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Ամփոփում

Նպատակ

Ուղեցույցը տրամադրում է սիֆիլիսի 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 “2014 European guideline on the management of syphilis” 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

սիֆիլիս, Եվրոպական կլինիկական ուղեցույց, վարում, Treponema pallidum, ախտորոշում,

հակամիկրոբային բուժում, կանխարգելում:



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

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

Կլինիկական ընթացքը

Լաբորատոր հետազոտում

Հիվանդի վարումը

Առաջարկվող բուժման տարբերակներ

Հղիների սիֆիլիսի բուժումը

Բնածին սիֆիլիս

Սիֆիլիսի և ՄԻԱՎ-վարակի զուգորդումը

Սիֆիլիսի բուժման ընթացքում առաջացող բարդությունները

Զուգընկերների վարումը

Հետբուժական հսկողությունը

Շճակայունություն և հավելյալ բուժում

Ապաքինման նախադրյալները

Հիվանդին գրանցումից հանելու պահանջները

Ներդրման և աուդիտի վերաբրեյալ առաջարկները



Գրականության ցանկ

Հավելված 1.

Հավելված 2.

Հապավումներ

ԱՄ – Ազդեցության միավոր

ԿՆՀ – Կենտրոնական նյարդային համակարգ

ՄԻԱՎ – Մարդու իմունային անբավարարության վիրուս

ՆՄՌ – Նստեցման միկրոռեակցիա

ՇԿԴ - Շճաբանական կեղծ դրական

ՇՌՀ – Շճաբանական ռեակցիաների համալիրում

ՈՀ - Ողնուղեղային հեղուկի

ՈՏԹ – Ոչ տրեպոնեմային թեստեր

ՊՇՌ – Պոլիմերազային շղթայական ռեակցիա

ՍԾՄ – Սեռական ծառայություններ մատուցողներ

ՎՌ – Վասերմանի ռեակցիան

ՏԹ – Տրեպոնեմային թեստեր

ՏՍՏ – Տղամարդու հետ սեռական հարաբերություն ունեցող տղամարդիկ

Նախաբան

Սիֆիլիսը քրոնիկական համակարգային վարակիչ հիվանդություն է, որը բնորոշվում է

մաշկի, լորձաթաղանթների, ներքին օրգանների, ոսկրերի, սիրտ-անոթային ու

նյարդային համակարգերի ախտահարումով, հաջորդական պարբերական ընթացքով՝

մի շրջանը մյուսով փոխարինվելու օրինաչափությամբ: Սիֆիլիսի հարուցիչը՝ դժգույն

տրեպոնեման (Treponema pallidum), անօդակյաց (անաերոբ) մանրէ է, որը մակաբուծում

է հյուսվածքների խորքում:

Սիֆիլիսով վարակվելու ուղիներն են՝ ուղղակի (սեռական, սերտ կենցաղային,

փոխներարկային), անուղղակի և ընկերքային:

Ամենից հաճախ հանդիպող ուղին սեռականն է: Հազվադեպ պատճառ կարող են լինել

նաև սերտ կենցաղային շփումները: Հնարավոր է մասնագիտական բնույթի ուղղակի



շփումային վարակ՝ բժշկական անձնակազմի շրջանում գործիքային

միջամտությունների, գործողությունների և զննումների ընթացքում: Սիֆիլիսով

հիվանդից վերցրած և չստուգված դոնորական արյուն փոխներարկելու, ընդունողի

(ռեցիպիենտ) դեպքում զարգանում է փոխներարկային սիֆիլիս, ըստ որում, այն սկսվում

է երկրորդային շրջանի ախտանիշներով՝ առանց կարծր շանկրի գոյացման

(գլխատված սիֆիլիս):

Սիֆիլիսով անուղղակի վարակումը հնարավոր է կենցաղային պայմաններում

առարկաների, չախտահարված բժշկական գործիքների միջոցով, որոնք օգտագործվել

են հիվանդներին բուժելիս:

Ընկերքի միջոցով պտղի վարակումը սիֆիլիսով կատարվում է ընկերքային արյան

շրջանառության ձևավորման հետ մեկտեղ հղիության IV-V և հետագա ամիսների

ընթացքում (բնածին սիֆիլիս):

Վարակումը կարող է կատարվել նաև ծննդաբերության պահին՝ սիֆիլիսով

ախտահարված կնոջ ծննդաբերական ուղիներով պտղին անցնելու ժամանակ: Այդ

դեպքում զարգանում է ոչ թե բնածին, այլ ձեռքբերովի սիֆիլիս, որն արտահայտվում է

այդ վարակին բնորոշ զարգացման փուլերով:

Սիֆիլիսը լինում է ձեռքբերովի կամ բնածին: Տարբերում են ձեռքբերովի սիֆիլիսի վաղ

և ուշացած ձևերը: Վաղ սիֆիլիսը (վարակումից անցել է 2 տարուց ոչ ավելի)

դասակարգվում է առաջնայինի, երկրորդայինի (երկրորդային թարմ) և վաղ թաքնվածի

(լատենտ), իսկ ուշացած սիֆիլիսը (վարակումից անցել է 2 տարուց ավելի)`

երկրորդայինի (երկրորդային կրկնվող), ուշացած թաքնվածի, երրորդայինի՝ ներառյալ

թմբիկային, գումոզ և ընդերային (սրտանոթային, նյարդասիֆիլիս և այլն)[1,2]:

Բնածին սիֆիլիսը լինում է վաղ (արտահայտվում է կյանքի առաջին երկու տարում) և

ուշացած (արտահայտվում է ավելի ուշ) ձևեր, որոնք կարող են ընթանալ նաև

անախտանիշ թաքնված:

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 “2014 European guideline on the

management of syphilis” 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՝

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

Կլինիկական ընթացքը

Գաղտնի (ինկուբացիոն) շրջան, որը սովորաբար տևում է 3-4 շաբաթ, սակայն

հազվադեպ կարող է երկարաձգվել մինչև 3 ամիս:

Առաջնային սիֆիլիս. հարուցիչի՝ դժգույն տրեպոնեմայի ներթափանցման տեղում

առաջանում է կարծր շանկր (էրոզիա կամ խոց), որը սովորաբար ուղեկցվում է հարակից

ավշահանգույցների մեծացումով (լիմֆադենիտ): Սեռական օրգանների շրջանում

առաջացած կարծր շանկրը հաճախ լինում է միայնակ, անցավ, հարթ, կարմրավուն

փայլուն մակերեսով: Երբեմն կարող է լինել արտասովոր` բազմաթիվ, ցավոտ,

թարախակալված, քայքայվող, ինչպես նաև արտասեռական տեղակայմամբ կարծր



շանկրեր, որոնց առաջացումը պայմանավորված է սեռական հարաբերության, շփման

տեսակով և այլն: Սեռական տեղակայումով ցանկացած ցան, վնասվածք կամ խոց

պետք է առաջնահերթ դիտվեն որպես սիֆիլիսի ար տա հայտություն և պարտադիր

ենթարկվեն լաբորատոր հետազոտության:

Դիտարկային (սկրինինգային) շճաբանական հետազոտությունների արդյունքները

կարող են լինել բացասական (շճաբացասական առաջնային սիֆիլիս): Այդ պատճառով

անհրաժեշտ է 1, 2 և 6 շաբաթ անց կրկնել վերոհիշյալ թեստերը՝ ախտորոշումը

ճշգրտելու նպատակով: Սակայն այդ մոտեցումը կարող է խանգարել հակասիֆիլիսային

բուժում իրականացնելուն հատկապես հիվանդ ների այն խմբերում, որոնք խուսափում

են դիմել բժշկի (թափառողներ, ՍԾՄ, ՏՍՏ և այլն):

Երկրորդային սիֆիլիս. սկսվում է շանկրի առաջացումից 3-6 շաբաթ անց:

Արտահայտվում է բազմաձև առաջնային ցանավորմամբ, որոնք առաջանում են

բակտերեմիայի հետևանքով՝ վարդացան, հանգուցիկներ, երբեմն էլ թարախաբշտիկներ

և հազվադեպ բշտիկներ: Դրանց դրսևորումը մաշկի և լորձաթաղանթների վրա (գույն,

տարածվածություն) պայմանա վորված է վարակի վաղեմությամբ: Տարածուն և վառ

ցանը, ինչպես նաև լիմֆադենիտը բնորոշ են սկզբնական ժամանակահատվածին

(երկրորդային թարմ սիֆիլիս): Խմբավորված, սակավ, խամրած արտահայտությունները

բնորոշ են հետագա կրկնումներին (երկրորդային կրկնվող սիֆիլիս), որոնք կարող են

բազմակի լինել: Կրկնումներին հատուկ է ափերի և ներբանների հանգուցիկային

ցանավորումը, սեռական օրգանների, շեքի և հետանցքի շրջանի գերաճական

սիֆիլիդների` լայն կոնդիլոմաների առաջացումը: Հնարավոր է նաև օջախային

մազաթափություն (սիֆիլիսային ալոպեցիա), օջախային գունազրկում (սիֆիլիսային

լեյկոդերմա): Օրգան-համակարգերի սիֆիլիսային ախտահարումը դրսևորվում է

անախտանիշից մինչև ծայրաստիճան արտահայտվածություն: Կարող են լինել աչքի

ծիածանաթաղանթի և տեսողական նյարդի բորբոքում, մենինգիտ, գանգուղեղային

նյարդերի պարեզ, ախտահատուկ (սպեցիֆիկ) միոկարդիտ, լյարդի ախտահարումներ՝

հեպատիտ, փայծաղի մեծացում, վերնոսկրի բորբոքում, լիպոիդ նեֆրոզ,

գլոմերուլոնեֆրիտ և այլն [4-8]: Վերոնշյալ երևույթները նույնպես կարող են կրկնվել

վարակումից 1 տարի և ավելի ժամանակ անց (տե՛ս Ուշացած սիֆիլիս):



Թաքնված սիֆիլիս. սիֆիլիսային անախտանիշ վարակն է, որը հնարավոր է

հայտնաբերել միայն սիֆիլիսի շիճուկաբանական հետազոտությամբ: Դասակարգվում է

որպես վաղ, եթե վարակումից անցել է 1 տարուց ոչ ավելի, և ուշացած եթե անցել է 1

տարուց ավելի ժամանակ:

Ուշացած սիֆիլիսը լինում է՝

• երկրորդային (վարակումից անցել է 1 տարուց ավելի ժամանակ). կրկնումներով

ընթացող փուլ,

• երրորդային. բնորոշ են խոցոտվելու հակում ունեցող հանգույցները (գումմաները) և

թմբիկները,

• նյարդասիֆիլիս. ուղեղեղաթաղանթաանոթային (մենինգվասկուլար), պարենքիմային

(ընդհանուր պարեզ, ողնուղեղային չորուկ),

• ընդերային սիֆիլիս,

• սրտանոթային սիֆիլիս՝ աորտիտ, կրծքահեղձուկ (ստենոկարդիա), աորտայի

անևրիզմ:

Լաբորատոր հետազոտում

Վաղ սիֆիլիսի ախտորոշումը հաստատվում Է ախտահարված օջախներից (էրոզիա,

խոց, հանգուցիկ և այլն) կամ ավշ հանգույցներից հարուցչի` դժգույն տրեպոնեմայի

հայտնաբերմամբ, հետևյալ եղանակներով.

• Մանրադիտակային զննում մութ դաշտում. մութ դաշտում հետազոտությունը կարծր

շանկրից և կամ այլ ախտահարված մակերեսներից վերցված պատրաստուկներում

դժգույն տրեպոնեմաների հայտնաբերումը կատարվում է բավականին արագ, սակայն

այս մեթոդը դժվարամատչելի է, հետազոտողից պահանջում է հմտություններ և կարող է

տալ թե՛ կեղծ դրական և թե՛ կեղծ բացասկան պատասխաններ [9,10]:

• Պոլիմերազային շղթայական ռեակցիա (ՊՇՌ-PCR). պոլիմերազային շղթայական

ռեակցիայի միջոցով դժգույն տրեպոնեմաների հետազոտումը նախընտրելի միջոց է

մասնավորապես բերանի խոռոչից և այլ հյուսվածքներից հայտնաբերելու համար,

որտեղ կարող են բնակվել ոչ ախտածին (սապրոֆիտ) տրեպոնեմաներ: Կարելի է նաև

հետազոտել ողնուղեղային հեղուկը, արյունը և այլ հյուսվածքներ [10-16]: Սակայն դեռ



չկան միջազգային հաստատված ՊՇՌ վերջնական թեստեր, այդ պատճառով

հետազոտությունն անհրաժեշտ է իրագործել որակի մշտական հսկողությամբ:

Սիֆիլիսի շճաբանական հետազոտությունները (ռեակցիաներ, թեստեր) [10,17-29]

Արագ (ռապիդ) թեստերը (ՆՄՌ, RPR) կիրառվում են դիտարկիչ (սկրինինգային)

հետազոտությունների ժամանակ: Վերջին տարիներին այդ ռեակցիաների

զգայունությունը և արդյունավետությունը բավականին բարելավվել է, որը

հնարավորություն է տալիս առավել լայնորեն կիրառելու դրանք արտահիվանդանոցային

օգտագործման համար՝ ամբուլատոր-պոլիկլինիկական համակարգում, զանգվածային

դիտարկիչ ուսումնասիրությանների, կանխարգելիչ հետազոտությունների դեպքում և

այլն [27,30]:

Սիֆիլիսի վերաբերյալ դրական շճաբանական պատասխան ունեցող անձը պետք է

մանրակրկիտ հետազոտվի ախտորոշումը ճշգրտելու համար և ստանա բուժում՝ որպես

սիֆիլիսով հիվանդ, եթե բացակայում են նախկինում սիֆիլիսի բուժման վերաբերյալ

փաստաթղթերը:

Նշում. Շճաբանական հետազոտություններով հնարավոր չէ տարբերակել սիֆիլիսը և այլ

ոչ վեներական տրեպոնեմատոզները (ֆրամբեզիա – T. pallidum pertenue, բեջել – T.

pallidum endemicum, պինտա – T. carateum): Չնայած թվարկված հարուցիչները երբևիցե

չեն արձանագրվել մեր տարածաշրջանում, այնուամենայնիվ հակածնային

կառուցվածքով նույնանման են սիֆիլիսի հարուցչին և տարբերվում են միմիայն իրենց

փոխանցման ուղիով, համաճարակաբանությամբ և զարգացված կլինիկական

դրսևորումներով:

Առաջնային դիտարկիչ հետազոտություններ [3,10,27–29,31,32]

• Կարդիոլիպինային ոչ տրեպոնեմային թեստեր (ՈՏԹ)՝ ՆՄՌ, VDRL, RPR, որոնք

ընդգրկված են նաև շճաբանական ռեակցիաների համալիրում (ՇՌՀ):



Այս թեստերը կատարելու համար հատուկ սարքավորումներ անհրաժեշտ չեն, մատչելի

են և ունեն բարձր զգայունություն: ՈՏԹ դառնում են դրական շանկրի առաջացումից 10-

15 օր անց կամ վարակումից 5-6 շաբաթ անց: Բուժման բացակայության դեպքում 1- 2

տարվա ընթացքում դրական ռեակցիաների տիտրը հասնում է առավելագույն

ցուցանիշի: Հետագայում հիվանդության ուշ շրջաններում տիտրը զգալի նվազում է:

ՈՏԹ-ի տիտրը պայմանավորված է հիվանդության (վարակի) ակտիվությամբ, ուստի

պատասխանը, որը պետք է գնահատվի քանակապես, հնարավորություն է տալիս

դատելու բուժման արդյունավետության մասին:

• Կարդիոլիպինային և տրեպոնեմային հակածիններով կատարվող

Վասերմանի ռեակցիան (ՎՌ) ժամանակակից պայմաններում չի կիրառվում, ունի թերևս

զուտ պատմական նշանակություն:

Հաստատող հետազոտություններ [3,10,27–29,31,32]

Կատարվում են բոլոր այն դեպքերում, երբ առաջնային դիտարկիչ հետազոտությունները

տվել են դրական պատասխան:

• Եթե որպես առաջնային դիտարկիչ թեստ կիրառվել է ՏԹ, ապա հաստատումն

իրականացվում է մեկ այլ ՏԹ-ով: Այն դեպքում եթե երկրորդ ՏԹ-ն եղել է դրական,

ապա կատարվում է քանակական ՈՏԹ: Եթե հաստատող ՏԹ-ն եղել է դրական, իսկ

քանականան ՈՏԹ-ն եղել է բացասական, և առկա է կասկած սիֆիլիսի վաղ շրջանի

վերաբերյալ, ապա պետք է կիրառել EIA-IgM թեստը: Բոլոր դեպքերում

նպատակահարմար է իրականացնել սիֆիլիսի բուժում:

• Եթե առաջնային դիտարկումը կատարվել է ՈՏԹ-ով, ապա հաստատելու համար

պետք է կիրառել ՏԹ և կատարել ՈՏԹ-ի քանակական հաշվարկ:

Տրեպոնեմային թեստեր (TPHA, MHA-TP, TPPA, FTA-abs, EIA, CIA, իմունոբլոտ թեստ)

• Այս թեստերից շատերը կիրառվում են տրեպոնեմալ հակածինը և հակամարմինները

(IgG, IgM) հայտնաբերելու համար, դժվարամատչելի են և ժամանակատար, այդ

պատճառով կիրառվում են մասնագիտացված բուժհաստատություններում միայն: TPHA



և TPPA թեստերը կատարվում են առանց հատուկ սարքավորումների, մատչելի են և

հեշտ իրականացվող, այդ պատճառով ունեն լայն կիրառում:

• Տրեպոնեմային թեստերի տիտրը չի կիրառվում բուժման ընտրության վրա: Այդ

թեստերը չպետք է կիրառվեն հիվանդության ակտիվությունը և բուժման

արդյունավետությունը գնահատելու համար: Նրանք կարող են բուժումից հետո

պահպանվել դրական հիվանդների մեծ մասի դեպքում ամբողջ կյանքի ընթացքում:

• Ախտահատուկ հակատրեպոնեմային հակամարմինների թեստ EIA (IgM): Այս թեստերի

զգայունությունը ակտիվ սիֆիլիսի ժամանակ ցածր է: IgM որոշելը չի օգնում սիֆիլիսի

փուլերը ճշգրտելուն և ախտորոշելուն: Այս փորձը կարելի է կիրառել նորածինների մոտ

և ողնուղեղային հեղուկը հետազոտելու ժամանակ:

Կեղծ շճաբացասական պատասխան (ռեակցիա) [3,10,17,18]

• Կեղծ շճաբացասական պատասխանները սիֆիլիսի ախտորոշման ընթացքում շատ

հազվադեպ են և կարող են լինել լաբորատոր հետազոտման իրականացման սխալի

հետևանք:

• Կեղծ բացասական ՈՏԹ (դրական ՏԹ-ի հետ միասին) կարող է դիտվել վաղ սիֆիլիսի

ընթացքում, երբ շիճուկը չի նոսրացվել, ուստի դրական ՏԹ-ի դեպքում միշտ

անհրաժեշտ է կատարել շիճուկի նոսրացում:

• Մասնագիտական գրականության մեջ կան ժամանակավոր կեղծ շճաբացասական

ՏԹ-ի և ՈՏԹ-ի նկարագրված դեպքեր, որոնք առաջանում են երկրորդային սիֆիլիսի

չարորակ ընթացքի ժամանակ: Այդ դեպքում ախտորոշման համար կիրառվում են

հյուսվածաբանական, հյուսվածաքիմիական, ՊՇՌ հետազոտություններ:

• Կրկնակի ՏԹ և ՈՏԹ իրականացվում է պատասխանների

անհամապատասխանության դեպքում անախտանիշ սիֆիլիսով հիվանդների մոտ:

Կարծր շանկրի առկայության ժամանակ բուժումն իրականացվում է ցանկացած

պատասխանների դեպքում, որպեսզի բացառվի հիվանդի կրկնակի հետազոտման

չներկայանալու հնարավությունը:



• Ժամանակավոր շճաբացասական ռեագինային կարդիոլիպինային թեստը երբեմն

կարող է ստացվել երկրորդային սիֆիլիսի դեպքում, ինչպես նաև ՄԻԱՎ-վարակ կամ

իմունային ընկճվածություն ունեցող անձանց շրջանում:

Կեղծ շճադրական պատասխան (ռեակցիա) [3,10,17,18,33]

Կենսաբանական կեղծ շճադրական պատասխանները ՈՏԹ-ի դեպքում կարող են

զուգորդված լինել անձի առողջական տարբեր վիճակների հետ և դիտվում են 0.2–0.8%

դեպքերում (ըստ որոշ մասնագետների ավելի հաճախ):

• Շճաբանական կեղծ դրական (ՇԿԴ) պատասխանները լինում են սուր (6 ամսից

պակաս) և քրոնիկական (6 ամիս կամ ավելի): Սուր ՇԿԴ պատասխաններ կարող են

դիտվել հղիության, վերջերս տարած սրտամկանի ինֆարկտի, հետպատվաստման և մի

շարք տենդային հիվանդությունների դեպքում: Քրոնիկական ՇԿԴ կարող է ի հայտ գալ

թմրանյութերի ներարկման, աուտոիմուն հիվանդությունների, բորի, լյարդի

քրոնիկական ախտահարման, ուռուցքային հիվանդությունների և անգամ տարեց

անձանց դեպքում:

Կեղծ շճադրական ռեակցիան (տրեպոնեմային և ոչ տրեպոնեմային) առաջանում է նաև

էնդեմիկ տրեպոնեմատոզների և բորելիոզի դեպքում:

• Էնդեմիկ տրեպոնեմատոզների (էնդեմիկ սիֆիլիս, ֆրամբեզիա և պինտա) և սիֆիլիսի

դեպքում առաջացած հակամարմիններն իրարից չեն տարբերվում: Հետևաբար էնդեմիկ

օջախներից ժամանած հիվանդներին պետք է նշանակել հակասիֆիլիսային

կանխարգելիչ բուժում:

Նյարդասիֆիլիսի հաստատման լաբորատոր հետազոտություններ [34-44]

• Ողնուղեղային հեղուկի (ՈՀ) հետազոտումը ցուցված է հետևյալ ախտանշաններն

ունեցող հիվանդներին՝



• նյարդային համակարգի ախտահարման կլինիկական երևույթներ,

• ակնային, սրտանոթային կամ գումմոզ սիֆիլիս,

• ՄԻԱՎ վարակ:

Նշում. ՈՀ-ի ուսումնասիրությունը հավելյալ հետազոտություն է ուշացած թաքնված

սիֆիլիսով հիվանդների շրջանում, որը հն րավորություն է տալիս բացառելու

անախտանիշ նյարդասիֆիլիսը:

• ՈՀ-ի հետազոտման բաղադրիչներն են՝ TPHA թեստը, VDRL թեստը, ընդհանուր

սպիտակուցները, ալբումինի մակարդակը, լեյկոցիտները :

• Նյարդասիֆիլիսի ախտորոշման չափանիշները՝

• TPHA դրական թեստ (ՈՀ-ում),

• լեյկոցիտների քանակի ավելացում (ավելի քան 10/մմ3 ողնուղեղային հեղուկում),

• դրական VDRL թեստ (ՈՀ -ում):

Սրտանոթային սիֆիլիսի հաստատումը՝ [47]

Աորտալ անբավարարությամբ և անևրիզմայով բոլոր հիվանները պետք է հետազոտվեն

սիֆիլիսի նկատմամբ: Անհրաժեշտ է կատարել նաև կրծքավանդակի ռենտգեն

հետազոտում [47]:

Ակնային սիֆիլիսի հետազոտումը՝

• եթե ակնային գանգատներ կան:

Նշում. Աչքերի հետազոտումը (ճեղքային լամպով) կարող է օգնել ձեռքբերովի կամ

բնածին ակնային սիֆիլիսը (ինտերստիցիալ կերատիտ) ախտորոշելու համար:

Հիվանդի վարումը [48-54]

• Հակաբիոտիկների տրեպոնեմացիդ մակարդակը պետք է ապահովվի շիճուկում, իսկ

նյարդասիֆիլիսի դեպքում` ՈՀ-ում ևս: Պենիցիլինի 0,018 մգ/լ մակարդակը

տրեպոնեմացիդ է:



• Հակաբիոտիկների տրեպոնեմացիդ մակարդակը պետք է պահպանվի առնվազն 7-10

օր` տրեպոնեմների բազմացման ժամկետները (30-33 ժամ) վաղ սիֆիլիսի դեպքում

ընդգրկելու համար: Սիֆիլիսի ուշացած դեպքերում տրեպոնեմների ավելի դանդաղ

բազմացման ցիկլի պատճառով հարկավոր է ավելացնել հակաբիոտիկների ընդունման

ժամկետը: [49]

• Երկարատև ազդեցություն ունեցող բենզատին պենիցիլինի 2,4 մլն միավորն

առաջացնում է 3-4 շաբաթ (21-23 օր) տևողությամբ պենիցիլինեմիա: Պրոկաին

պենիցիլինի ամենօրյա ներարկումը նույնպես ապահովում է վերոնշյալ մակարդակը:

• Սիֆիլիսի բուժման համար ընդունված ոչ պենիցիլինային հակաբիոտիկներից են

տետրացիկլինը, դոքսիցիկլինը (որի ՈՀ-ի թափանցելիությունը բարձր է) և

էրիթրոմիցինը: Վերջինս լավ չի թափանցում ուղեղային և ընկերքային պատնեշներով

[55]: Հակատրեպոնեմային հակաբիոտիկներ են նաև ազիտրոմիցինը և

ցեֆտրիաքսոնը: Վերջինս ունի ՈՀ-ի մեջ լավ ներծծվելու հատկություն:

• Մեծ նշանակություն ունի օրգանիզմի իմուն վիճակը, որը հնարավորություն է տալիս

չբուժված հիվանդների 60%-ին երկար ժամանակ ապրելու առանց բարդությունների

[56]: ՈՀ-ի ներգրավումը հնարավոր է վաղ սիֆիլիսի դեպքում ևս [34,42]: Չնայած այն

փաստին, որ և՛ բենզատին պենիցիլինով, և՛ պարենտերալ ընդունած պրոկաինով

բուժման մեթոդները չեն հասնում ՈՀ-ում տրեպոնեմացիդ մակարդակի,

այնուամենայնիվ ուշացած սիֆիլիսի, ներառյալ նյարդասիֆիլիսի դեպքերի քանակը չի

աճում, որն ապացուցում է, որ բուժումն արդյունավետ է և անձի իմուն վիճակը մեծ դեր է

կատարում ապաքինման հարցում [36,43]: Մինչդեռ հղի կանանց բուժումը բենզատին

պենիցիլինով հաճախ անարդյունավետ է:

• Բենզատին պենիցիլինն օգտագործվում է որպես բուժման մատչելի և հեշտ միջոց:

Նովոկաինի լուծույթը լուծիչի դերում նվազեցնում է ցավը ներարկման ժամանակ [57]:

• Սիֆիլիսով տառապող հիվանդների դեպքում միաժամանակյա ՄԻԱՎ վարակը

հաճախ կարող է հանգեցնել նյարդասիֆիլիսի և ակնային սիֆիլիսի բուռն

զարգացմանը, անարդյունավետ բուժմանը և կրկնումների առաջացմանը:

Եզրահանգումը հետևյալն է.

• ՄԻԱՎ-ի թեստավորումը պարտադիր է ինչպես բուժման, այնպես էլ հետբուժումային

ամբողջ ժամանակահատվածում:



Առաջարկվող բուժման տարբերակներ [2,3,32,39,46,58]

Կանխարգելիչ բաժումը

• Կլինիկական կամ լաբորատոր տվյալների բացակայություն, սակայն մինչև 2 ամիս

առաջ սիֆիլիսի վաղ ձևով տառապող հիվանդի հետ սեռական շփման վերհուշ:

• Հղի կնոջ, որը նախկինում բուժվել է սիֆիլիսից, սակայն շճաբանական ռեակցիաները

մնում են դրական:

• Նորածնի, որը ծնվել է սիֆիլիսով հիվանդ մորից, անկախ հղիության ընթացքում

կատարված բուժումից:

Կանխարգելիչ բուժման եղանակները՝

• բենզատին բենզիլպենիցիլին 2,4 մլն ԱՄ մ/մ ներարկում, միանվագ (I,A),

• պրոկաին բենզիլպենիցիլին 0,6 մլն ԱՄ մ/մ ներարկում, օրը 1 անգամ, 10-14 օր

(II,B)

• դոքսիցիկլին 100 մգ, խմելու, օրը 2 անգամ, 14 օր (III,B),

• ցեֆտրիաքսոն 500-1000մգ, ե/մ կամ ն/ե ներարկում, օրը 1 անգամ, 10 օր (III,B),

• ազիտրոմիցին 2000 մգ, խմելու, միանվագ (I,B):

• Այն անձանց, որոնց սխալմամբ ներարկվել է շճադրական դոնորական արյուն,

նշանակվում է առաջնային սիֆիլիսի բուժում, եթե արյունը ներարկվել է վերջին 3

ամսվա ընթացքում, կամ սահմանվում է միայն շճաբանական հսկողություն 6 ամսով

(եռամսյակը մեկ), եթե արյունը ներարկվել է ավելի վաղ, քան 3 ամիս առաջ:

• Եթե սիֆիլիսով հիվանդի հետ հարաբերությունը կատարվել է վերջին 2 ամսվա

ընթացքում, ապա պետք է կատարվեն կրկնակի շճաբանական թեստեր եռամսյակում,

եթե հարաբերությունը եղել է 3 կամ ավելի ամիս առաջ շճաբանական հետազոտումը

կատարվում է 1 անգամ:

Վաղ սիֆիլիսի բուժումը (առաջնային, երկրորդային և վաղ թաքնված)



• բենզատին բենզիլպենիցիլին 2,4 մլն ԱՄ մ/մ ներարկում, միանվագ (I,A),

• պրոկաին բենզիլպենիցիլին 0,6 մլն ԱՄ մ/մ ներարկում, օրը 1 անգամ, 10-14 օր

(II,B)

• դոքսիցիկլին 100 մգ, խմելու, օրը 2 անգամ, 14 օր (III,B),

• ցեֆտրիաքսոն 500-1000մգ, ե/մ կամ ն/ե ներարկում, օրը 1 անգամ, 10 օր (III,B),

• ազիտրոմիցին 2000 մգ, խմելու, միանվագ (I,B):

Ուշացած սիֆիլիսի բուժումը (1 տարուց ավել կամ անհայտ տևողության,

սիրտանոթային, երրորդային)

Մաշկային ցանավորմամբ և զուգահեռաբար` ներքին օրգանների յուրահատուկ

ընդգրկմամբ երրորդային սիֆիլիսի բուժման եղանակները նույնն են, ինչ ուշացած

ընդերային սիֆիլիսի դեպքում:

Մաշկային ցանավորմամբ (թմբիկներ, գումաներ), առանց ընդերային ախտահարման

երրորդային սիֆիլիսի և ուշացած թաքնված սիֆիլիսի բուժման եղանակներն են՝

• բենզատին բենզիլպենիցիլին 2,4 մլն ԱՄ մ/մ ներարկում, 1,8 և 15 օրերին (III,B),

• պրոկաին բենզիլպենիցիլին 0,6 մլն ԱՄ մ/մ ներարկում, օրը 1 անգամ, 17-21 օր

(III,B)

• դոքսիցիկլին 100 մգ, խմելու, օրը 2 անգամ, 21-28 օր (III,B),

Ընդերային սիֆիլիսի և նյարդասիֆիլիսի բուժումը

Ընդերային սիֆիլիսը ներքին օրգանների յուրահատուկ ախտահարումն է՝

սրտանոթային սիֆիլիս և կամ ներքին օրգանների գումոզ ախտահարում:

Նյարդասիֆիլիսը վարակումից հետո առաջին երեք տարում ԿՆՀ-ի յուրահատուկ

ախտահարումն է` մենինգովասկուլար սիֆիլիս, ԿՆՀ-ի յուրահատուկ պարենքիմային

ախտահարում` ողնուղեղի չորուկ, կաթվածային տկարամտություն, տեսողական նյարդի

առաջնային ապաճում:



Ընդերային սիֆիլիս և նյարդասիֆիլիս

• բենզիլ պենիցիլին 3-4 մլն ԱՄ ն/ե ներարկում, 4 ժամը մեկ 10-14 օր (III,B),

• ցեֆտրիաքսոն 1000-2000մգ, ն/ե ներարկում, օրը 1 անգամ, 10-14 օր (III,B),

Նախքան պենիցիլինային կուրսը բուժումը պետք է սկսել երկշաբաթյա լայն սպեկտրի

հակաբիոտիկի նշանակմամբ՝ տետրացիկլին կամ էրիթրոմիցին, օրը 4 անգամ, խմելու

500մգ-ից:

Նշում. երրորդային, ընդերային, սրտանոթային և նյարդային սիֆիլիսով հիվանդների

բուժումը պետք է իրականացնեն համապատասխան մասնագետները

մաշկավեներաբանի հետ համատեղ մասնագիտացված հիվանդանոցային

պայմաններում:

Հղիների սիֆիլիսի բուժումը

Վաղ շրջանի չբուժված սիֆիլիսով հիվանդ հղի կանանցից ծնված նորածինների

վարակվածությունը 70-100% է, ի դեպ, մեռելածինները կազմում են նորածինների մեկ

երրորդը [59,60]: Ընդունված բուժումը լավ արդյունքներ է տալիս, սակայն հայտնի են

դեպքեր, երբ պահանջվում է ավելի ինտենսիվ բուժում:

Հղիների յուրահատուկ բուժումը

• Հղիության մինչև 18 շաբաթը բուժումը կատարվում է այնպես, ինչպես ոչ հղի կանանց

դեպքում:

• Հղիության 18 շաբաթից հետո բուժման եղանակներն են.

Առաջնային սիֆիլիս

• Պրոկաին բենզիլպենիցիլին 1,2 մլն ԱՄ մ/մ ներարկում, օրը 1 անգամ, 10 օր:

• Բենզիլպենիցիլինի նովոկաինային աղ 600.000 ԱՄ մ/մ ներարկում, օրը 2 անգամ, 10

օր:

• Բենզիլպենիցիլինի նատրիումական աղ 1 մլն ԱՄ մ/մ ներարկում, օրը 4 անգամ (6

ժամը մեկ), 10 օր:



Երկրորդային և վաղ թաքնված սիֆիլիս

• Պրոկաին բենզիլպենիցիլին 1,2 մլն ԱՄ մ/մ ներարկում, օրը 1 անգամ, 20 օր:

• Բենզիլպենիցիլինի նովոկաինային աղ 600,000 ԱՄ մ/մ ներարկում, օրը 2 անգամ, 20

օր:

• Բենզիլպենիցիլինի նատրիումական աղ 1 մլն ԱՄ մ/մ ներարկում, օրը 4 անգամ (6

ժամը մեկ), 20 օր:

Կանխարգելիչ բուժում

• Նշանակվում է այն կանանց, ովքեր նախքան հղիանալը ստացել են յուրահատուկ

բուժում, սակայն մնում են շճադրական:

• Նշանակվում է այն հղի կանանց, որոնց ամուսինների կամ զուգընկերների դեպքում

հայտնաբերվել է սիֆիլիս, սակայն նրանց շճաբանական հետազոտության

արդյունքները բացասական են:

• Կանխարգելիչ բուժումը կատարվում է առաջնային սիֆիլիսի բուժման եղանակով:

Պենիցիլինային ալերգիայի դեպքում հանձնարարվում է այլընտրանքային բուժում՝

• էրիթրոմիցին կամ կիսասինթետիկ պենիցիլիններ,

• կարելի է սկսել պենիցիլինի հանդեպ ալերգիան չեզոքացնող միջոցից, այնուհետև

կիրառել առաջնահերթ բուժման եղանակը,

Այլընտրանքային տարբերակներ՝

• ազիտրոմիցին 500մգ խմելու, օրը 1 անգամ, 10 օր,

• ցեֆտրիաքսոն, օրը 250մգ մ/մ ներարկում, 10 օր:

Բնածին սիֆիլիսի կանխումը և կանխարգելիչ նեոնատալ բուժում

Կանանց կոնսուլտացիա հաճախող բոլոր հղի կանայք հղիության ընթացքում 2 անգամ

(1-ին և 2-րդ կես), ինչպես նաև ծննդատուն ընդունվելիս պետք է ենթարկվեն սիֆիլիսի



նկատմամբ հետազոտման: Սա բնածին սիֆիլիսի կանխման հատուկ

ռազմավարությունն է:

• Շճադրական մայրերից ծնված երեխաները պետք է ստանան բենզաթին պենիցիլին

50,000 ԱՄ/կգ քաշին, միանվագ, մ/մ ներարկում՝ անկախ հղիության ընթացքում մոր

ստացած բուժումից:

Բնածին սիֆիլիս [59,60,61]

Նորածնի սիֆիլիսի կանխարգելիչ և յուրահատուկ բուժումը

• Եթե շճադրական մայրը բուժում չի ստացել կամ ստացել է բավականին ուշ (հղիության

32 շաբաթից հետո), ապա սիֆիլիսի ախտանշաններ չունեցող նորածնին նշանակվում է

բուժում անկախ նրա շճաբանական հետազոտությունների արդյունքներից:

• Եթե մայրը բուժում չի ստացել, ապա նորածնի կանխարգելիչ բուժումը նույնն է, ինչ

բնածին սիֆիլիսի դեպքում:

• Եթե մայրը ստացել է բուժում, սակայն ծննդաբերության պահին մնում է շճադրական,

ապա կիրառվում է հետևյալ եղանակներից մեկը.

• Բենզիլպենիցիլինի նատրիումական աղ 100,000 ԱՄ/կգ քաշին/օրը, մ/մ ներարկում,

օրը 6 անգամ, 10 օր:

• Բենզիլպենիցիլինի նովոկաինային աղ 50,000 ԱՄ/կգ քաշին/օրը, մ/մ ներարկում, օրը

2 անգամ, 10 օր:

• Պրոկաին բենզիլպենիցիլին 50,000 ԱՄ/կգ քաշին/օրը, մ/մ ներարկում, օրը 1 անգամ,

10 օր:

• Բենզատին բենզիլպենիցիլին 50,000 ԱՄ/կգ քաշին 2 ներարկում 7-օրյա ընդմիջումով

(1 և 8 օրերին):

Ախտանշաններով կամ անախտանիշ վաղ բնածին սիֆիլիսի բուժումը

Բնականոն ՈՀ-ով նորածին



• Բենզիլպենիցիլինի նատրիումական աղ 100,000 ԱՄ/կգ/օրը, մ/մ ներարկում, օրը 6

անգամ, 14 օր:

• Բենզիլպենիցիլինի նովոկաինային աղ 50,000 ԱՄ/կգ/օրը, մ/մ ներարկում, օրը 2

անգամ, 14 օր:

• Պրոկաին բենզիլպենիցիլին 50,000 ԱՄ/կգ/օրը, մ/մ ներարկում, օրը 1 անգամ, 14 օր:

• Բենզատին բենզիլպենիցիլին 50,000 ԱՄ/կգ/օրը մ/մ ներարկում, 3 ներարկում` 7-օրյա

ընդմիջումով (1, 8 և 15 օրերին), եթե նորածնի քաշը 2կգ-ից պակաս չէ:

ՈՀ-ի անկանոնություններով կամ ՈՀ չստուգված նորածին

• Բնականոն ՈՀ-ով նորածինների համար նշված եղանակներով, սակայն բենզատին

բենզիլպենիցիլին չի հանձնարարվում:

Նշում. պենիցիլինային ալերգիայի դեպքում հանձնարարվում է հետևյալ

այլընտրանքային դեղամիջոցներից որևէ մեկը.

• ցեֆտրիաքսոն (80մգ/կգ քաշին, օրը 1 անգամ մ/մ ներարկում, 14 օր):

Ուշացած բնածին սիֆիլիսի բուժումը

• Պրոկաին բենզիլպենիցիլին 50,000 ԱՄ/կգ քաշին, մ/մ ներարկում, օրը 1 անգամ, 28

օր:

• Բենզիլպենիցիլինի նովոկաինային աղ 50,000 ԱՄ/կգ/օրը մ/մ ներարկում, օրը 2

անգամ, 28 օր:

• Բենզիլպենիցիլինի նատրիումական աղ 50,000 ԱՄ/կգ/օրը մ/մ ներարկում, օրը 6

անգամ, 28 օր:

Սիֆիլիսի և ՄԻԱՎ-վարակի զուգորդումը [45,46,62–67]



• ՄԻԱՎ վարակակիր հիվանդների դեպքում սիֆիլիսը հայտնաբերող շիճուկաբանական

ռեակցիաները սովորաբար վստահելի են և կարող են օգտագործվել սիֆիլիսի

ախտորոշման և բուժման արդյունքները գնահատելու համար:

• ՄԻԱՎ վարակակիր վաղ սիֆիլիսով հիվանդներն ունեն նյարդային կամ ակնային

ախտահարման մեծ հավանականություն, ինչ պես նաև բենզատին պենիցիլինով

բուժման անարդյունավետության մեծ վտանգ: Հետևաբար խիստ կարևոր է վերը նշված

անձանց շրջանում հետբուժումային հսկողություն սահմանելը մասնագետ-վեներաբանի

կողմից:

• ՈՀ-ի հետազոտությունն առաջարկվում է անցկացնել հետևյալ

դեպքերում՝

• որպես ՄԻԱՎ վարակակիր անձանց սկզբնական ախտորոշիչ հետազոտություն`

ուշացած թաքնված կամ անհայտ տևողությամբ սիֆիլիսով հիվանդների համար,

• վաղ սիֆիլիսի բուժումից 2 տարի հետո:

ՄԻԱՎ վարակով զուգակցված սիֆիլիսով հիվանդների բուժումը

• ՄԻԱՎ-ի առկայության դեպքում պետք չէ փոփոխություններ կատարել բուժման

սխեմաներում: Բուժումն իրականացվում է սիֆիլիսի փուլերին և ձևերին

համապատասխան:

Նշում. սահմանել մանրակրկիտ հետբուժումային հսկողություն:

Սիֆիլիսի բուժման ընթացքում առաջացող բարդությունները

Խորհրդատվության ընթացքում հիվանդին պետք է նախազգուշացնել սիֆիլիսի

բուժման համար օգտագործվող հակաբիոտիկներից առաջացող հնարավոր

ռեակցիաների մասին:

Յարիշ-Հերքսhեյմերի (Jarisch-Herxheimer) ռեակցիա



• Սուր ջերմային ռեակցիա, որն ուղեկցվում է գլխացավով, մկանացավով, դողով և

սարսուռով, տևում է մի քանի ժամ և ապա անցնում: Բնորոշ է առկա բծային

ցանավորման գերցայտունացումով կամ նոր տարրերի առաջացմամբ:

• Յուրահատուկ է վաղ սիֆիլիսին, սովորաբար առաջանում է հակաբիոտիկի

(պենիցիլին) առաջին չափաբաժնի ներարկումից հետո տրեպոնեմաների քայքայման և

էնդոտոքսինի սփռման պատճառով: Ռեակցիան անվտանգ է, եթե չկան նյարդային,

ակնային ախտահարումներ կամ հղիություն: Վերջինիս դեպքում Յարիշ-Հերքսհեյմերի

ռեակցիան կարող է պտղի կորստի կամ վաղաժամ ծննդաբերության պատճառ դառնալ:

• Հազվադեպ է ուշացած սիֆիլիսի բուժման ընթացքում, սակայն վտանգավոր է ու

կյանքին սպառնացող` առաջացող բարդությունների (աորտայի և պսակաձև անոթների

ախտահարում, ձայնալարերի կտրուկ այտուց և այլն) պատճառով:

Յարիշ-Հերքսհեյմերի ռեակցիայի կանխարգելում և վարումը

• Հակաբիոտիկի օգտագործումն սկսել ցածր դեղաչափերից` աստիճանաբար

հասցնելով հանձնարարվող չափերին (հատկապես ակնային, սրտանոթային և

նյարդային սիֆիլիսի դեպքում):

Սրտանոթային կամ նյարդային համակարգերի ախտահարման դեպքում խորհուրդ է

տրվում կատարել հետևյալ նշանակումները`

• պրեդնիզոլոն 10-20մգ, օրը 3 անգամ, 3 օր: Հակատրեպոնեմային բուժումը սկսել

պրեդնիզոլոնի նշանակումից 24 ժամ հետո,

• ջերմիջեցնողներ,

Պրոկաինային ռեակցիա՝ պրոկաինային պսիխոզ, պրոկաինոմանիա, Հուանիեյի

(Hoigne) համախտանիշ

• Կարող է առաջանալ պրոկաին պենիցիլինի անզգույշ ներարկումից, երբ այն

թափանցում է ուղղակի անոթի մեջ: Բնութագրվում է պսիխոտիկ վիճակով (մահվան

վախ, պատրանքներ) ներարկումից անմիջապես հետո և տևում է 20 րոպեից ոչ ավելի:



Պրոկաինային ռեակցիայի վարումը

• բացառել անաֆիլաքսիան,

• հոգեբանորեն հանգստացնել հիվանդին,

• ցնցումների դեպքում նշանակել սեդատիվներ (ն/ե, մ/մ):

Զուգընկերների վարումը

• Պետք է ստուգել սիֆիլիսով հիվանդների բոլոր սեռական կապերը՝ սիֆիլիսի

տարածումը կանխելու նպատակով:

• Չնայած թաքնված սիֆիլիսի բաժանումը վաղ և ուշացած շրջանների օգնում է բուժման

և տեղեկացման հարցում, այս դասակարգումը կարող է խնդիրներ առաջացնել

հսկողության ժամանակ, քանի որ եղել են դեպքեր, երբ գրանցվելով բավականին

ուշացումով՝ ենթադրաբար ոչ վարակիչ և թաքնված սիֆիլիսով հիվանդների շրջանում

իրականում ախտորոշվել են վաղ, ակտիվ սիֆիլիսի դեպքեր:

• Զուգընկերների տեղեկացումն օգնում է զգալի նվազեցնելու հիվանդության

տարածումը, վարակի փոխանցելու վտանգը:

• Առաջնային սիֆիլիսով հիվանդների հետ վերջին 3 ամսում սեռական հարաբերություն

ունեցած անձինք պետք է հսկվեն, քանի որ հիվանդության գաղտնի շրջանը կարող է

տևել մինչև 90 օր: Երկրորդային սիֆիլիսի դեպքում հսկողության տակ պետք է լինեն

վերջին 2 տարվա ընթացքում սեռական կապի մեջ եղած անձինք:

• Վաղ սիֆիլիսով հիվանդների հետ սեռական հարաբերություն ունե ցած անձանց 40-

60%-ը կարող է վարակված լինել:

• Անհապաղ պետք է նախատեսել սեռական կապի մեջ եղած անձանց բուժման

հնարավորությունը (հատկապես հղի կանանց), եթե նրանք վարակը բացառելու

նպատակով դիմել են կլինիկական և շճաբանական հետազոտությունների:

• Սիֆիլիսը հայտնաբերելու համար շճաբանական հետազոտությունը պետք է կատարվի

առաջին իսկ այցի ժամանակ և կրկնվի 6-րդ շաբաթում ու 3-րդ ամսում:



Հետբուժական հսկողությունը

ՈՀ-ի կրկնակի ստուգումը պետք է կատարվի նյարդասիֆիլիսի բուժումից 1-2 տարի

հետո: Ժամկետից շուտ կատարված ստուգման արդյունքները, օրինակ՝ 3-6 ամիս հետո,

կարող են չարտացոլել ստույգ պատկերը և, ըստ պարադոքսալ ռեակցիայի,

շփոթություն առաջացնել: Մենինգովասկուլար նյարդասիֆիլիսի դեպքում մոնոնուկլեար

բջիջների քանակը ՈՀ-ում կանոնավորվում է ավելի արագ (6-12 ամիս), քան

պարենքիմայինի դեպքում (1-2 տարի): Ինչպես նշվեց, մոնոնուկլեային բջիջների

քանակը ՈՀ-ում և իմունագլոբուլինի ցուցիչը (IgG) պետք է կանոնավորվեն 1-2 տարուց,

մինչդեռ ալբումինի քանակը, IgG-ցուցիչը և տրեպոնեմի հեմագլուտինացիայի

ռեակցիայի ցուցիչը (TPHA) կարող են չկանոնավորվել և մնալ դրական:

Կլինիկական և շճաբանական հետազոտություններն անհրաժեշտ են բուժման

արդյունավետությունը գնահատելու առումով: Հետևողական հսկողությունը հետագայում

հնարավորություն է տալիս հայտնաբերելու վերավարակումը կամ սիֆիլիսի

կրկնումները:

• Թաքնված սիֆիլիսի դեպքում բուժումից 3-6 ամիս անց ոչ տրեպոնեմային

շիճուկաբանական թեստերի փոփոխությունը հաճախ չի դիտվում, կամ

բացասականացումը (նեգատիվացիա) հապաղում է: ՄԻԱՎ վարակ չունեցող թաքնված

սիֆիլիսով հիվանդների համար ոչ տրեպոնեմային թեստի դեպքում, որը պահպանվում է

տիտրի ամենացածր սահմանում, հետբուժումային հսկողություն չի նախատեսվում:

• Ոչ տրեպոնեմային թեստում տիտրի քառակի բարձրացումը (նոսրացման 2 աստիճան)

կարող է լինել վերավարակման կամ կրկնման նշան:

• ՈՀ-ի հետբուժումային ստուգումը պետք է կատարվի նյարդասիֆիլիսի բուժումից 2

տարի հետո:

• Լիարժեք բուժման արդյունքում ախտահատուկ տրեպոնեմային թեստերի տվյալները

երբեմն կարող են չփոխվել և դրական մնալ ամբողջ կյանքի ընթացքում:

Սիֆիլիսի բուժումից հետո կլինիկաշճաբանական հսկողության իրականացումը

• Երեխաների և մեծահասակների կանխարգելիչ բուժումից 3 ամիս անց:



• Առաջնային սիֆիլիսի բուժումից հետո` 6 ամիս, եռամսյակը մեկ անգամ:

• Դրական ՇՌՀ-ով անձանց` սիֆիլիսի վաղ ձևերի բուժումից հետո, մինչև լրիվ

բացասականացումը և դրանից 6 ամիս հետո:

• Սիֆիլիսի ուշացած ձևերի և նյարդասիֆիլիսի բուժումից հետո 3 տարի (ՇՌՀ

յուրաքանչյուր 6 ամիսը մեկ, յուրահատուկ շճառեակցիաներ` տարին մեկ):

Նյարդասիֆիլիսի բուժումից հետո` ՈՀ-ի քննություն յուրաքանչյուր 6 ամիսը մեկ, 3

տարի շարունակ:

• Շճակայուն անձինք հսկողության տակ են մնում ոչ պակաս, քան 3 տարի՝

հետազոտվելով կիսամյակը մեկ:

• Սիֆիլիսով հիվանդ մայրերից ծնված անախտանիշ երեխաները հսկողության տակ են

մնում 2 տարի՝ սահմանելով պարբերական շճաբանական հետազոտում առնվազն

կիսամյակը մեկ:

• Բնածին սիֆիլիսով հիվանդները հաշվառման մեջ են մնում 3 տարի (վաղ բնածին

սիֆիլիս) կամ 5 տարի (ուշացած բնածին սիֆիլիս): Բոլոր դեպքերում, առաջին տարում

շճաբանական հետազոտությունները կատարվում են յուրաքանչյուր կիսամյակ, իսկ

այնուհետև` տարին մեկ անգամ:

Շճակայունություն և հավելյալ բուժում

• Շճակայունությունը սիֆիլիսի բուժումից մեկ և ավելի տարիներ անց ՇՌՀ-ի կայուն,

անփոփոխ տիտրի իջեցման միտման բացակայությամբ առնվազն 4 անգամ (2

նոսրացումով) դրական արդյունքների առկայությունն է: Նման դեպքերում հավելյալ

բուժման եղանակներն են՝

• բենզիլպենիցիլինի նատրիումական աղ 1 մլն ԱՄ մ/մ ներարկում, օրը 6 անգամ, 20 օր,

• Պրոկաին բենզիլպենիցիլին 1,2 մլն ԱՄ մ/մ ներարկում, օրը 1 անգամ, 20 օր,

• բենզիլպենիցիլինի նովոկաինային աղ 600 000 ԱՄ մ/մ ներարկում, օրը 2 անգամ, 20

օր,

• բենզատին բենզիլպենիցիլին 2,4 մլն ԱՄ մ/մ ներարկում, երեք ներարկում, 7-օրյա

ընդմիջումներով (օր 1,8 և 15),

• ցեֆտրիաքսոն 1000մգ մ/մ ներարկում, օրը 1 անգամ, 10 օր:



Ապաքինման նախադրյալներն են՝

• լիարժեք բուժումը,

• կլինիկական նշանների անհետացումը,

• ոչ տրեպոնեմային շճաբանական ռեակցիաների բացասականացում կամ տիտրի

նվազում առնվազն 4 անգամ բուժման ավարտից 1 տարի հետո:

Հիվանդին գրանցումից հանելու պահանջները

• Հսկողության ավարտ, միաժամանակ` ՇՌՀ-ի բացասականացում:

• Նյարդասիֆիլիսի բուժումից հետո լիարժեք շճաբանական հետազոտում՝ ներառյալ

ՈՀ-ի քննությունը:

• Ուշացած սիֆիլիսի, նաև ընդերային սիֆիլիսի բուժումից հետո համապատասխան

մասնագետների (թերապևտ, նյարդաբան, ակնաբույժ) խորհրդատվությունից հետո:

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% անցել են շճաբանական հետազոտություններ 6 ամիս հետո
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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 հանձրարարականին

ուղղակիորեն առընչվող որակյալ հետազոտությունների բացակայությունը:



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:


