հա նալ։ Այս պի սի ան բա րեն պաստ 
պայ ման նե րը հա ճախ վատ խնամ քի և  ան փու թութ յան արդ յունք են, երբ մե
ղու նե րը տե ղա փոխ վում են պո լէ թի լե նա յին տա րա նե րով, կամ երբ պատ շաճ 
օ դա փո խութ յուն չի ի րա կա նաց վում։ 

Գեր տա քա ցու մը հնա րա վոր է նաև տաք ե ղա նա կին, երբ մե ղու նե րը փակ
ված են փե թա կում, հատ կա պես, ե թե նրանց ջուր չի տրվում։ Արդ յուն քում 
մի ջատ նե րը գերգրգռ վում են, փե թա կում ու ժեղ աղ մուկ է լսվում, նկա տե լի 
խու ճապ, փափ կած մեղ րա մոմ, մե ղու նե րը խո նա վութ յու նից սևա նում են և, 
ի վեր ջո, մա հա նում։  Այս մե ղու նե րը ա րա գութ յամբ թա փա հա րում են թևե րը 
և  ա րագա րագ սո ղում։ Գեր տա քա ցու մից մա հա ցած մե ղու նե րը եր բեմն թաց 
են, քա նի որ հո վա նա լու ան հույս փորձ են ա նում՝ հետ տա լով հե ղուկ ներ։ 

ՑՐՏԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ե ղա նա կի ցրտե լուն զու գըն թաց աշ խա տա վոր մե ղու նե րը սկսում են հա

վաք վել թրթուր նե րի մոտ՝ ի րենց մար մին նե րով նրանց տա քաց նե լու և ջեր մա
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մե կու սիչ դեր ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով։ Աշ խա տա վոր նե րի ան բա վա րար 
քա նա կի դեպ քում այս մե խա նիզ մը չի գոր ծում, և թր թուր նե րը ցրտա հար
վում ու մա հա նում են։ Ն ման ի րա վի ճակ կա րող է ա ռա ջա նալ նաև վաղ գար
նա նը, երբ ձմռան ըն թաց քում նվա զել է աշ խա տա վոր նե րի քա նա կը, իսկ մայ
րը մե ծա քա նակ ձու է դրել։ Ցր տա հար ված թրթուր նե րը դեղ նա վուն են կամ 
սրճա գույն՝ սև բ ծե րով։ 

ՄԱՅՐ ՄԵՂՎԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐ
Յու րա քանչ յուր բջջի հա տա կին կամ կենտ րո նում կա մեկ ձու։ Այս դեպ

քում ըն տա նի քում մայր կա, ո րը կա րող է ֆի զի կա պես վնաս ված լի նել, կամ 
հի վան դութ յան պատ ճա ռով ըն կել է ձվադ րութ յու նը։ Հ նա րա վոր է նաև, որ 
սա տե ղի ու նե նա նաև մոր բարձր տա րի քի պատ ճա ռով կամ ան բա վա րար 
բեղմ նա վոր ման հետ ևան քով։ Սե րուն դը քչա նում է, մեղ րա հա ցում ցվրտված 
և տար բեր տա րի քի սե րուն դը ի րար խառն ված։ Ն վա զում է ըն տա նի քում մե
ղու նե րի քա նա կը, և  ե թե բեղմ նա վոր ման խնդիր է, ա պա աշ խա տա վոր նե րի 
բջիջ նե րում ա ճում են մե ծա քա նակ բո ռեր։ Սո վո րա բար առ կա են լի նում նաև 
մի քա նի մայր մե ղու պա րու նա կող բջիջ ներ, ո րոն ցից դուրս ե կող մայ րե րից 
մե կը բա րե հա ջող դուրս է գա լիս ձվից, բեղմ նա վոր վում և փո խա րի նում մո րը։ 
Արդ յուն քում ըն տա նի քը վե րա կանգն վում է։    

Հ նա րա վոր է նաև այն պի սի ի րա վի ճակ, երբ ըն տա նիքն ան մայր է (մայ րը 
կո րել է տե ղա փոխ ման ժա մա նակ, սխալ մամբ սպան վել է փե թա կը զննե լու 
ըն թաց քում կամ հե ռա ցել է ըն տա նի քի  կող մից)։ Այս պի սի փե թակ նե րում 
նկատ վում է հին սե րունդ, բայց նո րը բա ցա կա յում է, սերն դի մեղ րա հա ցե րի 
հատ վա ծում լի նում են ծաղ կա փո շու կու տա կում ներ, և փե թա կը բա ցե լիս մե
ղու նե րը բարձր աղմ կում են։ Բ ջիջ նե րը կա րող են նաև տես քով նման լի նել եվ
րո պա կան փտախ տի բջիջ նե րին, քա նի որ մե ղու նե րը սկսում են ար հա մար հել 
սերն դին (հատ կա պես բո ռե րի թրթուր նե րին), ո րոնք մա հա նում են։ Այս պի սի 
ի րա վի ճա կում ա ռաջ է գա լիս ձվադ րող աշ խա տա վոր մե ղու նե րի ֆե նո մե նը։ 
Ս րանք աշ խա տա վոր մե ղու ներ են, ո րոնց ձվա րան նե րը թեթ ևա կի զար գա ցել 
են և  ի վի ճա կի են աշ խա տա վոր նե րի բջիջ նե րում դնել քիչ քա նա կու թյամբ 
չբեղմ նա վոր ված ձվեր։ Ն րանց ներ կա յութ յան նշան ներն են՝ մեկ բջջում մի 
քա նի ձվի առ կա յութ յուն, ինչ պես նաև այն, որ ձվե րը ոչ թե դրված են բջջի 
հա տա կի հենց մեջ տե ղի մա սում, այլ պա տե րի կող քե րին։ Ս րան ցից դուրս են 
գա լիս փոք րիկ, լիո վին ձևա վոր ված բո ռեր։ 

26․1․2․2 ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի պատ ճառ կա րող են հան դի սա նալ տար բեր 

հա րու ցիչ նե րը (վի րուս ներ, բակ տե րիա ներ և սն կեր) կամ մա կա բույծ նե րը։ 
Ս րանք հա մա պա տաս խա նա բար կոչ վում են ին ֆեկ ցիոն և  ին վա զիոն։ Ինչ պես 
ող նա շա րա վոր նե րի դեպ քում, այս տեղ ևս հիմ նա կան վտանգն այն է, որ մեկ 
ա ռանձն յա կի վա րակ ման դեպ քում հի վան դութ յու նը կա րող է մուտք գոր ծել փե
թակ և  ա րա գութ յամբ տա րած վել՝ վա րա կե լով բո լոր հա սու նա ցած մե ղու նե րին 
կամ թրթուր նե րին։ Ս րան գու մա րած, այս մի ջատ նե րի կեն սա կան կար ևոր գոր
ծըն թաց նե րից մե կը կե րի բեր նե բե րան փո խան ցումն է, ո րի ըն թաց քում առ կա
յութ յան դեպ քում կա րող են փո խանց վել նաև հի վան դութ յան հա րու ցիչ նե րը։

Վա րակ ված մե ղու նե րը հյուծ վում են և թու նա վոր վում հա րուց չի կամ մա կա
բույ ծի ա ռա ջաց րած թույ նե րից։ Այս տեղ ա ռանձ նա հա տուկ տեղ է տրվում այն 
բակ տե րիա նե րին, ո րոնք ա ճի հա մար ան բա րեն պաստ պայ ման նե րում սպոր են 
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ա ռա ջաց նում և շատ եր կար ժա մա նակ պահ պան վում։ Նույ նիսկ հի վանդ մեղ
վի մահ վան դեպ քում սպոր նե րը ընկ նում են ար տա քին մի ջա վայր և  ա միս ներ 
կամ տա րի ներ ապ րում, մինչև կրկին ստեղծ վեն նպաս տա վոր պայ ման ներ։ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում մե ղու նե րի հի վան դութ յուն նե րից 
տասն են թա կա են պար տա դիր ծա նուց ման (աղ յու սակ 1)։

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում մե ղու նե րի հի վան դութ յուն նե րից 
ա ռա վել վտան գա վոր և տա րած ված են՝ ա մե րի կա կան և  եվ րո պա կան փտախտ
նե րը, ո րոնք ի րեն ցից ներ կա յաց նում են թրթու րի հի վան դութ յուն ներ, ինչ պես 
նաև նո զե մա տոզն ու ա կա րա պի դո զը, ո րոնք հա սու նա ցած մեղ վի հի վան
դութ յուն ներ են։ Ի լրումն, փտախտ նե րը նաև հան դի սա նում են կա րան տի նա
յին հի վան դութ յուն ներ։

Աղյուսակ 1․ մեղուների պարտադիր ծանուցման ենթակա հիվանդություններ

ԱԿԱՐԱՊԻԴՈԶ
Մա կա բու ծա յին հի վան դութ յուն է, ո րը տա րա ծում է ման րա դի տա կա յին 

ա կա րա պիս տի զը (Асаrapis Woodi Rennie): Տի զը ներ քին մա կա բույծ է, ո րը 
փո խանց վե լով ուղ ղա կի ճա նա պար հով (մե ղու նե րի շփում)՝ տե ղա կայ վում 
է մեղ վի ա ռաջ նա յին կրծքա յին շնչա փո ղե րում: Այս տեղ կու տակ ված ձվե րը, 
դուրս ե կած թրթուր ներն ու հա սուն տզե րը խցա նե լով շնչա ռա կան անց քե րը՝ 
դժվա րաց նում են շնչա ռութ յու նը։ Մե ղու նե րը կորց նում են թռչե լու ըն դու նա
կութ յու նը, իսկ թևե րը ու նե նում են ան հա մա չափ ու տա րօ րի նակ դիրք։ Ար տա
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քին մի ջա վայ րում տի զը կա րող է գո յատ ևել 57 օր, իսկ բարձր ջեր մաս տի ճա
նա յին պայ ման նե րում ա րագ ոչն չա նում է։ Ա վե լի ըն կա լու նակ են 14 օ րա կան 
աշ խա տա վոր նե րը և բո ռե րը։ Հի վանդ աշ խա տա վոր մե ղու նե րը մաս սա յա բար 
ան կում են, իսկ մայ րե րը կարճ են ապ րում և  ընկ նում է ձվար տադ րութ յու նը։ 
Հի վանդ նե րի մի մա սը մա հա նում են ձմռա նը, իսկ մյուս նե րը̀  ձմռան ա վար
տին, երբ դուրս են բեր վում ձմե ռա նո ցից։

Ն կար 2․ Ա կա րա պի տո զի հա րու ցի չը և  ո րոշ ակ նա ռու կլի նի կա կան նշան ներ
Ա կա րա պի տո զը ա ռա վել տա րած ված է կարճ ձմեռ ու նե ցող հա րա վա

յին շրջան նե րում։ Հա մե մա տա բար բա րեն պաստ ե ղա նա կա յին պայ ման նե րի 
պատ ճա ռով մե ղու նե րը յու րա քանչ յուր ա մառ վա րա կում են նո րե րին, և  այս
պի սով ըն տա նի քը շա րու նակ ախ տա հար վե լով գո յատ ևում է ըն դա մե նը հինգ 
տա րի։ Ինչ վե րա բե րում է հյու սի սա յին շրջան նե րին, ա պա մի ջա վայ րի սառն 
ու խո նավ լի նե լու պատ ճա ռով վա րա կումն ա րա գա նում է, և մեղ վաըն տա
նի քը շուտ է ոչն չա նում՝ եր կու տար վա ըն թաց քում։ Այս պի սի վայ րե րում ըն
տա նի քի ներ սում ա րա գաց ման ու շուտ մա րե լու պատ ճա ռով հա րու ցի չը չի 
հասց նում տա րած վել այլ մեղ վաըն տա նիք ներ: 

ՆՈԶԵՄԱՏՈԶ ԿԱՄ ՎԱՐԱԿԻՉ ՓՈՐԱԼՈՒԾ (NOSEMATOSIS) 
Հա սա կա վոր մե ղու նե րի հի վան դութ յուն է, ո րը հա րու ցում է նո զե մա ա պիս 

(Nosema apis)՝ միաբ ջիջ, սպոր ա ռա ջաց նող սուն կը, ո րը ախ տա հա րում է մար
սո ղա կան հա մա կար գը։ Հի վան դութ յու նը զար գա նում է ան բա րեն պաստ պայ
ման նե րում՝ եր կար ձմեռ ման, բարձր խո նա վութ յան, ցածր ջեր մաս տի ճա նի, 
է կո լո գիա կան պայ ման նե րի վա տաց ման, մե ղու նե րի հա մար ծաղ կա փո շի ու 
նեկ տար ար տադ րող բույ սե րի քա նա կի նվա զեց ման (ե թե մե ղու նե րը ամ ռան 
վեր ջին քիչ քա նա կով ծաղ կա փո շի են հա վա քում, նրանց  օր գա նիզ մում չի 
կու տակ վում հա մա պա տաս խան քա նա կով սպի տա կուց և  ած խա ջուր, որն էլ 
թու լաց նում է մեղ վի ի մու նի տե տը և դարձ նում նման հի վան դութ յան նկատ
մամբ ըն կա լու նակ), կե րակր ման վատ պայ ման նե րի (ձմռա նը կե րակր վում են 
թթված մեղ րով կամ միայն շա քա րի օ շա րա կով) դեպ քում:

Հի վան դութ յու նը զար գա նում է ուշ աշ նա նը, ձմռա նը և վաղ գար նա նը։ 
Ա վե լի բարձր վա րակ վա ծութ յուն է նկատ վում մա յիս և հոկ տեմ բեր ա միս նե
րին։ Ձմ ռա նը վա րակ վե լու դեպ քում հի վան դութ յու նը ըն տա նի քում ա րագ 
տա րած վում է գար նան ա միս նե րին՝ մե ղու նե րը ձմե ռա նո ցից հա նե լուց հե տո։ 
Ինչ պես ար դեն նշե ցինք, հա րու ցի չը սպոր ներ է ա ռա ջաց նում, ուս տի ամ ռան 
ա միս նե րին ջեր մութ յան ա վե լաց մա նը զու գա հեռ, ա ռա ջա նում են սպոր ներ, 
և  ըն տա նիքն ա ռող ջա նում է: 

Հա րուց չի աղբ յուր են հի վանդ ըն տա նիք նե րը։ Ս պո րը մեղ վի կող մից կլան
վե լուց հե տո տե ղա վոր վում է մի ջին ա ղի քի է պի թե լում և սկ սում զար գա նալ։ 
Ս պո րից դուրս ե կած մա կա բույ ծը ներ թա փան ցում է ա ղի քի լոր ձա թա ղանթ, 
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ախ տա հա րում բջիջ նե րը և թու նա վո րում օր գա նիզ մը՝ ա ռա ջաց նե լով մար սո
ղութ յան խան գա րում։ Հի վան դութ յան հետ ևան քով կե րը չի հասց նում մարս
վել, այլ կու տակ վում է ա ղի նե րում՝ մե ծաց նե լով դրանց ծա վա լը (նկար 3)։ 
Ա ռա ջա ցած լու ծը այս զանգ վա ծը դուրս է բե րում, ո րի արդ յուն քում փե թա կը 
լցվում է մե ծա քա նակ ջրիկ, սուր և թ թու հո տով ար տա թո րան քով։

Ն կար 3․ Ա ռողջ և նո զե մա տո զով հի վանդ մե ղու նե րի ա ղի ներ

Հի վանդ մայր մեղ վի ար տա թո րան քը մաք րե լիս աշ
խա տա վոր նե րը ևս հի վան դա նում են։ Ար դեն սրանք 
դա դա րում են թրթուր նե րին կե րակ րել, ո րի հետ ևան
քով դուրս ե կած բո ռե րը թե րի են զար գա նում և բեղմ
նա վոր ման ըն դու նա կութ յուն չեն ու նե նում։ Հի վան
դութ յան սուր ըն թաց քի դեպ քում մե ղու նե րը սկզբում 
սկսում են քաո տիկ շարժ վել, ա պա կորց նում են թռչե
լու ու նա կութ յու նը, թու լա նում, ա պա փայ տա նում և 
մա հա նում: Փե թա կի առջև ան կած մե ղու նե րի ո րո վայ
նը լի նում է փքված, իսկ փե թա կի մուտ քը աղ տոտ ված 

ար տա թո րան քով (նկար 4)։
Ի տար բե րութ յուն նախ կին քննարկ ված հա րու ցիչ նե րի, ո րոնք կա րող են 

գո յատ ևել միայն ողջ տի րոջ օր գա նիզ մում, այս հա րու ցի չը չի ոչն չա նում։ Այն 
սպո րա վոր վում է և մինչև 5 տա րի գո յատ ևում ան կած մեղ վի դիում, և մինչև 
2 տա րի՝ ար տա թո րան քում:

Նկար 4․1 Նոզեմատոզով հիվանդ մեղվաընտանիքի փեթակի 
մուտքը

ՎԱՐՈԱՏՈԶ
ՀՀ ողջ տա րած քում տա րած ված մա կա բու ծա յին հի

վան դութ յուն է, ո րը հա րուց վում է գա մա զա յին տզե րի 
դա սին պատ կա նող Varroa destructor (jacobsoni) էգ տզի 
կող մից (նկար 5)։ Ախ տա հար վում են հա սու նա ցած մե ղու
նե րը, թրթուր ներն ու հարսն յակ նե րը, ո րոնք հետզ հե տե 
թու լա նում և  ի վեր ջո ան կում են: Հի վան դութ յան աղբ յուր 

են վա րակ ված մեղ վաըն տա նիք նե րը։ Հի վան դութ յու նը չբու ժե լու դեպ քում 
ողջ ըն տա նի քը կա րող է 23 սե զո նից ոչն չա նալ։  

Ն կար 5․2 Վա րոա տի զը

Վա րոա տո զի զար գաց ման հա մար ի դեա լա կան են փե թա կում 3436°C ջեր
մաս տի ճա նը և  օ դի 6080% խո նա վութ յու նը:  Ձմ ռա նը վա րակ ված մեղ վաըն
տա նիք նե րում ոչն չա նում է մե ղու նե րի մի մա սը, իսկ հա ջորդ ամ ռա նը ծնվում 
են ան կեն սու նակ և  ան նոր մալ կա ռուց ված քով մե ղու ներ։ Վա րակ ված աշ խա
1 http://rfvbeeguardians.com/gallery/nosema/
2 http://apisjaime.blogspot.com/2018/01/granexitocontralavarroa.html
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տա վոր մե ղու նե րը կե րակր ման ըն թաց քում տի զը փո խան ցում են մեղ վաբջ ջի 
մեջ, որն էլ սկսում է մա կա բու ծել թրթու րի և հարսն յա կի վրա։ Մայր մե ղուն 
կարճ է ապ րում, իսկ քա նի որ բո ռե րի թրթուր ներն ու հարսն յակ նե րը ա վե լի 
զգա յու նակ են տզե րի հան դեպ, սրանք ոչն չա նում են։ Էգ տի զե րը ձվադ րում 
են հարսն յա կի բո ժո ժի ներ քին մա կե րե սին, իսկ 69 օր հե տո դրան ցից դուրս 
ե կած տզե րը սնվում են հարսն յա կի հե մո լիմ ֆա յով և  ոչն չաց նում դրանց։ Կեն
դա նի մնա ցած մե ղու նե րը հարսն յա կից դուրս են գա լիս ի րենց վրա տի զեր 
կրե լով և լիար ժեք չձևա վոր ված վի ճա կում, իսկ մայ րե րը՝ ոչ բեր րի։ 

Հատ կան շա կան է, որ տզի ներ թա փանց ման անց քը նաև զա նա զան այլ հա
րու ցիչ նե րի հա մար մուտ քի դար պաս է։

ՍԵՊՏԻՑԵՄԻԱ (ԱՐՅԱՆ ՎԱՐԱԿՈՒՄ)
Հա սա կա վոր մե ղու նե րի վա րա կիչ հի վան դութ յուն է, որն ա ռա ջաց նում է 

սպոր և պա տիճ չա ռա ջաց նող, գրամ բա ցա սա կան Bact apisepticum ման րէն: 
Հա րու ցի չը սպոր չի ա ռա ջաց նում և մարմ նից դուրս չի կա րո ղա նում գո յատ
ևել (չո րա նա լու դեպ քում ան մի ջա պես ոչն չա նում է): Ն պաս տա վոր պայ ման
ներ են փե թա կում բարձր խո նա վութ յու նը, ո րը կա րող է լի նել անձր ևոտ ե ղա
նա կից, ցածր ու ճահ ճոտ վայ րե րում փե թակ նե րի տե ղա կա յու մից և  այլն: Այս 
հա րու ցի չը փե թա կում բա վա կա նին հա ճախ է հան դի պում, սա կայն ի րե նից 
լուրջ վտանգ է ներ կա յաց նում միայն, երբ մեղ վաըն տա նի քի բնա կան ի մու
նի տե տը որ ևէ պատ ճա ռով ըն կել է։ Այս պի սի պայ ման նե րում հա րու ցի չը ներ
թա փան ցում է մե ղու նե րի շնչու ղի նե րով, մտնում հե մո լիմ ֆա յի մեջ, որ տեղ 
բազ մա նում է և թու նա վո րում մի ջա տին: Հի վանդ մե ղու ներն ու նե նում են 
կաթ նան ման հե մո լիմ ֆա, շատ դան դաղ են շարժ վում, ու նե նում են ո րո վայ
նա յին կծկում ներ և մա հա նա լուց ա ռաջ սկսում են փե թա կի մուտ քի մոտ սո
ղալ։ Հի վան դութ յու նը ա ռա վել հա ճախ հան դի պում է գար նա նը և  աշ նա նը, և 
դ րա հետ ևան քով ըն տա նի քում ան կում է մե ղու նե րի մոտ 20%ը: 

ՀԱՖՆԻՈԶ
Հաֆ նիո զը (պա րա տիֆ) Hafnia alvein կոչ վող, սպոր և պա տիճ չա ռա ջաց նող, 

շար ժուն, գրամ բա ցա սա կան բակ տե րիա յի կոզ մից ա ռա ջա ցած հի վան դութ
յուն է, ո րը խան գա րում է մար սո ղութ յու նը, պատ ճա ռե լով լուծ և զանգ վա ծա յին 
ան կում ներ: Հի վան դութ յունն ա ռա ջա նում է ցածր ջեր մաս տի ճա նի, բարձր խո
նա վութ յան, ցած րո րակ կե րով կե րակր ման պատ ճա ռով և հատ կա պես վա րա
կում է աշ խա տա վոր նե րին։ Ի րա վի ճա կը հատ կա պես ծան րա նում է ձմե ռա յին 
պահ ված քից դուրս գա լիս, մեղ րա հա ցե րի տե ղա փո խութ յան, այլ ըն տա նիք
նե րի հետ նույն ջրախ մոց նե րը օգ տա գոր ծե լու և  այլ դեպ քե րում։ Հա րու ցի չը 
կլան վում է ջրով և կե րով, բազ մա նում ստա մոք սաա ղի քա յին հա մա կար գում և  
ախ տա հա րում հե մո լիմ ֆան, մկան նե րը, մնա ցած օր գան նե րը՝ թու նա վո րե լով 
օր գա նիզ մը։ Մե ղու նե րը թու լա նում են, լու ծում, ո րո վայն նե րը՝ փքվում, թռչե լու 
ըն դու նա կութ յու նը կորց նում են ու սկսում սո ղալ և  այլն։ Փե թա կը կեղ տոտ ված 
է լի նում հե ղուկ, կպչուն ու սար սա փե լի հո տով ար տա թո րան քով:

ԱՄԵՐԻԿԱԿԱՆ ՓՏԱԽՏ 
Ա մե րի կա կան փտախ տը թրթուր նե րի հի վան դութ յուն է, ո րը դրանց օր գա

նիզմ է ներ թա փան ցում բակ տե րիալ սպոր նե րով աղ տոտ ված կե րով սնվե լու 
դեպ քում։ Հի վան դութ յունն ի հայտ է գա լիս ամ ռան շոգ ա միս նե րին, տա րած
ված է ա մե նու րեք և չա փա զանց վտան գա վոր է, քա նի որ սպոր նե րը կա րող 
են 40 տա րուց ա վե լի գո յատ ևել աղ տոտ ված մեղ րի և սար քա վո րում նե րի ու 
գոր ծիք նե րի վրա։ Ուս տի այս հի վան դութ յան դեմ պայ քա րը գործ նա կա նում 
անհ նար է, և վա րակ ված ըն տա նի քը մինչև ոչն չա նա լը մնում է վա րա կա կիր։ 
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Մե ղու նե րի 13 օ րա կան թրթուր նե րը հի վան դա նում են հա րուց չի սպոր
ներ պա րու նա կող մեղ րով կամ ծաղ կա փո շով կե րակր վե լու արդ յուն քում։ 
Բակ տե րիա նե րը ա րա գութ յամբ բազ մա պատկ վում են նրանց ա ղի նե րում և 
շատ ա րագ սպա նում, ո րից հե տո բակ տե րիա նե րը կրկին սպո րա վոր վում են։ 
Թր թուր նե րը հիմ նա կա նում մա հա նում են, երբ ար դեն բո ժո ժի մեջ են, և մայ
րաբ ջի ջը սե րե կած է։ Ս րանք բո լորն էլ բջջում ու նե նում են նույն դիր քը՝ գլխի 
մա սով մեղ րա հա ցի բջիջ նե րից մի փոքր հե ռու։ Սկզ բում բջջի կա փա րի չը խո
նա վա նում  է և ս ևա նում, ա պա ներփք վում։  

Ախ տա հար ված թրթուր նե րը ին ֆեկ ցիա յի հետ ևան քով գու նա փոխ վում 
են՝ սկզբում դառ նա լով գորշ ու խամ րած, հե տո՝ բաց շա գա նա կա գույն, իսկ 
վեր ջում էլ՝ մուգ շա գա նա կա գույն կամ սև։ Ս րանց քայ քայ ված մար մին նե
րը վե րած վում են սոսն ձան ման կպչուն զանգ վա ծի, ո րը չո րա նա լով՝ ա մուր 
կպչում է բջջի պա տե րին ու հա տա կին՝ դժվա րաց նե լով հե ռա ցու մը։ Մա հա
ցած թրթուր նե րի և հարսն յակ նե րի հո տը հի վան դութ յա նը բնո րոշ է և փ տող 
ձկան հոտ է հի շեց նում։  

Հի վան դութ յա նը բնո րոշ է մեղ րա հա ցի խայ տաբ ղետ տես քը, ո րը գու նա
փոխ ված, մա հա ցած, ինչ պես նաև բաց ու փակ բջիջ նե րի միմ յանց կող քին 

դա սա վոր ված լի նե լու արդ յունքն է։ Ա ռողջ 
մեղ րա հա ցում բո լոր միմ յանց հար ևան բջիջ
նե րում գտնվում են նույն տա րի քի թրթուր
ներ կամ հարսն յակ ներ, ո րոնք մայ րաբջ ջի 
կենտ րո նա կան մա սում են, իսկ ախ տա հար
ված փե թակ նե րում ի րար կող քի գտնվում 
են տար բեր տա րի քի, ողջ, մա հա ցած, բաց և 
փակ բջիջ ներ (նկար 6)։   

Ն կար 6․1 Ա մե րի կա կան փտախտ

Հա սու նա ցած մե ղու ներն այս հի վան դութ յան նկատ մամբ ու նեն ի մու նի
տետ և չեն հի վան դա նում, սա կայն նպաս տում են դրա տա րած մա նը։ Հայտ նա
բե րե լով մա հա ցած թրթուր նե րին, աշ խա տա վոր մե ղու նե րը դրանց դուրս են 
բե րում բջիջ նե րից, որ պես զի փե թա կից դուրս նե տեն։ Ըն թաց քում սպոր նե րը 
տա րած վում են՝ ախ տա հա րե լով  պա հես տա վոր ված կե րե րը և  այլ թրթուր ներ։ 
Մեկ մայ րաբջ ջում ձևա վոր վում են մինչև 100 մլն ս պոր ներ։

Թր թուր նե րի անկ ման պատ ճա ռով ըն տա նի քը գնա լով փոք րա նում է և չի 
կա րո ղա նում պատշ պան վել գող մե ղու նե րից։ Վեր ջին ներս էլ փե թա կից գո
ղա նում և  ի րենց փե թակ են տե ղա փո խում սպոր նե րով աղ տոտ ված մեղ րը, 
այս պի սով վերսկ սե լով ցիկ լը։ Հի վան դութ յու նը կա րող են տա րա ծել նաև մեղ
վա պահ նե րը՝ չվա րա կա զերծ ված գոր ծիք նե րով աշ խա տե լու, հի վանդ մեղ վաըն
տա նի քի մեղ րով ա ռողջ ըն տա նիք նե րին կե րակ րե լու դեպ քում և  այլն։ Հի վանդ 
մեղ վաըն տա նի քի մթե րատ վութ յու նը մինչև 80%ով նվա զում է և  ան բա վա րար 
սերն դա փո խութ յան պատ ճա ռով 23 տար վա ըն թաց քում կոր ծան վում է:

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՓՏԱԽՏ 
Սա ևս թր թուր նե րի բակ տե րիալ հի վան դութ յուն է, որն առ կա է տար բեր 

