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ԱՄՈՐՁՈւ ԵՎ ՄԱԿԱՄՈՐՁՈւ ԲՈՐԲՈՔՄԱՆ ՎԱՐՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

Ամփոփում

Նպատակ

Ուղեցույցը տրամադրում է ամորձու և մակամորձու բորբոքման վերաբերյալ արդի

միջազգային գիտաբժշկական տեղեկատվության վրա հիմնված բուժական և

կազմակերպչական գործառույթների համալիր: Փաստաթղթի նպատակն է բարելավել

գոնոռեայով պացիենտների ախտորոշման և բուժման արդյունավետությունը:

Մեթոդաբանություն

Սույն Ուղեցույցը մշակվել է Մաշկավեներաբանների հայկական ասոցիացիայի

անդամների կողմից: Տեղայնացման/ադապտատցիայի սկզբնաղբյուրներ են հանդիսացել

Սեռավարաիների դեմ պայքայի միջազգային միության եվրոպական կազմակերպության

(IUSTI-Europe) կողմից ստեղծված “The 2016 European guideline on the management of

epididymo-orchitis” ուղեցույցը: Օգտագործվել են նաև Cochrane library և UpToDate

շտեմարանների արդի տվյալները: Տեղեկատվության որակը գնահատելիս և ցուցումների

ուժը որոշելիս սկզբնաղբյուր հանդիսացող փաստաթղթում հիմք է ընդունվել

Սեռավարաիների դեմ պայքայի միջազգային միության եվրոպական կազմակերպության

կողմից առաջարկվող համակարգը:  Տեղայնացման/ադատպատցիայի աշխատանքները

իրականացվել են ըստ ADAPTE մեթոդաբանության՝ միջմասնագիտական

աշխատանքային խմբի անդամների առերես հանդիպումների և հեռահար շփումների

միջոցով: Ուղեցույցի դրույթների վերաբերյալ ապահովվել է աշխատանքային խմբի բոլոր

անդամների կոնսենսուս:  Սույն Ուղեցույցը ենթակա է պարբերական թարմացումների

և/կամ խմբագրման յուրաքանչյուր 5 տարին մեկ կամ ավելի հաճախակի՝ կախված տվյալ

ոլորտում նոր գիտագործնական տեղեկատվության ի հայտ գալուց:

Բանալի բառեր

էպիդիդիմիտ, էպիդիդիմոօրխիտ, Եվրոպական կլինիկական ուղեցույց, վարում,

ախտորոշում, բուժում, կանխարգելում:
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Պատասխանատու համակարգող

Կ.Ռ.Բաբայան  Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի

մաշկաբանության և սեռավարակաբանության ամբիոնի վարիչ,

պրոֆեսոր, ՀՀ ԱՆ գլխավոր մաշկավեներաբան,

Մաշկավեներաբանների հայկական ասոցիացիայի նախագահ

Աշխատանքայինն խմբի անդմաներ

Մ.Ռ.Սահակյան  ՀՀ ԱՆ Մաշկաբանության և սեռավարակաբանության

բժշկագիտական կենտրոնի տնօրեն, Մ.Հերացու անվան

պետական բժշկական համալսարանի ուրոլոգիայի ամբիոնի

դոցենտ, բ.գ.թ.

Գ.Ա.Հարությունյան Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի

մաշկաբանության և սեռավարակաբանության ամբիոնի դոցենտ,

բ.գ.թ.

Հ.Ա.Հովհաննիսյան Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի

մաշկաբանության և սեռավարակաբանության ամբիոնի

դասախոս

Շահերի բախման հայտարարագիր և ֆինանսավորման աղբյուրներ

Պատասխանատու համակարգողը հայտարարում է, որ վերջին 5 տարիների ընթացքում

ստացել է գրանտներ MSD դեղագործական ընկերություններից արտասահմանում

կայացող գիտաժողովների մասնակցության նպատակով, ինչպես նաև վարձատրվող

դասախոսություններով հանդես է եկել Astellas, MSD, Sandoz դեղագործական

ընկերությունների կողմից կազմակերպված գիտաժողոցներին: Աշխատանքային խմբի

անդամների հայտարարագրերը ներկայացված են հավելված 2-ում: Սույն փաստաթղթի

մշակման աշխատանքները չեն ֆինանսավորվել ոչ մի կազմակերպության կողմից:

Շնորհակալական խոսք

Պատասխանատու համակարգողը իր երախտագիտությունն է հայտնում

աշխատանքային խմբի բոլոչ այնդամներին ինչպես նաև սույն ուղեցույցի մշակման
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աշխատանքներին իրենց աջակցությունը, խորհրդատվությունը և մասնագիտական

գիտելիքները տրամադրած գործընկերներին, հատկապես՝ Երևանի Մ.Հերացու անվան

պետական բժշկական համալսարանի հայոց լեզվի և տերմինաբանության ամբիոնի

վարիչ դող. Հ.Սուքիասյանին, ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարանի Ֆարմացիայի

ինստիտուտի կենսաբժշկության ամբիոնի վարիչ, ՀՀ ԱՆ Առողջապահության ազգային

ինստիտուտի «Ապացուցողական բժշկություն» դասընթացի ղեկավար, ՀՀ ԱՆ

Հանրապետական գիտաբժշկական գրադարանի «Բժշկական սեղմագրերի հայկական

հանդես»-ի գլխավոր խմբագիր, «Ապացուցողական բժշկության մասնագետների

հայկական ասոցիացիա»-ի նախագահ՝ բ.գ.դ., պրոֆեսոր Ռուբեն Հովհաննեսյանին:

Ինչպես նաև բոլոր այն կլինիկական օրդինատորներին և երիտասարդ

մաշկավեներաբաններին, որոնք իրենց ակտիվ մասնակցությունն են ունեցել

ուղեցույցների թարգմանչական աշխատանքների իրականացմանը:

Բովանդակություն

Ներածություն

Տեղեկատվության որոնման և գնահատման մեթոդաբանություն

Ախտորոշումը

Լաբորատոր քննություն

Տարբերակիչ ախտորոշումը

Վարումը

Մակամորձիների և ամորձիների բորբոքումը որպես ՍՎ-ների հետևանք

Մակամորձիների և ամորձիների երկրորդային վարակ՝ հարուցված աղիքային ցուպիկով

Մակամորձիների և ամորձիների անհայտ ախտածագման բորբոքում

Զուգընկերների վարումը

Հետբուժական հսկողություն

Փոշտի սուր ախտահարման (սուր փոշտ) համախտանիշի վարումը

Ներդրման և աուդիտի վերաբրեյալ առաջարկները

Գրականության ցանկ

Հավելված 1.

Հավելված 2.

Հապավումներ

ՍՎ - սեռավարակ
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ՄԱՇ - մեզի առաջին շիթ
ՄՄՇ - մեզի միջին շիթ
ՈՒՁՀ - ուլտրաձայնային հետազոտություն
ՀՀ – Հայաստանի Հանրապետություն

Նախաբան

Ամորձու և մակամորձու բորբոքումը (էպիդիդիմոօրխիտը) կլինիկական համախտանիշ է,

որը դրսևորվում է փոշտի համապատասխան հատվածի ցավով, չափերի մեծացումով և

մաշկի հիպերէմիայով: Այն հարուցվում է սեռական կամ այլ ճանապարհով փոխանցվող և

միզուղիներն ախտահարող միկրոօրգանիզմներով [1,2,3]:

Գոյություն ունի ամորձու և մակամորձու՝ միկրոօրգանիզմներով ախտահարման երեք

ուղի ՝

• Հարուցիչները թափանցում են մակամորձի և ամորձի ավելի հաճախ

հետադարձ (ռետրոգրադ) ճանապարհով՝ սերմնացայտ և սերմնատար

ծորանների միջոցով:

• Երիտասարդ տարիքի տղամարդկանց մոտ էիպիդիդիմոօրխիտի զարգացման

գործում առաջատար դեր է տրվում սեռավարակներին: Հիմնական հարուցիչն

է Ch. Trachomatis-ը, երկրորդ տեղը զբաղեցնում է Nisseria gonorrhoeoe-ն:

• Հետանցքային սեռական հարաբերություն ունեցողների, ինչպես նաև տարեց

տղամարդկանց շրջանում գերակշռում են աղիքային միկրոֆլորայի գրամ

բացասական հարուցիչները՝ E.coli, Proteus, Klebsiella և այլ

ներկայացուցիչները [4]: Այս տարիքային խմբի ներկայացուցիչների մոտ

մանրէների հետադարձ ճանապարհով տարածմանը նպաստում են միզուկի

ախտորոշիչ և բուժական գործողությունները (կատետերիզացիա, ռետրոգրադ

ուրետրոգրաֆիա) [5]:

• Հարուցիչների մակամորձի և ամորձի թափանցման անտեգրադ ճանապարհով

կարող է դիտվել ինֆրավեզիկուլյար օբստրուկցիայով և ցիստիտով տառապող

հիվանդների շրջանում: Առանձնահատուկ դեր ունեն միզային ուղիների

գործիքային հետազոտությունները և վիրաբուժական միջամտությունները

(շագանակագեղձի ներմիզուկային մասնահատումը (տռանսուրետրալ

ռեզեկցիա) կարող է ուղեկցվել մեզի ռեֆլյուքսով դեպի սերմնատար ծորան):

Առավել հազվադեպ էպիդիդիմոօրխիտի պատճառ (հատկապես

դեռահասների շրջանում) կարող են լինել միզային համակարգի զարգացման

արատները՝ մասնավորապես միզածորանի էկտոպիան, որը բացվում է
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սերմնաբշտի մեջ:

• Դիտվում է նաև Էպիդիդիմոօրխիտների զարգացման հեմատոգեն

ճանապարհը, երբ վարակի տարածումը պայմանավորված է՝ Haemophilus

influenza, Cryptococcus, Brucella, պատոմիքսովիրուսներ և պալարախտի

հարուցիչներով [6,7,8,9,]:

Նշում. Որոշ դեղանյութեր (օր. ամիոդառոն) կարող է ընտրողաբար կուտակվել

մակամորձում՝ բերելով գլխիկի բորբոքման: Դեղաչափի նվազեցումը կամ դեղամիջոցի

փոխարինումը բերում է ախտաբանական պրոցեսի ինքնաբերաբար հետզարգացման

[10]

Օրխիտի ամենատարածված տեսակն է պարոտիտային օրխիտը, որը զարգանում է

պարոտիտով տառապող դեռահասների 20-30% դեպքում [16,17]:

Ըստ զարգացման արագության և կլինիկական ընթացքի էպիդիդիմոօրխիտը բաժանում

են 2 խմբի՝ սուր և քրոնիկական: Հիմնականում հանդիպում է սուր միակողմանի

ախտահարում: Սուր էպիդիդիմոօրխիտով հիվանդների շուրջ 15% դեպքում կարող է

հետագայում զարգանալ քրոնիկական էպիդիդիմոօրխիտ:

Էպիդիդիմոօրխիտը կարող է բարդանալ [18]՝

• ամորձու կամ մակամորձու թարախակույտի զարգացմամբ,

• ամորձու ինֆարկտի զարգացմամբ,

• ամորձու ատրոֆիայով,

• մակամորձու քրոնիկական կարծրացումով (ինդուրացիա),

• անպտղությամբ:

Տեղեկատվության որոնման և գնահատման մեթոդաբանություն

Սույն Ուղեցույցը մշակվել է Մաշկավեներաբանների հայկական ասոցիացիայի

անդամների կողմից: Տեղայնացման/ադապտատցիայի սկզբնաղբյուրներ են հանդիսացել

Սեռավարաիների դեմ պայքայի միջազգային միության եվրոպական կազմակերպության

(IUSTI-Europe) կողմից ստեղծված “The 2016 European guideline on the management of

epididymo-orchitis” ուղեցույցը: Օգտագործվել են նաև Cochrane library և UpToDate

շտեմարանների արդի տվյալները: Գրականական աղբյուրները ընտրվել են բանալի

բառերի օգնությամբ իրականացված  համակարգային որոնման հիման վրա:

Փաստաթղթերի նկատմամբ կիրառվել են հետևյալ տեսակավորման ցուցանիշները՝
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ուղեցույցերի ապացուցողական բնույթ (համակարգված ամփոփ տեսություն և ցանկացած

