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ՀԵԼՄԻՀԵԼՄԻՀԵԼՄԻՀԵԼՄԻՆԹՆԵՐՈՎ ՎԱՐԱԿՎԱԾՈՒԹՅՆԹՆԵՐՈՎ ՎԱՐԱԿՎԱԾՈՒԹՅՆԹՆԵՐՈՎ ՎԱՐԱԿՎԱԾՈՒԹՅՆԹՆԵՐՈՎ ՎԱՐԱԿՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ    
Ք.Ք.Ք.Ք.    ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ԵՎ ՆՐԱ ՏՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ԵՎ ՆՐԱ ՏՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ԵՎ ՆՐԱ ՏՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ԵՎ ՆՐԱ ՏԱՐԱԾԱՇՐԱՐԱԾԱՇՐԱՐԱԾԱՇՐԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻՋԱՆԻՋԱՆԻՋԱՆԻ    

ԳՅՈՒՂԵՐԻ ԱԶԳԱԲՆԱԿՉՈՒԳՅՈՒՂԵՐԻ ԱԶԳԱԲՆԱԿՉՈՒԳՅՈՒՂԵՐԻ ԱԶԳԱԲՆԱԿՉՈՒԳՅՈՒՂԵՐԻ ԱԶԳԱԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՄՈՏԹՅԱՆ ՄՈՏԹՅԱՆ ՄՈՏԹՅԱՆ ՄՈՏ    
    

Գրիգորյան ՀասմիկԳրիգորյան ՀասմիկԳրիգորյան ՀասմիկԳրիգորյան Հասմիկ    
    Հարությունյան ԱրմինեՀարությունյան ԱրմինեՀարությունյան ԱրմինեՀարությունյան Արմինե    

    Ավագյան ՕֆելյաԱվագյան ՕֆելյաԱվագյան ՕֆելյաԱվագյան Օֆելյա        
    

 Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. հելմինթներ, տափակ որդեր, կլոր որդեր, 
հելմինթոզներ, վարակվածություն:  

 
Հելմինթներով պայմանավորված հիվանդությունները բավականին 

լայն տարածում ունեն աշխարհում: Ըստ Առողջապահության համաշ-
խարհային կազմակերպության ժամանակակից գնահատականի, երկրա-
գնդի բնակչության 90%-ը վարակված է աղիքային մակաբույծներով: Այդ 
մակաբույծների շարքում մեծ թիվ են կազմում հելմինթները: Կապված 
նրանց հասցրած վնասների, տարբեր երկրներում կատարել են ազգա-
բնակչության և ընտանի կենդանիների բազմաթիվ ուսումնասիրություն-
ներ և հետազոտություններ` այդ հելմինթների բացահայտման, դասա-
կարգման, նրանցով պայմանավորված հիվանդությունների ախտաբա-
նական յուրահատկությունները վերծանելու նպատակով: 

ՀՀ պետական քաղաքականության հիմնական նպատակներից մեկը 
նույնպես հանդիսանում է ազգաբնակչության առողջապահությունը՝ 
որպես ազգային անվտանգության կարևոր գործոն: Սրա հետ կապված՝ 
հատուկ կարևորություն է ձեռք բերում մակաբուծային հիվանդություննե-
րի բացահայտումը և դրանց դեմ պայքարի կազմակերպումը: Առողջա-
պահության համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) տվյալներով աշ-
խարհում ամեն տարի մահացող 50 մլն մարդկանցից ավելի քան 16 մլն-ի 
մահվան պատճառ են հանդիսանում ինֆեկցիոն և մակաբուծային հի-
վանդությունները: Այդ պատճառով ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի, ԱՀԿ-ի, 
ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամի ջանքերով իրականացվում են մի շարք 
ծրագրեր այդ հիվանդություններից առավել տարածվածների դեմ պայ-
քար կազմակերպելու համար:  