երկր նե րում և  իր փո խանց ման ու տա րած ման ե ղա նակ նե րով նման է Ա մե րի
կա կան փտախ տին։ Այս դեպ քում հի վան դութ յան բռնկման ա մե նա հա վա նա
կան ե ղա նա կը գա րունն է, երբ շատ են թրթուր նե րը։ Մայ րաբ ջիջ նե րի 1025%
1 http://www.talkingwithbees.com/broodcombphotos/americanfoulbrood
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ով ախ տա հար ման դեպ քում վա րա կու մը հա մար վում է ու ժեղ։ Չ նա յած նրան, 
որ այս հի վան դութ յան դեպ քում հա րու ցի չը սպոր ներ չի ա ռա ջաց նում, ին քը՝ 
բակ տե րիան բա վա կա նին դի մա կա յուն է և կա րող է մի քա նի տա րի գո յատ
ևել գոր ծիք նե րի վրա։ Եվ րո պա կան փտախ տը ա ռա վել հա ճախ նկատ վում է 
ցուրտ և  անձր ևոտ գար նան ըն թաց քում, երբ կե րի պա կաս է լի նում (հատ
կա պես՝ սպի տա կուց նե րի պա կաս)։ Պարզ վել է նաև, որ նեկ տա րի և ծաղ կա
փո շու քա նակն ու ո րա կը ևս կա րող են ազ դել հի վան դութ յան ըն թաց քի վրա։ 
Այս պի սով, ա ռատ կե րի առ կա յութ յունն օգ նում է մեղ վաըն տա նի քին պայ քա
րել հի վան դութ յան դեմ և  ինք նա բուժ վել։

Հա րու ցի չը թրթու րի կյան քի ա ռա ջին մի քա նի օր վա ըն թաց քում կե րի 
մի ջո ցով անց նում է նրա օր գա նիզմ և  ա րա գո րեն բազ մա պատկ վում է ա ղի
քա յին է պի թե լում։ Փո խան ցու մը կա րող է ի րա կա նաց վել նաև վա րոա տզե րի 
կող մից։ Հի վանդ մեղ վաըն տա նիք նե րում ա ռողջ բջիջ նե րի կող քին լի նում են 

մա հա ցած թրթուր նե րով մայ րաբ ջիջ ներ: Վա րակ
ված թրթու րը փո խում է բջջի մեջ գրա ված դիր
քը, ինչ պես նաև իր գույ նը։ Ս րանք ան հան գիստ 
շարժ վում են բջիջ նե րում, ուս տի մա հա նա լիս 
լի նում են տար բեր ուղ ղութ յուն նե րով ծռմռված 
կամ կո րա ցած վի ճա կում (նկար 7)։ 
Նկար 7․1 Եվրոպական փտախտով հիվանդ թրթուրներ

Ինչ վե րա բե րում է թրթուր նե րի գույ նին, ա պա դրանք սկզբում դառ նում են 
դեղ նասրճա գույն, հե տո վե րած վում մուգ շա գա նա կա գույն փա փուկ զանգ վա ծի, 
ո րը սա կայն մա ծու ցիկ և կպ չուն չէ։ Այս զանգ վա ծը չո րա նում է՝ վե րած վե լով սրճա
գույն կեղ ևի, ո րը ամ րաց ված չէ բջջին, և հեշ տութ յամբ հե ռաց վում է։ Հի վան դութ
յան հետ ևան քով թրթուր ներն այն պես են ցրիվ գա լիս, ա սես հա լեց վել են։ Եվ րո
պա կան փտախ տի դեպ քում սո վո րա բար թրթուր ներն ա վե լի շուտ են մա հա նում՝ 
նախ քան աշ խա տա վոր նե րը մայ րաբ ջի ջը սե րե կեն, չնա յած լի նում են նաև ո րո շա
կի քա նա կութ յամբ սե րե կած բջիջ ներ։ Մա հա ցած թրթուր նե րից գա լիս է թթվաշ 
բուր մունք։ Այս բաց բջիջ ներն էլ հենց Եվ րո պա կան և Ա մե րի կա կան փտախտ նե րի 
տար բե րա կիչ ախ տո րոշ ման կար ևոր կե տե րից մեկն են (աղ յու սակ 2)։

1 http://beeaware.org.au/archivepest/europeanfoulbrood/#adimage1

Աղ յու սակ 2․ Ա մե րի կա կան և Եվ րո պա կան փտախտ նե րի նշան նե րի հա մե մա տութ յուն
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ՊԱՐԱԼԻՉ
Մե ղու նե րի պա րա լի չը կամ սև հի վան դութ յու նը բնո րոշ վում է հա սա կա

վոր մե ղու նե րի զանգ վա ծա յին մա հա ցութ յամբ: Հա րու ցի չը նեյ րոտ րոպ, ՌՆԹ 
պա րու նա կող մե ղու նե րի քրո նիկ պա րա լի չի վի րուսն է (CBPV), ո րը փո խանց
վում է ուղ ղա կի շփման մի ջո ցով և տե ղա կայ վում է ու բազ մա նում մե ղու նե րի 
նյար դա յին բջիջ նե րում, թքա գեղ ձե րում և բա րակ ա ղի քի է պի թե լում: 

Հի վան դութ յու նը բռնկվում է գար նան և  ամ ռան ըն թաց քում, երբ փե թա
կում մե ղու նե րի քա նա կի ա վե լաց ման հետ ևան քով մե ծա նում է դրանց մարմ
նա կան շփման հա վա նա կա նութ յու նը։ Այս տեղ շատ կար ևոր է մի ջա վայ րա յին 
պայ ման նե րի դե րը, քա նի որ հի վան դութ յու նը զար գա նում է ան բա րեն պաստ 
պայ ման նե րում (սպի տա կու ցա յին ան բա վա րա րութ յան հետ ևան քով ի մու նի
տե տի ան կում), իսկ բա րեն պաստ պայ ման նե րում կա րող է չզար գա նալ, նույ
նիսկ ե թե մի ջատ նե րը վա րա կա կիր են։ Ըն տա նի քում հա րուց չի ա րագ տա
րած ման տե սա կե տից կար ևոր դեր է կա տա րում մե ղու նե րի՝ բեր նե բե րան 
սնման հատ կութ յու նը, երբ վա րակ ված կե րակ րող մե ղուն մեղ վա կա թի մի ջո
ցով վի րու սը փո խան ցում է թրթու րին։ Հա րու ցի չը տա րած վում է նաև հի
վանդ մի ջատ նե րի կղան քի, աղ տոտ ված կե րի և մա կա բույծ տզե րի մի ջո ցով։ 

Հի վան դութ յունն ըն թա նում է եր կու տի պի կլի նի կա կան նշան նե րով։ Ա ռա
ջին տի պի ժա մա նակ հա սու նա ցած մե ղու նե րի թևե րը դող դո ղում են, լայն 
բաց ված են կամ տե ղից խախտ ված և թռ չե լու ու նա կութ յան կորս տից ել նե լով՝ 
դրանք մեծ խմբե րով սո ղում են գետ նին։ Բա ցի սրա նից, նրանք հա ճախ ունե
նում են փքված ո րո վայն ներ, ինչ պես նաև մար մի նը կա րող է պա րա լիզ վել։ 

Երկ րորդ տի պի ժա մա նակ հա սու նա ցած մե ղու նե րը մա զա զուրկ են լի
նում, հա մար յա սև և փոք րա ցած ո րո վայն նե րով: Ու ժեղ լույ սի տակ դրանք 
փայ լուն, յու ղոտ տեսք են ու նե նում։ Ա ռողջ մե ղու նե րը շա րու նակ փոր ձում 
են դուրս բե րել հի վանդ մե ղու նե րին կամ ար գե լել դրանց մուտ քը փե թակ, ո րի 
արդ յուն քում պոկ վում են մա զիկ նե րը, և  այն պի սի տպա վո րութ յուն է ստեղծ
վում, որ դրանք գող մե ղու ներ են: 

ԱՍՊԵՐԳԻԼԻՈԶ (ՔԱՐԱՑԱԾ ԹՐԹՈՒՐ)
Աշ խար հում լայն տա րա ծում ու նե ցող սնկա յին հի վան դութ յուն է, որն ախ

տա հա րում է բո լոր հա սա կա վոր թրթուր նե րին, հարսն յակ նե րին, եր բեմն էլ՝ 
հա սա կա վոր մե ղու նե րին: Մե ղու նե րը հի վան դա նում են ձմռան վեր ջին և գար
նա նը: Հա րու ցիչ են տար բեր աս պեր գի լիա նե րը (հիմ նա կա նում՝ Aspergillus 
fla vus, բայց նաև՝ Aspergillus fumigatus և Aspergillus niger), ո րոնք սպոր 
ա ռա ջաց նող, ա նաէ րոբ բոր բո սասն կեր են։ Ս պոր նե րը շատ դի մաց կուն չեն 
և  ոչն չա նում են 60°Cում 30 րո պեում։ Հա րու ցի չը տա րած վում է մեղ վա գո
ղութ յան, կե րի, ինչ պես նաև մեղ վա պա հի չախ տա հան ված գոր ծիք նե րի կամ 
փե թակ նե րի տե ղա փո խութ յան մի ջո ցով։ 

Ծաղ կա փո շու ու նեկ տա րի մի ջո ցով փե թակ փո խանց ված սնկե րը սկսում 
են ա ճել ու բազ մա նալ մայ րաբ ջիջ նե րում, ինչ պես նաև մա հա ցած և հի վանդ 
թրթուր նե րի մարմ նի մեջ և վ րա՝ 95100% բարձր խո նա վութ յան և 2545°C 
ջեր մաս տի ճա նա յին պայ ման նե րում։ Ն պաս տող պայ ման ներն են ի մու նի տե տի 
ան կու մը, անձր ևա յին ե ղա նակ նե րը և  ըն տա նիք նե րում կու տակ ված մեծ քա նա



‒ 824‒

կութ յամբ ծաղ կա փո շին: Սկզ բում սպոր նե րը բազ մա նում են թրթու րի ա ղի քի 
պա տի է պի թե լա յին հյուս ված քում, հե տո անց նում գլխի հատ ված, որ տե ղից էլ 
աս տի ճա նա բար տա րած վում են՝ ծած կե լով թրթու րի ամ բողջ մար մի նը:

Հի վան դութ յան հետ ևան քով թրթուր ներն ու հարսն յակ նե րը մու մի ֆի կաց
վում են՝ դառ նա լով քա րի պես ա մուր։ Դ րանք ու նե նում են սպի տակ ե րանգ և 
սն կի թե լիկ նե րով ա մուր կպնում են բջջի պա տին։ Փակ որ դե րի ախ տա հար
ման դեպ քում բջիջ նե րի կա փա րիչ նե րը սո վո րա բար քայ քայ ված են լի նում:

Ս րա նով կա րող են ախ տա հար վել նաև հա սու նա ցած մե ղու նե րը, այլ մի
ջատ ներ, թռչուն ներ և կաթ նա սուն ներ։ Հա սա կա վոր մե ղու նե րը սկզբում 
գրգռված են, ակ տիվ, հե տո թու լա նում են, դժվա րա նում թռչել և մի քա նի 
ժամ անց մա հա նում: Մա հա ցած մե ղու նե րին շո շա փե լիս զգաց վում է  ո րո
վայ նի, կրծքի և  ա ղի նե րի պնդա ցում: Խի տի նի տակ գտնվող բոր բո սասն կից 
ա ռա ջա նում է մազմ զոտ տեսք: 

26․1․3 ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐ ԵՎ ԳԻՇԱՏԻՉՆԵՐ
Բա ցի զա նա զան հի վան դութ յուն նե րից, մեղ վա բու ծութ յա նը նաև զգա լի 

վնաս են հասց նում ո րոշ մի ջատ ներ (մո մի ցեց, բզեզ ներ, տզեր և  այլն), կրծող
ներ (մկներ), թռչուն ներ (մեղ վա կեր) և խո շոր կաթ նա սուն ներ (արջ): Ս րանք 
բա ժան վում են վնա սա տու նե րի և գի շա տիչ նե րի, ո րոն ցից ա ռա ջին նե րը ապ
րում են մեղ վաըն տա նիք նե րում և սն վում նրանց հաշ վին, իսկ գի շա տիչ ներն 
ապ րում են փե թա կից դուրս, հար ձակ վում փե թա կի վրա, գո ղա նում մեղ րը 
կամ թռչող մե ղու նե րին: Գի շա տիչ նե րից են՝ կրետ նե րը (ի շա մե ղու), ա կանջմ
տուկ նե րը, ձիա բո ռե րը, մրջյուն նե րը, մե ռած գլուխ թի թե ռը և  այլն: Կ րետ նե
րը աշ նա նը հար ձակ վում են փե թա կի վրա՝ թա լա նե լով մեղ րը և  եր բեմն նաև 
մե ղու նե րին, որ պես ի րենց թրթուր նե րի կեր: Մրջ յուն նե րը և մե ռած գլուխ թի
թեռ նե րը ևս ներ թա փան ցում են փե թակ և գո ղա նում մեղ րը:  

26․1․3․1 ՄԵՂՎԱԿԵՐ
Այս թռչուն նե րը մեծ վտանգ են ներ կա յաց նում մեղ վա բու ծութ յա նը, քա նի 

որ դրանց օ րա կան կե րա բաժ նի 2096% կա րող է կազմ ված լի նել մե ղու նե րից։ 

26․1․3․2 ԱՊՈՒԽՏԻ ԿԱՇԵԿԵՐ
Սև գույ նի բզեզ է, ո րի առջ ևի մա սե րի վրա կան մոխ րա դարչ նա գույն լայ նա

կան զո լեր՝ յու րա քանչ յու րի վրա սև կե տեր: Սն վում են մե ղու նե րի դիակ նե րով, 
ծաղ կա փո շով, թրթուր նե րով և  այլն: Փե թակ մտնե լուց բա ցի, սրանք վնա սում են 
նաև պա հես տա վոր ված շրջա նակ նե րը, ծաղ կա փո շին և մեղ րա հա ցե րը: 

26․1․3․3 ՄՈՄԻ ՑԵՑ
Մեղ րա հա ցե րը մե ղու նե րի կող մից ան պաշտ պան մնա լու դեպ քում դրան

