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Ի՞նչ է պարբերական 
հիվանդությունը:
Պարբերական հիվանդությունը  (ՊՀ/FMF) ժառանգական աուտոբորբոքային հիվանդություն 
է, որը բնութագրում է ջերմության բարձրացման կրկնվող նոպաներով, բորբոքումներով և 
ցավերով: Որոշ հիվանդներ առաջին անգամ նոպաներ են ունենում արդեն վաղ մանկության 
շրջանում: 80–90 % դեպքերում հիվանդությունն առաջին անգամ դրսևորվում է 20 
տարեկանից ցածր տարիքի հիվանդների մոտ1,2:

Որո՞նք են ախտանիշները:
ՊՀ/FMF-ի նոպաները սովորաբար շատ կարճ են և տեղի են ունենում մոտավորապես 1–3 
օրվա ընթացքում: Նոպաների հաճախականությունը կարող է մեծապես տարբեր լինել, 
բայց սովորաբար հիվանդների մոտ նոպաների միջև որևէ ախտանիշներ չեն դրսևորվում: 
Պարբերական հիվանդությունը ուղեկցվում է հետևյալ ախտանիշներով.

• Ջերմության բարձրացում (վաղ մանկության տարիքում 
դա կարող է լինել միակ ախտանիշ)

•  Ցավեր որովայնում և (կամ) կրծքավանդակում
• Հոդացավեր և հոդերի այտուցվածություն (օրինակ՝ 

ծնկային, սրնքաթաթային կամ դաստակի 
հոդերում)

• Մաշկային ծածկույթի ծանր, ցավոտ 
կարմրություն (հաճախ ոտնաթաթերի և 
(կամ) սրունքի շրջանում)

Ախտանիշների և նոպաների տեսակը, 
ծանրությունը և տևողությունը մեծապես 
տարբերվում են հիվանդից հիվանդ, ինչպես 
նաև կարող են տարբեր լինել դեպքից դեպք, 
ներառյալ նույն երեխայի մոտ:

Պարբերական հիվանդությունը նման կերպ է 
դրսևորվում երեխաների և 
մեծահասակների մոտ, բայց որոշ 
ախտանիշեր, օրինակ՝ արթրիտը (հոդերի 
բորբոքում) կամ միոզիտը, ավելի 
տարածված են երեխաների մոտ: 

Եթե  պարբերական հիվանդությունը չբուժել, 
ապա կարող է առաջանալ ամիլոիդոզը 
(հիվանդություն, երբ անլուծելի 
սպիտակուցները կուտակվում են 
երիկամներում, ինչը հանգեցնում է 
երիկամների վնասվածքին): 

Որքանո՞վ է տարածված ՊՀ-ն:
Պարբերական հիվանդությունը հազվագյուտ հիվանդություն է, որով 
արևմտյան երկրներում 100 000 մարդուց տառապում է մոտավորապես 
2,5 մարդ:  
Այն առավել հաճախ հանդիպում է հայերի, սեֆարդական, արաբական 
և թուրքական ծագում ունեցող մարդկանց շրջանում: Այս էթնիկ 
խմբերին պատկանող 1 000 հոգուց մոտավորապես 1–2-ը տառապում 
են պարբերական հիվանդությամբ:

Ինչո՞վ է դա պայմանավորված:
Պարբերական հիվանդությունը ժառանգական հիվանդություն է, որի 
դեպքում Միջերկրածովյան տենդի գենի (MEFV) արատը (մուտացիան) 
հանգեցնում է մարմնի անվերահսկելի բորբոքային պրոցեսների:

Բոլոր հիվանդների 70–80 %-ի մոտ MEFV գենում փոփոխությունը 
փոխանցվում է ռեցեսիվ ձևով: Հիվանդության դրսևորման համար 
անհրաժեշտ է մուտացված գենի երկու օրինակ:

Դա նշանակում է, որ եթե ախտորոշվել է պարբերական հիվանդություն, 
մեծ հավանականություն կա, որ ընտանիքի այլ անդամներն ունեն այդ 
հիվանդությունը կամ դրա կրողներն են: 

Պարբերական հիվանդությունը ախտորոշվում է ախտանիշների հիման 
վրա և որոշ դեպքերում կարող է հաստատվել գենետիկ անալիզի 
միջոցով1,2: 



Հիվանդության ազդեցությունը 
առօրյա կյանքի վրա
ՊՀ-ով հիվանդների վիճակը հաճախ տարիքի հետ բարելավվում է, և համապատասխան 
բուժման դեպքում հիվանդների մեծ մասը կարող է նորմալ կյանք վարել:

Չնայած բուժման հաջող արդյունքներին, ՊՀ-ն անբուժելի հիվանդություն է: Հիվանդներն 
իրենց կյանքի ընթացքում ստիպված են լինում դեղեր ընդունել ՊՀ-ի բուժման համար:  
Այդ պատճառով կարևոր է հաստատել սերտ և վստահելի հարաբերություններ բուժող 
բժիշկների հետ` ՊՀ-ով հիվանդի կյանքը հեշտացնելու և նրա ընդհանուր ինքնազգացումը 
բարելավելու համար:

Տենդի հաճախակի նոպաները, բորբոքային պրոցեսներն ու ցավերը երբեմն կարող են 
բացասաբար ազդել հիվանդների ընտանեկան և սոցիալական կյանքի վրա:  
Նրանք ստիպված են բացակայել աշխատավայրում կամ բաց թողնել դասերը 
ուսումնական հաստատությունում: Հիվանդությունը բացասաբար է ազդում նաև նրանց 
հուզական վիճակի վրա: 

Ի՞նչ է սպասում ձեզ:
ամենօրյա գործունեություն։ համապատասխան բուժման դեպքում ՊՀ-ն չպետք 
է խանգարի ամենօրյա գործունեությանը, ընդհանուր առմամբ, հիվանդը կարող է 
շարունակել վարել իր սովորական ապրելակերպը: Այնուամենայնիվ, ՊՀ-ի նոպայի 
դեպքում դուք պետք է որոշ չափով հարմարվեք հանգամանքներին, օրինակ՝ գործերն 
ավելի դանդաղ կատարեք, ավելի հաճախ հանգստանաք, հրաժարվեք որոշ սոցիալական 
պարտավորությունների կատարումից:

Սպորտով/ֆիզիկուլտուրայով զբաղվելը խորհուրդ է տրվում ՊՀ ունեցող անձանց, 
սակայն սպորտային մարզումների տեսակը պետք է համապատասխանեցվի հիվանդի 
անհատական  հատկություններին, օրինակ, հոգնածության դեպքում քայլքով զբաղվելը 
գերադասելի է վազքից, իսկ լողով զբաղվելուց պետք է խուսափել մաշկային ծածկույթի 
կարմրության դեպքում: 

Դպրոց/աշխատանք:ՊՀ-ի նոպաները կարող են հանգեցնել գրիպանման ախտանիշների: 
Անհրաժեշտության դեպքում հիվանդին մի քանի օրով նշանակվում է անկողնային 
ռեժիմ: Այնուամենայնիվ, համապատասխան բուժման դեպքում ՊՀ-ն չի հանգեցնում 

հետևանքների, որոնք բացասաբար են ազդում հիվանդի կրթական 
գործընթացի և մասնագիտական գործունեության վրա: Ընդհանուր 

առմամբ, բացասական հետևանքների մակարդակը կախված 
է կոնկրետ հիվանդի անհատական   հատկություններից և 

ունակություններից: Խորհրդատվությունների ընթացքում 
հիվանդը և համապատասխան բժշկական մասնագետները 

պետք է համատեղ որոշում կայացնեն այն բանի 
վերաբերյալ, թե ինչ բացասական ազդեցություն 

կարող է ունենալ հիվանդությունը հիվանդի 
կրթական գործընթացի/մասնագիտական 
գործունեության վրա և այն բանի 
վերաբերյալ, թե ինչ նա պետք է ձեռնարկի 
հետագայում:

Ի՞նչ կարող եմ անել?
Ցավերը թեթևացնելու համար.
Բոլոր մարդկանց, հատկապես ՊՀ ունեցողների համար կարևոր են առողջ 
ապրելակերպը, ներառյալ քնի հստակ ռեժիմի պահպանումը, առողջ սննդակարգն ու 
հուզական բարեկեցությունը պահպանելուն ուղղված ակտիվ գործունեությունը, որոնք 
թույլ կտան ոչ միայն բարձրացնել տրամադրությունը, այլ նաև խուսափել սթրեսային 
իրավիճակներից: Պետք է խուսափել սթրեսային իրավիճակներից, հիպոթերմիայից՝ 
մարմնի ջերմության նվազումից, ճարպերով հարուստ սնունդ ուտելուց և վարակիչ 
հիվանդություններից, քանի որ հայտնի է, որ դրանք պարբերական հիվանդության 
նոպաներ են առաջացնում: Այնուամենայնիվ, ՊՀ-ի նոպաներ կարող են առաջանալ 
նաև անկախ հիվանդությունը առաջացնող նման հանգամանքներից, ուստի առաջին 
հերթին ճիշտ սնունդը և առողջ քունը, կարևոր են կյանքը վայելելու և երջանիկ լինելու 
համար: 

Կյանքի առավելագույն բարձր 
որակի պահպանում.
Ախտորոշելն առաջին քայլն է պարբերական հիվանդության 
ավելի լավ ընկալման և համապատասխան բուժման 
ուղղությամբ: Ճիշտ մոտեցման դեպքում հնարավոր է 
պահպանել հիվանդի կյանքի բարձր որակը: 



Ընտանիքի և ընկերների աջակցությունը ամրացնելու 
համար. 
Հաղորդակցությունը առավել կարևոր գործոնն է: Տեղեկացրեք ընտանիքին և 
ընկերներին, թե ինչ է ՊՀ-ն և ինչ է նշանակում ապրել այս հիվանդության հետ: Եղեք բաց 
հաղորդակցության համար և կիսվեք ձեր փորձով ՊՀ-ով ապրելու մասին՝ աջակցություն 
և փոխըմբռնում ստանալու համար:

Փոխել ապրելակերպը. 
ՊՀ ունեցող մարդիկ կարող են շարունակել սովորել, աշխատել, մարզվել և լինել 
սոցիալապես ակտիվ: Պարբերական հիվանդության ախտանիշների դրսևորման 
դեպքում անհրաժեշտ է միայն մի փոքր փոփոխել ապրելակերպը` դրանք հաշվի 
առնելով, և գործել որոշակի ճկունությամբ. ժամանակ առ ժամանակ անցեք հեռավար 
ուսուցման կամ հեռակա աշխատելուն տանը, ինտենսիվ ուժասպառ մարզումներից 
անցեք ավելի թեթևներին, հանդիպեք ընկերների հետ հանգիստ միջավայրում:

Կյանքն ավելի լավը դարձնել․
ՊՀ-ն ազդում է կենսակերպի վրա, բայց ՊՀ-ով ապրող մարդիկ չպետք է հուսահատվեն, 
նրանք պետք է երազեն, ծիծաղեն և ձգտեն հասնել իրենց նպատակներին:

Հիշեք. ձեր բժիշկները, անհրաժեշտության դեպքում, կարող են օգնություն ցուցաբերել 
հետագայում:

newsarmenia.am  

Periodic Fevers www.periodicfevers.com հղումներով։

Ընտանեկան միջերկրածովյան տենդի գծով խմբեր Facebook սոցիալական 

ցանցում

Որտե՞ղ կարող եմ ավելին 
իմանալ FMF-ի մասին:

Աուտոբորբոքային հիվանդությունների, 
ներառյալ ՊՀ-ի վերաբերյալ լրացուցիչ 
տեղեկությունների համար այցելեք



Օգտագործված պատկերները իրական հիվանդների պատկերներ չեն: Նյութը մշակվել է 
«Նովարտիս Ֆարմա» ՍՊԸ-ի աջակցությամբ` հիվանդության վերաբերյալ հիվանդների 
տեղեկացվածությունը բարձրացնելու նպատակով:  Այս նյութի տեղեկատվությունը չի 
փոխարինում առողջապահության մասնագետի խորհրդատվությանը: Դիմեք ձեր բժշկին:

137175/GenMed/11.20/1
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