Ինչպես հայտնի է, շատ հելմինթների կենսական ցիկլը անցնում է 
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մարդկանց անմիջական մասնակցությամբ, որպես նրանց միջանկյալ 
կամ հիմնական տերեր: Մասնավորապես, տափակ որդերի տեսակները 
մարդուն անցնում են կաթնասունների, թռչունների կամ ձկների միջոցով, 
որոնք իրենց օրգանիզմում կուտակում և պահեստավորում են մեծ քանա-
կությամբ վարակունակ թրթուրներ: Հետևաբար, դրանք կարող են տա-
րածվել՝ վնաս հասցնելով ոչ միայն կենդանիներին, որոնք մեծ արժեք են 
ներկայացնում գյուղատնտեսության համար, այլև հանդիսանալ հելմին-
թոզների տարածման, դրանց բարդացման պատճառ՝ ամենայն լուրջ 
հետևանքներով:  

Հելմինթոզները մարդուն կարող են փոխանցվել ինչպես սպանդի են-
թարկված հիվանդ անասունի մսի օգտագործման միջոցով, երբ վերջինս 
բավարար ջերմամշակում չի անցել, այնպես էլ արտաքին միջավայրից 
(հող, ջուր, սնունդ, կենցաղային իրեր): 

Հելմինթոզները ունենում են բազմատեսակ պաթոլոգիական ազդե-
ցություն առողջության վրա՝ մասնավորապես մանկական տարիքում: 
Հելմինթոզներից շատերը չեն ունենում կործանարար ազդեցություն, սա-
կայն, ընթանալով խրոնիկական ձևով, հանդիսանում են երեխաների մոտ 
հոգեկան և ֆիզիկական զարգացման կանգի պատճառ, մեծահասակների 
աշխատունակության նվազման, օրգանիզմի արտահայտված ալերգի-
զացիայի, դիմադրողականության ճնշման պատճառ: Նրանք նպաստում 
են ուղեկցող երկրորդային ինֆեկցիոն և ոչ ինֆեկցիոն հիվանդություն-
ների զարգացմանը, բարդացնում և երկարաձգում են դրանց տևողու-
թյունը: Հետևաբար, կարևոր հետազոտություններից է անմիջականորեն 
մարդուն առնչվող հելմինթոզների ուսումնասիրումը և կանխարգելումը:  

 Չնայած, որ կան որոշակի հաջոզություններ հելմինթոզների հետա-
զոտման, բուժման ժամանակակից` գործիքային և շիճուկաբանական 
եղանակներ, այնուամենայնիվ, հելմինթոզներով ախտահարումը մեծ թիվ 
է կազմում աշխարհի բնակչության շրջանում: 

Հայաստանում հելմինթոզներով վարակվածությունը մարդկանց և 
կենդանիների մոտ նույնպես ուշադրության կենտրոնում է [1, 3-11; 2, 259-
363; 3, 95-97; 4, 3-10; 5,106-107]: Այստեղ հելմինթոլոգիայի, որպես գիտու-
թյան, արմատները ունեն գրեթե հարյուրամյա պատմություն:  

Հայաստանում հանդիպում են մարդու մակաբույծ 36 տեսակի որդեր 
(ՀՀ կառավարության 15 նոյեմբերի 2005 թ. N 2121 որոշում): Չնայած 
բժշկական լաբորատորիաներում, Հիվանդությունների վերահսկման և 
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կանխարգելման ազգային կենտրոնի տարածքային կենտրոններում կա-
տարվող հելմինթների բացահայտման աշխատանքների՝ ՀՀ տարածքում 
դրանց տեսակային և քանակական տարածվածության մասին ամբողջա-
կան և համակարգված տեղեկություններ չկան: 

Հայաստանի Հանրապետությունում hելմինթներով վարակվածու-
թյան վերաբերյալ կան բազմաթիվ հետազոտություններ [2, 259-363]: Սա-
կայն ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքի և Ստեփանավանի շրջանի 
համայնքներում մարդկանց հելմինթոֆաունայի ուսումնասիրության վե-
րաբերյալ աշխատանքներ գրեթե կատարված չեն: Որոշ մակաբույծ որդե-
րի հանդիպելիության վերաբերյալ Գուգարքի շրջանում բերված են 
տվյալներ Կ. Դիլանյանի աշխատանքում [5, 106-107]: 

Քաղաք Ստեփանավանում և հարակից գյուղերում 2012- 2016 թթ. -ին 
կատարված ուսումնասիրություններով փորձել ենք պարզել հելմինթնե-
րով վարակվածության ներկայիս պատկերը, բնակչության մոտ հանդի-
պող հելմինթների տեսակները, նրանցով վարակվածության աստիճանը 
և հիմնական պատճառները: Այդ նպատակով տվյալներ ենք վերցրել Հի-
վանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի 
Ստեփանավանի տարածքային կենտրոնից, Ստեփանավանի համաբու-
ժարանի լաբորատորիայից, Ստեփանավանի բժշկական կենտրոնի լաբո-
րատորիայից, ինչպես նաև Ստեփանավանի շրջանի Ամրակից, Գարգառ, 
Պուշկինո, Կողես, Գյուլագարակ, Հոբարձի, Կուրթան և Յաղդան հա-
մայնքների «Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն ՓԲԸ»-նե-
րի քարտադարաններից: Կատարվել են նաև բանավոր հարցումներ քա-
ղաքային և գյուղական բնակիչների շրջանում տափակ և կլոր որդերով 
ախտահարման մասին տեղեկություններ ստանալու նպատակով, հաշվի 
առնելով, որ նրանք ախտորոշման համար երբեք բուժհաստատություն-
ներ կամ լաբորատորիա չեն դիմել և, հետևաբար, տվյալ դեպքերը չեն 
գրանցվել ու հաշվառվել: Օգտագործել ենք նաև նշված շրջանում հել-
մինթների հայտնաբերման համար վեգետո - ռեզոնանսային թեսթավոր-
ման եղանակով կատարված հետազոտությունների տվյալները:  

Լաբորատոր պայմաներում հելմինթների հայտնաբերման համար 
բուժհաստատությունների լաբորատորիաներում կատարել ենք կղանքի 
մակրո- և միկրոհելմինթոսկոպիկ ուսումնասիրություններ: Ուսումնասի-
րության ենթակա փորձանմուշների մակրոսկոպիկ ուսումնասիրությունը 
կատարվել է զննման, նստեցման կամ մաղման եղանակներով: Այս եղա-
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նակներով հիմնականում հայտնաբերվել են մանր հելմինթներից՝ սրա-
տուտ, գաճաճ երիզորդ, իսկ առավել խոշոր չափեր ունեցող հելմինթնե-
րից՝ ասկարիդ, մազագլուխ, ժապավենաձև որդերի պրոգլոտիդներ: Կա-
տարել ենք նաև պերիանալ և ենթաեղունգային տարածքի պարունակու-
թյունների զննում: 

Հելմիթների ձվերի կամ թրթուրների հայտնաբերման համար օգտա-
գործել ենք միկրոհելմինթոսկոպիկ եղանակը: Այս դեպքում կիրառվել են 
Ֆյուլլեբորնի հարստացմնա եղանակը, Քալանթարյանի մեթոդը ֆլոտա-
ցիոն լուծույթի օգտագործմամբ [6, 71; 7,102-110]: Հիմնականում հայտնա-
բերվել են նեմատոդների, գաճաճ երիզորդի, եզան երիզորդի ձվեր:  

2012 թ.-ից մինչև 2016 թ.-ը ք. Ստեփանավանի և Ստեփանավանի 
շրջանի նշված ութ գյուղերի ընդհանուր բնակչության (29616 մարդ) միայն 
8.6% -ն է անցել հետազոտություն՝ (2549 մարդ): Հետազոտվածներից 
55.6%-ի մոտ (1416 մարդ) հայտնաբերվել են հելմինթներ, ընդ որում, վա-
րակվածությունը քաղաք Ստեփանավանում կազմել է 46.6 %, իսկ ութ 
գյուղերում համատեղ` 89 % (աղ. 1): Հելմինթոզներով վարակվածությունը 
գերակշռում էր մինչև 15 տարեկան երեխաների մոտ (62%): 

 
    Աղյուսակ Աղյուսակ Աղյուսակ Աղյուսակ 1. 1. 1. 1. Հելմինթներով վարակվածության աստիճանը 2012Հելմինթներով վարակվածության աստիճանը 2012Հելմինթներով վարակվածության աստիճանը 2012Հելմինթներով վարակվածության աստիճանը 2012----2016 2016 2016 2016 թթ.թթ.թթ.թթ.    

Ստեփանավանում և Ստեփանավանի շրջանումՍտեփանավանում և Ստեփանավանի շրջանումՍտեփանավանում և Ստեփանավանի շրջանումՍտեփանավանում և Ստեփանավանի շրջանում    

ԲնակավայրըԲնակավայրըԲնակավայրըԲնակավայրը    
ԲնակչությանԲնակչությանԲնակչությանԲնակչության    
թվաքանակըթվաքանակըթվաքանակըթվաքանակը    

ՀետազոտվածՀետազոտվածՀետազոտվածՀետազոտված    մարդկանցմարդկանցմարդկանցմարդկանց    
թվաքանակըթվաքանակըթվաքանակըթվաքանակը    

ՀելմինթներովՀելմինթներովՀելմինթներովՀելմինթներով    
վարակվածվարակվածվարակվածվարակված    
մարդկանցմարդկանցմարդկանցմարդկանց    
թվաքանակթվաքանակթվաքանակթվաքանակըըըը    

ԹիվԹիվԹիվԹիվ    %%%%    ԹիվԹիվԹիվԹիվ    %%%%    

ք. Ստեփանավան 23782 2011 8.45 937 46.6 

8 համայնքներ 5834 538 9.2 479 89 

համատեղ 29616 2549 8.6 1416 55.6 

 
Հավաքագրված տվյալների և կատարված ուսումնասիրությունների 

արդյունքում պարզվել է հելմինթների տեսակային կազմը և նրանցով վա-
րակվածության աստիճանը (աղ. 2, 3): Ստեփանավանում և Ստեփանա-
վանի շրջանի նշված ութ գյուղերում 2012-2016թթ. հայտնաբերվել են տա-
փակ որդերից՝ գաճաճ երիզորդ (Hymenolepis nana), անզեն կամ եզան 
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երիզորդ (Taeniarhynchus saginatus), խոզի երիզորդ (Taenia solium) և էխի-
նոկոկ (Echinococcus granulosus): Կլոր որդերից հայտնաբերվել են` ասկա-
րիդ (Ascrias lumbricoides), սրատուտ (Enterobius vermicularis) և մազա-
գլուխ (Trichocephalus trichiurus) : 

Ինչպես երևում է աղյուսակ 2–ից ք.Ստեփանավանի և նշված հա-
մայնքների բնակչության մոտ հանդիպել է տափակ որդերով վարակվա-
ծության 15 դեպք (0.5%)` 6- ը Ստեփանավանում, 9-ը՝ համայնքներում: 
Հայտնաբերվել է հիմենոլեպիդոզի 7 դեպք: Ստեփանավան քաղաքում 
այս հելմինթներով վարակվածությունը կազմել է հելմինթներով վարակ-
վածության ընդհանուր թվի 0.3 %-ը, իսկ համայնքներում՝ 0.8 %-ը (4 
մարդ): Հիմենոլեպիդոզի երկարատևությունը պայմանավորված է կրկնա-
կի աուտոինվազիայով : Չնայած, ըստ մեր ունեցած տվյալների, գաճաճ 
երիզորդ կրողների թիվը մեծ չէ, սակայն, իրականում այդ թիվը կարող է 
ավելի մեծ լինել, քանի որ ցածր ինվազիայի դեպքում կղանքում դրա 
ձվերի հայտնաբերումը ոչ միշտ է արդյունավետ:  