ցում տե ղա կայ վում և զար գա նում են ցե ցի թրթուր նե րը։ Այս պի սի ի րա վի ճակ 
կա րող է ստեղծ վել, երբ մեղ վաըն տա նի քը որ ևէ պատ ճա ռով թու լա ցած է կամ 
մե ղու նե րի քա նա կը նվա զել է։ Այս պի սի ան պաշտ պան փե թակ մտնե լով՝ Էգ 
ցե ցը ձվադ րում է մեղ վա հա ցի վրա (2,000 – 3,000 ձու), ո րոն ցից դուրս ե կող 
թրթուր նե րը տաք ջեր մաս տի ճա նի դեպ քում սկսում են սնվել մո մով։ Վ նասն 
ա ռա վել մեծ է վատ օ դա փոխ վող տա րած քում պահ վող խիտ դա սա վոր ված մեղ
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րա հա ցե րի առ կա յութ յան դեպ քում։ Ցածր ջեր մաս տի ճա նա յին պայ ման նե րում 
այս ցեցն անվ նաս է (100Cից ցածր ջեր մաս տի ճա նի դեպ քում)։ Այս ցե ցի առ
կա յութ յու նը նշան է, որ տվյալ մեղ վաըն տա նիքն ար դեն իսկ որ ևէ պատ ճա ռով 
թու լա ցած վի ճա կում էր։ Անհ րա ժեշտ է մեղ վա նոց նե րը պար բե րա բար ստու գել 
այս ցե ցի առ կա յութ յան հա մար, իսկ հայտ նա բեր ված թրթուր նե րը ոչն չաց նել։ 

26․1․3․3 ՄԿՆԵՐ
Մկ նե րը մեղ վա բու ծութ յա նը ա մե նա հա ճախ վնա սող կրծող ներն են։ Ս րանք 

փե թակ ներ կամ պա հեստ ներ են ներ խու ժում աշ նա նը, երբ ջեր մաս տի ճա
նը սկսում է կա մացկա մաց ե րե կո յան ժա մե րին նվա զել։ Փե թա կը ոչ միայն 
նրանց պաշտ պա նում է ցրտից, այլ նաև ա պա հո վում է կե րով (նեկ տար, մեղր 
և մե ղու ներ)։ Մկ նե րը ի րենց հա մար բույն պատ րաս տե լու նպա տա կով կրծում 
են մեղ րա մո մը։ Փե թակ նե րը ֆի զի կա պես վնա սե լուց բա ցի, դրանք նաև մի
զում և  ար տա թո րում են դրանց մեջ։ Ա ռա ջա ցած հո տի պատ ճա ռով մե ղու նե
րը հա ճախ թող նում են փե թակն ու հե ռա նում։ 

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ ՓԱՍՏԵՐ
 Վեր ջերս Ին դո նե զիա յի քիչ ու սում նա սիր ված կղզի նե րից մե կում հայտ

նա բեր վել է մեղ վի նոր տե սակ, ո րը մե ծա հա սակ մար դու բութ մա տի չա փի։ 
Այն հայտ նի է Ո ւոլ սի հսկա յա կան մե ղու ան վան մամբ և բա վա կա նին եր կար 
ժա մա նակ հա մար վում էր ան հե տա ցած։ Այս տե սակն ան վան վել է ի պա տիվ 
բրի տա նա ցի բնա գետ և հե տա զո տող Ալֆ րեդ Ռաս սել Ո ւոլ սի, ով ա ռա ջին 
ան գամ 1985թ. նկա րագ րեց այս մե ղու նե րին։

 Մե ղու ներն ու նեն հո տա ռութ յան ու ժեղ զգա ցո ղութ յուն: Ն րանք ըն դու
նակ են նեկ տա րի հոտն առ նել նույ նիսկ մեկ կի լո մետր հե ռա վո րութ յու նից: 
Հենց այս հո տա ռութ յան շնոր հիվ էլ նրանք ըն դու նակ են հայտ նա բե րե լու 
թմրա մի ջոց ներ և պայ թու ցիկ նյու թեր, ո րի հա մար էլ օգ տա գործ վում են 
ո րոշ  հա տուկ ծա ռա յութ յուն նե րում։ Սա կայն 1985 թվա կա նին Պե րո ւում 
տե ղի ու նե ցավ սրա լրիվ հա կա ռա կը, երբ առգ րավ վեց կո կաի նի բաձր 
պա րու նա կութ յամբ հսկա յա ծա վալ էկ վա դո րիան մեղր։ Հե տաքն նութ յամբ 
պարզ վեց, որ թմրա մի ջո ցի առևտ րա կան նե րը մե ղու նե րին բաց էին թո ղել 
կո կաի դաշ տե րում, ո րի արդ յուն քում նրանք ար տադ րել էին թմրա մի ջոց 
պա րու նա կող մեղր։ 

 Բ նութ յան մեջ մո մի ցե ցե րը է կո հա մա կար գի կար ևոր մաս նիկ են, քա
նի որ մաք րում են մե ղու նե րի հին, լքված բույ նե րի խո ռոչ նե րը (հի վան դու
թյամբ ախ տա հար վա ծութ յան բարձր հա վա նա կա նութ յամբ), դրանք դարձ
նե լով հա ջորդ բնա կիչ նե րի հա մար ա պա հով։

26․1 ՍՏՈՒԳԻ՛Ր ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԴ
1. Ո՞րն է մայր մեղ վի դերն ըն տա նի քում։ Ի՞նչ կկա տար վի, ե թե մայ րը 

սատ կի։
2. Թ վար կե՛ք մեղ վաըն տա նի քի ան դամ նե րին․ 

 ա) , բ) , գ) 
3. Ի՞նչ եք հաս կա նում սե զո նա յին բնույթ ու նե ցող հի վան դութ յուն ա սե լիս։
4. Ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված հի վան դութ յան սե զո նա յին բնույ թը։
5. Մեղ վի չբեղմ նա վոր ված ձվե րից դուրս են գա լիս  
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6. Պատ կե րաց նենք այն պի սի ի րա վի ճակ, երբ բա րեն պաստ պայ ման նե րից 
ել նե լով մո րեխ նե րի գլխա քա նա կը մի քա նի պա տիկ ա վե լա ցել է և դ րանք 
բա վա կա նին  մեծ տա րա ծութ յան վրա խժռել են դաշ տե րի ծա ղիկ նե րի 
մեծ մա սը։ Ի՞նչ հետ ևանք կա րող է սա ու նե նալ մե ղու նե րի հա մար։ 

7.  ապ րում են փե թա կից դուրս, հար ձակ վում փե թա կի 
վրա, գո ղա նում մեղ րը կամ թռչող մե ղու նե րին։

8. Ն շե՛ք մե ղու նե րի այն հի վան դութ յուն նե րը, ո րոնք տա րած վում են վի
րուս նե րի մի ջո ցով։ 

9. Ո րո՞նք են մե ղու նե րի վա րոա տոզ և  ա կա րա պի տոզ հի վան դութ յուն նե
րի նմա նութ յուն ներն ու տար բե րութ յուն նե րը։

10. Ո՞ր հի վան դութ յան ժա մա նակ է մա հա ցած մեղ վի դիա կը պնդա ցած լի նում։
11. Ի՞նչ կա րող է կա տար վել աշ խա տա վոր մե ղու նե րի հետ, ե թե մայ րը բա

ցա կա յում է։ 

26․1 ԹԵՍՏԵՐ
I. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը

 Աշ խա տա վոր մե ղու նե րը՝
1. Կե րակ րում ու խնա մում են մայ րե րին և  ընտ րում դրան ցից լա վա գույ

նին՝ սերն դած նութ յան հա մար
2. Խ նա մում, կե րակ րում և պաշտ պա նում են մայր մեղ վին, բայց ոչ բո ռե

րին
3. Խ նա մում, կե րակ րում և պաշտ պա նում են մայր մեղ վին, բո ռե րին, 

ձվերն ու թրթուր նե րը
4. Խ նա մում, կե րակ րում և պաշտ պա նում են մայր մեղ վին ու լա վա գույն 

բո ռե րին

II. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Մեղ վաըն տա նի քի ո՞ր ան դամն է սե րունդ տա լիս

1. Ձ վա դիր աշ խա տա վոր մե ղու նե րը
2. Էգ բո ռե րը և մայ րը
3. Բո լոր էգ մե ղու նե րը
4. Մայ րը

III. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Թր թուր նե րի հի վան դութ յուն է՝

1. Ա մե րի կա կան փտախ տը
2. Նո զե մա տո զը
3. Տար բեր տոք սի կոզ նե րը
4. Սն կա յին հի վան դութ յուն նե րը

IV. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Նշ ված նե րից ո՞ րը մե ղու նե րի վա րա կիչ հի վան դութ յուն չէ․

1. Ա մե րի կա կան փտախտ 
2. Սեպ տի ցե միա
3. Դիստ րո ֆիա
4. Աս կո ֆե րոզ
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V. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Տ զե րի մի ջո ցով է տա րած վում՝

1. Նո զե մա տո զը
2. Ա կա րա պի դո զը
3. Հաֆ նիո զը
4. Աս պեր գի լիո զը
5. Ս խալ են բո լոր տար բե րակ նե րը

VI. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Մե ղու նե րը ծաղ կա փո շու տոք սի կո զով հի վան դա նում են՝

1. Ըն ձա խո տի, վայ րի խնկու նու և ղանձ լա մե րի փո շոտ ման ժա մա նակ
2. Ու ժեղ քա մու պատ ճա ռով փե թակ լցված ծաղ կա փո շուց
3. Թր թուր նե րին մե ծա քա նակ ծաղ կա փո շի կե րակ րե լիս
4. Թու նա քի մի կատ նե րով մշակ ված բույ սե րը փո շո տե լիս 

VII. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Ի՞նչ ոչ վա րա կիչ հի վան դութ յուն կա րող է ա ռա ջա նալ ծաղ կա փո շու և 

նեկ տա րի սա կա վութ յան հետ ևան քով
1. Եվ րո պա կան փտախտ
2. Ս պի տա կու ցա յին դիստ րո ֆիա
3. Նո զե մա տոզ
4. Ս խալ են բո լոր տար բե րակ նե րը
5. Ճիշտ են 2 և 3 տար բե րակ նե րը 

VIII. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Ի՞նչ է նշա նա կում մեղ վա նո ցում մա զա զուրկ, մուգ գույ նի մե ղու նե րի 

առ կա յութ յու նը՝
1. Նոր են ի րա կա նաց վել ծխեց ման աշ խա տանք ներ
2. Ըն տա նի քում վի րու սա յին պա րա լիչ կա
3. Մե ղու նե րը թրջված են և մուգ են եր ևում
4. Դ րանք բո ռեր են

26․2 ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺՈՒՄԸ
Ա ռա ջին հեր թին նշենք, որ փե թա կի մաքր ման և  ըն տա նի քի ինք նա բուժ

ման ա ռու մով գլխա վոր բնա կան պաշտ պա նա կան մե խա նիզ մը մե ղու նե րի 
ըն տա նի քի հի գիե նիկ ա ռանձ նա հատ կութ յունն է, ո րի շնոր հիվ նրանք հայտ
նա բե րում են հնա րա վո րինս շատ քա նա կութ յամբ մա կա բույծ ներ և հա րու
ցիչ ներ ու դուրս բե րում ըն տա նի քից, կամ խո չըն դո տում մա կա բույծ նե րի 
մուտ քը փե թակ։ Ե թե հա րու ցի չը հայտ նա բեր վել է օ տար օր գա նիզ մում, ո րը 
շատ մեծ է և հ նա րա վոր չէ փե թա կից դուրս բե րել (մկան կամ այլ կեն դա նու 
փե թակ մտնե լու դեպ քում), մե ղու ներն այն ամ բող ջութ յամբ պա տում են մեղ
րա մո մով։ Սա զմռսում է դին՝ թույլ չտա լով, որ այն քայ քայ վի և հա րու ցիչ նե
րը դուրս գան։ Ա վե լին, թրթուր նե րին խնա մող աշ խա տա վոր նե րը նաև շա
րու նակ հսկում են դրանց՝ հի վան դութ յուն նե րի ա ռու մով։ Որ ևէ վա րակ ված 
թրթուր հայտ նա բե րե լու դեպ քում խնա մող ներն ան մի ջա պես բա ցում են մայ
րաբ ջիջն ու հի վանդ թրթու րին հե ռաց նում փե թա կից։ Փե թա կից հե ռաց վում 
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են նաև հի վանդ հա սու նա ցած մե ղու նե րը, կամ կո րում են աշ խա տան քա յին 
թռիչ քի ժա մա նակ։ Ուս տի, նեկ տար հա վա քե լու հա մար ի րա կա նաց վող թռիչ
քը հա ճախ փե թա կի մաքր մա նը նպաս տող կար ևոր գոր ծոն է։ 

Ոչ վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում հիմ նա կա նում բու ժու մը կե
րակ րա ման ու խնամ քի պայ ման նե րի փո փո խութ յունն ու բա րե լա վումն է, և 
դե ղա մի ջոց նե րի անհ րա ժեշ տութ յուն չի ա ռա ջա նում։ Այս պի սով, Բու սա կան 
տոք սի կոզ նե րի բուժ ման հա մար անհ րա ժեշտ է հի վանդ մե ղու նե րին կե րակ
րել շա քա րա յին օ շա րա կով և տա րած քից հե ռաց նել թու նա վոր բույ սե րը։ Նեկ
տա րա յին տոք սի կո զի դեպ քում սրա նից բա ցի հե ռաց վում է նաև մեղ րը, քա նի 
որ այն կա րող է պա րու նա կել նույն թույնն ու լի նի սննդի մեջ օգ տա գործ ման 
հա մար ոչ պի տա նի։  Ինչ վե րա բե րում է ա ղա յին տոք սի կո զին, ա պա ան մի ջա
պես մե ղու նե րին հա նում են փե թա կից ու ան հա տա կան ջրա ման նե րով հե
ղուկ տա լիս՝ ա ղը հնա րա վո րինս ա րագ օր գա նիզ մից հե ռաց նե լու նպա տա
կով։ Ձմ ռա նը կա րե լի է նրանց խմեց նել հա լեց րած ձյան ջուր, կամ դրա նով 
պատ րաս տել 20% շա քա րի օ շա րակ։ Պա հես տա յին կե րե րը թար մաց վում են, 
իսկ աղ պա րու նա կե լու դեպ քում լրիվ հան վում և փո խա րին վում բարձ րո րակ 
մեղ րով կամ շա քա րի օ շա րա կով։ 

Բարձր ջեր մաս տի ճա նի և խո նա վութ յան հետ կապ ված ան հանգս տութ յան 
նշան ներ նկա տե լու դեպ քում, ա ռա ջին հեր թին մե ղու նե րը հան վում են բաց 
ա զատ տա րածք և փե թա կը մաքր վում է մա հա ցած նե րից։ Գեր տա քա ցու մից 
խու սա փե լու հա մար փե թա կը տե ղա փոխ վում է ա վե լի ստվե րոտ վայր, որ տեղ 
ար ևի ճա ռա գայթ նե րը հա մե մա տա բար քիչ են։