խոհուրդի վերաբերյալ հստակ հղումների առկայություն), ազգային կամ համաշխարհային

ամփոփումների կարգավիճակ, անգլերեն լեզու:  Տեղայնացման/ադատպատցիայի

աշխատանքները իրականացվել են ըստ ADAPTE մեթոդաբանության՝

միջմասնագիտական աշխատանքային խմբի անդամների առերես հանդիպումների և

հեռահար շփումների միջոցով: Ուղեցույցի դրույթների վերաբերյալ ապահովվել է

աշխատանքային խմբի բոլոր անդամների կոնսենսուս:

Տեղեկատվության որակը գնահատելիս և ցուցումների ուժը որոշելիս հիմք է ընդունվել

Սեռավարաիների դեմ պայքայի միջազգային միության եվրոպական կազմակերպության

կողմից առաջարկվող համակարգը, որը ներկայացված է հավելված 1-ում:

Սույն Ուղեցույցը ենթակա է պարբերական թարմացումների և/կամ խմբագրման

յուրաքանչյուր 5 տարին մեկ կամ ավելի հաճախակի՝ կախված տվյալ ոլորտում նոր

գիտագործնական տեղեկատվության ի հայտ գալուց:

Ախտորոշումը

Անամնեզի ճշգրիտ հավաքումը հույժ կարևոր է:

Կլինիկական ախտանշաններ (հաճախ լինում են միակողմանի)՝

• ցավ ամորձու շրջանում, որը կարող է ճառագայթել աճուկային շրջան և

սրբանային հատված [12]

• փոշտի այտուց,

• միզուկաբորբի ախտանշաններ (կարող են բացակայել) [13,14,15],

• միզարձակման խանգարումներ (դժվարացում, ցավոտություն, հաճախացում),

• առնանդամի գլխիկի, մաշկի կարմրություն:

Նշաններ. զննելիս սովորաբար հիվանդների մոտ հայտնաբերվում է՝

• ցավ ախտահարված մասը շոշափելիս,

• մակամորձու, ամորձու այտուց և պնդություն, որը սովորաբար սկսվում է

մակամորձու պոչային (հետին) հատվածից և տարածվելով ընդգրկում ամբողջ

մակամորձին և ամորձին,

• միզուկային արտադրուկ (ի հայտ է գալիս միզուկի մերսմամբ),

• ամորձու ռեակտիվ ջրգողություն (հիդրոցելե),

• ախտահարված կողմում փոշտի էրիթեմա և կամ այտուց,

• տեղային (ամորձու) ջերմության բարձրացում, երբեմն տենդ,

• շոշափելիս սերմնալարը պնդացած է և ցավոտ,
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• հնարավոր է նաև ցավի զգացողություն ախտահարված կողմի զստափոսի

շրջանը շոշափելիս:

Լաբորատոր քննություն

Անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ հետազոտությունները՝

• ՍՎ-ների նկատմամբ հետազոտություն՝ առավել հաճախ պատճառ դարձած

հարուցիչները հայտնաբերելու նպատակով (N. Gonorreae, C. Trachomatis և

այլն) [24],

• միզուկաբորբը հայտնաբերելու եղանակների կիրառում (ՄԱՇ, քսուքի

մանրադիտում Գրամի եղանակով կամ մեթիլեն կապույտով ներկելիս),

• միզուկից վերցված քսուքի մեջ առկա են 5 կամ ավելի լեյկոցիտներ

մանրադիտակային տեսադաշտում [20,21,22,23],

• ցենտրիֆուգված, Գրամի մեթոդով մշակված ՄԱՇ-ի նմուշի տարբերակում, որի

մեջ առկա են 10 կամ ավելի լեյկոցիտներ մանրադիտակային տեսադաշտում:

Միաժամանակ անհրաժեշտ է դիտարկել այլ հիվանդությունների առկայությունը, որոնք

երբեմն ընթանում են նաև ամորձիների և մակամորձիների ախտահարումով.