էխինոկոկոզի առկայությունը գրանցվել է միայն համայնքներից մե-
կում՝ Կուրթան համայնքում: Գրանցվել է ընդամենը 1 դեպք, որը բացա-
հայտվել է արյան շիճուկաբանական եղանակով՝ Երևանում: Այս զոոնոզ 
հելմինթոզի տարածումը սինանտրոպ կենդանիների շրջանում (ընտանի 
կենդանիներ, կրծողներ) ձևավորում է ինվազիայի անտրոպոուրգիական 
օջախ, որտեղ մարդը վարակվում է հելմինթներով ընտանի կենդանիներից: 

 
Աղյուսակ 2. Աղյուսակ 2. Աղյուսակ 2. Աղյուսակ 2. Տափակ որդերով վարակվածության աստիճանը Տափակ որդերով վարակվածության աստիճանը Տափակ որդերով վարակվածության աստիճանը Տափակ որդերով վարակվածության աստիճանը 

Ստեփանավան քաղաքի և համայնքների բնակչության շրջանումՍտեփանավան քաղաքի և համայնքների բնակչության շրջանումՍտեփանավան քաղաքի և համայնքների բնակչության շրջանումՍտեփանավան քաղաքի և համայնքների բնակչության շրջանում    

ՀելմինթիՀելմինթիՀելմինթիՀելմինթի    տեսակըտեսակըտեսակըտեսակը    
ՈւսումնասիրվածՈւսումնասիրվածՈւսումնասիրվածՈւսումնասիրված    
բնակավայրըբնակավայրըբնակավայրըբնակավայրը    

ՀելմինթներովՀելմինթներովՀելմինթներովՀելմինթներով    
    վարակվածությանվարակվածությանվարակվածությանվարակվածության    ստիճանըստիճանըստիճանըստիճանը    

ԹԹԹԹիվիվիվիվ    %%%%    

Hymenolepis nana  Ստեփանավան 
 Համայնքներ  

3 
4 

0.4 
0.6 

Taeniarhynchus 
saginatus 

 Ստեփանավան 
 Համայնքներ  

2 
2 

0.2 
0.4 

Taenia solium  Ստեփանավան 
 Համայնքներ 

1 
2 

0.1 
0.4 

Echinococcus 
granulosus 

 Ստեփանավան 
 Համայնքներ 

__ 
1 

__ 
0.2 
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Տենիարինխոզով հիվանդացությունը և՛ ք. Ստեփանավանում, և՛ 

նշված համայնքներում գրանցվել է երկուական մարդկանց մոտ, որը 
կազմում է այդ տարածքներում հելմինթներով վարակվածության, համա-
պատասխանաբար, 0.2 % և 0.4 %-ը: Ստեփանավանում գրանցվել է տե-
նիոզի մեկ դեպք` (0.1 %), իսկ համայնքներում՝ 2 (0.4 %):  

Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ինչպես Ստեփանավանում, 
այնպես էլ Ստեփանավանի շրջանի համայնքներում 2012-2016 թթ.-ների 
ընթացքում առավել բարձր է եղել վարակվածությունը կլոր որդերով, 
հատկապես, ասկարիդով, ինչը կազմել է համապատասխանաբար 94,7 % 
և 92 %: Ավելի քիչ է հանդիպել տրիխոցեֆալյոզը` 0,2 % և 0.6 %: Սրա-
տուոտով վարակված են եղել` Ստեփանավանում 41 մարդ (4.2 % ), գյու-
ղերում՝ 26 -ը (5.4 % ) ( աղ. 3.): 

 
Աղյուսակ 3.Աղյուսակ 3.Աղյուսակ 3.Աղյուսակ 3.    ԿլորԿլորԿլորԿլոր    որդերովորդերովորդերովորդերով    վարակվածությանվարակվածությանվարակվածությանվարակվածության    աստիճանըաստիճանըաստիճանըաստիճանը    ՍտեփանավանՍտեփանավանՍտեփանավանՍտեփանավան    

քաղաքիքաղաքիքաղաքիքաղաքի    ևևևև        համայնքներիհամայնքներիհամայնքներիհամայնքների    բնակչությանբնակչությանբնակչությանբնակչության    շրջանումշրջանումշրջանումշրջանում 
ՀելմինթիՀելմինթիՀելմինթիՀելմինթի    տեսակըտեսակըտեսակըտեսակը        ՈւսումնասիրվածՈւսումնասիրվածՈւսումնասիրվածՈւսումնասիրված    

բնակավայրըբնակավայրըբնակավայրըբնակավայրը    
ՀելմինթներովՀելմինթներովՀելմինթներովՀելմինթներով    

վարակվածությանվարակվածությանվարակվածությանվարակվածության    ստիճանըստիճանըստիճանըստիճանը    

ԹիվԹիվԹիվԹիվ    %%%%    

Ascarias 
lumbricoides 

Ստեփանավան 
համայնքներ 

887 
441 

91.1 
92 

Enterobius 
vermicularis 

Ստեփանավան 
համայնքներ 

41 
26 

4.2 
5.4 

Trichocephalus 
trichiurus 

Ստեփանավան 
համայնքներ 

2 
3 

0.2 
0.6 

        
Ինչպես հայտնի է, նշված կլոր որդերի թրթուրները մինչև ինվազիոն 

աստիճանի հասնելը ապրում են ձվերում և սրանցով մարդկանց վարա-
կումը կատարվում է պերօրալ ճանապարհով, փոխանցվելով հողի, ջրի և 
արտաքին միջավայրի տարբեր առարկաների միջոցով, որոնք աղտոտ-
ված են գեոհելմինթների ձվերով:  

Հաշվի առնելով այն փաստը, որ ասկարիդի ձվերը բարենպաստ 
պայմաններում կարող են գոյատևել մինչև 10 տարի, քաղցրահամ ջրե-
րում` մինչև 1 տարի, իսկ մազագլխի ձվերը ավելի կենսունակ են ինտեն-
սիվ արևային ճառագայթման պայմաններում [4], ապա բացատրելի է Լո-
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ռու մարզում, մասնավորապես Ստեփանավանում և նշված համայքնե-
րում ասկարիդոզի և տրիխոցեֆալոզի տարածվածությունը, քանի որ այս 
տարածաշրջանում բնակլիմայական պայմանները (օդի միջին ջերմաս-
տիճանը ձմռանը 5.2 °C է, ամռանը՝ 23 °C, օդի հարաբերական խոնավու-
թյունը՝ 45-80 %) բարենպաստ են այդ ձվերի գոյատևման համար: 

Ստեփանավան քաղաքում և նշված ութ գյուղերում հելմինթոզների 
տարածվածությունը պայմանավորված է մի շարք պատճառներով ու փո-
խանցման տարատեսակ եղանակներով: Հատկանշական է, որ ասկարի-
դոզով, էնտերոբիոզով վարակվածությունը գերակշռում է մյուս հայտնա-
բերված տեսակների նկատմամբ (հիմնականում մինչև 14 տարեկան երե-
խաների մոտ): 

Եթե նախկինում սոցիալական գործոններից ելնելով (եկամտի ստա-
բիլ աղբյուր, միջին կենսամակարդակ) ազգաբնակչությունը ավելի հա-
ճախ էր օգտագործում միս և մսամթերք, ներկայումս այդ սննդամթերքնե-
րի օգտագործումը որոշ չափով նվազել է: Դա կարող էր որոշակիորեն 
ազդել տենիոզով և տենիարինխոզով վարակվածության ցուցանիշների 
վրա: Մյուս կողմից, այս հելմինթոզների ցածր ցուցանիշը դեռևս չի նշա-
նակում, որ խնդիրը էական չէ, քանի որ շատ դեպքերում վարակված 
մարդը չի կասկածում իր օրգանիզմում հելմինթների գոյության մասին և 
չի դիմում բժկի: 

Գյուղական վայրերում, որտեղ զարգացած է անասնապահությունը, 
այս հելմինթոզներով վարակվածությունը ավելի մեծ թիվ է կազմում, քան 
քաղաքային բնակավայրերում: Անասնապահների մոտ վարակման հավա-
նականությունը առավել մեծ է: Սա, ըստ վիճակագրության, պայմանա-
վորված է ընդհանուր կենսակերպի, ցածր սանիտարահիգիենիկ պայման-
ների, անասնագոմերի ու անասունների խնամքի ցածր մակարդակով:  

Ստեփանավանում և Ստեփանավանի շրջանի գյուղերում հելմին-
թոզների դեմ կատարվող պրոֆիլակտիկ աշխատանքները դեռևս բավա-
րար մակարդակով չեն իրականացվում, և բնակչությանը չեն ապահո-
վագրում այդ վարակումներից: Անշուշտ, այդ աշխատանքները կարիք 
ունեն կատարելագործվելու, քանի որ կարևոր նշանակություն ունի հել-
մինթոզների կանխարգելումը: 
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СТЕПЕНЬ ЗАРАЖЕННОСТИСТЕПЕНЬ ЗАРАЖЕННОСТИСТЕПЕНЬ ЗАРАЖЕННОСТИСТЕПЕНЬ ЗАРАЖЕННОСТИ    НАСЕЛЕНИЯНАСЕЛЕНИЯНАСЕЛЕНИЯНАСЕЛЕНИЯ    
Г.Г.Г.Г.    СТЕПАНАВАНСТЕПАНАВАНСТЕПАНАВАНСТЕПАНАВАНАААА    И БЛИИ БЛИИ БЛИИ БЛИЗЛЕЖЗЛЕЖЗЛЕЖЗЛЕЖААААЩЩЩЩИХ СИХ СИХ СИХ СЁЁЁЁЛЛЛЛ    ГЕЛЬМИНТАМИГЕЛЬМИНТАМИГЕЛЬМИНТАМИГЕЛЬМИНТАМИ    

    
Григорян АсмикГригорян АсмикГригорян АсмикГригорян Асмик    

    Арутюнян АрминеАрутюнян АрминеАрутюнян АрминеАрутюнян Армине    
    Авагян ОАвагян ОАвагян ОАвагян Офелияфелияфелияфелия    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: гельминты, плоские черви, круглые черви, гельмин-

тозы, зараженность. 
В статье представлены данные исследований зараженности населения 

г. Степанавана и восьми близлежащих сёл гельминтами, проведенные в те-
чение 2012-2016 гг. Выявлены ленточные и круглые черви: свиной, бычий, 
карликовый цепни, эхинококк, аскариды, острицы и власоглав, общая 
зараженность которыми составляла 55,6% населения. В соответствующих 
таблицах представлены видовой состав выявленных гельминтов и степень 
зараженности ими в указанных районах. 

 
 
 

THE LEVEL OF INFECTITHE LEVEL OF INFECTITHE LEVEL OF INFECTITHE LEVEL OF INFECTIONOF OF THE POPULATIONOF OF THE POPULATIONOF OF THE POPULATIONOF OF THE POPULATION ON ON ON     
BY HELMINITHES IN STBY HELMINITHES IN STBY HELMINITHES IN STBY HELMINITHES IN STEPANAVANEPANAVANEPANAVANEPANAVAN    AND NEARBY VILLAGESAND NEARBY VILLAGESAND NEARBY VILLAGESAND NEARBY VILLAGES    

    
    Grigoryan HasmikGrigoryan HasmikGrigoryan HasmikGrigoryan Hasmik    

    Harutyunyan ArmineHarutyunyan ArmineHarutyunyan ArmineHarutyunyan Armine    
    Avagyan OAvagyan OAvagyan OAvagyan Opheliapheliapheliaphelia 

SummarySummarySummarySummary    
Key Words:Key Words:Key Words:Key Words: helminthes, flatworms,    roundwarms, helminthiasis, infection. 
The article presents data of researches of population in Stepanavan town 

and eight nearby villages infected by helminthes during 2012-2016. Flatworms 
and roundwarms are relvealed: Taenia solium, Taeniarhynchus saginatus, 
Hymenolepis nana, Echinococcus granulosus, Ascrias lumbricoides, Enterobius 
vermicularis and Trichocephalus trichiurus - 55,6% of the population were 
mainly infected by them. Identified species of composition helminthes and the 
level of infestation by them in these regions are presented in appropriate tables. 

        


