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Ատենախոսության թեման հաստատվել է ԵՊԲՀ Գիտակոորդինացիոն խորհրդի 2011թ., 
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Սեղմագիրն առաքվել է 2016թ. օգոստոսի 26-ին:  
 
Մասնագիտական խորհրդի  
գիտական քարտուղար   բ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա.Կ. Հայրապետյան 
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Աշխատանքի ընդհանուր բնութագիրը 

   Թեմայի արդիականությունը: Վերջին տասնամյակներին այն օպորտունիստական 
ինֆեկցիաները, որոնք հարուցվում են պայմանական-ախտածին միկրոօրգանիզմների, 
այդ թվում և Candida ցեղի սնկերի կողմից, գտնվում են ինչպես համաճարակաբանների, 
մանրէաբանների, այնպես էլ` տարբեր կլինիկական բժիշկ-մասնագետների ուշադրու-
թյան կենտրոնում։ Դա կապված է այն հաջողությունների հետ, որոնց հասել է ժամանա-
կակից բժշկությունը, ինչպես տարբեր սոմատիկ հիվանդությունների, հատկապես օնկո-
լոգիական հիվանդների բուժման, այնպես էլ տարբեր ինֆեկցիաների հարուցիչների դեմ 
պայքարի գործում։ Բացի այդ, վերջին տասնամյակում, ուրբանիզացիայի հետ կապված, 
նկատվում է մարդու օրգանիզմի վրա արտաքին գործոնների ազդեցության աճ, որը բե-
րում է իմունոսուպրեսիվ վիճակի զարգացման, կապված` հակաբակտերիալ և հորմո-
նալ հակաբեղմնավորիչ պատրաստուկների անվերահսկելի ընդունման և բազմաթիվ 
այլ գործոնների հետ (Шевяков М.А., Авалуева Е.Б., 2007; Хмельницкий О.К., 2000)։  

Աղիքային միկրոֆլորան կարևոր դեր է խաղում մարդու օրգանիզմի նորմալ գործու-
նեության համար։ Այդ պատճառով այս միկրոֆլորայի ուսումնասիրությունը շարունա-
կում է մնալ հետազոտողների ուշադրության կենտրոնում, քանի որ աղեստամոքսային 
տրակտի մանրէները մասնակցում են օրգանիզմի մի շարք կենսական կարևոր ֆունկցի-
աների իրագործմանը`անտագոնիստական, ֆերմենտատիվ, վիտամինաառաջացման, 
իմունոխթանիչ և այլն (Эйберман А.С., 2002; Beck-Sagne C., Jarvis W.R., 1993): 

Candida ցեղի սնկերի հետ առաջին հանդիպումը տեղի է ունենում դեռևս վաղ ման-
կական տարիքում։ Այս հարուցիչներով պայմանավորված օրգանիզմի ախտահարում 
կարող է տեղի ունենալ ներարգանդային զարգացման շրջանում, ծննդաբերական ուղի-
ներով երեխայի անցման ժամանակ, կրծքով կերակրելիս, ինչպես նաև` բուժ. անձնա-
կազմի ձեռքերից և գործիքային միջամտությունների արդյունքում (Скала Л.З., Сидо-
ренко С.В., 2004; Cater R.E., 1995)։ Կյանքի ընթացքում կանդիդոզային ինֆեկցիայի ոչ 
պակաս կարևոր աղբյուր են համարվում տնային կենդանիները, թռչունները, իսկ որպես 
փոխանցման գործոն մեծ նշանակություն ունեն կենցաղային իրերը, սնունդը։ Պետք չէ 
մոռանալ նաև մասնագիտական կանդիդոզի մասին, որն առավելապես հանդիպում է 
դեղերի արդյունաբերության ոլորտի աշխատողների շրջանում, հատկապես՝ նրանց, 
ովքեր գործ ունեն հակաբիոտիկների և այլ դեղորայքային պատրաստուկների հետ, քիչ 
չեն նաև դեպքերը մրգերի վերամշակման, գարեջրի և ոչ ալկոհոլային խմիչքների 
արտադրություններում (64.8%) աշխատողների շրջանում (Douglas L. J., 2003)։ 

Վերջին տասնամյակներում Candida ցեղի սնկերը առաջատար տեղ են զբաղեցում 
ներհիվանդանոցային վարակի էթիոլոգիայում, համարվելով մոտ 15% ներհիվանդանո-
ցային ինֆեկցիաների հարուցիչներ: Դրանք ավելի քան 72% դեպքերում հանդիսանում 
են ներհիվանդանոցային միկոզների հարուցիչներ, իսկ 8-15% դեպքերում առաջացնում 
են արյան հունի ներհիվանդանոցային ինֆեկցիաներ: Հայտնի է, որ ներհիվանդանո-
ցային կանդիդեմիան 25-50% դեպքերում հանդիպում է ինտենսիվ թերապիայի բաժան-
մունքներում (Антонов В.Б., 1999)։ 

Գրականության ուսումնասիրության արդյունքում պետք է նշել, որ շատ չեն հետազո-
տությունները` ուղղված Candida ցեղի սնկերի՝ որպես միկրոբային համակցումների մաս-
նակից, ուսումնասիրությանը, հատկապես` աղիքային բորբոքային հիվանդությունների 
ժամանակ: Փոքրաթիվ են նաև այն աշխատանքները, որոնք լուսաբանում են արտաաղի-
քային կանդիդոզի համաճարակաբանական նշանակությունը և դրա կանխարգելումը: 
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Աշխատանքի նպատակը. ուսումնասիրել աղիքային և արտաաղիքային տեղակայման 
կանդիդոզների համաճարակաբանական առանձնահատկությունները և կանխարգելման 
հնարավոր ուղիները: 

Հետազոտության խնդիրները. 
1. Որոշել աղեստամոքսային ուղու կողմից տարբեր գանգատներ ունեցող հիվանդ-

ների աղիքային միկրոֆլորան.  
2. Առանձնացնել աղիքային դիսբիոզների ժամանակ գերակշռող և ուղեկցող միկրո-

օրգանիզմների պոպուլյացիաները. 
3. Որոշել աղիքային միկրոբիոցենոզի խանգարման ժամանակ Candida ցեղի սնկերի 

մասնաբաժինը հաստ աղու միկրոֆլորայում. 
4. Որոշել Candida ցեղի սնկերի մասնակցության աստիճանը միկրոբային համա-

կցումներին. 
5. Որոշել արտաաղիքային կանդիդոզային ախտահարման ընթացքում Candida ցեղի 

սնկերի աճի հաճախականությունը. 
6. Փորձարարական ճանապարհով որոշել «Նարինե-Ֆ» կենսաբանական պատրաս-

տուկի ազդեցության արդյունավետությունը Candida ցեղի սնկերի աճի վրա: 

Գիտական նորույթը՝ առաջին անգամ ՀՀ-ում 
1. կատարվել է հիվանդների աղիքային միկրոֆլորայի տեսակային և քանակական 

բաղադրության բնորոշ փոփոխությունների ուսումնասիրություն՝ Candida ցեղի սնկերի 
անջատմամբ, տրվել են դրանց անջատման հաճախականության և ծանրության 
տարբերությունները ըստ սեռի, տարիքի և բնակության վայրի:  

2. Որոշվել է հետազոտվածների մոտ Candida ցեղի սնկերի աճի հաճախակա-
նությունը միկրոբային համակցումներում: 

3. Կատարվել է արտաաղիքային տեղակայման կանդիդոզների հետազոտություն, 
հայտնաբերվել է սնկերի տրանսլոկացիա նոր բիոտոպեր, ինչը հնարավորություն է 
տալիս այս միկրոօրգանիզմների տարածման` փոխանցման տարբեր մեխանիզմներով:  

4. Անջատված սնկերի աճի ճնշման նպատակով օգտագործվել է կենսաբանական 
պատրաստուկ «Նարինե-Ֆ»: 

5. Առաջարկվել է աղիքային հիվանդությունների ախտորոշման ալգորիթմում 
ներառել աղիքների դիսբակտերիոզի ախտորոշումը և մոտակա ու հեռակա 
լորձաթաղանթների հետազոտությունը: 

Գործնական արժեքը  
Մեր կողմից հայտնաբերված Candida ցեղի սնկերը, որոնք անջատվել են աղիքային 

հիվանդություններով հիվանդների կղանքի մանրէաբանական հետազոտության 
արդյունքում, որպես օրինաչափություն, հանդիսանում են տեղեկատվական մեթոդ 
ախտորոշման և բուժման համար: Աղիքային տարբեր խանգարումներով հիվանդների 
հետազոտությունը` կղանքի, մոտակա և հեռակա լորձաթաղանթների 
ուսումնասիրությունը` զուգահեռ գերակշռող կանդիդոզային բաղադրիչի որոշումով, 
հնարավորություն է տալիս նպատակաուղղված շտկել փոփոխված բիոցենոզը և կանխել 
կանդիդոզային ինֆեկցիայի գեներալիզացիան: Արտաաղիքային տեղակայման կանդիդոզի 
կանխարգելման համար «Նարինե-Ֆ» կենսաբանական պատրաստուկի օգտագործումը, 
հնարավորություն կընձեռնի կանխել կանդիդոզային ինֆեկցիայի գեներալիզացիան:  
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Գործնական ներդրումը  
Աղիքների միկրոֆլորայի հետազոտությունը՝ տարբեր ախտածագման աղիքային 

հիվանդությունների ժամանակ, միկրոօրգանիզմների որակական և քանակական 
որոշմամբ, մեծապես կնպաստի դրանց ախտորոշմանն ու առավել արդյունավետ 
բուժմանը: Հիվանդի կղանքի և մոտակա ու հեռակա լորձաթաղանթների միկրոֆլորայի 
զուգահեռ հետազոտությունը հնարավորություն կտա հայտնաբերել կանդիդոզային 
վարակի նախնական օջախը մարդու օրգանիզմում և կանխել դրա հետագա 
տարածումը: 

«Նարինե-Ֆ» կենսաբանական պատրաստուկի օգտագործումը կանխարգելիչ 
նպատակով, հնարավորություն կտա կանխել աղիքային և արտաաղիքային 
կանդիդոզների զարգացումը: 

 
Պաշտպանությանը ներկայացվող հիմնական դրույթները 

1. Աղիքների միկրոֆլորայի հետազոտությունը՝ միկրոօրգանիզմների տեսակային և 
քանակական բաղադրության որոշումով, համարվում է տեղեկատվական օղակ 
աղիքային տարբեր հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման համար: 

2. Հաստ աղու միկրոֆլորայում ուղեկցող և գերակշռող կանդիդոզային բաղադրիչի 
ժամանակին հայտնաբերումը նպաստում է հաստ աղու հիվանդությունների ժա-
մանակ աղիքների փոփոխված բիոցենոզի նպատակաուղղված շտկմանը: 

3. Հիվանդի կղանքի և մոտակա ու հեռակա լորձաթաղանթների միկրոֆլորայի զու-
գահեռ հետազոտությունը հնարավորություն է տալիս ի հայտ բերել կանդիդո-
զային վարակի սկզբնաղբյուրը և կանխել դրա հետագա տարածումը: 

4. «Նարինե-Ֆ» կենսաբանական պատրաստուկի օգտագործումը կանխարգելիչ 
նպատակով, հնարավորություն է տալիս կանխել արտաաղիքային կանդիդոզ-
ների առաջացումը: 

Հրապարակումներ: Ատենախոսությանհիմնական դրույթները արտացոլված են 7 
տպագրված աշխատանքում:  

Աշխատանքի նախնական փորձաքննությունն անց է կացվել ԵՊԲՀ գիտակոորդինացիոն 
խորհրդի նիստում (23.12.14թ., արձ. թիվ 10): Աշխատանքի արդյունքները ներկայացվել 
են Կ.Մ. Դեղձունյանի 90-ամյակին նվիրված ԵՊԲՀ գիտական կոնֆերանսում 23.12.14թ.: 

Աշխատանքի կառուցվածքը  և ծավալը: Ատենախոսությունը շարադրված է 
համակարգչային 106 էջում և կազմված է ներածությունից, գրականության տեսության, 
նյութը և մեթոդները բաժնից, սեփական հետազոտության արդյունքների քննարկման 5 
գլուխներից, ամփոփումից, եզրահանգումներից, գործնական առաջարկություններից և 
օգտագործված գրականության ցանկից, որը ներառում է 204 անուն աշխատանք: 
Աշխատանքը պարունակում է 14 նկար և 8 աղյուսակ: 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
Հետազոտության նյութը և մեթոդները 

Աշխատանքի հիմքում ընկած է 510 հիվանդի կղանքի մանրէաբանական հետազո-
տությունը, որը կատարվել է ՀՀ ԱՆ ՊՀՀ տեսչության Երևանի Շենգավիթ «փորձագիտա-
կան կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի մանրէաբանական լաբորատորիայում 2008–2011թթ.-ի ընթաց-
քում: Բոլոր հիվանդների մոտ անց է կացվել կղանքի հետազոտություն` դիսբակտերի-
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ոզի և ախտածին միկրոֆլորայի հայտնաբերման ուղղությամբ: Բացի այդ, անց է կացվել 
նաև 51 հեշտոցային, 65 ձեռքերի միջմատային հատվածի քսուկի մանրէաբանական հե-
տազոտություն, իսկ 30 հիվանդի մոտ, բացի աղիքների միկրոֆլորայի հետազոտությու-
նից, միաժամանակ կատարվել է նաև բկանցքի, լեզվի միկրոֆլորայի հետազոտություն, 
նրանցից 5-ի մոտ ուսումնասիրվել է նաև պերիանալ շրջանի միկրոֆլորան: Աղիքային 
միկրոֆլորայի մանրէաբանական հետազոտությունը հիմնված է միկրոօրգանիզմների 
տարբեր խմբերի ներկայացուցիչների անջատման և քանակական հաշվարկի վրա: Այդ 
նպատակով օգտագործվել են տարբեր սննդային միջավայրեր, աճեցման աէրոբ և 
անաէրոբ պայմաններ: 

Միկրոֆլորայի բաղադրության տեսակային և քանակական ուսումնասիրման հա-
մար ուղղորդվել ենք Ռ.Վ. Էպշտեյն-Լիտվակի և Ֆ.Լ. Վիլշանսկայայի մեթոդական ցու-
ցումներից: Աղիքների դիսբակտերիոզի ախտորոշումը կատարվել է Օ.Պ. Մարկոյի և Տ.Կ. 
Կորնևոյի դասակարգման հիման վրա: Հետազոտության տվյալների վիճագրական 
վերլուծությունը իրականացվել է Microsoft Excel համակարգչային ծրագրով: 
Հետազոտված հիվանդների աղիքային միկրոֆլորայի բնութագիրը: 2008-2011թթ. մեր 
կողմից հետազոտվել է 510 հիվանդի աղիքային միկրոֆլորան, նրանցից 81-ի մոտ 
զուգահեռ կատարվել է նաև մոտակա և հեռակա լորձաթաղանթների մանրէաբանական 
կազմի հետազոտություն: Աղիքային միկրոֆլորան ուսումնասիրվել է ախտածին և 
պայմանական-ախտածին միրոֆլորայի հայտնաբերման նպատակով: Ինչ վերաբերում է 
ախտածին միկրոֆլորային, ապա պետք է նշել, որ հետազոտվածներից և ոչ մեկի 
կղանքում ախտածին միկրոօրգանիզմներ (սալմոնելլա, շիգելլա) չեն հայտնաբերվել: 
Անդրադառնալով մեր ուսումնասիրություններում ընդգրկված հիվանդների տարիքային 
և սեռային բաշխվածությանը, պետք է նշել, որ այն ուներ հետևյալ պատկերը. 
ընդհանուր առմամբ հետազոտվել է 510 հիվանդ, ընդ որում, նրանցից՝ 233-ը 0–14 
տարեկան էին (45,7%±2,2), իսկ 277-ը՝ 14 տարեկանից բարձր (54,3%±2,2): Ընդ որում, 0-14 
տարեկան 233 հիվանդից 135-ը տղաներ էին` 57,9%±3,2, իսկ 98-ը՝ աղջիկներ՝ 42,1%±3,2: 
Ինչ վերաբերում է 14 տարեկանից բարձր տարիք ունեցող հիվանդներին, ապա պետք է 
նշել, որ 277 (54,3%±2,2) hետազոտված մեծահասակներից 101-ը տղամարդիկ էին`  
36,5%±2,0, իսկ 176-ը՝ կանայք`(63,5%±2,9, p<0,05) (նկար 1): 

 
Նկար 1. Հետազոտված հիվանդների բաշխումը ըստ տարիքի և սեռի (%) 

 
Ինչպես նշվեց վերևում, մեր հետազոտությունների ընթացքում ուսումնասիրվել է 

նաև աղիքային միկրոբիոցենոզի խանգարման աստիճանը և այս ուղղությամբ իրակա-
նացված հետազոտություններից պարզվեց, որ հետազոտված 510 հիվանդներից բոլորի 
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մոտ առկա էին շեղումներ աղիքային միկրոֆլորայի կազմում, ընդ որում առաջին աստի-
ճանի դիսբակտերիոզ ընդհանուր առմամբ հայտնաբերվել է 352 հիվանդի մոտ 69,1%, 
իսկ միկրոբիոցենոզի երկրորդ աստիճանի խանգարում հայտնաբերվել է համապատաս-
խանաբար 158 հիվանդի մոտ` 30,9% (նկար 2):  

 
Նկար 2. Հետազոտվածների մոտ աղիքային միկրոբիոցենոզի խանգարման 

կառուցվածքը 
 

Վերը նշված տվյալներից ակնառու է դառնում, որ գերակշռողը միկրոբիցենոզի 
թեթև` առաջին աստիճանի շեղումներն են, որոնք 2,2 անգամ ավելի հաճախ են 
հանդիպում, քան երկրորդ աստիճանի խանգարումները: 

Անդրադառնալով անց կացված հետազոտության արդյունքներին ըստ հիվանդների 
տարիքային պատկանելիության, ապա պետք է նշել, որ առաջին աստիճանի դիսբակ-
տերիոզ ընդհանուր առմամբ հայտնաբերվել է 0-14 տարեկանների խմբում ընդգրկված 
154 հիվանդի մոտ՝ 66,1%±3,1, իսկ երկրորդ աստիճանի դիսբակտերիոզ՝ 79 հիվանդի 
մոտ, որը կազմում է դեպքերի 33,9%±3,1 (p<0.05): 

0–14 տարեկան երեխաների մոտ բավականին հաճախ նկատվում է աղիքային բիո-
ցենոզի խանգարում, ընդ որում առաջին աստիճանի բիոցենոզի խանգարումը գերա-
կշռում է երկրորդ աստիճանի նկատմամբ, գերազանցելով վերջինիս 1,9 անգամ (p<0,05):  

14 տարեկանից բարձր տարիքային խմբում ընդգրկվածների կղանքի մանրէաբանա-
կան հետազոտության արդյունքում պարզվեց, որ հաստ աղու միկրոբիոցենոզի առաջին 
աստիճանի խանգարում հայտնաբերվել է 198 հիվանդի մոտ, որը կազմում է 71,5%±2,7, 
իսկ միկրոբիոցենոզի երկրորդ աստիճանի խանգարում հայտնաբերվել է 79 հիվանդի 
մոտ՝ 28,5%±2,7: Այսինքն, կրկին ավելի հաճախ հանդիպում են միկրոբիոցենոզի թեթև 
խանգարումներ, որոնք 2,5 անգամ ավելի հաճախ են հանդիպում, քան երկրորդ 
աստիճանի շեղումները: 

Ամփոփելով ստացված տվյալները, պետք է նշել, որ հետազոտված հիվանդների մոտ 
աղիքային միկրոֆլորայի նորմալ կազմի շեղումները հիմնականում ունեն թեթև արտա-
հայտվածություն և տարիքային խմբերում գրեթե չեն փոփոխվում, երկու տարիքային 
խմբերում էլ դեպքերի գրեթե 2/3-ը կազմել են առաջին աստիճանի դիսբակտերիոզները: 

Ինչ վերաբերում է հետազոտվող խնդրի սեռային կախվածությանը, ապա պետք է նշել, 
որ առաջին աստիճանի դիսբակտերիոզ հայտնաբերվել է հետազոտված իգական սեռի 
ներկայացուցիչների 69,7%-ի, իսկ արական սեռի ներկայացուցիչների 67,9%-ի մոտ, իսկ 
աղիքային միկրոբիոցենոզի երկրորդ աստիճանի շեղումները իգական սեռի շրջանում 
համապատասխանաբար կազմել են 30,3%, իսկ արական սեռի մոտ` 32,1%: Ստացված 
տվյալների վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ դիսբակտերիոզի ծանրության աստիճա-
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նը չունի նաև սեռային պայմանավորվածություն և շատ աննշան տարբերությամբ հանդի-
պում է երկու սեռի ներկայացուցիչների շրջանում գրեթե նույն հաճախականությամբ:  

Ստորև ներկայացվող տվյալները վերաբերում են աղիքային միկրոֆլորայի շեղում-
ներին համապատասխան տարիքային խմբերում ըստ արտահայտվածության աստիճա-
նի և ըստ սեռի: Ինչ վերաբերում է 0-14 տարեկանների խմբին, ապա պետք է նշել, որ 
հաստ աղու բիոցենոզի առաջին աստիճանի խանգարում նկատվում է աղիքային խան-
գարումներ նշող 98 հետազոտված աղջիկներից 69-ի մոտ, որը կազմում է 70,4%±4,6, իսկ 
հետազոտված 135 տղաներից առաջին աստիճանի բիոցենոզի խանգարում նկատվում է 
85-ի մոտ, որը կազմում է 62,9±4,6%: Այս տվյալները ցույց են տալիս, որ հաստ աղու 
բիոցենոզի առաջին աստիճանի խանգարումը աղջիկների մոտ գերակշռում է տղաների 
մոտ հայտնաբերված բիոցենոզի խանգարմանը 1,1 անգամ (p<0,05), ինչը թույլ չի տալիս 
եզրահանգում կատարել հետազոտվող խնդրի սեռային կախվածության առկայության 
վերաբերյալ այս տարիքային խմբում: 

 

 
Նկար 3.  0-14 տարեկան երեխաների մոտ հայտնաբերված հաստ աղու բիոցենոզի 

երկրորդ աստիճանի խանգարումների հաճախականությունը ըստ սեռի 
 

Վերլուծելով 3-րդ նկարի տվյալները, պետք է նշել, որ հաստ աղու բիոցենոզի երկ-
րորդ աստիճանի խանգարումը 0-14 տարեկան տղաների մոտ 1,7 անգամ ավելի հաճախ 
է հանդիպում, քան աղջիկների մոտ (135 հետազոտված հիվանդներից երկրորդ աստի-
ճանի բիոցենոզի խանգարում ախտորոշվել է 79-ի մոտ (58,5%±4,2), որոնցից 50 տղայի` 
63,3%±5,4 և 29 աղջկա՝ 36,7%±5,4): Այս առումով բերված տվյալները բավականին հետա-
քրքիր են և, չնայած, ընդհանուր առմամբ տարբերությունները արական և իգական սեռի 
շրջանում այդքան էլ արտայատված չէին, այս տարիքային խմբում գրեթե կրկնակի ան-
գամ ավելի հաճախ արձանագրվել են ծանր խանգարումներ տղաների շրջանում, որը 
կարելի է բացատրել ինչպես սննդակարգի թերություններով` արագ սննդի չարաշա-
հում, ոչ բալանսավորված սննդակարգ և այլն, այնպես էլ` այս տարիքի տղաների վար-
քագծային առանձնահատկություններով: 

Ըստ միկրոբիոցենոզի խանգարման աստիճանի և հետազոտվածների սեռային 
կազմի հիվանդների բաշխումը ներկայացված է աղյուսակ 1-ում. 
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Ինչ վերաբերում է 14 տարեկանից բարձր տարիք ունեցող հիվանդներին, ապա 
պետք է նշել, որ 277 հետազոտվածներից 101-ը տղամարդիկ էին, որը կազմում է 
36,5%±2,0, իսկ 176-ը՝ կանայք` 63,5%±2,9: 

Դիսբակտերիոզի արտահայտվածության աստիճանը այս տարիքային խմբում ըստ 
սեռի ուներ հետևյալ պատկերը. առաջին աստիճանի դիսբակտերիոզ ընդհանուր 
առմամբ արձանագրվել է այս կամ այն աղիքային խանգարումներով 198 հիվանդի մոտ 
(71,5%±2,7), ընդ որում այս դեպքերի 61,6%±4,5-ը բաժին է ընկնում կանանց (122 
հիվանդ), իսկ 38,4%±4,5-ը՝ տղամարդկանց (76 հիվանդ): Այսինքն, թեթև աստիճանի 
դիսբակտերիոզը կանանց շրջանում գերակշռել է 1,6 անգամ այս խմբի տղամարդկանց 
մոտ ախտորոշված միկրոբիոցենոզի խանգարումներին: 

Հաստ աղու միկրոբիոցենոզի երկրորդ աստիճանի խանգարում հայտնաբերվել է 79 
հիվանդի մոտ, ընդ որում նրանց 68,4%±5,2-ը կանայք էին (54 հիվանդ), իսկ 31,6%±5,2-ը՝ 
տղամարդիկ (25 հիվանդ): Պետք է նշել, որ այս խմբում միկրոբիոցենոզի ավելի ծանր 
խանգարումների առումով կրկին առաջատարը իգական սեռի ներկայացուցիչներն էին, 
նրանց մոտ երկրորդ աստիճանի դիսբակտերիոզ ախտորոշվել է 2,2 անգամ ավելի 
հաճախ, քան նույն խմբի տղամարդկանց շրջանում: 

Ինչպես երևում է տվյալների վերլուծությունից, հաստ աղու միկրոբիոցենոզի խան-
գարում 14 տարեկանից բարձր տարիքային խմբում առավելապես նկատվում է կանանց 
մոտ, ընդ որում առաջին աստիճանի դիսբսկտերիոզը նրանց շրջանում 1,6 անգամ ավե-
լի հաճախ է հանդիպում, քան տղամարդկանց մոտ, իսկ երկրորդ աստիճանի դիսբակ-
տերիոզը՝ 2,2 անգամ:  

Հետազոտվածների բաշխումն ըստ բնակության վայրի ցույց տվեց, որ հիվանդներից 
79-ը գյուղաբնակ էին, իսկ 461-ը՝ քաղաքաբնակ, ինչը համապատասխանաբար կազմում 
է՝ 14,6% և 85,4%: Այսինքն, մեր հետազոտություններում ընդգրկված քաղաքաբնակների 
թիվը 5,8 անգամ գերազանցում է գյուղաբնակներին:  

Գյուղաբնակների և քաղաքաբնակների շրջանում հայտնաբերված աղիքային միկրո-
ֆլորայի մեր կողմից հայտնաբերված շեղումները, ըստ ծանրության աստիճանի արտա-
ցոլված են աղյուսակ 1-ում: Ինչպես երևում է ստորև ներկայացված աղյուսակի տվյալնե-
րից, աղիքային դիսբիոզ ավելի հաճախ հանդիպում է քաղաքաբնակների, քան գյուղա-
բնակների շրջանում, միևնույն ժամանակ, գյուղաբնակների շրջանում, ի տարբերություն 
քաղաքաբնակների 1,3 անգամ ավելի հաճախ են հանդիպում աղիքային միկրոֆլորայի 
խորը խանգարումները (p<0,05): 

Աղյուսակ 1 
Դիսբակտերիոզի ծանրության աստիճանը  

քաղաքաբնակների և գյուղաբնակների շրջանում 
 

Դիսբակտերիոզի 
աստիճանը 

Գյուղաբնակների շրջանում Քաղաքաբնակների շրջանում 

Բաց. թիվ P±m Բաց. թիվ p±m 

D1 34 43,0±3,8 264 57,3±1,7 

D2 45 56,9±3,8 197 42,7±1,7 

Ընդամենը 79 100 461 100 
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Այսպիսով, ընդհանրացնելով մեր հետազոտությունների արդյունքները, պետք է նշել, 
որ 2008–2011թթ.-ի ընթացքում հետազոտված բոլոր 510 հիվանդի մոտ` 100%, հայտնա-
բերվել էր աղիքային միկրոբիոցենոզի տարբեր ծանրության շեղում: Միևնույն ժամանակ 
պետք է նշել, որ ընդհանուր առմամբ գերակշռում էին միկրոբիոցենոզի առաջին 
աստիճանի խանգարումները, որոնք գրեթե կրկնակի հաճախ հանդիպում էին և իգական և 
արական սեռի ներկայացուցիչների շրջանում, ինչ վերաբերվում է երկրորդ աստիճանի 
դիսբակտերիոզին, ապա 0-14 տարեկան տղաների շրջանում այն 1,6 անգամ ավելի հաճախ 
էր հանդիպում, քան աղջիկների մոտ, մնացած դեպքերում դիսբակտերիոզի արտահայտ-
վածության սեռային և տարիքային առանձնահատկություն չի արձանագրվել: 

 
Աղիքային միկրոֆլորայի քանակական և տեսակային կազմի փոփոխությունները                                   

աղեստամոքսային ուղու խանգարումներ ունեցողների շրջանում: 
Մեր հետազոտությունների այս հատվածը ամփոփում է այն 510 հիվանդի աղիքային 
միկրոֆլորայի քանակական և որակական կազմի պատկերը, ովքեր ընդգրկված են եղել 
մեր հետազոտություններում: Անդրադառնալով հետազոտվածների շրջանում աղիքային 
միկրոֆլորայի հայտնաբերված շեղումներին, պետք է նշել, որ կղանքի մանրէաբանա-
կան հետազոտության արդյունքում 510 հետազոտվածներից բոլորի մոտ արձանագրվել 
են տեղաշարժեր: Ընդ որում, նրանցից 352-ի մոտ (69,0%±2,0) հայտնաբերվել է 1-ին 
աստիճանի դիսբակտերիոզ, 158-ի մոտ` 2-րդ աստիճանի դիսբակտերիոզ (31,0%±2,0) 
(նկար 4): Վերլուծելով անջատված միկրոֆլորայի պատկերը, պետք է նշել, որ աղիքային 
միկրոֆլորայի կազմում ախտաբանական տեղաշարժերը հիմնականում տեղի են ունե-
ցել օբլիգատ միկրոֆլորայի ներկայացուցիչների խտության իջեցման հաշվին (բիֆիդո- և 
լակտոբակտերիաներ), համապատասխանաբար՝ <108 և <106՝ 1գ կղանքում, և միևնույն 
ժամանակ նկատվել է պայմանական-ախտածին միկրոօրգանիզմների, այդ թվում նաև 
Candida ցեղի սնկերի խտության ավելացում: Աղիքային միկրոֆլորայի քանակական և 
տեսակային կազմի հետազոտության ժամանակ պարզվեց, որ պայմանական-ախտածին 
միկրոօրգանիզմների աճը Candida ցեղի սնկերի հետ համակցումներում հանդիպում է 
>105 (նորմայում 103) և կազմում է 60,0%±2,2 (265 հիվանդ), այդ թվում` նրանցից 
40,0%±3,0-ն (106 հիվանդ) պատկանում էին 0-14 տարեկան տարիքային խմբին, իսկ 
մնացած 60,0%±3,0-ն` թվով 159 հիվանդ, համապատասխանաբար 14 տարեկանից 
բարձր խմբից էին:Ինչպես երևում է նկար 4-ի տվյալներից, Candida ցեղի սնկերով 
մեծահասակ բնակչության աղիքների վարակվածությունը 1,5 անգամ ավելի բարձր է, 
քան 0-14 տարեկանների խմբում (p<0,001): Ընդհանուր առմամբ, հետազոտվածները, 
որպես հիմնական գանգատներ նշել են` տհաճ զգացողություններ որովայնի շրջանում, 
մարսողության խանգարումներ, որովայնի փքվածություն: Պետք է նշել, որ կղանքի 
մանրէաբանական կազմի ուսումնասիրության ժամանակ հետազոտվածներից ոչ մեկի 
մոտ չի հայտնաբերվել աղիքային ախտածին միկրոֆլորա: Վերլուծելով աղիքային 
միկրոֆլորայի տեսակային և քանակական կազմը, հայտնաբերվել է, որ 
բիֆիդոբակտերիաների բացակայության կամ նվազեցված խտության ֆոնի վրա նկատվում 
է պայմանական-ախտածին միկրոֆլորայի տեսկարար կշռի ավելացում, հատկապես 
անջատվել են՝ էնտերոբակտեր, լակտոզա-բացասական աղիքային ցուպիկ, պրոտեուս, 
աղիքային ցուպիկի հեմոլիտիկ ձևեր, Candida ցեղի սնկեր 105 և ավելի խտությամբ 
(նորմայում կազմում է 103): Ասվածից կարելի է եզրակացնել, որ տարբեր գանգատներ 
ունեցող հիվանդների մոտ իրենց հիմնական խնդրին զուգահեռ, առկա է նաև 
դիսբակտերիոզ, որն առավելապես պայմանավորված է Enterobacteriaceae ընտանիքի 
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ներկայացուցիչների, ինչպես նաև Candida ցեղի սնկերի խտության ավելացմամբ:          
Նկար 4-ում արտացոլված տվյալներն ակնառու են դարձնում Candida ցեղի սնկերի 
անջատման հաստատուն աճը աղիքային խնդիրներ ունեցող 0-14 տարեկանների մոտ 
հետազոտության ողջ ժամանակահատվածում:  

 
 

Նկար 4. Դիսպեպտիկ խանգարումներ և աղեստամոքսային տրակտի կողմից այլ 
գանգատներ ունեցող երեխաների մոտ Candida spp. աճի հաճախականությունը  

ըստ տարիների (n=233) 
 

Այսպիսով, հետազոտելով աղիքային միկրոֆլորան դիսբակտերիոզի հայտնաբերման 
նպատակով, մեկ անգամ ևս համոզվում ենք, որ այն շարունակում է մնալ որպես տեղե-
կատվական մեթոդ աղիքային տարբեր պաթոլոգիաների հավելյալ ախտորոշման համար: 
Մեր հետազոտություններում Candida ցեղի սնկերի աճը կազմել է 51,9%, հետևաբար, 
դրանք հանդիսանում են այն գերակշռող պոպուլյացիաներից մեկը, որոնք հայտնաբերվում 
են աղիքների միկրոբիոցենոզում և կարող են ակտիվ մասնակցություն ունենալ աղիքային 
հիվանդությունների էթիոպաթոգենեզում: Candida ցեղի սնկերի խտության մեծացումը 
բերում է դիսբակտերիոզի վերականգնման ժամկետի երկարացման, ինչպես նաև կարող է 
բերել հիմնական հիվանդության ընթացքում պրոցեսի գեներալիզացիայի: 

 
Candida ցեղի սնկերի տեսակարար կշիռը միկրոբային համակցումների կազմում` 

կղանքի մանրէաբանական հետազոտությունների ժամանակ 

Մեր հետազոտությունների արդյունքները ևս մեկ անգամ ապացուցում են արդի գրա-
կանությունում բազմիցս հիշատակվող տվյալները աղիքային դիսբիոզներում Candida 
ցեղի սնկերի ունեցած մեծ նշանակության վերաբերյալ: Հետազոտված 510 հիվանդների 
հաստ աղու միկրոբային պատկերի վերլուծությունը թույլ է տալիս նշել, որ 1 գ կղանքում 
օբլիգատ միկրոֆլորայում առավելապես հայտնաբերվում են բիֆիդումբակտերիաներ` 
108 խտությամբհիվանդների 56,1%-ի մոտ (286 հիվանդի մոտ), լակտոբակտերիաներ` 106 

խտությամբ՝ 64,9% դեպքում (331 հիվանդի մոտ), ակտիվ աղիքային ցուպիկ` 107 
խտությամբ 59,4% դեպքերում (303 հիվանդի մոտ)։ 

Ինչ վերաբերում է ֆակուլտատիվ միկրոֆլորային, ապա դրա գերակշռող մասը 
կազմում են Candida ցեղի սնկերը 103 և ավելի խտությամբ, որը անջատվել է 183 հիվան-
դից (35,9%) և ապա հետևում են էնտերոբակտերը, ախտածին ստաֆիլոկոկերը և այլն։ 

46,30%
42.40%

63,60%
71,60%

2008 2009 2010 2011
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Պետք է նշել, որ հայտնաբերված միկրոօրգանիզմները հիմնականում ներկայացված 
էին միկրոբային համակցումների ձևով, ընդ որում հանդիպում էին ինչպես երկբաղա-
դրիչ՝ 47,8%±2,2 դեպքերում (244 հիվանդի մոտ), այնպես էլ` եռաբաղադրիչ համակցում-
ներ` 21,8%±1,8 դեպքերում (111 հիվանդի մոտ): Ընդ որում, երկբաղադրիչ 
համակցումները 2,2 անգամ գերակշռում են եռբաղադրիչ համակցումների հայտ-
նաբերման հաճախականությանը (p<0.01)։ Candida ցեղի սնկերը միկրոբային 
համակցումներում ընդհանուր առմամբ հայտնաբերվում են 51,3%±2,2 դեպքերում (261 
հիվանդների մոտ), այսինքն` հիվանդների կեսից ավելիի մոտ։ 

Ելնելով ստացված տվյալներից, մեր հետազոտության հաջորդ փուլում որոշվեց 
ուսումնասիրել աղիքային միկրոֆլորայի տեսակային և քանակական կազմը և աղիք-
ների փոփոխված միկրոբիոցենոզի կազմում տարբերակել միկրոօրգանիզմների գերա-
կշռող պոպուլյացիաները: 

Այսպիսով, աղիքային միկրոբիոցենոզի խանգարումների ժամանակ, որոնք ուղեկց-
վում են օբլիգատ միկրոֆլորայի ներկայացուցիչների քանակի նվազումով, ինչպես նաև 
ֆակուլտատիվ միկրոֆլորայի միկրոօրգանիզմների խտության ավելացմամբ, գերա-
կշռող դերը պատկանում է Candida ցեղի սնկերին: Ընդ որում, վերջիններս հիմնականում 
հայտնաբերվել են 1գ կղանքում >105 խտությունում: 

Համարվելով միկրոբային համակցումների ակտիվ մասնակից, Candida ցեղի սնկերը, 
տեղակայվելով աղիքներում, ձեռք են բերում կայուն աճ առաջացնելու հնարավո-
րություն: Ուստի, աղիքների տարբեր հիվանդությունների ժամանակ մեզ հայտնի 
ընդունված ալգորիթմի մեջ ցանկալի է ընդգրկել նաև աղիքային պարունակության 
հետազոտությունը` դիսբակտերիոզի նկատմամբ: 

  
Արտաաղիքային կանդիդոզային ախտահարումների ժամանակ  

Candida ցեղի սնկերի աճի հաճախականությունը 

Արտաաղիքային կանդիդոզի հայտնաբերման նպատակով մեր կողմից աղիքային 
միկրոֆլորային զուգահեռ, հետազոտվել է ընդհանուր առմամբ 81 հիվանդի մոտակա և 
հեռակա լորձաթաղանթների միկրոֆլորան:  

Կղանքի և արտաաղիքային տեղակայման մոտակա ու հեռակա լորձաթաղանթների 
մանրէաբանական հետազոտությունը կատարվել է ընդունված մեթոդներով, օգտագործ-
վել է Սաբուրո ագար, որպես սելեկտիվ միջավայր Candida ցեղի սնկերի աճի համար: 
Ընտրվել են հաստ աղու մանրէաբանական հետազոտության այն արդյունքները, որտեղ 
Candida ցեղի սնկերի խտությունը 1գ կղանքում կազմել է 106 ԳԱՄ: Հետազոտված 30 
հիվանդից 25-ի մոտ կատարվել է բկանցքի և լեզվի լորձաթաղանթների հետազոտու-
թյուն, իսկ 5-ի մոտ` նաև պերիանալ շրջանի քսուքի մանրէաբանական հետազոտու-
թյուն: Ընտրվել են մանրէաբանական հետազոտության այն արդյունքները, որտեղ հայտ-
նաբերվել է Candida ցեղի սնկերի պոպուլյացիաների առատ աճ: 25 հիվանդի բկանցքից, 
լեզվի լորձաթաղանթից և 5 հիվանդի պերիանալ շրջանից վերցված քսուկների մանրէա-
բանական հետազոտության ժամանակ հայտնաբերվել է Candida ցեղի սնկերի պոպու-
լյացիաների առատ աճ: Վերջին 5 հիվանդները գանգատվում էին հետանցքի անտանելի 
քորից և այրոցի զգացումից, ուստի ճիճվակրությունը բացառելու նպատակով կատար-
վել է նաև կղանքի և պերիանալ քերուկի մակաբուծաբանական հետազոտություն: Մեկ 
հիվանդի մոտ Candida ցեղի սնկերին զուգահեռ հայտնաբերվել է Ascaris lumbricoides: 

Վերլուծելով արտաաղիքային տեղակայման կանդիդոզով հիվանդների աղիքների 
պարունակության լանդշաֆտը, նկատեցինք, որ արտաաղիքային տեղակայման 
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կանդիդոզի կասկածով հիվանդների մոտ կան աղիքային միկրոֆլորայի կազմի զգալի 
փոփոխություններ, ընդ որում առավել արտահայտված շեղումներ հայտնաբերվել են 
Candida ցեղի սնկերի միկրոբային պոպուլյացիաներում: 

Միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ այս խմբում ընդգրկված 30 հիվանդից հետա-
զոտվածներից 25-ը(83,3±6,8) աղիքային խանգարումներից բացի նշում էին նաև հետևյալ 
գանգատները` լեզվի լորձաթաղանթի վրա փառի առկայություն, այտուց, այրոցի 
զգացում, հետևաբար, այս հիվանդների մոտ կղանքի հետազոտությանը զուգահեռ, անց 
է կացվել նաև բկանցքի և լեզվի լորձաթաղանթի միկրոֆլորայի հետազոտություն: Ընդ 
որում, ընտրված հիվանդների մոտ Candida ցեղի սնկերի աճի առկայությունը հետա-
զոտվող բիոտոպում գնահատվել է որպես առատ աճ (80%-84%): Պետք է նշել, որ 3 
հիվանդի մոտ, բացի վերը նշված տեղակայումից, Candida ցեղի սնկեր հայտնաբերվել են 
նաև խորխում (105 խտությամբ): Մեկ հիվանդի մոտ, չնայած աղիքների միկրոֆլորայում 
Candida ցեղի սնկերի առկայությանը 106 կոնցենտրացիայում, բկանցքի և լեզվի 
միկրոֆլորայում Candida spp. չի հայտնաբերվել: Իսկ 5 հիվանդի մոտ հայտնաբերվել է 
նաև S.aureus ինչպես աղիքների, այնպես էլ բկանցքի միկրոֆլորայում:  

Ինչ վերաբերվում է պերիանալ շրջանի միկրոֆլորայի հետազոտությանը, ապա, 
պետք է նշել, որ բոլոր հիվանդների մոտ հայտնաբերվել են Candida ցեղի սնկեր` զգալի 
քանակությամբ ինչպես հետազոտվող բիոտոպում, այնպես էլ՝կղանքում: 

Ելնելով արտաաղիքային կանդիդոզի համաճարակաբանական առանձնահատկու-
թյունների ուսումնասիրությանն ուղղված վերը բերված հետազոտությունների ար-
դյունքներից, մեր կողմից որոշվեց առանձնակի ուշադրություն դարձնել նաև վագինալ 
կանդիդոզի առկայությանը հետազոտված այն կանանց և աղջիկների շրջանում, ում 
կղանքի մանրէաբանական հետազոտության ժամանակ անջատվել էին Candida ցեղի 
սնկեր` 106 և ավելի խտությամբ: Չնայած այն հանգամանքին, որ ընտրված խումբը շատ 
ավելի մեծ ստացվեց, իրականում հեշտոցային քսուկների մանրէաբանական հետազո-
տություն հնարավոր եղավ կազմակերպել միայն 51 հիվանդի մոտ, ընդ որում պետք է 
նշել, որ նրանցից 15-ը (29,4%±6,4) պատկանում էին 0-14 տարեկան տարիքային խմբին, 
իսկ 36-ը (70,6%±6,4)` 14-ից բարձր:  

Անցկացված մանրէաբանական հետազոտության արդյունքում հայտնաբերվեց, որ 
Candida ցեղի սնկեր ընդհանուր առմամբ անջատվել են 27 հիվանդի հեշտոցային 
քսուկից, ինչը կազմում է 52,9%±6,9: Ընդ որում պետք է նշել, որ այս կանանցից վագինալ 
կանդիդոզի կլինիկական նշաններ` քոր, արտադրություն, նշում էին միայն 15-ը 
(55,6%±5,4), մնացածի մոտ կանդիդակրությունը ընթանում էր անախտանիշ: Անդրա-
դառնալով ըստ տարիքի հիվանդների մոտ վագինալ կանդիդոզի հայտնաբերման 
հաճախականությանը, պետք է նշել, որ այն հիմնականում ախտորոշվել է 14-ից բարձր 
տարիքային խմբում` 22 դեպք (81,5%±7,5), իսկ 0-14 տարիքային խմբում այս ցուցանիշը 
կազմել է ընդամենը 5 դեպք`(18,5%±7,5): Կլինիկական դրսևորումները նույնպես 
դեպքերի ճնշող մեծամասնության ժամանակ նշվում էին 14-ից բարձր տարիքի կանանց 
կողմից 14 դեպք (93,3%±6,3), միայն մեկ դեպքում (6,7%±6,3), մինչև 14 տարեկանների 
խմբում առկա էին համապատասխան գանգատներ:  

Ինչպես բխում է արտացոլված տվյալներից, վագինալ կանդիդոզ գրեթե կրկնակի 
անգամ ավելի հաճախ հանդիպում է 14 տարեկանից բարձր տարիքային խմբում, ինչը 
հավանաբար կարելի է բացատրել նրանով, որ բացի այս կանաց մոտ առկա աղիքային 
միկրոբիոցենոզի խանգարմանը և այդ բիոտոպում Candida ցեղի սնկերի զգալի 
քանակությանը, առկա է նաև սեռական վարակման հավանականությունը: 
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Այսպիսով, ամփոփելով անցկացված հետազոտությունների արդյունքները, կարելի է 
նշել, որ աղիքային միկրոբիոցենոզում Candida ցեղի սնկերի զգալի աճի պայմաններում 
մեծ է դրանց տեղաշարժի հավանականությունը հեշտոց, ինչը նաև այս բիոտոպում 
միկրոբիոցենոզի հավասարակշռության խանգարման և հետագա ախտաբանական 
երևույթների զարգացման պատճառ է հանդիսանում:  

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Candida spp.-ի բնակության հիմնական վայրը 
օրգանիզմում հանդիսանում են աղիքները, ապա ախտաբանական պրոցեսի ժամանակ, 
որի հիմքում ընկած է այս սնկերի ավելցուկային աճը, անհրաժեշտ է ուսումնասիրել 
նաև մոտակա և հեռակա լորձաթաղանթների միկրոֆլորան՝ կանդիդոզային ինֆեկցի-
այի հետագա տարածումը կանխելու նպատակով: Եվ, քանի որ Candida ցեղի սնկերի 
գաղութների աճը մասնակիորեն կարգավորվում է ոչ սպեցիֆիկ իմունիտետի օղակների 
աշխատանքի շնորհիվ, ուստի աղիքային հիվանդությունների ախտորոշման հետա-
զոտությունների ցանկում կարելի է ներառել նաև հիվանդի իմուն ստատուսի որոշումը: 

 

 

Նկար 5. Վագինալ կանդիդոզի հանդիպման հաճախականությունը 
համապատասխան տարիքային խմբերում 

Հաստ աղու միկրոֆլորայի ուսումնասիրությունը, աղիքային հիվանդությունների 
ժամանակ ուղեկցող և գերակշռող պոպուլյացիաների հայտնաբերումը հնարավորու-
թյուն են տալիս պարզել հաստ աղու բորբոքային հիվանդությունների էթիոպաթոգենեզը 
և կատարել նպատակաուղղված բուժում: 

Նարինե-Ֆ-ի և «ՆարինԷ» կրեմի հակասնկային ազդեցության ուսումնասիրությանն                       
ուղղված փորձարարական հետազոտությունների արդյունքները 

Անառարկելի է կաթնաթթվային բակտերիաների դերը ախտածին մանրէներից 
մակրոօրգանիզմի պաշտպանողական հատկությունների խթանման առումով: Դրանք 
ուղղակիորեն ճնշում են ախտածին և պայմանական-ախտածին մանրէների աճը: ԵՊԲՀ 
համաճարակաբանության ամբիոնի աշխատակիցների բազմամյա փորձը և հետազո-
տությունները Lactobacillus acidophilus №317/402 «Նարինե» շտամի և դրա կենսագործու-
նեության արգասիքների հակաբակտերիալ ու հակաբորբոքային հատկությունների 
ուսումնասիրության առումով արդեն իսկ ապացուցել և բազմիցս հաստատել են դրանց 
արդյունավետությունը: Կանխարգելիչ և բուժիչ միջոցառումների մշակմանը զուգահեռ, 
ուսումնասիրվել է միկրոօրգանիզմների շրջանակը, որոնք զգայուն են այս կաթնա-

39,90%

61,10%

0-14 տ.

14-ից բարձր
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թթվային միկրոօրգանիզմների և դրանց կենսագործունեության արգասիքների 
նկատմամբ in vitro: Որպես տեստ-միկրոօրգանիզմներ վերցվել են ոսկեգույն ստաֆի-
լոկոկի, կապտաթարախածին ցուպիկի, պրոտեուսի, Candida ցեղի սնկերի, անաերոբ 
կոկերի` Peptostreptococcus sp. հոսպիտալային շտամները: 

Մեր հետազոտություններում կաթնաթթվային միկրոօրգանիզմների այս շտամի 
փորձնական կիրառումը հիմնավորված էր այնքանով, որ մինչ այժմ առկա տվյալները 
Candida ցեղի սնկերի նկատմամբ դրանց ազդեցության վերաբերյալ իրարամերժ էին: 
Բազմիցս կլինիկորեն ապացուցվել էր Lactobacillus acidophilus 317/402 «Նարինե» շտամի 
և դրա կենսագործունեության արգասիքների ունեցած հակասնկային կլինիկական 
արդյունավետությունը, բայց in vitro հետազոտությունների արդյունքում այս 
միկրոօրգանիզմների հակասնկային ազդեցությունը վիճելի էր:  

«Նարինե–Ֆ»-ի կենսագործունեության մաքրված արգասիքների բակտերիոցիդ կամ 
բակտերիոստատիկ ազդեցությունը Candida ցեղի սնկերի նկատմամբ, in vitro 
ուսումնասիրելու նպատակով, մեր կողմից կատարվել են մի շարք փորձարարական 
հետազոտություններ: Հետազոտության էությունը կայանում էր հետևյալում. Candida 
ցեղի սնկերի 48 ժամ ինկուբացված կուլտուրան, որը հայտնաբերվել է 1 գ կղանքում 106 

խտությամբ, նոսրացրել ենք 10 մլ 0,9% ֆիզիոլոգիական լուծույթով` մինչև ստանդարտ 
պղտորության: Կատարվել է փոխացանքս 1-ական մլ ելքային փորձանոթներից՝ 1:10 
խտությամբ, սննդային միջավայրերով լցված 4 փորձանոթների մեջ: 

Փորձարարական հետազոտությունների արդյունքում հայտնաբերվել է, որ Սաբուրո 
ագարի վրա, որտեղ փոխացանքս էր կատարված 1-ին՝ ելքային 0,9%-անոց ֆիզիոլոգիա-
կան լուծույթով փորձանոթից, աճել են Candida ցեղի սնկեր 109 խտությամբ, 2-րդ փորձա-
նոթից՝ որտեղ լցված էր մսապեպտոնային բուլյոն, կատարված փոխացանքսից աճել են 
Candida ցեղի սնկեր 108-109 խտությամբ: Սաբուրո ագարի վրա ելքային 3-րդ փոր-
ձանոթից, որտեղ լցված էր Սաբուրո-բուլյոն, փոխացանքսի ժամանակ հայտնաբերվել 
են Candida ցեղի սնկեր 1010 և ավել խտությամբ: Սաբուրո ագարի վրա ելքային 4-րդ 
փորձանոթից, որտեղ լցված էր համապատասխանաբար Ֆ-1, նկատվում է Candida ցեղի 
սնկերի աճի նշանակալի ընկճում: Այսինքն, հայտնաբերվել են Candida ցեղի սնկեր 105-
106 խտությունում, որը համեմատած ստուգիչ փորձանոթների հետ 3-4 աստիճանով 
ավելի ցածր է, իսկ դա ապացուցում է L. acidophyius կաթնաթթվային միկրոօրգանիզմի 
317/402 շտամի կենսագործունեության մաքրված արգասիքների բակտերիոստատիկ 
ազդեցությունը Candida ցեղի սնկերի նկատմամբ:  

Ամփոփելով ստացված արդյունքները, կարելի է նշել, որ in vitro փորձերում մաքուր 
«Նարինե-Ֆ»-ը դրսևորում է ավելի արտահայտված հակասնկային ազդեցություն, ինչը 
արտահայտվում է համապատասխան նոսրացումներում Candida ցեղի սնկերի աճի 
ընկճմամբ, ինչը «Նարինէ» կրեմի դեպքում այդքան էլ արտահայտված չէ: Վերջին հան-
գամանքը հավանաբար կարելի է բացատրել կրեմում լակտոբակտերիաների կենսա-
գործունեության արգասիքների խտության նոսրացմամբ տարբեր հավելյալ նյութերի 
ավելացման հետևանքով, սակայն ցանկացած պարագայում` մի դեպքում in vitro, իսկ 
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մյուս դեպքում in vivo պայմաններում դրսևորվում է «Նարինե-Ֆ»-ի հակասնկային հատ-
կությունները, ինչը պայմանավորված է կաթնաթթվային բակտերիաների անտագո-
նիստական հատկություննրով: 

Այսպիսով, ելնելով մարդու օրգանիզմի համար «Նարինե» կաթնաթթվային բակտե-
րիաների անվտանգությունից, դրանց ունեցած արտահայտված հակաբակտերիալ և հա-
կասնկային հատկություններից, նպատակահարմար է դրանց օգտագործումը օրգանիզ-
մի տարբեր լորձաթաղանթներում և խոռոչներում, ինչպես օրինակ` բերանի խոռոչում, 
հեշտոցի լորձաթաղանթում առկա ախտածին և պայմանական-ախտածին մանրէների, 
կանդիդոզային ախտահարումների դեմ պայքարի և կանխարգելման նպատակով:  

 
ԵԶՐԱՀԱՆԳՈՒՄՆԵՐ 

1. Հետազոտված բոլոր հիվանդների մոտ հայտնաբերվել են աղիքների միկրոբիո-
ցենոզի դիսբիոտիկ խանգարումներ, ընդ որում այդ խանգարումները արտահայտվել են 
տարբեր աստիճաններով. կրկնակի անգամ ավելի հաճախ ախտորոշվել է առաջին 
աստիճանի միկրոբիոցենոզի խանգարում, ի տարբերություն երկրորդ աստիճանի դիս-
բակտերիոզի: Ըստ տարիքի և սեռի միկրոբիոցենոզի խանգարումների հաճախականու-
թյան և ծանրության վերլուծությունը էական տարբերություն չհայտնաբերեց: 

2. Candida ցեղի սնկերի անջատումը կղանքից >105 խտությամբ ընդհանուր առմամբ 
կազմել է 42.4%, ընդ որում իգական սեռի ներկայացուցիչների շրջանում այն 1.6 անգամ 
ավելի հաճախ է անջատվել (61.1%), քան տղամարդկանց (38.9%):  

3. Արձանագրվել է, որ անջատված միկրոօրգանիզմները միմյանց հետ կապվում են 
սերտ և ակտիվ կապերով, առաջացնելով միկրոբային համակցումներ` ինչպես երկբա-
ղադրիչ, այնպես էլ՝ եռբաղադրիչ: Միկրոբային համակցումների տեսակային կազմում 
ներառվում են հիմնականում բիֆիդոբակտերիաները, ակտիվ աղիքային ցուպիկը՝ <107 

խտությամբ, Candida ցեղի սնկերը՝ >105 խտությամբ, պայմանական-ախտածին միկրո-
օրգանիզմների ներկայացուցիչները՝ >104 խտությամբ: 

4. Աղիքային հիվանդությունների ժամանակ, աղիքներում տեղակայվող միկրո-
բային համակցումներում, Candida ցեղի սնկերի մասնակցությունը մեծ է և կազմում է 
46,6%։ Երկբաղադրիչ համակցումներում Candida ցեղի սնկերի անջատման հաճախակա-
նությունը կազմել է 43.4%, իսկ եռբաղադրիչներում` 56,6%։ 

5. Մանրէաբանական հետազոտությունը ցույց տվեց, որ կղանքում 106 և ավելի 
խտությամբ Candida ցեղի սնկերի առկայության դեպքում, հնարավոր է մոտակա և 
հեռակա լորձաթաղանթների կանդիդոզային ախտահարում, ինչը հնարավորություն է 
տալիս այս միկրոօրգանիզմների տարածման տարբեր փոխանցման մեխամիզմներով: 
Այդ բիոտոպերի միկրոֆլորայի մանրէաբանական հետազոտությամբ պարզվեց, որ 
Candida ցեղի սնկեր միաժամանակ հայտնաբերվել են 86,7% հիվանդների աղիքների 
միկրոֆլորայում, նրանցից համապատասխանաբար 80%-ի բերանի խոռոչի, 84%-ի 
լեզվի լորձաթաղանթներում և 52,3%-ի ձեռքերի միջմատային հատվածների մաշկից:  

6. Հեշտոցային քսուկների մանրէաբանական հետազոտության արդյունքում 
հայտնաբերվեց, որ Candida ցեղի սնկեր ընդհանուր առմամբ, անջատվել են 
հետազոտված կանանց 52,9%-ի մոտ: Ընդ որում, վագինալ կանդիդոզ գրեթե կրկնակի 
անգամ ավելի հաճախ հանդիպել է 14 տարեկանից բարձր տարիքային խմբում: 

7. «Նարինե-Ֆ»-ի հակասկնային ազդեցության ուսումնասիրությանն ուղղված in 
vitro փորձերի արդյունքում պարզվեց, որ մաքուր «Նարինե-Ֆ»-ը դրսևորում է 
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արտահայտված հակասնկային ազդեցություն, մինչդեռ «Նարինէ» կրեմի հակասնկային 
ազդեցությունը ակնհայտ է միայն in vivo օգտագործման ժամանակ, ինչը կախված է այդ 
կաթնաթթվային միկրոօրգանիզմների կենսագործունեության արգասիքների խտու-
թյունից: Իսկ դրանց ճնշող ազդեցությունը սնկերի վրա առավելապես դրսևորվում է օր-
գանիզմի այն բիոտոպերում, որոնք հատուկ են կաթնաթթվային միկրոօրգանիզմներին: 

 
 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
1. Աղիքների միկրոֆլորայի հետազոտությունը՝ տարբեր ախտածագման աղիքային 

հիվանդությունների ախտորոշման ժամանակ, միկրոօրգանիզմների տեսակային և 
քանակական բաղադրության որոշմամբ, համարվում է օժանդակող տեղեկատվական 
օղակ դրանց ախտորոշման և բուժման համար: 

2. Հիվանդի կղնաքի և մոտակա ու հեռակա լորձաթաղանթների միկրոֆլորայի 
զուգահեռ հետազոտությունը հնարավորություն է տալիս ի հայտ բերել կանդիդոզային 
վարակի սկզբնաղբյուրը և կանխել դրա հետագա տարածումը: 

3. «Նարինե-Ֆ» կենսաբանական պատրաստուկի օգտագործումը կանխարգելիչ 
նպատակով, հնարավորություն է տալիս կանխել արտաաղիքային կանդիդոզների 
առաջացումը: 
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РЕЗЮМЕ 

Изучение кишечной микрофлоры сегодня продолжает оставаться в центре внимания 
ученых разных отраслей медицины. Наши исследования были направлены на изучение 
кишечной микрофлоры у пациентов с жалобами со стороны ЖКТ. У всех 510 обследованных 
были диагностированы нарушения нормальной микрофлоры кишечника, при этом 
доминировали нарушения первой степени тяжести, которые встречались почти в два раза 
чаще нарушений второй степени. Половозрастной анализ обследованных не выявил особых 
закономерностей. Что касается места жительства, то среди сельских жителей чаще были 
диагностированы нарушения второй степени, чем среди городских жителей.  