• Գունավոր գերձայնային դոպլեր հետազոտության կիրառումը օգնում է

տարբերակելու մակամորձու և ամորձու բորբոքումն ամորձու ոլորումից:

• Փոշտի սցինտիգրաֆիան առավել հավաստի, սակայն ժամանակատար մեթոդ

է հետազոտման համար, այդ պատճառով այն միշտ չէ որ հնարավոր է

իրագործել անհետաձգելի պայմաններում: Հայտնի է, որ իզոտոպի բաշխումը

ախտահաված ամորձում կախված է արյան հոսքի ուժգնությունից: Ոլորման

դեպքում արյան հոսքը խախտվում է և իզոտոպի կուտակում չի դիտվում, իսկ

սուր էպիդիդիմոօրխիտի դեպքում դիտվում հակառակ պատկերը:

Տարբերակիչ ախտորոշումը՝

• ամորձու ոլորում,

• ամորձու կամ մակամորձու ուռուցք,

• պարօտիտ, որը մեծ մասամբ առաջացնում է մեկուսացված (իզոլացված)

օրխիտ,

• ամորձու պալարախտ, որը կարող է զուգակցվել երիկամային պալարախտով,

բայց կարող է լինել նաև մեկուսացված դրսևորում,
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• բրուցելոզ,

• Բեհչետի հիվանդություն, որի դեպքում օրխիտը դիտվում է 12-15%

տղամարդկանց դեպքում [11]:

Ամորձու ոլորումը հիմնական տարբերակիչ ախտորոշումն է, որի դեպքում պահանջվում է

անհապաղ վիրաբուժական միջամտություն: Առաջին հերթին պետք է բացառել ոլորումը,

քանի որ միջամտությունը ուշացնելու դեպքում ամորձու պահպանումը դառնում է

անհնար: Բացի այդ վաղ վիրահատական միջամտությունը ամորձու ոլորման վերացման

կապակցությամբ (ոլորման պահպանման միջին ժամանակը պետք է քիչ լինի 13 ժամից)

պահպանում է ֆերտիլությունը: Ոլորումն ավելի հավանական է, եթե՝

• ցավն սկսվում է հանկարծակի,

• ունի սուր ուժեղ բնույթ,

• տարիքը 20-ից ցածր է, չնայած ոլորումը կարող է լինել ցանկացած հասակում:

Հիվանդը պետք է անհապաղ զննվի ուրոլոգի կողմից:

Վարումը

• Մակամորձու և ամորձու բորբոքում ունեցող անձանց անհրաժեշտ է

տրամադրել բավարար մեկնաբանություններ և խորհրդատվություն իրենց

հիվանդության առաջացման պատճառների մասին: Պետք է հաշվի առնել

այցելուի տարիքը, կյանքի վերհուշը, ոչ վաղ անցյալում բժշկական

միջամտությունները կամ կաթետերավորումը, ինչպես նաև առկա

միզասեռական շեղումները:

• Սուր էպիդիդիմոօրխիտի դեպքում առաջարկել անկողնային ռեժիմ, փոշտի

ֆիքսում և բարձացում, սառցեպարկի տեղադրում, խորհուրդ տալ պահպանել

բուժման ընթացքում սեռական զսպվածություն: Բուժումը կատարել

փորձնական (էմպիրիկ) հակա բիոտիկներով՝ ըստ հավանական ՍՎ-ների և

միզաախտածին վարակի, անհրաժեշտության դեպքում կիրառել

ցավազրկողներ: Կարող են օգտակար լինել ոչ ստերոիդ հակաբորբոքային

դեղամիջոցները:

• Երիտասարդ տղամարդկանց շրջանում էպիդիդիմիտի ժամանակ կարող է

տեղի ունենալ մակամորձու ծորանների կայուն խցանում, որն էլ բերում է

անպտղության: Ոստի կարևոր է դիտարկել հակաբորբոքային բուժման

անհրաժեշտության հարցը մեթիլպրեդնիզոլոնով սկսելով 40մգ/օր դեղաչափով
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և յուրաքնչյուն 2րդ օրը նվազեցնելով 2 անգամ

• Ոլորման կասկածի դեպքում անմիջապես պետք է դիմել ուրոլոգի:

Մակամորձիների և ամորձիների բորբոքումը որպես ՍՎ-ների հետևանք

Ընդհանուր խոոհուրդներ

Տե՛ս միզուկաբորբի վարման ուղեցույցները:

Ցուցումներ բուժման վերաբերյալ

• մակամորձու և ամորձու բորբոքման ախտանշաններ,

• միզուկաբորբի հայտնաբերում,

• սեռավարակի առկայությունը չի բացառվում:

Առաջարկվող բուժման տարբերակներ

• Ցեֆտրիաքսոն 500մգ, մ/մ ներարկում միանվագ (III,B) [25]

• և ներքոհիշյալ դեղամիջոցներից որևէ մեկը

• դոքսիցիկլին 100մգ, խմելու, օրը 2 անգամ, 10-14 օր (II,B) [26,27]

• կամ

• օֆլոքսացին 200մգ, խմելու, օրը 2 անգամ, 10-14 օր (II,B) [26,27]

• կամ

• լևոֆլոկսացին 500մգ, խմելու, օրը 1 անգամ, 10 օր (III,B) [28]:

Մակամորձիների և ամորձիների երկրորդային վարակ՝ հարուցված աղիքային

ցուպիկով

Ընդհանուր խորհուրդներ

• Անհրաժեշտ Է հիվանդին հստակ տեղեկատվություն տալ հիվանդության և

բուժման կարևորության մասին:

Ցուցումներ բուժման վերաբերյալ՝

• մակամորձու և ամորձու բորբոքման ախտանշաններ,

• ՍՎ-ի մեծ հավանականություն:

Բուժման առաջարկվող տարբերակներ

• Оֆլոքսացին 200մգ, խմելու, օրը 2 անգամ, 14 օր (II,B) [29,30,31] ,
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• Լևոֆլոկսացին 500մգ, խմելու, օրը 1 անգամ, 10 օր (III,B) [2,19,32],

• հակաբիոտիկներն ընտրվում են տեղային զգայունության տվյալների հիման

վրա:

Մակամորձիների և ամորձիների անհայտ ախտածագման բորբոքում

Ընդհանուր խորհուրդներ

Անհրաժեշտ Է հիվանդին հստակ իրազեկել հիվանդության և բուժման կիրառման

կարևորության մասին, ինչպես նաև խորհուրդ տալ պահպանել սեռական ժուժկալություն

մինչև ՄՄՇ հետազոտության արդյունքները:

Ցուցումներ բուժման վերաբերյալ

• մակամորձու և ամորձու բորբոքման նշաններ,

• սեռավարակի հարուցչի բացահայտման անհնարինություն:

Առաջարկվող բուժում՝

• օֆլոքսացին 200մգ, խմելու, օրը 2 անգամ, 14 օր:

Զուգընկերների վարումը

Անհրաժեշտ Է գնահատել ռիսկի ենթակա բոլոր զուգընկերներին և առաջարկել

համաճարակաբանական բուժում, եթե՝

• հիվանդությունը հարուցված Է ՍՎ-ով,

• արձանագրված է մակամորձու և ամորձու բորբոքման ոչ հստակ

ախտածագման, և ՄՄՇ համապատասխան նմուշը բացասական է,

• գաղտնի շրջանը հայտնի չէ, ենթադրվում է 2 ամիս,

• բուժումը նույնն է, որը նախատեսված է առանց բարդությունների ընթացող

քլամիդիոզով և գոնոռեայով տառապող հիվանդների համար:

Անհրաժեշտ է մանրամասն ճշտել սեռական բոլոր զուգընկերներին առաջին իսկ այցի

ժամանակ.

• Անհրաժեշտ է ձեռք բերել համաձայնություն այցելուի կամ նրա զուգընկերների

վարման հարցում, եթե առկա է ՍՎ:

• Բոլոր դեպքերում հարկավոր է միաժամանակ բուժել զուգընկերներին:

Հետբուժական հսկողություն
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Եթե 3 օր անց չի նկատվում այցելուի վիճակի բարելավում, ապա պետք է վերանայել

ախտորոշումը և վերագնահատել բուժումը: Միզուղիներն ախտահարող

միկրոօրգանիզմներով հարուցված ամորձու և մակամորձու բորբոքումով բոլոր

հիվանդները պետք է ստանան ուրոլոգի խորհրդատվություն՝ լրացուցիչ հետազոտության

նպատակով (փնտրելու անատոմիական անոմալիաներ, միզային համակարգի

խցանումներ): Հիվանդները, որոնց բուժումը ավարտելուց հետո չկա ախտանիշների

նշանակալի բարելավում, կամ առկա է ախտորոշման վերաբերյալ կասկած, պետք է

ենթարկվեն փոշտի հատվածի ՈՒՁՀ-ի: Վերագնահատումն անհրաժեշտ է այն դեպքում,

երբ այտուցվածության նշանները և ցավը շարունակում են պահպանվել հակամանրէային

բուժումն ավարտելուց հետո, թեպետ առանձին դեպքերում ախտանշանների

անհետացման համար որոշ ժամանակ է պահանջվում: Նման դեպքերում արժե մտածել

վիրաբուժական միջամտության մասին [24,34,35,33]:

Տարբերակիչ ախտորոշում հետևյալ դեպքերում՝

• ամորձու իշեմիա, ինֆարկտ,

• սխալ ախտորոշում և բուժում,

• աղիքային ցուպիկը կայուն է բուժման նկատմամբ,

• թարախակույտի գոյացում,

• ամորձու կամ մակամորձու քաղցկեղ,

• պարօտիտային օրխիտ, էպիդիդիմիտ,

• մակամորձու պալարախտ,

• սնկային էպիդիդիմիտ,

Փոշտի սուր ախտահարման (սուր փոշտ) համախտանիշի վարումը

Փուշտի սուր ախտահարումները համարվում են անհետաձգելի իրավիճակներ: Առավել

հաճախ այս վիճակը պայմանավորված է սերմնածորանի ոլորումով, ամորձու ոլորումով,

էպիդիդիմիտով և էպիդիդիմոօրխիտով, վնասվածքով, մակամորձու և ամորձու

քաղցկեղով: Փոշտի սուր ցավը և չափերի մեծացումը կարող է առաջանալ փոշտի իդիո-

պատիկ այտուցի, պարոտիտի, ինչպես նաև օղակված ճողվածքի դեպքում, երեխաների

շրջանում՝ ապենդիցիտի և Շենլեյն – Հենոխի համակարգային հիվանդության ժամանակ:

Գծապատկեր 1-ում մանրամասն ներկայացված է տվյալ իրավիճակի համախտանշային

վարումը:
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Գծապատկեր 1.

Սուր փոշտի համախտանիշի վարումը

Փոշտի սուր այտուց

այո
վնասվածքի անամնեզ կամ

հանկարծակի սկսվող
միակողմանի ցավոտ այտուց

Առկա է միզուկաբորբ

ուղարկել
 վիրաբուժական
հետազոտության

մեզի հետազոտություն՝

 նիտրիտ դրական

մեզի
հետազոտություն՝
նիտրիտ+ազոտ

դրական

Վերջերս փոխվել է
զուգընկերը կամ մեկից
ավելի զուգընկերներ

բուժել որպես
երկրորդային ՍՎ՝

դոքսիցիկլին 100մգ,
օրը 2 անգամ խմելու,

14 օր գումարած
ցիպրոֆլոկսացին

500մգ, կամ
օֆլոքսացին 200մգ
օրը 2 անգամ խմելու

14 օր

իրազեկել զուգընկերոջը

ուղեգրել
մասնագիտական

կենտրոն

3 օր անց վերանայել
բուժումը

դրական տեղաշարժ

Շարունակել բուժումը. վերանայել 2 շաբաթ անց: Եթե նախապես հայտնաբերվել է
միզուկաբորբ, ուրեմն վերագնահատել իրավիճակը

բուժել ինչպես ոչ հստակ
ախտորոշման դեպքում՝
օֆլոքսացին 200մգ օրը
2 անգամ, խմելու, 14 օր

բուժել որպես
երկրորդային էնտերիկ
վարակ՝ օֆլոկսացին
200մգ, օրը 2 անգամ

խմելու 14 օր կամ
տրիմետոպրին 200մգ,

օրը 2 անգամ, խմելու, 14
օր

ոչ

ոչ

ոչ

ոչ

այո

ոչ
այո այո

այո

ոչ



13

Ներդրման հնարավորություններ և աուդիտի վերաբրեյալ առաջարկները

Տվյալ ուղեցույցի ներդրման գործում ոչ մի խոչընդոտ չկա: Նկարագրված հետազոտման

մեթոդները և բուժման մեջ կիրառվող դեղամիջոցները հասանելի են ՀՀ ամբողջ

տարածքում:

Հետևյալ ցուցանիշները կարելի է հաշվել ուղեցույցի կիրառումը գնահատելու համար՝

· 100% պետք է հետազոտվեն սեռավարակների նկատմամբ
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Հավելված 1

Ապացուցողականության մակարդակները

Ia  Ապացույցները ստացվել են պատահական բաշխմամբ վերահսկվող

փորձարկումների մետա-վերլուծություններից

Ib  Ապացույցները ստացվել են առնվազն մեկ պատահական բաշխմամաբ

վերահսկվող հետազոտությունից

IIa  Ապացույցները ստացել են առնվազն մեկ լիարժեք նախագծած ոչ

պատահական բաշխմամաբ փարձարկումից

IIb  Ապացույցները ստացվել են առնվազն մեկ լիարժեք  նախագծված կեղծ-

փորձարարական հետազոտութունից

III  Ապացույցները ստացվել են լիարժեք  նախագծված ոչ փորձարարական

նկարագրողական հետազոտություններից, ինչպիսիք են համեմատական

հետազոտությունները, կոrելացիոն հետազոտությունները և դեպքերի

վերահսկման  նկարագրությունները

IV  Ապացույցները ստացվել են փորձագիտական խմբերի զեկույցների կամ

կարծիքների և (կամ) անվանի հեղինակների կլինիկական փորձառության

հիման վրա

Ապացույցների մակարդակը

A (Ia, Ib մակարդակի ապացույցներ)

Պահանջվում է առնվազն մեկ ՊԲՎՓ, որպես ընդհանուր առմամբ բարձր որակի

գրականության հատված, հասցեագրված տվյալ հանձնարարականին:

B (IIa, IIb, III մակարդակի ապացույցներ)

Պահանջվում է լիարժեք իրականացված հասանելի ոչ ՊԲՎՓ-եր հասցեագրված

տվյալ հանձնարարականին:

C (IV մակարդակի ապացույցներ)

Պահանջվում է փորձագիտական խորհրդի զեկույցներից կամ կարծիքներից և

(կամ) հեղինակավոր գիտնականների կլինիկական փորձառությունից ստացված

ապացույցներ հասցեագրված տվյալ հանձնարարականին: Ցույց է տալիս տվյալ
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հանձրարարականին ուղղակիորեն առընչվող որակյալ հետազոտությունների

բացակայությունը:
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Հավելված 2

Աշխատանքային խմբի անդամների հայտարարագրեր

Ես, Միքայել Ռաֆիկի Սահակյանս, հանդիսանալով Սեռավարակների վարման

ուղեցույցի աշխատանքային խմբի անդամ, հայտարարում եմ, որ վերջին հինգ

տարիների ընթացքում ներկայացրել եմ մի շարք վարձատրվող

դասախոսություններ Աստելաս, Տոնուս Լես և Գեդեոն Ռիխտեր դեղագործական

ընկերությունների կողմից կազմակերպված գիտագործմանական

կոնֆերանսների ժամանակ:

Ես, Հովհաննես Արտաշեսի Հովհաննիսյանս, հանդիսանալով Սեռավարակների

վարման ուղեցույցի աշխատանքային  խմբի անդամ, հայտարարում եմ, որ

2015թ.-ին ստացել եմ գրանտ ՄԵԴԱ դեղագործական ընկերություններից

արտասահմանում կայացող գիտաժողովների մասնակցության նպատակով:

Վերջին հինգ տարիների ընթացքում ներկայացրել եմ մի շարք վարձատրվող

դասախոսություններ մաշկավեներաբանության արդի հիմնախնդիրների

վերաբերյալ Աստելաս, Մեդա, Բեռլին Խեմի Մենարինի, Սանդոզ, Բայեռ, Գեդեոն

Ռիխտեր դեղագործական ընկերությունների կողմից կազմակերպված

գիտագործմանական կոնֆերանսների ժամանակ:

Ես, Գրիգոր Ալբերտի Հարությունյանս, հանդիսանալով Սեռավարակների

վարման ուղեցույցի աշխատանքային  խմբի անդամ, հայտարարում եմ, վերջին

հինգ տարիների ընթացքում չեմ  ունեցել ֆինանսական առընչություն ոչ մի

դեղագործական ընկերության հետ:


