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ՀԵՄՈՍՏԱԶԻ ԵՎ  ԹՐՈՄԲՈԶԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԴԵՂԵՐ 

 

Օրգանիզմում գործում է կարգավորված հեմոստազի համակարգ, որը 

պահպանում է արյան հեղուկ, մակարդուկներից զերծ վիճակը նորմալ 

անոթներում, իսկ վնասվածքների  ժամանակ արագ առաջացնելով  

տեղային խցաններ կասեցնում է արյունահոսությունը:  Թրոմբոզը`  

ախտաբանական վիճակ է, հեմոստազի  ֆիզիոլոգիական մեխանիզմի 

չափազանց ակտիվացման հետևանք, ինչը կարող է ավարտվել 

թրոմբագոյացմամբ անոթի լուսանցքում: Կարևոր է նաև ֆիբրինոլիզը 

(թրոմբալուծարումը), որի գործընթացը իրականանում է մակարդման 

կասկադին զուգահեռ:  Կախված օրգանիզմի համապատասխան 

իրավիճակներից  հեմոստազի և ֆիբրինոլիզի ֆիզիոլոգիական 

հավասարակշռությունը կարող է խախտվի և գերիշխի մեկը կամ մյուսը, 

համապատասխանաբար առաջացնելով արյունահոսություն կամ 

թրոմբագոյացում անոթի լուսանցքում: 

Հեմոստազի հաջորդական գործընթացին մասնակցում են` 

արյունատար անոթները, արյան ձևավոր տարրերը և պլազմայի 

ֆերմենտները: 

Հեմոստազի հաջորդականությունը ներառում է հետևյալ հիմնական 

գործընթացները` 

1. Անոթասեղմում: Վնասվածքի դեպքում անմիջապես զարգացող 

անոթասեղմումը անոթի անհապաղ հեմոստատիկ պատասխանն է, որը 

ներառում է նեյրոհումորալ գործոններ (ռեֆլեկտոր սիմպաթիկ դրդում) մի 

կողմից, և մյուսից` էնդոթելինի ձերբազատում ակտիվացած էնդոթելից, 
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որոնք սահմանափակում են արյան սկզբնական կորուստը և 

նախապարաստում հետագա գործընթացները: 

2. Առաջնային կամ անոթա-թրոմբոցիտային հեմոստազ:  Վնասվածքի 

ժամանակ մերկացած ենթաէնդոթելային հիմքը  նպաստում է 

թրոմբոցիտների ադհեզիայի և ակտիվացման գործընթացներին: 

Թրոմբոցիտները ձևափոխվում են, ապահատիկավորվում և տեղափոխվում 

դեպի էնդոթելի վնասված  հատվածը: Ձերբազատված գործոնների 

մասնակցությամբ զարգանում է թրոմբոցիտների ագրեգացիա, որն 

ավարտվում է  առաջնային հեմոստատիկ խցանի գոյացմամբ: Վերջինս 

ապահովում է արյունահոսության դադարեցումը փոքր տրամագծի 

անոթներում: 

3. Երկրորդային  հեմոստազ  (մակարդման կասկադ): Մասնակցում են 

հյուսվածքային գործոնը, ակտիվացված թրոմբոցիտները, էնդոթելային 

բջիջները, հրահրելով մակարդման կասկադի սկիզբը: Կասկադի 

կարևորագույն պահն է թրոմբինի ակտիվացումը, ինչը խթանում է 

ֆիբրինոգենից ֆիբրինի գոյացումը: Ֆիբրինը պոլիմերացվում է վնասվացքի 

շրջակայքում, առաջացնելով երկրորդային հեմոստատիկ խցանի 

գոյացումը: 

4. Ֆիբրինոլիզ: Մասնակցում են բնական հակամակարդման և 

թրոմբալուծարման գործոնները, որոնք սահմանափակում են հեմոստազի 

գործընթացը անոթի վնասվածքի շրջակայքում: Դրանցից են` 

հյուսվածքային պլազմինոգենի խթանիչը (t-PA), որն ակտիվացնում է 

ֆիբրինոլիզը, թրոմբոմոդուլինը (թրոմբինի ընկալիչ, թրոմբոմոդուլին + 

թրոմբին կոմպլեքսը, ապակտիվացնելով  թրոմբինը, կասեցնում է 
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ֆիբրինոգենից ֆիբրինի գոյացումը), պրոստացիկլինը (PGI2, անոթալայնիչ 

և հակաագրեգանտային գործոն) և հեպարինանման մոլեկուլները 

(հակամակարդիչ գործոն):  

 

Առաջնային կամ անոթա-թրոմբոցիտային հեմոստազ 

Թրոմբոցիտների ադհեզիա և ագրեգացիա 

Ադհեզիա /աճակցում/` վնասված էնդոթելի մերկացած կոլագենային 

մակերեսին թրոմբոցիտների կպչումն է: Թրոմբոցիտ – կոլագեն կապի 

կայունացումը իրականանում է  Վիլլեբրանդի գործոնի (vWF)  

մասնակցությամբ (արտադրվում է վնասված էնդոթելից և ակտիվացված 

թրոմբոցիտներից): vWF-ը գլիկոպրոտեիդ Ib ընկալիչի  (GPIb) 

մասնակցությամբ ֆիքսում է թրոմբոցիտները էնդոթելի մակերեսին:  

Այնուհետև թրոմբոցիտներից ձերբազատվում են ակտիվացման 

ներքին գործոնները` ԱԿՖ, կոլագեն, ադրենալին, որոնք ակտիվացնում են 

թաղանթային ֆոսֆոլիպազ A2-ը (PLA2) և արդյունքում` արախիդոնաթթվի 

(АА) կասկադը: Ապահատիկաորման ընթացքում թրոմբոցիտներից  

ձերբազատվում են թրոմբոքսանը (TxA2), սերոտոնինը,  Ca2+ և այլ 

միացություններ, որոնք նպաստում են  թրոմբոցիտների ակտիվացմանը և 

ագրեգացիայի գործընթացին: Արդյունքում վնասման տեղում ձևավորվում է 

ագրեգատ՝ թրոմբոցիտների համալիր, որտեղ դրանք միացած են միմյանց 

ֆիբրինոգենի օգնությամբ, որը կապվում է հարևան տրոմբոցիտների GP 

IIb/IIIa ընկալիչի հետ: 

Հետևապես vWF-GPIb  փոխազդեցությունը կարևոր է ադհեզիայի 

գործընթացի համար, իսկ ֆիբրինոգեն-GPIIb/IIIa 
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փոխազդեցությունը`ագրեգացիայի համար:  Ագրեգացիան բերում է 

առաջնային հեմոստատիկ խցանի գոյացմանը:  

Միաժամանակ տեղի է ունենում մակարդման կասկադի 

ակտիվացում: Մակարդման կասկադի սկզբնական շրջանի կարևոր 

մասնակիցը Էնդոթելային հյուսվածքային գործոնն է : Ակտիվացված 

թրոմբոցիտների թաղանթի և անոթների էնդոթելի վրա իրագործվում են 

մակարդման կասկադի մի շատ ռեակցիաներ, այդ թվում` պրոթրոմբինից 

թրոմբինի ստացումը: Առաջնային հեմոստատիկ խցանի վրա գոյանում է 

ֆիբրին, որը փաթաթվում է ձևափոխված թրոմբոցիտների 

պսևդոպոդիաներին և կրճատվում, ձևաորելով պինդ, անլուծելի 

երկրորդային  հեմոստատիկ խցան:  

 

Երկրորդային  հեմոստազ  (մակարդման կասկադ) 

Մակարդումը (կոագուլյացիա)` հեղուկ արյան վերածումն է պինդ 

դոնդողի կամ մակարդուկի:  

Մակարդման  կասկադի գործոնները ներկա են արյան մեջ ոչ ակտիվ 

նախորդողների (պրեկուրսորների),  պրոտեոլիտիկ  ֆերմենտների կան 

կոֆակտորների ձևով: Դրանք ակտիվանում են պրոտեոլիզի ընթացքում: 

Չնչին քանակի գործոնի ակտիվացումը հրահրում է մոտակայքում 

տեղակայված նմանատիպ գործոնների հսկայական քանակների 

արաջացումը  կրկնապատկման մեխանիզմով (կասկադ): Կոագուլյացիոն  

կասկադը գործում է հատուկ արգելակիչների հսկողությամբ, որոնք 

սահմանափակում են արյան մակարդումը յուրաքանչյուր փուլում:  
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 Հակաթրոմբին III–ը կարևորագույն պրոտեազային  արգելակիչ է, որը 

ընդերածին հեպարինի հետ մեկտեղ չեզոքացնում է մակարդման կասկադի 

մի շարք գործոններ: Թրոմբի տարածումը սահմանափակվում է նաև  

էնդոթելի կողմից արտադրվող նյութերի օգնությամբ: 

Մակարդման  կասկադի  ակտիվացման գլխավոր ռեակցիաները 

ծավալվում են ակտիվացված թրոմբոցիտների, լեյկոցիտների և 

էնդոթելային բջիջների ֆոսֆոլիպիդային մակերեսի վրա, որը կոմպլեքս է 

ստեղծում ֆերմենտի (մակարդման ակտիվացված գործոն), սուբստրատի 

(հաջորդող մակարդման գործոնի նախաֆերմենտային ձև) և կոֆակտորի 

հետ: 