Ե թե փե թա կում նկատ վում է մայր մեղ վի հի վան դութ յան, ցածր ձվա դրութ
յան, բարձր տա րի քի և  այլ նի հետ կապ ված խնդիր, անհ րա ժեշտ է գտնել և հե
ռաց նել մո րը, բո լոր մայ րա կան բջիջ նե րը և փե թա կում առ կա ձվից նոր դուրս 
ե կած որ ևէ մայր։ Ըն տա նի քում տե ղադ րեք նոր բեղմ նա վոր ված մայր, կամ մայ
րա կան բջիջ պա րու նա կող մեղ րա հաց։ Մեկ այլ տար բե րակ է թու լա ցած ու փոք
րա ցած մեղ վաըն տա նի քը միա վո րել մեկ այլ, ու ժեղ ըն տա նի քի հետ։ Այս նպա
տա կով եր կու ըն տա նիք նե րի միջև տե ղադր վում է թղթե պատ նեշ, ո րը կան խում 
է կռիվ նե րը, մինչև որ միմ յանց ըն դու նեն։ Երբ մայ րը բա ցա կա է և ն կատ վում են 
ձվադ րող աշ խա տա վոր մե ղու ներ, անհ րա ժեշտ է ըն տա նի քը միա վո րել մեկ այլ 
ըն տա նի քի հետ, որն ու ժեղ է և  ա ռողջ (վե րը նկա րագր ված թղթի միջ նա պա տի 
մե թո դով)։ Բա վա կա նին բարդ է ձվադ րող աշ խա տա վոր նե րով մեղ վաըն տա նիք 
նոր մայր մտցնե լը, քա նի որ նրանք հա ճախ մո րը մեր ժում են։

26․2․1 ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄԸ
Մե ղու նե րի հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում 

դե ղան յու թե րը ներ մուծ վում են կլան ման 
կամ ներշնչ ման մի ջո ցով։ Այս նպա տա կով 
հնա րա վոր է կի րա ռել հետև յալ մի ջոց նե րը՝

ԿԼԱՆՈՒՄ

Ն կար 8․ Շա քա րի օ շա րա կը մեղ րա հա ցի մեջ լցնե
լիս
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Շա քա րի օ շա րակ․ թերևս, ա մե նա տա րած ված ե ղա նա կը դե ղան յու թե րը 
շա քա րի օ շա րա կի մեջ խառ նելն է։ Այս նպա տա կով պատ րաստ վում է 1։1 հա
րա բե րութ յամբ շա քա րի և ջ րի խառ նուրդ, ո րի մեջ ա վե լաց վում է նշա նակ ված 

դե ղան յու թի հա մա պա տաս խան դե ղա չա փը 
(նա խա պես լու ծել շատ քիչ քա նա կութ յամբ 
ջրում, հե տո խառ նել)։ Օ շա րա կը կա րե լի է կե
րակ րել լցնե լով մեղ վաբ ջիջ նե րի մեջ կամ հա
տուկ կե րա ման նե րի մեջ։ Ո րոշ դե ղան յու թեր 
(հատ կա պես՝ հա կա բիո տիկ նե րը) ա րագ կորց
նում են ի րենց բու ժիչ հատ կութ յուն նե րը, ուս
տի նպա տա կա հար մար է յու րա քանչ յուր 24 
ժա մը մեկ պատ րաս տել թարմ օ շա րակ։
Ն կար 9․ բու սա կան յու ղի բլիթ ներ

Բ լիթ ներ․  Դե ղա մի ջո ցի հա մա պա տաս խան դե ղա չա փը խառն վում է բու
սա կան յու ղի և շա քա րի խառ նուր դին (330 գրամ շա քար և 165 գրամ բու
սա կան յուղ)։ Ա ռա ջա ցած բլիթ նե րը տե ղադր վում են սե րունդ պա րու նա կող 
շրջա նակ նե րի վրա։  

Շա քա րի փո շի․ դե ղան յու թը խառն վում է շա քա րի փո շու հետ, ա պա 
քսվում շրջա նակ նե րի դրսի հատ ված նե րին։

ՆԵՐՇՆՉՈՒՄ
Ծ խե ցում․ Ի րա կա նաց վում է ե րե կո յան ժա մե րին՝ մե ղու նե րը փե թակ վե

րա դառ նա լուց հե տո։ Դե ղա մի ջո ցը կա րող է լի նել հա բի կամ թղթի կտո րի 
տես քով, ո րը տե ղադր վում է ար կա նո ցում։ Այդ ըն թաց քում փակ վում է ար
կա նո ցը և բաց վում միայն մի ջո ցա ռու մը վեր ջա նա լուց մի քա նի ժամ հե տո։ 

Գո լոր շիա ցում․ Ի րա կա նաց վում է ե րե կո յան ժա մե րին՝ մե ղու նե րը փե թակ 
վե րա դառ նա լուց հե տո։ Մե տա ղա լա րից պատ րաստ ված շրջա նա կում տե ղադր
վում է հեշ տութ յամբ գո լոր շիա ցող թու նա վոր հե ղու կով ներծծ ված կտոր կամ 
ստվա րա թուղթ։ Շր ջա նա կը տե ղադր վում է փե թա կի հե տին պա տին մոտ։

Ցո ղար կում․ Դե ղա մի ջո ցը լու ծույ թի տես քով ցո ղարկ վում է շրջա նակ նե րի վրա:

26․2․2 ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ ՀԱՃԱԽԱԿԻ ՀԱՆԴԻՊՈՂ 
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ ԲՈՒԺՈՒՄԸ
Մե ղու նե րի հի վան դութ յուն նե րի ախ տո րո շումն ու բու ժու մը բա վա կա նին 

բարդ են, քա նի որ ե ղա նա կից ել նե լով կա րող են խիստ սահ մա նա փակ վել դի
տարկ ման հնա րա վո րութ յու նը և մե թոդ նե րը։ Ախ տա ծին նե րի առ կա յութ յունն 
ու պայ քա րի հնա րա վոր մե թոդ նե րը կախ ված են այս սե զո նայ նութ յու նից։ 
Դե ղո րայ քա յին բուժ ման և քի միա կան ե ղա նակ նե րով ախ տա հան ման անհ
րա ժեշ տութ յան դեպ քում ա ռաջ նա յին է աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցումն 
այն պես, որ պես զի մեղ րը, մո մը և ծաղ կա փո շին չաղ տոտ վեն։ Տար բեր հի վան
դութ յուն նե րի դեպ քում կի րառ վող դե ղա մի ջոց նե րը և դ րանց դե ղա չա փե րը 
ներ կա յաց ված են ստորև՝ աղ յու սակ 3ում։   

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Չ սե րե կած բջիջ նե րին oքսի տետ րա ցիկ լին պա րու նա կող փո շի քսե լը ա ռա
ջաց նում է սերն դի մահ։ Չի՛ կա րե լի այս պի սի բաց բջիջ նե րը մշա կել հա կա
բիո տի կա յին փո շով։
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Ա մե րի կա կան փտախ տի դեպ քում ի սկզբա նե հա կա բիո տիկ նե րով բու ժու մը 
չի խրա խուս վում, քա նի որ փե թա կում կա րող են դեռևս առ կա լի նել հա րու ցի
չի կեն սու նակ սպոր ներ և վե րա վա րա կում տե ղի ու նե նա։ ՀՀում այս հի վան
դութ յունն են թա կա է ծա նուց ման և կա րան տի նաց ման։ Ա նա պա հով տա րած քը 
ան մի ջա պես մե կու սաց վում է շրջա պա տից՝ 57 կմ շա ռավ ղով (սա վե րաց վում 
է միայն տնտե սութ յան ա ռող ջա ցու մից մեկ սե զոն հե տո)։ Մեղ վա նո ցի բո լոր 
մեղ վաըն տա նիք նե րը ստու գե լուց հե տո հի վանդ ըն տա նիք նե րին ա ռանձ նաց
նում են և տե ղա փո խում ա ռողջ մեղ րա մո մով փե թակ ներ։ Այս նպա տա կով 
թափ են տա լիս վա րակ ված շրջա նակ նե րը՝ մե ղու նե րին ծխով քշե լով։ Հե տո 
սրանց տե ղա փո խում են առն վազն 3 կմ հե ռու, որ տեղ էլ ի րա կա նաց վում են 
բուժ ման մի ջո ցա ռում նե րը։ Ախ տա հար ված փե թակ նե րից հան ված մեղ րա
հա ցե րը այ րում են կամ մո մը հա լեց նում և  օգ տա գոր ծում մո մի ար տադ րութ
յու նում։ Ի լրումն, անհ րա ժեշտ է ախ տա հա նել կամ այ րել նույ նիսկ փե թա կից 
հան ված այն շրջա նակ նե րը, ո րոն ցում հի վան դութ յան նշան չկա։ Փե թակ նե րի 
ու շրջա նակ նե րի վա րա կա զերծ ման նպա տա կով կա րե լի է դրանք մշա կել 5%ոց 
կծու Naի և ֆոր մալ դե հի դի լու ծույթ նե րով  6 ժամ տևո ղութ յամբ, կամ 10%
ոց ջրած նի պե րօք սի դի և քա ցա խաթթ վի 3%ոց թթվեց րած լու ծույ թով 3 ժամ 
տևո ղութ յամբ: Կա րե լի է նաև սրանք բո ցա կի զել։ Այս բո լոր աշ խա տանք ներն 
ի րա կա նաց նե լուց հե տո միայն կա րե լի է նշա նա կել հա կա բիո տիկ ներ։ 

Եվ րո պա կան փտախ տը կա րե լի է բու ժել հա մա պա տաս խան հա կա բիո
տիկ նե րով (նա խօ րոք լա բո րա տո րիա յում ստու գել տվյալ հա րուց չի հա կա
բիո տի կա յին կա յու նութ յու նը)։ Խոր հուրդ է տրվում կի րա ռել ջրում լու ծե լի 
տե սակ ներ՝ շա քա րա յին օ շա րա կով կե րակ րե լու հա մար։ Ե թե թույլ ախ տա
հար վա ծութ յուն է, հե ռաց վում են միայն վնաս ված մեղ րա հա ցե րը, փե թա կը 
փոք րաց վում է և բու ժում է ի րա կա նաց վում։ Ու ժեղ ախ տա հար վա ծութ յան 
դեպ քում ի րա կա նաց վում են նույն քայ լերն, ինչ ա մե րի կա կա նի դեպ քում։ 
Ա մեն դեպ քում հի վան դութ յան ախ տո րոշ ման հետ մեկ տեղ սահ ման վում 
է կա րան տին, նույն կերպ, ինչ պես ա մե րի կա կան փտախ տի ժա մա նակ, ո րը 
միայն հան վում է լիար ժեք ա ռող ջա ցու մից հե տո (տա րած քի, գոր ծիք նե րի և 
գույ քի վա րա կա զեր ծու մից ու ախ տա հա նութ յու նից հե տո)։  

Եր կու փտախտ նե րի դեպ քում էլ հա կա բիո տիկ նե րը նշա նակ վում են վաղ 
գար նա նը կամ աշ նա նը,  որ պես զի կուր սը վեր ջա նա մեղ րա հա վա քը սկսե լուց 
առն վազն վեց շա բաթ ա ռաջ և չանց նի մեղ րի մեջ։ 

Ու ժեղ, ա ռողջ մեղ վաըն տա նիք նե րում նո զե մա տոզ հի վան դութ յու նը 
ճնշվում է և հազ վա դեպ է հաս նում այն պի սի աս տի ճա նի, որ ա ռա ջա նա բուժ
ման ու պայ քա րի անհ րա ժեշ տութ յուն։ Հատ կան շա կան է, որ ե թե ա ռա ջա նում 
է սրա անհ րա ժեշ տութ յու նը, ա պա ի րա կա նաց վող պայ քա րի մի ջո ցա ռում նե րը 
ազ դում են նաև այլ սնկե րի վրա։ Այն դեպ քե րում, երբ ա ռա ջա նում է նո զե մա
տո զի բուժ ման անհ րա ժեշ տութ յուն,  կրկին ա ռա ջին հեր թին մեղ վաըն տա նիք
նե րը տե ղա փո խում են մա քուր փե թակ (հա կա ռակ փտախ տի, այս դեպ քում 
տե ղա փոխ վում են թրթուր նե րով շրջա նակ նե րը)։ Հին փե թակ նե րը բո ցա կիզ
վում են, կամ ախ տա հան վում 4% ֆոր մա լի նի լու ծույ թով։ Մեղ րա հա ցե րը ախ
տա հան վում են 3 օր պահ վե լով քա ցա խաթթ վի 80% ջրա յին լու ծույ թի գո լոր
շիում։ Տե ղա փո խու մից հե տո նշա նա կում են դե ղա մի ջոց նե րով բու ժու մը։

Սեպ տի ցե միա յի դեպ քում մե ղու նե րին չեն տե ղա փո խում, այլ փե թա կը 
մաք րում են և հե ռաց նում մեղ րա մո մը։ Բա րե լա վում են օ դա փո խութ յու նը, 
նվա զեց նում խո նա վութ յու նը և տա քաց նում փե թակ նե րը։ Օգ տա գործ ված 
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գոր ծիք նե րը և փե թակ նե րը մշակ վում են ֆոր մա լի նով, ջրած նի պե րօք սի դով, 
սպիր տով կամ սո դա յով (գոր ծիք նե րը կա րե լի է նաև ե ռաց նել վեր ջի նիս մեջ): 

Տ զե րի դեմ պայ քա րի հա մար ևս հի վանդ մեղ վաըն տա նիք նե րը հայտ նա
բեր վում են ու մե կու սաց վում։ Ար գել վում են այս մե ղու նե րի առք ու վա ճառ քը 
և տե ղա փո խութ յու նը։ Բա րե լավ վում են խնամ քի պայ ման նե րը և կե րակ րու
մը։ Վա րոա տո զի դեպ քում փե թակ նե րը դրվում են ար ևոտ մա սում, իսկ մեղ
րա հա ցը հա լեց վում է ե րեք տա րին մեկ և նորն է պատ րաստ վում։ Գար նա նը 
(ձմե ռա նո ցից հա նե լուց հե տո) կամ աշ նա նը (մեղ րա քա մից հե տո) ըն տա նի քը 
մշակ վում է ա կա րի ցիդ դե ղա մի ջո ցով։ Անհ րա ժեշտ է տզե րը մե ղու նե րի վրա
յից հա նել մինչև օ գոս տոս ա մի սը։ 

Դեռևս մե ղու նե րի վի րու սա յին հի վան դութ յուն նե րի դեմ սպե ցի ֆիկ և  արդ
յու նա վետ բուժ ման մի ջո ցա ռում ներ գո յութ յուն չու նեն։ Հատ կա պես ծանր կլի
նի կա կան նշան նե րի առ կա յութ յան դեպ քում միակ քայ լը ախ տա հար ված ըն տա
նիք նե րի ոչն չա ցումն է։ Ինչ վե րա բե րում է այն դեպ քե րին, երբ հի վան դութ յունն 
ու ղեկց վում է մեղմ կլի նի կա կան նշան նե րով, ա պա կա րե լի է ոչն չաց նել ախ
տա հար ված մեղ րա մո մե րը և փո խա րի նել նո րե րով, ինչ պես նաև փո խել մայր 
մեղ վին։ Ի հար կե, բո լոր դեպ քե րում անհ րա ժեշտ է ախ տա հար ված փե թակ նե
րը օգ տա գոր ծե լուց ա ռաջ ման րա մասն և պատ շաճ ձևով մաք րել ու ախ տա հա
նել։ Այս նպա տա կով կա րե լի է կի րա ռել նատ րիու մի հի պոք լո րիդ (NaOCl), ա պա 
փե թակ նե րը կրա կով խա րել։ Ո րոշ վի րուս նե րի դեպ քում վա րակ ված մայր մե
ղուն կա րող է այն իր սերն դին փո խան ցել հարձ վա րա նա յին ե ղա նա կով։ Ա հա 
թե ին չու է ան չափ կար ևոր, որ նոր մայր մե ղուն փե թա կում տե ղա վո րե լուց հե
տո այն ան պայ ման անց նի կա րան տի նա յին փու լով։ Հի վան դութ յուն նե րը կան
խար գե լե լու տե սա կե տից շատ կար ևոր է լավ մեղ վա բու ծութ յու նը, ո րը կա րող 
է նվա զա գույ նի հասց նել ստրե սա յին գոր ծոն նե րը (քի միա կան, ֆի զի կա կան, 
մե տա բո լիկ և վա րա կիչ), քա նի որ վեր ջին ներս կա րող են վի րու սա յին հի վան
դութ յուն նե րի ա ռա ջաց ման նա խա պայ ման հան դի սա նալ։

Վա րոա տո զի դեմ պայ քա րի մի ջո ցա ռում ներն ար դեն իսկ ազ դում են մե
ղու նե րի պա րա լի չի վի րու սի վրա։ Վեր ջի նիս դեպ քում կե րին ա վե լաց վում են 
նաև սպի տա կու ցա յին հա վե լում ներ։ Ս րա նից բա ցի, ի րա կա նաց վում են մի 
շարք հա մա լիր մի ջո ցա ռում ներ, ինչ պես, օ րի նակ՝ շատ մա հա ցած թրթուր
ներ պա րու նա կող մայ րաբ ջիջ նե րի բու ժու մը հա կա բիո տիկ նե րով, մեղ վաըն
տա նիք նե րի ցո ղար կու մը պանկ րեա տի նա յին նուկ լեա զա յով, ինչ պես նաև 
մե ղու նե րի ի մու նի տե տի բարձ րա ցում զա նա զան բու սա կան բա ղադ րիչ ներ 
պա րու նա կող պատ րաս տուկ նե րով (սխտոր, էվ կա լիպտ և  այլն)։ Վի րուս նե րի 
բազ մա ցու մը խո չըն դո տե լու նպա տա կով շրջա նակ նե րը ա ռա վոտ յան և  ե րե
կո յան ցո ղար կում են էն դոգլ յու կի նով։

Աղ յու սակ 3․ Ա ռա վել հա ճախ հան դի պող հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման հա մար կի
րառ վող դե ղո րայք
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+Նիտրոբենզոլիևմեթիլսալիցիլատիգոլորշիներըմարդկանցհամարթունավորեն։
ՍրանցհետաշխատելամենայնզգուշությամբևանպայմանկրելԱՊՄ

Հակաբիոտիկների նշանակում
Արդեն բազմիցս շեշտվել է ներկայումս աշխարհում տիրող, հա կա բիո

տիկների հետ կապված կրիզիսային վիճակի մասին։ Դրանց սխալ նշա նակ
ման, օգտագործման և չարաշահման արդյունքում մանրէների շրջանում 
առաջացած մուտացիաները բերել են տարբեր աստիճանի հակաբոտիկային 
կայունություն ունեցող տեսակների զարգացմանը։ Ներկա պահին տար
բեր երկրների կառավարություններն ու բազմաթիվ միջազգային կազ
մա կերպություններ բուռն պայքար են մղում սրանց չարաշահման դեմ և 
իրականացնում հակաբիոտիկների օգտագործման վերաբերյալ հանրության 
իրազեկման աշխատանքներ։ 

Այս խնդիրը չլուծելու դեպքում մոտ ապագայում կարող է ստեղծվել այնպի
սի վիճակ, որ հակաբիոտիկները լրիվ ոչ պիտանի դառնան և այլևս հնարավոր 
չլինի դրանցով պայքարել որևէ միկրոօրգանիզմի դեմ։ Պայքարի առումով 
անչափ կարևոր է այս դեղամիջոցները կիրառելու դեպքում դրանց բոլոր 
մանրամասները գրանցել ու զգուշությամբ հետևել բոլոր հրամաններին։ Սա 
վերաբերում է նաև մեղվաբուծությանը, հատկապես որ արտադրված մեղրը 
օգտագործվում է սննդի մեջ։ Այսպիսով, որևէ հակաբիոտիկ օգտագործելու 
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ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ ՓԱՍՏԵՐ
 Մե ղու նե րը և մրջ յուն նե րը մո լո րա կի ա մե նաու ժեղ կեն դա նի էակ նե րից 

են: Մե ղու ներն ըն դու նակ են բարձ րաց նե լու ի րենց մարմ նի կշռի կրկնա
պա տիկ ծան րութ յուն։ Իսկ հարթ մա կե րես նե րի վրա նրանք կա րո ղա նում 
են քարշ տալ ի րենց քա շից մոտ 20 ան գամ ծանր իր:

 Փ տախ տով ախ տա հար ված մեղ վաըն տա նիք նե րի փե թակ նե րից հան ված 
մեղ րը մարդ կանց վնաս չի պատ ճա ռում, սա կայն սա սո վո րա բար չեն օգ
տա գոր ծում՝ վա րա կը չտա րա ծե լու նպա տա կով։

 Ա կա րի ցիդ նե րից մար դու հա մար հա մե մա տա բար անվ տանգ է թրթնջկաթ
թուն, ուս տի այն հա ճախ օգ տա գոր ծում են նաև օր գա նա կան (organic) մեղ
վա բու ծութ յու նում։ 

դեպքում անպայման պիտի գրանցվի դրա անվանումը, նշանակման ամ
սա թիվը, դեղաչափը, բուժվող մեղվաընտանիքների փեթակների թվերը, 
ինչպես նաև պիտակին նշված դադարեցնելու ժամկետը։

26․2 ՍՏՈՒԳԻ՛Ր ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԴ
1. Ին չու՞ Ա մե րիկ յան փտախ տի դեպ քում հենց սկզբից հա կա բիո տիկ ներ 

չեն նշա նակ վում։
2. Ին չի՞ց կա րող են ա ռա ջա նալ մե ղու նե րի հի վան դութ յուն նե րը։
3. Դե ղան յու թերն ինչ պե՞ս են ներ մուծ վում մեղ վի օր գա նիզմ։
4. ՀՀում մե ղու նե րի կա րան տի նա յին հի վան դութ յուն ներ են  

և ։
5. Են թադ րենք ֆեր մե րը մե ղու նե րին ամ ռա նը տե ղա փո խում է դաշտ։ Փե

թակ նե րի մուտ քե րը փակ ված են և դ րանք փա թաթ ված են պո լիէ թի լե
նա յին տոպ րա կով։ Փե թա կից լսվում է ու ժեղ աղ մուկ։ Ի՞նչ կա րող է տե
ղի ու նե նալ այս ի րա վի ճա կում և  որ պես ա նաս նա բույժ ի՞նչ խոր հուրդ 
կտաք մեղ վա պա հին։

6. Թ վար կեք ՀՀում մե ղու նե րի ծա նուց ման են թա կա հի վան դութ յուն նե րը։
7. Տն տե սութ յու նում տա րած ված է ա մե րի կա կան փտախտ։ Քա նի որ այս 

հի վան դութ յու նը զոո նոս չէ և մեղ րը չի կա րող վնա սել մար դուն, ֆեր մե
րը Ձեզ խնդրում է թույլ տալ այդ մեղ րը տե ղա փո խել կող քի մարզ վա ճա
ռե լու։ Ի՞նչ խո չըն դոտ ներ կան այս դեպ քում և  ո՞րն է այս բո լո րի վտան գը։ 

26․2 ԹԵՍՏԵՐ
I. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը

 Մե ղու նե րի հի վան դութ յան կան խար գել մա նը չեն նպաս տում՝
1. Ան բա րեն պաստ պայ ման նե րը
2. Վա տո րակ կե րը
3. Ան բա վա րար կե րը
4. Ճիշտ են բո լոր պա տաս խան նե րը

II. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Սո վո րա կան շա քա րա յին օ շա րա կի պատ րաստ ման հա մար՝

1. Ի րար են խառ նում ջուր և շա քար̀ 1:1 հա րա բե րութ յամբ
2. Շա քա րի փո շին բա ցում են քիչ քա նա կի ջրով և  ա վե լաց նում բու սա կան յու ղին
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3. Օգ տա գործ վում է թո րած ջուր և հա տուկ մե ղու նե րի հա մար պատ
րաստ ված շա քար

4. Ի րար են խառ նում ջուր և շա քար̀ 1:1 հա րա բե րութ յամբ, ա պա եր կու օր 
պա հում սեն յա կա յին աս տի ճա նում մինչև թանձ րա նա

III. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Ա մե րի կա կան փտախ տի բուժ ման հա մար՝

1. Այ րում են շրջա նակ նե րը
2. Մեղ րա մո մը հա լեց նում են և  օգ տա գոր ծում ար տադ րութ յան մեջ
3. Հի վանդ թրթուր նե րի բուժ ման նպա տա կով մշա կում են շրջա նակ նե րը
4. Հի վանդ մեղ վաըն տա նի քի փե թա կի մեջ շա քա րի օ շա րակ են ա վե լաց

նում 
5. Ճիշտ են բո լոր տար բե րակ նե րը
6. Ճիշտ են 1 և 2 տար բե րակ նե րը

IV. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Դե ղան յու թե րը գո լոր շիաց ման ե ղա նա կով ներ մու ծե լու հա մար՝

1. Հե ղուկ վի ճա կում լցնում են շրջա նակ նե րին
2. Բամ բա կը կամ կտո րը թրջում են ու տե ղադ րում փե թա կի մուտ քի մոտ
3. Փե թա կի հե տին պա տի մոտ է դրվում մե տա ղա լա րե շրջա նա կում տե

ղադր ված՝ դե ղա մի ջո ցով  թրջված կտոր
4. Փե թա կի մուտ քի առջև է դրվում մե տա ղա լա րե շրջա նա կում տե ղադր

ված՝ դե ղա մի ջո ցով թրջված կտոր

V. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Վա րոա տո զի դեպ քում հետև յա լը չի կա տար վում՝

1. Մե ղու նե րը կե րակր վում են 200,000 ԱՄ պե նի ցի լի նով
2. Փե թակ նե րը դրվում են ար ևոտ մա սում
3. Ե րեք տա րին մեկ հա լեց նում են մեղ րա մո մը և փո խա րի նում նո րով
4. Փե թակ նե րը մշա կում են ա կա րի ցիդ նյու թե րով

VI. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Հետև յալ հի վան դութ յուն նե րից ո րո՞նց հա րու ցիչն է բակ տե րիա․

1. Վա րոա տոզ և նո զե մա տոզ
2. Եվ րո պա կան փտախտ և  ա մե րի կա կան փտախտ
3. Ա մե րի կա կան փտախտ և պա րա լիչ
4. Ա կա րա պի դոզ և սեպ տի ցե միա

VII. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Ի՞նչ դե ղա մի ջոց է կի րառ վում մե ղու նե րի նո զե մա տոզ հի վան դութ յան 

դեպ քում՝
1. Ֆու մա լա նը շա քա րի օ շա րա կի մի ջո ցով՝ 0․5լ մեկ մեղ վաըն տա նի քին
2. Տետ րա ցիկ լին 200,000 ԱՄ՝ շա քա րի օ շա րա կի մի ջո ցով
3. Պանկ րեա տի նա յին նուկ լեա զան ցե ղարկ մամբ՝ ա ռա վոտ յան և  ե րե կո

յան
4. Կա նա մի ցին 400,000 ԱՄ՝ աէ րո զոլ նե րի տես քով
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26․3 ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 
Մե ղու նե րի հի վան դութ յուն նե րից ո րոշ նե րը հնա րա վոր է կան խար գե լել 

զուտ ճիշտ և ժա մա նա կին կա տար վող մի ջո ցա ռում նե րով։ Օ րի նակ, մեղ
վա նո ցի տե ղանքն ընտ րե լիս խո նա վութ յան բա ցա ռու մը, ար ևոտ ու բա վա
կա նա չափ օ դա փոխ վող տա րածք նե րը նվա զեց նում են նո զե մա տոզ հի վան
դութ յան հա րուց չի գլուխ բարձ րաց նե լու հնա րա վո րութ յու նը։ Ձ մե ռաց ման 
աշ խա տանք նե րի ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է ըն տա նիք նե րում ի րա կա նաց նել 
մի ջո ցա ռում ներ վա րոա տզե րի նկատ մամբ։ 

Ար դեն խո սել ենք բա վա րար կե րի կար ևո րութ յան մա սին։ Յու րա քանչ
յուր մեղ վաըն տա նիք պար բե րա բար ստուգ վում է՝ պա հես տա վոր ված մեղ րի 
քա նա կի հա մար։ Փե թա կը հե տին մա սից թեթ ևա կի վեր բարձ րաց նե լիս դրա 
ծան րութ յու նից հնա րա վոր է դա տել մեղ րի քա նա կի մա սին։ Ե թե այն քիչ է, 
պատ րաստ վում է 2։1 (շա քար։ ջուր) հա րա բե րութ յամբ շա քա րի օ շա րակ և կե
րակր վում մե ղու նե րին։ Ցուրտ ե ղա նա կին փե թա կի մուտ քին դրված կե րա
ման նե րը չեն խրա խուս վում, քա նի որ մե ղու նե րը չեն դուրս գա լիս սնվե լու։ 
Ճիշտ կե րակ րումն ար դեն իսկ բա վա րար է ո րոշ հի վան դութ յուն նե րը կան
խար գե լե լու հա մար, օ րի նակ, սպի տա կու ցա յին դիստ րո ֆիան, քաղ ցը կամ 
եվ րո պա կան փտախ տը։ Սա նաև նպաս տում է մե ղու նե րի ա վե լի աշ խույժ լի
նե լուն, ո րի հետ ևան քով ա վե լի լավ են ի րա կա նաց վում փե թա կի մաք րու մը և 
հե ռաց նում են ա վե լի մեծ քա նա կութ յամբ մա կա բույծ ներ։ 

Տա քա ցու մից խու սա փե լու հա մար ջեր մաս տի ճա նը չպի տի գե րա զան ցի 
380C։ Ս րան օգ նում են ցան ցա պատ հա տակ նե րով փե թակ նե րը, ինչ պես նաև 
տաք ե ղա նա կին մե ղու նե րին եր կար ժա մա նա կով փակ տեղ չպա հե լը։ Ե թե 
որ ևէ անբ նա կան եր ևույթ (օ րի նակ, ստի պո ղա բար փակ փե թա կում պահ վե լը) 
չի կի րառ վում, ո րը մե ղու նե րին կան հան գիս տաց նի, նրանք կա րող են ի րենք 
ի րենց փե թա կում ջեր մաս տի ճա նը կար գա վո րել։ Սա ի րա կա նաց նում են թևե
րի թա փա հար ման մի ջո ցով ինչ պես շոգ, այն պես էլ ցուրտ ե ղա նակ նե րին։  

Մա կա բույծ նե րի դեմ պայ քա րի մե խա նիզմ է նաև փե թա կի հա տա կի ցան
կա պա տու մը։ Ս րա հետ ևան քով մեղ վի մարմ նից ընկ նող տզե րը ընկ նում են 
փե թա կից դուրս և պատ վան դա նի առ կա յութ յան դեպ քում դժվա րա նում են 
հետ  վե րա դառ նալ։ Արդ յուն քում փե թա կում տզե րի քա նա կը կա րող է մինչև 
40% նվա զել։ Ի լրումն, այս պի սի փե թակ նե րը նաև ա պա հո վում են լավ օ դա
փո խութ յուն՝ նվա զեց նե լով խո նա վութ յունն ու շո գը։ Ն մա նա տիպ բա րեն
պաստ պայ ման նե րը բե րում են նաև լավ ծածկ ված թրթուր պա րու նա կող 
բջիջ նե րի քա նա կի ա վե լաց ման։

Մկ նե րը փե թակ նե րից դուրս պա հե լու նպա տա կով անհ րա ժեշտ է ե ղա նա կի 
փո փո խութ յամբ պայ մա նա վոր ված՝ ջեր մաս տի ճա նի անկ ման հետ հա մա տեղ 
փոք րաց նել մուտ քի չա փը։ Ա վե լին, քա նի որ մկնե րը վնա սում են նաև պա հես
տա վոր ված սար քա վո րում ներն ու փե թակ նե րը, անհ րա ժեշտ են հա մա պա
տաս խան դե ռա տի զա ցիոն մի ջո ցա ռում ներ՝ վեր ջին ներն ա պա հով պա հե լու 
հա մար։ Ե թե մկնե րից բա ցի նաև առ կա են մո մի ցե ցեր, ա վե լի նպա տա կա
հար մար է ար կա նո ցը շատ մանր անց քե րով (89 մմ) մե տա ղա լա րե ցան ցով 
պա տել։ Այս պի սի փոքր անց քե րով մե ղու նե րը կա րող են ե լու մուտ ա նել, իսկ 
ցե ցե րը չեն կա րող։

Ի լրումն այս բո լո րի, հար կա վոր է նաև յու րա քանչ յուր տա րի ախ տա հա նել 
մեղ վա նոց ներն ու փե թակ նե րը, փո խել մեղ րա հա ցե րը և մե ղու նե րին չտե ղա
փո խել որ ևէ հի վան դութ յան նկատ մամբ ա նա պա հով տա րածք։
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26․3․1 ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
Ի րա կա նում անհ նար է ըն տա նի մե ղու նե րին հի վան դութ յուն նե րից և մա

կա բույծ նե րից եր կա րա ժամ կետ զերծ պա հե լը, քա նի որ նույ նիսկ լա վա գույն 
մեղ վա պա հա կան մե թոդ նե րի կի րառ ման դեպ քում հնա րա վոր չէ յու րա քանչ
յուր մեղ վի թռիչ քին և  ընդ հա րում նե րին հետ ևե լը։ Ա վե լին, թռիչ քի ժա մա նակ 
ըն տա նի մե ղու նե րը շա րու նակ շփվում են վայ րի մե ղու նե րի և դ րանց բնե րի 
հետ, ո րոնք կա րող են զա նա զան ախ տա ծին հա րու ցիչ նե րի շտե մա րան ներ լի
նել։ Այս տե սա կե տից կար ևոր է նաև միև նույն ծաղ կից նեկ տար և ծաղ կա փո շի 
հա վա քե լու հան գա ման քը (ախ տա ծին հա րու ցիչ նե րը կա րող են անց նել ա ռողջ 
մեղ վին հի վանդ նե րի կող մից աղ տոտ ված ծա ղիկ նե րից)։ Ն ման ի րա վի ճակ նե
րում հա րու ցի չը կա րող է բա րե հա ջող փո խանց վել՝ այս պի սով մուտք գոր ծե
լով ա ռողջ մեղ վաըն տա նիք։ Ինչ պես ար դեն նշվել է ո րոշ հի վան դութ յուն ներ 
քննար կե լիս, գո յութ յուն ու նի նաև մեղ րա գո ղութ յուն կոչ վող մի եր ևույթ, ո րը 
ա ռաջ նա յին դեր ու նի բազ մա թիվ հի վան դութ յուն նե րի փո խանց ման մեջ։ 

Չ նա յած նրան, որ յու րա քանչ յուր հի վան դութ յուն ու նի ի րեն բնո րոշ հատ
կա նիշ ներ և վե րահս կո ղութ յան հա մար պա հան ջում է հա տուկ քայ լեր, գո
յութ յուն ու նեն մի շարք ընդ հա նուր մի ջո ցա ռում ներ, ո րոնց ճիշտ և ժա մա
նա կին կի րա ռու մը կա րող է կա սեց նել մեղ վաըն տա նի քին հասց վող վնա սը, 
կամ ինչոր չա փով նվա զեց նել այն։ 

Ս տորև ներ կա յաց նում ենք այդ մի ջո ցա ռում նե րը․
 Փե թակ նե րը դնե լու վայ րերն ընտ րել զգու շութ յամբ (ման րա մասն ուսում

նա սի րել տա րած քում քա մու ա րա գութ յու նը, խո նա վութ յու նը, ջեր մաս տի ճա
նը, ծա ղիկ նե րի առ կա յութ յու նը, հի գիե նիկ ի րա վի ճա կը և  այլն ):

 Ա պա հո վել չոր և լավ օ դա փոխ վող ձմե ռա նոց՝ 020°C ջեր մաս տի ճա նա
յին և 80%ից ոչ բարձր հա րա բե րա կան խո նա վութ յան պայ ման նե րով:

 Վ նա սա տու նե րից պաշտ պան վե լու նպա տա կով մեղ վա նո ցի սահ ման
նե րը ցան կա պա տել, իսկ փե թակ նե րը գետ նից բարձր պա հել՝ տե ղադ րե լով 
պատ վան դան նե րի վրա:  

 Ա պա հո վել մեծ և  ու ժեղ մեղ վաըն տա նիք ներ՝ ա ռողջ աշ խա տա վոր նե րով 
և լավ ձվադ րող մայ րե րով։ Սա հնա րա վոր է միայն նեկ տա րի և ծաղ կա փո շու 
մշտա կան և բա վա րար պա շար նե րի ա պա հո վու մով։

 Օգ տա գոր ծել բարձր մթե րատ վութ յամբ և դի մադ րո ղա կա նութ յամբ տե
սակ ներ, ո րոնք տե ղա կան հի վան դութ յուն նե րի նկատ մամբ ու նեն ո րո շա կի 
բնա կան դի մադ րո ղա կա նութ յուն:

 Փե թակ նե րի և մեղ րա հա ցե րի քա նա կը հա մա պա տաս խա նեց նել մե ղու
նե րի քա նա կին։

 Հա ճա խա կի թար մաց նել փե թա կի մեղ րա հա ցե րը:
 Պահ պա նել ինչ պես անձ նա կան հի գիե նա (մա քուր ար տա հա գուստ), այն

պես էլ մեղ վա բու ծա րա նի մաք րութ յու նը։
 Մաք րել և վա րա կա զեր ծել գոր ծիք նե րը, սար քա վո րում ներն ու այլ պա

րա գա նե րը։
 Փե թակ նե րը ձմե ռա նո ցից դուրս հա նե լիս մեղ վաըն տա նիք նե րը փո խա

դրել նա խա պես մաքր ված և  ախ տա հան ված փե թակ նե րով:
 Ն վա զա գույ նի հասց նել մեղ վա պա հի կամ այլ ան ձանց կող մից փե թակ

նե րի բա ցումն ու փա կու մը, ո րը ան հանգս տաց նում է մե ղու նե րին։
 Մշ տա պես հսկել նոր ըն տա նիք նե րի ե րի տա սարդ մայ րե րին։
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 Ըն տա նի քի մայ րե րին օգ տա գոր ծել ա մե նա շա տը եր կու սե զոն, և  անհ րա
ժեշ տութ յան դեպ քում փո խել նրանց։

 Կի րա ռել բո լոր հնա րա վոր մի ջո ցա ռում նե րը մեղ վա գո ղութ յու նը կան
խե լու հա մար (նե րառ յալ փե թա կում մե ղու նե րի քա նա կի վե րահս կո ղութ յուն):

 Շա րու նակ վե րահս կել մեղ վաըն տա նիք նե րը թու լաց նող հի վան դու
թյուն նե րի, մա կա բույծ նե րի և վ նա սա տու նե րի նկատ մամբ։

 Մեղ վաըն տա նիք նե րը պաշտ պա նել պես տի ցիդ նե րով թու նա վո րու մից։ 
Հ նա րա վո րինս հա ճախ հար ցում ներ ի րա կա նաց նել՝ հաս կա նա լու, թե ի՞նչ 
պես տի ցիդ ներ են օգ տա գործ վում այն տա րածք նե րում, որ տե ղից մե ղու նե րը 
նեկ տար են հա վա քում։ 

 Ժա մա նա կին ախ տո րո շել հի վան դութ յուն ներն ու ձեռ նար կել վե րահս կո
ղութ յան մի ջո ցա ռում ներ։

 Հի վան դութ յու նը հայտ նա բե րե լուց հե տո ան մի ջա պես ստու գել բո լոր 
մեղ վաըն տա նիք նե րը՝ մեղ վա նո ցի հի վանդ ըն տա նիք նե րի քա նա կը ճշտե լու և 
վա րա կի տա րա ծու մը կան խե լու հա մար:

 Հի վանդ ըն տա նիք նե րը պա հել մե կու սա րա նում՝ մեղ վա նո ցից առն վազն 
3 կմ հե ռու։

 Բուժ ման աշ խա տանք նե րը կա տա րել ե րե կո յան՝ մե ղու նե րի աշ խա տան
քի դա դա րե ցու մից հե տո։

Ընդ հա նուր առ մամբ, կար ևոր է հի շել, որ կան խար գել ման լա վա գույն պայ
մա նը ճիշտ մեղ վա պա հութ յունն է, այլ ոչ թե դե ղե րի օգ տա գոր ծու մը։ Հի վան
դութ յան վե րահս կո ղութ յան տե սա կե տից քի միա կան նյու թե րի ընտ րութ յունն  
ու կի րա ռումն ան չափ կար ևոր են, քա նի որ այս նյու թե րի մե ծա մաս նութ յու
նը կա րող են աղ տո տել փե թա կը, գոր ծիք նե րը և մեղ րը՝ ա ռա ջաց նե լով դի մաց
կու նութ յուն ախ տա ծին նե րի մոտ և թու լաց նե լով մե ղու նե րին։ Լ րա ցու ցիչ 
կար ևոր քայլ է շրջա պա տող տա րածք նե րում բնակ վող նե րի ի րա զե կու մը փո
շոտ ման և  ա ռող ջութ յան պահ պան ման մեջ մե ղու նե րի դե րի  կար ևո րութ յան 
մա սին։ Սա կա րող է ծա ռա յել որ պես կար ևոր կան խար գել ման մի ջոց՝ նպաս
տե լով գյու ղատն տե սութ յան բա րե լավ մա նը և ն վա զեց նե լով օգ տա գործ վող 
պես տի ցիդ նե րի քա նա կը։ 

26․3․2 ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
Բո լոր կեն դա նի էակ նե րը զգայ նութ յուն են ցու ցա բե րում մի ջա վայ րի զա նա

զան պայ ման նե րի նկատ մամբ և  ե ղա նա կա յին փո փո խութ յուն նե րը նրանց ո րո
շա կի ան հանգս տութ յուն են պատ ճա ռում։ Այս պի սի ի րա վի ճակ նե րում հնա րա
վոր բար դա ցում նե րից խու սա փե լու հա մար անհ րա ժեշտ է ձեռ նար կել ո րո շա կի 
քայ լեր, ո րոնք կօգ նեն մեղ վաըն տա նի քին հան գիստ ան ցում կա տա րել։ 

Այս պի սով, ե ղա նա կի հետ փո փոխ վող մեղ վաըն տա նի քի գոր ծու նեու թյու նը 
պետք է շա րու նակ վե րահսկ վի։ Հատ կա պես կար ևոր է սեպ տեմ բե րից դեկ տեմ
բեր ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը, ո րը հա մար վում է մե ղու նե րի հա մար տար
վա սկիզ բը։ Մեղ վաըն տա նի քի վի ճակն այս ժա մա նա կա հատ վա ծում շատ մեծ 
ազ դե ցութ յուն ու նի հա ջորդ տար վա ըն թաց քում դրանց բար գա վաճ ման վրա։ 

Այս ա ռու մով ի րա կա նաց վում են զա նա զան աշ խա տանք ներ՝ մե ղու նե րին 
աշ նանն ու ձմռա նը նա խա պատ րաս տե լու, ինչ պես նաև վաղ գար նա նը ձմե
ռա նո ցից դուրս բե րե լու հա մար։
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26․3․2․1 ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ՁՄՌԱՆԸ
Մեղ վա պա հութ յան մեջ ա մե նադժ վար և պա տաս խա նա տու ժա մա նա