В процессе наших исследований было выявлено, что грибы рода Кандида являются 
частью микробных ассоциаций, при этом процент их высеваемости в ассоциациях составил 
46,6%. Двухкомпонентные ассоциации с участием грибов Кандида составили 43,4%, а трех-
компонентные – 56,6%. 
Микробиологический анализ показал, что при концентрации грибов Candida в кишечном 
содержимом 106 или больше, есть вероятность транслокации указанных микроорганизмов в 
близлежащие и дальние слизистые, такие как полость рта, носа, глотки, задний проход и 
влагалище, что не исключает возможность передачи инфекции другими механизмами 
передачи (воздушно-капельный, фекально-оральный и контактный).  Для выявления 
внешнекишечного кандидоза, мы провели обследование больных,  81 человек, была 
исследована микрофлора как кишечника, так и параллельно рассматривались близлежащие и 
находящиеся поодаль микрофлоры слизистых оболочек.     

    Бактериологическое исследование кишечника, близлежащей слизистой оболочки и кала 
проводилось традиционными методами, с использованием Агар Сабуро, в качестве 
селекционной среды для распространения грибка Кандида (Candida). Были использованы те 
бактериологические исследования толстого кишечника, где плотность на 1 гр. грибка рода 
Кандида в кале составляла 106 КОЕ. Из 30 больных у 25 обследованы слизистые оболочки 
рта и горла.  

  В ходе бактериологического обследования было выявлено, что грибок Кандида 
обнаруживается у 27 больных из вагинального мазка, что составляет (52,9%±6,9). Следует 
обратить внимание на то, что при вагинальном кандидозе такие клинические симптомы как 
зуд и выделения, отметили только 15 человек (55,6%±5,4). Если рассмотрим возрастной 
критерий заболевания грибком Кандида, то можно сделать следующие выводы: старше 14 
лет выявлено 22 случая (81,5%±7,5), а в возрастной группе до 14 лет этот показатель 
составляет всего 5 случаев (18,5%±7,5). Проявление клинических симптомов болезни 
наблюдалось в возрастной категории старше 14 лет  у женщин  в 14 случаях (93,3%±6,3); и 
только один случай до 14 лет с соответствующими жалобами (6,7%±6,3).   

   Учитывая тот факт, что основным источником распространения грибка Кандида в 
организме является кишечник, в процессе выявления и лечения данного грибка, следует 
изучать как микрофлору кишечника, так и прилегающие к нему слизистые оболочки, чтобы 
приостановить распространение инфекции. Так как источником инфицирования кандидозом, 
как правило, является собственная флора организма, однако может произойти заражение 
извне, следует повышать иммунную систему.   Вызывая болезнь, грибок не меняет своих 
свойств – свои свойства меняет организм (снижается местная защита), поэтому надо следить 
за укреплением иммунитета больного в целом.    
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Исследование микрофлоры толстого кишечника, временное выявление заболеваний 
кишечника  - все это дает возможность целенаправленно и эффективно проводить 
необходимое лечение.     

Исследования, направленные на выявление внекишечных кандидозов, показали, что 
вагинальный кандидоз в 4,4 раза чаще встречается в возрастной группе старше 14 лет, что, 
вероятно, можно объяснить и тем, что у этих женщин, кроме вероятной транслокации грибов 
из перианальной области, есть возможность полового пути передачи инфекции. Наши 
исследования были направлены также на изучение бактерицидной или бактериостатической 
активности "Наринэ-Ф" по отношениюк грибам рода Candida in vitro и с этой целью нами 
был проведен ряд экспериментальных исследований. В результате доказано микостатическое 
воздействие очищенных продуктов жизнедеятельности L.acidophylus 317/402 "Наринэ" по 
отношению к грибам рода Candida. Исходя из того, что лактобактерии "Наринэ" безвредны 
для организма человека и с учетом их выраженной антибактериальной, противогрибковой и 
противовоспалительной активности, целесообразно их применение в разных полостях, как с 
лечебной, так и с профилактической целью. 
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EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CANDIDA FUNGI PREVALENCE 

IN CASE OF INTESTINAL MICROBIOCENOSIS DISORDERS 

Avetisyan Nune N. 

SUMMARY 
 

The study of the intestinal today continues to be the center of attention of scientists from 
different branches of medicine. Our research has focused on the intestinal microflora in patients 
with complaints of the gastrointestinal tract. All 510 patients were diagnosed with disorders of the 
normal microflora of the intestine, the dominant were disorders of the first degree, which occurred 
almost twice as likely disorders of the second degree. Our examine of the age-sex analysis revealed 
no particular patterns. With regard to the place of residence, rural residents were more often 
diagnosed with disorders of the second degree than among urban residents.  

In the course of our studies revealed that the fungi of the genus Candida are part of microbial 
associations, with their percentage of grouth in associations was 46,6%. Two-component 
association with fungi Candida amounted to 43.4%, and three – 56,6%. 

Microbiological analysis showed that at the presence of Candida fungi in the intestinal contents 
in concentration 106 or more, there is a chance of translocation of these microorganisms in the 
nearby and distant mucous membranes such as the mouth, nose, pharynx, anus and vagina, which 
does not exclude the possibility of transmission by other mechanisms of transmission airborne 
droplets, fecal-oral and contact.  

With the objective of detection of extraintestinal candidosis, in parallel with intestinal 
microflora, microflora of the nearest  and farther mucous membranes of in total 81 patients was  
examined. Microbiological examination of the nearest and farther mucous membranes of the excrement 
and extraintestinal position was realized via the adopted methods; Saburo agar was used as a selective 
environment for the growth of the fungi Candida. The results of bacteriological examination of the large 
intestine have been selected where the density of the fungi Candida in 1 g of excrement was  106  (unit 
creating colonies). Amongst the 30 examined patients 25  had pharyngeal and tongue mucous membrane  
examinations and 5 patients also bacteriological analysis of the uncture of the perianal area. The results 
of bacteriological examinations were selected where abundant growth of the population of the fungi 
Candida  was detected. During the bacteriological analysis of the pharynx, tongue mucous membrane of 
25 patients and the examination of the uncture of the perineal area of 5 patients showed abundant 
growth of fungi Candida. The last 5 patients complained of intolerable scabies in the anus and the feeling 
of fever, so in order to exclude the presence of the helminthes, excrement and perianal uncture 
parasitological examination was realized. One of the patients besides the fungi Candida had Ascaris 
lumbricoides.   

So, in parallel with the intestinal microflora the nearest and the farther mucous membranes of 
the patient were examined. The bacteriological analysis proved that in case of presence of the fungi 
Candida in the intestines, with the density of  106 and more, the nearest and farther mucous membranes 
candidosis pathology is possible. 

As  a result of the realized bacteriological analysis it was found out that fungi  Candida were 
detected in total from the uncture of the vagina of 27 patients which is 52,9 % ± 6,9. Moreover, it should 
be noted that as for those women clinical symptoms of vaginal candidosis; such as scabies, production, 
only 15 persons mentioned (55,6 % ± 5,4), as for the rest, they had the candida without any symptoms. 
Referring to the frequency of detection of vaginal candidosis among the patients according to their age, 
it should be noted  that was mainly detected  amongst those who were older than 14 years- 22 cases 
(81,5% ± 7,5) and as for the group of the age 0-14 years, this index was only  5 cases (18,5 % ± 7,5). The 
clinical forms in case of the majority were mentioned as for the women older than 14 years – 14 cases 
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(93,3 % ± 6,3), only in one case (6,7 % ± 6,3), those that were up to 14 years old they had  corresponding 
complains.   

Taking into account the circumstance, that the main place of existence of Candida spp. are the 
intestines in the organism, then during the pathological process, in the basis of which the surplus growth 
of these fungi lies, it’s necessary to study also the microflora of the nearest and the farther  mucous 
membranes, with the objective to prevent further dissemination of the candidal infection. And as the 
column growth of those types of fungi is partly regulated due to the circles of non-specific immunity, so 
in the list of the examinations of the diagnosis of the intestinal diseases the determination of the 
immunity status of the patient may be included.  

The study of the microflora of the large  intestine, detection of the accompanying and prevailing  
populations gives an opportunity to find out the etiopathogenesis of the inflammatory diseases of the 
large intestine and to realized purposeful treatment.  

Research aimed at the identification of extraintestinal candidiasis, showed that vaginal 
candidiasis is 4,4 times more common in the age group older than 14 years, which probably can be 
explained by the fact that these women in addition to a likely translocation of fungi from the 
perianal area, there is the possibility of sexual transmission of infection.  

Our studies were also aimed at the study of fungicidal or fungistatic activity of "Narine-F" on 
to the fungi of Candida in vitro and to this aim we conducted a series of experimental studies. The 
result proved mycocide effect of methobolism products of L. acidophylus 317/402 "Narine" in 
relation to Candida. Based on the fact that lactic acid bacteria "Narine" are harmless to the human 
body, and given their pronounced antibacterial, antifungal and anti-inflammatory activity, their 
appropriate application in different cavities of the body for the therapeutic and prophylactic 
purposes. 


