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Ուսումնասիրվել են 10 տեսակի սողունների ներքին մակաբույծները: Հայտ-

նաբերվել են 2 դասի պատկանող հելմինթներ` կլոր (Nematoda) և ժապավենաձև 

(Cestoda) որդեր: Հետազոտվել է վարակվածության էքստենսիվությունը և ինտենսի-

վությունը: 

 
Սողուններ ( հելմինթներ ( վարակվածության էքստենսիվություն և  

ինտենսիվություն 
 

Исследованы эндопаразиты десяти видов рептилий. Обнаруженные гель-
минты принадлежат к двум классам: круглые (Nematoda) и ленточные (Cestoda) 
черви. Изучалась также степень зараженности этими гельминтами (экстенсив-
ность) и частота их  встречаемости (интенсивность). 

 
Рептилии – гельминты – экстенсивность и интенсивность инвазии 
 

Endoparasites of 10 reptiles species were studied. Two classes of helminthes   
(Nematoda and Cestoda) were found. Extensity and intensity of infection were investigated. 

 
Reptiles – helminthes – extensity and intensity of infection 

 
Հայաստանի կենդանական աշխարհն ընդգրկում է 53 տեսակի սողուններ, 

որոնք զբաղեցնում են գրեթե բոլոր կենսախորշերը` հանդիսանալով բազմազան կեն-

սացենոզների բաղկացուցիչ տարր: Հայտնի է, որ մի շարք կաթնասունների և թռչուն-

ների վարակումը հելմինթներով տեղի է ունենում սողունների միջոցով, որոնք իրենց 

օրգանիզմում կուտակում և պահեստավորում են մեծ քանակությամբ վարակունակ 

թրթուրներ [2, 7, 9]: Ուստի սողունները բնության մեջ ունեն բավական մեծ հա-

մաճարակաբանական նշանակություն:  

Հայաստանի սողունների հելմինթոֆաունայի վերաբերյալ տվյալները սակավ են: 

Հայտնի աշխատանքները վերաբերում են Հայաստանի ժայռային մողեսների և որոշ 

օձերի հելմինթոֆաունային [1, 2, 3, 7, 9]: ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կեն-

դանաբանության ամբիոնում այս թեմային վերաբերվող հետազոտություններ ոչ պար-

բերաբար իրականացվել են սկսած 1997 թ.-ից [5, 6, 8] և շարունակվում են առ այսօր:  

Այս աշխատանքի նպատակն է եղել ուսումնասիրել սողունների հելմինթոֆաու-

նան և նրանց վարակվածության աստիճանը, փորձել բացահայտել վարակման 

ուղիները: 

Նյութը հավաքվել է 2009-2010 թթ. ապրիլ-հոկտեմբեր ամիսների ընթացքում Հա-

յաստանի որոշ տարածքներից (Լոռու, Կոտայքի, Տավուշի, Գեղարքունիքի մարզերից և 

Երևանից): Ընդհանուր առմամբ հետազոտվել են 10 տեսակի պատկանող 62 

առանձնյակներ (ժայռային մողեսներ (Darevskia nairensis, D. portschinskii, D. raddei, D. 

unisexualis, D. valentini), Շտրաուխի մողեսիկ (Eremias strauchi), դեղնափորիկ (Pseu-

dopodus apodus), կարմրափոր սահնօձ (Coluber schmidthi), պղնձօձ (Coronella austriaca) և 

գյուրզա (Macrovipera lebetina):::: 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՈՐՈՇ ՍՈՂՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵԼՄԻՆԹՈՖԱՈՒՆԱՆ 
 
Կենդանիները ենթարկվել են ամբողջական հելմինթոլոգիական հերձման: Հե-

տազոտվել են աղիները, մարմնի խոռոչը, լյարդը, թոքերը և սիրտը: Հայտնաբերված 

կլոր և ժապավենաձև որդերը, որոշ ժամանակ պահվել են ջրում մկանները թուլացնելու 

նպատակով, որից հետո ֆիքսվել են էթանոլի 70 %-անոց լուծույթում: Կլոր որդերը 

դրվել են գլիցերինի կամ կաթնաթթվի մեջ` թափանցիկություն ձեռք բերելու համար: 

Ժապավենաձև որդերը ներկվել են շիբային (ալյումինային) կարմինով, որից հետո 

ավելացվել է մի քանի կաթիլ HCl պարունակող 70 %-անոց  էթանոլ` ավելորդ ներկը 

հեռացնելու նպատակով: Ապա հելմինթները ջրազրկվել են էթանոլի 70, 70 և 96 %-անոց 

լուծույթներով, պարզեցնելու համար դրվել մեխակի յուղի և ի վերջո` բալզամի մեջ: 

Ֆիքսված որդերից պատրաստված մշտական և ժամանակավոր պատրաստուկները 

դիտվել են երկակնային մանրադիտակի տակ: Կատարվել են որդերի ձևաբանական 

չափումներ: Որոշումն իրականացվել է Շառպիլոյի «ԽՍՀՄ-ի ֆաունայի սողունների 

մակաբույծ որդերը» ուղեցույցով [7]:  

Հետազոտության արդյունքները ներկայացված են աղյուսակում: 
 

²ÕÛáõë³Ï 1.Ð³Û³ëï³ÝÇ ëáÕáõÝÝ»ñÇ í³ñ³Ïí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ñ»ÉÙÇÝÃÝ»ñáí 
 

NematodaNematodaNematodaNematoda    (%)(%)(%)(%)    CestodaCestodaCestodaCestoda    (%)(%)(%)(%)    

Սողունի տեսակՍողունի տեսակՍողունի տեսակՍողունի տեսակըըըը    

ԱռանձԱռանձԱռանձԱռանձ----

նյակնյակնյակնյակներներներներիիիի    

քանակքանակքանակքանակըըըը 

ՀելմինՀելմինՀելմինՀելմին----

թի տեթի տեթի տեթի տե----

ղայնաղայնաղայնաղայնա----            

ցումցումցումցումըըըը    
¾  Æ  ¾  Æ  

Darevskia nairensis 

Darevskia portschinskii 
Darevskia raddei 

Darevskia unisexualis 
Darevskia valentini 

Eremias schtrauchi 
Pseudopodus apodus 

Coluber schmidthi 

Coronella austriaca 
Macrovipera lebetina 

17 

7 

22 

4 

4 

2 

2 

1 

1 

2 

Աղիներ 

Աղիներ 

Աղիներ 

— 

— 

— 

Աղիներ 

— 

— 

Աղիներ 

29.4 
28.6 
23 
¨ 
¨ 
¨ 

100 
¨ 
¨ 
¨ 

1-3 
1 

2-3 
¨ 
¨ 
¨ 

60-
70 
¨ 
¨ 
¨ 

¨ 
¨ 
¨ 
¨ 
¨ 
¨ 
¨ 
¨ 
¨ 

50 

¨ 
¨ 
¨ 
¨ 
¨ 
¨ 
¨ 
¨ 
¨ 
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Է ( վարակվածության էքստենսիվությունն է (վարակված առանձնյակների  

թվաքանակի հարաբերությունը ուսումնասիրված առանձնյակների թվաքանակին` 

արտահայտած %-ով),  

Ի ( վարակվածության ինտենսիվությունը (1 առանձնյակի օրգանիզմում  

հայտնաբերված հելմինթների քանակը): 
 
 

Աղ. 1-ից երևում է, որ բոլոր հելմինթները տեղայնացված են եղել աղիներում: 

Հելմինթներով վարակված էին 3 տեսակի ժայռային մողեսներ և դեղնափորիկը: D. 
nairen-sis-ի ուսումնասիրված 17 առանձնյակներից վարակված էին եղել 7-ը (Է=29.4%), 

D. portschinskii (ի 5 առանձնյակներից` 2-ը (է=28.6%), D. raddei-ի 22 առանձնյակներից` 

5-ը (Է=23%): Հետազոտված բոլոր ժայռային մողեսների 54 առանձնյակներից վա-

րակված էին եղել 12-ը (Է=22.2%): Դեղնափորիկի վարակվածության էքստենսիվու-

թյունը կազմել է 100%: Ժայռային մողեսները և դեղնափորիկը վարակված էին կլոր 

որդերով, որոնց ինտենսիվությունը ժայռային մողեսների համար կազմել է 1-3, իսկ 

դեղնափորիկի համար` 60-70: Գյուրզաներից մեկը վարակված էր ժապավենաձև 

որդերով, որոնց քանակը ստույգ հաշվել չի հաջողվել, քանի որ ոչ բոլոր սկոլեքսները` 

գլխիկներն են հայտնաբերվել: 

Հայտնաբերված բոլոր կլոր որդերը գեոհելմինթներ են, որոնց ձվերի զարգացումն 

ընթանում է հողում [4]: Ենթադրում ենք, որ սողունների վարակումը կլոր որդերով տեղի է 

ունենում հողի հետ անմիջական շփման միջոցով:  

Հայտնի է, որ ժապավենաձև որդերի զարգացումն ընթանում է միջանկյալ տիրոջ 

մասնակցությամբ [4], ուստի գյուրզայի վարակվածությունը սեռահասուն    ժապավենաձև 

որդերով  վկայում է այն մասին, որ կենդանին սնվել է միջանկյալ տերերով (երկկենցաղ, 

կրծող, թռչուն), որոնց օրգանիզմում մակաբուծում են հելմինթի թրթուրային փուլերը:  

Մեր կողմից հետազոտված նյութում բացակայում են ծծող և կարթագլուխ որ-

դերը, ինչը վկայում է այն մասին, որ ուսումնասիրված առանձնյակների կերաբաժնում 

բացակայում են նշված մակաբույծների միջանկյալ տերերը:   
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Ն.Հ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ, Լ.Կ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 

 
  

 

             Նշենք, որ ծծող որդերի միջանկյալ տերեր են հանդիսանում որոշ փափկա-

մարմիններ, հոդվածոտանիներ և ձկներ, իսկ կարթագլուխներինը` մի շարք բզեզներ, 

ջրային անողնաշարներ և ցամաքային խեցգետնակերպեր [4]: Այնինչ, համաձայն 

գրական տվյալների, Հայաստանի այլ տարածքներից բռնված մողեսներին բնորոշ են 

նաև նշված 2 դասի (ծծող և կարթագլուխ որդեր) հելմինթները [6, 8]: Մեր նյութում 

վերջիններիս բացակայությունը, հավանաբար, կապված է այն հանգամանքի հետ, որ 

նյութը հավաքվել է առավել չոր տարածքներից, որտեղ սակավ են կամ բացակայում են  

ծծող և կարթագլուխ որդերի միջանկյալ տերերը: 
Այսպիսով, ուսումնասիրված սողուններից վարակված են եղել D. nairensis,           

D. portschinskii, D. raddei, Pseudopodus apodus և Macrovipera lebetina տեսակները: Հայտ-

նաբերված հելմինթների մեծամասնությունը կլոր որդեր էին: Իրականացվել են հելմին-

թների տեսակային որոշման նախնական աշխատանքներ: Հելմինթների հայտնա-

բերված տեսակային կազմից նշենք Parapharingodon skrjabini-ն և Spauligodon saxicola-ն: 

Հելմինթների ուսումնասիրությանը վերաբերվող աշխատանքները շարունակվում են: 
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