կաշր ջա նը ձմռան ըն թաց քում է, երբ գրանց վում են հիմ նա կան ան կում նե րը  
ա ռողջ մեղ վաըն տա նիք նե րում։ Հոկ տեմ բերմարտ ա միս նե րին մեղ վաըն տա
նի քում մի ջի նում գրանց վում է 5% ան կում, իսկ սրա նից ա վելն ար դեն ախ տա
բա նա կան եր ևույթ է և պա հան ջում է զա նա զան մի ջո ցա ռում ներ՝ հնա րա վո
րինս ա րագ ախ տո րոշ ման ու վե րահս կո ղութ յան հա մար։ Այս վի ճա կը միշտ 
չէ, որ վա րա կիչ հի վան դութ յան հետ ևանք է։ Ա վե լի հա ճախ դա մեղ վա պա հի 
ան փու թութ յան կամ գի տե լիք նե րի պա կա սի պատ ճա ռով է։ Մե ղու նե րը ձմռա
նը մա հա նում են զա նա զան պատ ճառ նե րով և դ րանց ճիշտ նա խա պատ րաս
տու մը ձմռա նը կա րող է կան խար գե լել այդ ան կում նե րի առն վազն մի մա սը։ 

Այս պի սով, մեղ վաըն տա նի քի բա րե հա ջող ձմեռ ման հա վա նա կա նութ յու նը 
մե ծա նում է լավ աշ նա նա յին կա ռա վար ման դեպ քում։ Անհ րա ժեշտ է ըն տա նի
քին պա հել հի վան դութ յուն նե րից զերծ և ծայ րա հեղ ե ղա նա կա յին պայ ման նե րից 
պաշտ պա նող ճիշտ կա ռուց ված փե թակ նե րում, ինչ պես նաև ա պա հո վել ու ժեղ, 
կեն սու նակ մայր մեղ վով և մեղ րի ու ծաղ կա փո շու բա վա րար պա շար նե րով։ 

Ձ մե ռը սկսե լուց ա ռաջ, երբ ար դեն օ րերն սկսում են կար ճա նալ, ա ռա ջա
նում է մե ղու նե րին ձմռա նը նա խա պատ րաս տե լու անհ րա ժեշ տութ յուն։ Ա ռա
ջին հեր թին պետք է փո խել փե թակ նե րի տե ղը, դրանք դնե լով ա մե նաար ևոտ 
տե ղում՝ ձմռան ար ևով դրանք հնա րա վո րինս տա քաց նե լու հա մար։ Անհ րա
ժեշտ է հաշ վի առ նել նաև քա մի նե րի ուղ ղութ յու նը և փե թակ նե րը պաշտ պա
նել դրանց ազ դե ցութ յու նից։ Կար ևոր են նաև լավ օ դա փո խութ յան ա պա
հո վու մը և խո նա վութ յու նից հե ռու պա հե լը։ Փե թակ նե րը նե ղաց վում են՝ 
հա նե լով մի քա նի մեղ րա հաց, որ պես զի հա մա պա տաս խա նեն նաև ձմռա նը 
փոք րա ցած ըն տա նի քին։

Ցր տից մե ղու նե րին պաշտ պա նե լու հա մար փակ վում է փե թա կի մուտ քը, 
կամ առն վազն փոք րաց վում բաց ված քը։ Քա նի որ մի ջատ նե րը այլևս թռիչ քի 
դուրս չեն գա լիս, փե թա կի մուտ քի լայն բաց ված քը որ ևէ նպա տա կի չի ծա
ռա յում։ Ա վե լին, այս պի սի նեղ բաց ված քը դժվա րաց նում է մկնե րի և  այլ կեն
դա նի նե րի մուտ քը փե թակ։ Ո րոշ դեպ քե րում, երբ ե ղա նա կը շատ է ցրտում, 
փե թակ նե րը փա թաթ վում են պո լիէ թի լե նա յին տոպ րակ նե րով։ 

Ձմ ռա նը մե ղու նե րը փե թա կից հա մար յա դուրս չեն գա լիս, քա նի որ ե ղա
նա կը ցուրտ է և դր սում կեր չկա։ Այդ իսկ պատ ճա ռով ա ռաջ նա յին խնդիր
նե րից մե կը դրանց կե րա յին պա շար նե րի ստու գումն ու  անհ րա ժեշ տութ յան 
դեպ քում հա մալ րումն է։ Սա ա մե նա կար ևոր գոր ծո ղութ յուն նե րից մեկն է, 
ո րը կա պա հո վի ու ժեղ ու բարձր դի մադ րո ղա կա նութ յամբ ըն տա նիք։   

26․3․2․2 ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ ԴՈՒՐՍ ԲԵՐՈՒՄԸ ՁՄԵՌԱՑՈՒՄԻՑ
Աշ խա տանք նե րը սո վո րա բար սկսում են փետր վա րի վեր ջին կամ մար տի 

սկզբին։ Սա կախ ված է ե ղա նա կից (անհ րա ժեշտ է տաք և  ար ևոտ ե ղա նակ) և 
մե ղու նե րի վար քից։ Խոր ձմեռն անց նե լուց հե տո, երբ ե ղա նա կը սկսում է փո
փոխ վել և ջեր մաս տի ճանն ար դեն բարձ րա նում է +60Cից, մե ղու նե րը սկսում 
են ակ տի վա նալ, աղմ կում են և փոր ձում դուրս գալ փե թա կից։ Այս պի սի վար
քը նշան է, որ ար դեն հա սու նա ցել է ձմե ռա ցու մից դուրս գա լու ժա մա նա կը։

Ա ռա ջին հեր թին անհ րա ժեշտ է մաք րել հա տուկ մե ղու նե րի հա մար նա
խա տես ված հար թա տե ղե րը և վ րան ա վազ շաղ տալ։ Սա թույլ է տա լիս մե
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ղու նե րին հան գիստ գի շե րել և հա ջորդ օ րը սկսել աշ խա տանք նե րը։ Ն րանք 
մաք րում են փե թակ նե րում կու տակ ված կեղտն ու մա հա ցած մե ղու նե րը և 
սկ սում ծաղ կա փո շի հա վա քել։ Ա ռա ջին թռիչ քը նպաս տում է նաև ա ղի նե րի 
մաքր մա նը ար տա թո րան քից։ 

Ձ մե ռա ցու մից դուրս բեր ման աշ խա տանք նե րից ա ռա ջին տեղ է գրա վում 
յու րա քանչ յուր մեղ վաըն տա նի քի ման րակր կիտ զննու մը, ո րի ըն թաց քում փե
թակ նե րը բաց վում են (միայն ե թե ե ղա նա կը տաք է) ու ստուգ վում։ Ու շադ
րութ յուն է դարձ վում ինչ պես ըն տա նի քի կազ մութ յանն ու ա ռանձն յակ նե րի 
վի ճա կին, կե րա յին պա շար նե րի ո րա կին ու քա նա կին, այն պես էլ փե թա կի ու 
մեղ րա հա ցե րի մաք րութ յանն ու ընդ հա նուր վի ճա կին։ Մաքր վում են փե թակ
նե րի հա տակ նե րը, հան վում ա վե լորդ շրջա նակ նե րը, տե ղադր վում մա քուր 
կե րա ման ներ ու տա քաց ման բար ձիկ ներ։  

Թույլ ըն տա նիք ներ հայտ նա բե րե լիս ան մի ջա պես ու սում նա սի րել դրա 
պատ ճառն ու հա մա պա տաս խան քայ լեր ձեռ նար կել։ 

 Ե թե ըն տա նի քը պա շա րա զուրկ է, ա պա անհ րա ժեշտ է դա տարկ մեղ րա
հա ցե րը փո խա նա կել լի քը մեղ րա հա ցե րով։ Ս րա բա ցա կա յութ յան դեպ քում 
կա րե լի է պատ րաս տել 1․5։1 հա րա բե րութ յամբ շա քա րա ջուր և լց նել այդ դա
տարկ մեղ րա հա ցե րի վրա։ Մեղ րա հա ցե րը տե ղադր վում են սերն դի կող քին։ 

 Ե թե ըն տա նիքն ան մայր է, ա պա անհ րա ժեշտ է այն տեղ տե ղա վո րել նոր 
մայր։ Սա կա տար վում է զգու շութ յամբ և վե րահսկ վում՝ վստա հա նա լու հա
մար, որ մայրն ըն դուն վում է ըն տա նի քի կող մից։

 Վ նա սա տու նե րից վնաս ված փե թակ նե րը դա տար կել՝ ըն տա նի քը տե ղա
փո խե լով մա քուր, ախ տա հան ված փե թակ։

Յու րա քանչ յուր մեղ վաըն տա նիք օր վա ըն թաց քում կա րող է օգ տա գոր ծել 
մինչև 0․5 լիտր ջուր, որն ան չափ կար ևոր է թրթուր նե րի կե րի պատ րաստ
ման հա մար, ուս տի անհ րա ժեշտ է նրանց ա պա հո վել մա քուր ջրով ջրա մա
նով։ Ինչ պես ար դեն նշվեց, կե րի ան բա վա րար քա նա կի դեպ քում լրաց վում 
են կե րա յին պա շար նե րը։ Կե րակ րու մը կա տար վում է նաև, երբ անհ րա ժեշտ 
է որ ևէ դե ղա մի ջոց ներ մու ծել, ինչ պես նաև նրանց գրգռե լու հա մար։ Բ նե
րի լայ նաց ման ի րա կա նա ցու մը (նոր մեղ վա հա ցեր դնել) պետք է կա տար վի 
ճիշտ ժա մա նա կին ու ա մե նայն զգու շութ յամբ։ Յու րա քանչ յուր 710 օ րը մեկ 
ստուգ վում է ի րա վի ճա կը փե թա կում։ Փե թա կը լայ նաց վում է, ե թե բո լոր մեղ
րա հա ցե րը ծածկ ված են մե ղու նե րով և սե րունդ կա նա խա վեր ջին մեղ րա հա
ցե րում։ Այս դեպ քում ա վե լաց վում է եր կու մեղ վա հաց (միայն աշ խա տա վոր 
բջիջ նե րով շա գա նա կա գույն մեղ րա հա ցեր), իսկ ե թե ո րոշ ժա մա նակ հե տո 
նույն պի սի վի ճակ լի նի, կա վե լաց վի ևս  եր կու մեղ վա հաց։ Ու շա ցու մը կա րող 
է նեղ վա ծութ յուն ա ռա ջաց նել, ո րի հետ ևան քով նվա զում է մոր ձվադ րու մը և  
ընկ նում է մե ղու նե րի աշ խա տու նա կութ յու նը։ Ժա մա նա կից շուտ լայ նա ցումն 
էլ իր հեր թին կա րող է կա սեց նել ըն տա նի քի ա ճը։

26․3 ՍՏՈՒԳԻ՛Ր ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԴ
1. Ա վե լի նպա տա կա հար մար է փե թա կի հա տա կը լի նի փայ տից, թե՞ ցան

ցա պատ։ Ին չու՞։
2. Ի՞նչ է ձմե ռա ցու մը և  ին չո՞վ է կար ևոր։
3. Ո րո՞նք են հի վան դութ յուն նե րի կան խար գել ման հիմ նա կան մի ջո ցա

ռում նե րը։
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4. Ձմ ռա նը ինչ պե՞ս են ա պա հո վում փե թա կի ջեր մաս տի ճա նը։
5. Ի՞նչ պետք է ա նել ան մայր ըն տա նի քի հետ։
6. Ինչ պե՞ս է ստուգ վում մեղ վաըն տա նի քի վի ճա կը ձմե ռա ցու մից հե տո։
7. Մե ղու նե րը գար նա նը փե թակ նե րից հա նե լիս ի՞նչ հան գա մանք ներ է 

պետք հաշ վի առ նել։

26․3 ԹԵՍՏԵՐ
I. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը

 Փե թակ նե րը ժա մա նա կին չլայ նաց նե լը կա րող է ա ռա ջաց նել՝
1. Նեղ վա ծութ յուն փե թա կում
2. Մոր ձվադ րութ յան նվա զե ցում
3. Մե ղու նե րի աշ խա տու նա կութ յան նվա զե ցում
4. Ճիշտ են բո լոր պա տաս խան նե րը

II. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Նոր մա յում հոկ տեմ բե րից մարտ ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում մեղ

վաըն տա նի քի քա նի՞ տո կոսն է ան կում․
1. 5 %
2. 510 %
3. 10 %
4. 1020 %

III. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Ի՞նչ է ձեռ նարկ վում ձմռա նը մկնե րի մուտ քը փե թակ կան խե լու հա մար

1. Փե թա կի հե տին պա տի մոտ դրվում են թա կարդ ներ
2. Փե թա կի մուտ քի մոտ դրվում է թու նա քի մի կատ
3. Փե թա կի մուտ քը մաս նա կի կամ ամ բող ջո վին փակ վում է
4. Մեղ վա բու ծա րա նում պահ վում են կա տու ներ

IV. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Ինչ պե՞ս են նե ղաց վում փե թակ նե րը

1. Ներ սից ա վե լաց վում է փայ տե բա ժա նիչ՝ փա կե լով մուտ քը փե թա կի 
ո րո շա կի մաս

2. Մե ղու նե րի քա նա կին ու մեղ րա հա ցի լե ցու նութ յա նը հա մա պա տաս
խան հան վում է մի քա նի մեղ րա հաց

3. Ն վա զեց նում են սե րունդ պա րու նա կող հա ցե րը
4. Ս խալ են բո լոր տար բե րակ նե րը

V. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Ի՞նչ քայ լեր պի տի ձեռ նար կել մեղ վա նո ցում հի վանդ մեղ վաըն տա նիք 

հայտ նա բե րե լու դեպ քում
1. Ս տու գել բո լոր մեղ վաըն տա նիք նե րը՝ մեղ վա նո ցի հի վանդ ըն տա նիք նե

րի քա նա կը ճշտե լու և վա րա կի տա րա ծու մը կան խե լու հա մար
2. Հի վանդ ըն տա նի քը իր փե թա կով այ րել
3. Հի վանդ ըն տա նիք նե րը տե ղա փո խել մե կու սա րան՝ մեղ վա նո ցից առ

նվազն 3 կմ հե ռու
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4. Մե կու սա րա նում ի րա կա նաց նել բուժ ման աշ խա տանք ներ
5. Ճիշտ են 1, 2 և 3 տար բե րակ նե րը
6. Ճիշտ են բո լոր տար բե րակ նե րը

VI. Կար դա՛լ հար ցը և  ընտ րե՛լ ճիշտ տար բե րա կը
 Ինչ պե՞ս պետք է կան խար գե լել տզա յին հի վան դութ յուն նե րը

1. Ցան ցա պա տել փե թա կի հա տակն ու սպա սել մինչև բո լոր տզե րը թա փեն
2. Պար բե րա բար մշա կել տզաս պան պատ րաս տուկ նե րով
3. Այ րել տզեր պա րու նա կող շրջա նակ նե րը
4. Ձ մե ռու մից ան մի ջա պես հե տո բո լոր փե թակ նե րի շրջա նակ նե րում 

լցնել շա քա րի օ շա րակ
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