Երկրորդային  հեմոստազը ընթանում է մակարդման գործոնների 

մասնակցությամբ և ներառում է արտաքին, ներքին և ընդհանուր ուղիները:  

Ներքին  ուղին (բոլոր անհրաժեշտ բաղադրատարրերը գտնվում են 

արյան մեջ) ապահովում է մերկացած ենթաէնդոթելային կոլագենային 

մակերեսին XII–րդ (Հագեմանի) գործոնի, բարձրամոլեկուլային կինինոգենի 

և նախակալիկրեինի կոմպլեքսի առաջացումը: Արդյունքում XII–րդ գործոնը 

աստիճանաբար վեր է ածվում ակտիվ պրոտեազի (XIIa գործոն), որն իր 

հերթին  նախակալիկրեինը վեր է ածում կալիկրեինի,  իսկ XI- րդ  գործոնը 

(պրոթրոմբոպլաստին)` ակտիվ ձևի  (ХIa գործոն):  ХIa  գործոնի 

ազդեցությամբ ակտիվանում է IX-րդ գործոնը` վերածվելով IXa 

(հակահեմոֆիլային  գլոբուլին В) գործոնի, որը փոխազդում է Са2+-ի և VIII-

րդ  (հակահեմոֆիլային գլոբուլին А) գործոնի հետ, առաջացնելով 

կոմպլեքս, որը այնուհետև ակտիվացնում է X–րդ (Ստյուարտ – Պրաուէրի) 

գործոնը: 
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Երկրորդային  հեմոստազը 

 

Արտաքին  ուղին  (in vivo  ուղի) հրահրվում է հյուսվածքային գործոնի  

(III գործոն) կողմից, որը ակտիվանում է բջիջների վնասման պարագայում և 

հանդիսանում էVII–րդ գործոնի (պրոկոնվերտին)  ընկալիչ: Արդյունքում 

VII–րդ գործոնը ակտիվանում է VIIа + III գործոն կոմպլեքսի գոյացմամբ: 

Са2+-ի առկայությամբ այս կոմպլեքսը ակտիվացնում է  X-րդ գործոնը` 

առաջացնելով Xa գործոնը:  

Ընդհանուր ուղին:  Xa գործոնը, V-րդ գործոնի (պրոակցելերին), Са2+ -ի և 

ֆոսֆոլիպիդների առկայության պայմաններում վեր է ածում պրոթրոմբինը 

թրոմբինի: Թրոմբինը մասնակցում է հետևյալ գործընթացներին` 

1. ֆիբրինոգենից ֆիբրինի գոյացում,  

http://medbiol.ru/medbiol/endocrinology/000eec6d.htm
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2. V, VIII և XIII գործոնների ակտիվացում, 

3. թրոմբոցիտների ակտիվացում և ապահատիկավորում: 

Սկզբնական շրջանում գոյանում է դոնդողանման ֆիբրին – մոնոմերը, 

այնուհետև Са2+-ի մասնակցությամբ` լուծվող ֆիբրին պոլիմերը, որն 

այնուհետև ХIIIа (ֆիբրին կայունացնող) գործոնի ներկայությամբ վեր է 

ածվում անլուծելի ֆիբրին–պոլիմերի: Ֆիբրինային ցանցում պահվում են 

արյան բջիջները, ձևավորվում է թրոմբը, որը կասեցնում է արյան 

կորուստը: Որոշ ժամանակ անց, այն սկսում է պնդանալ, դուրս է մղվում 

շիճուկը (մակարդուկի ռետրակցիա): Գործընթացին մասնակցում են  

թրոմբոստենինը (թրոմբոցիտների կծկողական սպիտակուց) և Са2+-ը: 

Ռետրակցիայի արդյունքում թրոմբը ավելի ամուր է խցանում վնասված 

անոթը և վերքի եզրերը մոտեցնում միմյանց: 

Մակարդուկի ռետրակցիային զուգահեռ տեղի է ունենում առաջացած 

ֆիբրինի ֆերմենտատիվ քայքայում` ֆիբրինոլիզ, որի արդյունքում 

վերականգնվում է խցանված անոթի լուսանցքը:  

 

Հեմոստազի վրա ազդող դեղերի դասակարգումը 

 Դեղաբանության զարգացումը այս ոլորտում ուղղված է եղել 

թրոմբագոյացումը կասեցնելու և/կամ գոյացած թրոմբերը լուծարելու 

նպատակին: 

• Հակաթրոմբոցիտային դեղեր (հակաագրեգանտներ) 

• Հակամակարդիչներ 

• Թրոմբալուծարիչ միջոցներ/ ֆիբրինոլիտիկներ: 
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Երբեմն կիրառվում են նաև հեմոստատիկ միջոցներ` 

հակամակարդիչների էֆեկտները զսպելու կամ ընդերածին ֆիբրինոլիզը 

արգելակելու նպատակով: 

 

Հակաթրոմբոցիտային դեղեր / հակաագրեգանտներ 

Թրոմբագոյացման կանխման և բուժման համար նախատեսված 

դեղերը պաշարում են թրոմբոցիտների ագրեգացիային նպաստող 

գործոնների ազդեցությունը կամ ակտիվացնում են ընդերածին 

հակաագրեգացիոն գործոնները:  

 

Թրոմբոցիտների ագրեգացիան խթանող և ընկճող գործոններ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Խթանող գործոններ 

 

Ընկճող գործոններ 

Թրոմբոքսան (ТхА2) Պրոստացիկլին (PgI2) 

ԱԿՖ Ադենոզին 

Կոլագեն ցԱՄՖ 

Թրոմբին NO 

Նորադրենալին PgD2 

Ադրենալին Հեպարին 

Սերոտոնին  

ԹԱԳ (Թրոմբոցիտները 

ակտիվացնող գործոն) 
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Հակաթրոմբոցիտային / Հակաագրեգանտային դեղերի դասակարգումը 

1       Ցիկլօքսիգենազի (COX) ընկճողներ Aspirin

2       Ֆոսֆոդիէսթերազի (PDE)    ընկճողներ Cilostazol, Dipyridamole, 

Pentoxifylline

3        ԱԿՖ (ADP)-ընկալիչների 
պաշարողներ

Clopidogrel, Ticlopidine

4       Գլիկոպրոտեինային GPIIb-IIIa –
ընկալիչների պաշարողներ

Abciximab, Eptifibatide, Tirofiban

5      Պրոստագլանդինների համակորդներ
(PGI2)

Epoprostenol, Beraprost

6        TxA2 - ներհակորդներ Ridogrel, Dazoxiben, Pirmagrel, 
Daltroban

 

 

Հակաթրոմբոցիտային  դեղերի  կլինիկական  կիրառումը` 

1. Սրտամկանի սուր ինֆարկտ, կամ ինֆարկտի մեծ ռիսկ 

2. Անկայուն  ստենոկարդիա (կլոպիդոգրել + ասպիրին) 

3. Պսակային անոթների  պլաստիկ վիրահատություններ  (աբցիկսիմաբ 

+ ասպիրին ) 

4. Անցողիկ իշեմիկ գրոհներ (դիպիրիդամոլ + ասպիրին ) 

5. Նախասրտերի  ֆիբրիլյացիա  ներքին  ընդունման հակամարդիչների 

հակացուցման դեպքում:    
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1. Ցիկլօքսիգենեզի (COX-1) ընկճողներ 

           Aspirin:  Ցիկլօքսիգենեզ (COX-1) ֆերմենտի անդարձելի պաշարող, 

որի արդյունքում  խանգարվում է TxA2-ի սինթեզը թրոմբոցիտներում, 

ապահովելով ասպիրինի հակաագրեգացիոն ակտիվությունը: Անդարձելի 

ազդեցությունը պայմանավորված է թրոմբոցիտներում կորիզի 

բացակայությամբ, ինչը թույլ չի տալիս  վերականգնել COX-1-ի 

ակտիվությունը 7-10 օր, մինչ նոր թրոմբոցիտների գոյացումը: 

Միաժամանակ էնդոթելում խախտվում է PgI2-ի սինթեզը, ինչն անցանկալի 

է, սակայն ի տարբերություն թրոմբոցիտրերի, էնդոթելիալ բջիջների 

կորիզում սինթեզվում են COX-1 նոր մոլեկուլներ, ուստի այստեղ 

պրոստացիկիլի սինթեզը գրեթե չի  նվազում: Քանի որ թրոմբոցիտներում 

COX-1-ի զգայունությունը ասպիրինի նկատմամբ ավելի բարձր է քան 

էնդոթելում, ասպիրինը փոքր դեղաչափերով ցուցաբերում է 

գերազանցապես հակաագրեգացիոն ակտիվություն, ազդելով միայն 

թրոմբոցիտային COX-1-ի վրա: Այդ պատճառով թրոմբոցիտների վրա ավելի 

ընտրողական և միայն հակաագրեգացիոն ազդեցություն ստանալու 

նպատակով ասպիրինը կիրառվում է փոքր դեղաչափերով  (50-125 մգ/օրը): 

     Արախիդոնաթթվի  COX-ային մետաբոլիզմի ընկճումը հանգեցնում է 

մետաբոլիզմի շեղմանը դեպի լիպօքսիգենազային ուղի:  

 

2. Ֆոսֆոդիէսթերազի (PDE) ընկճողներ 

Dipyridamol`անոթալայնիչ և hակաագրեգանտային ազդեցությամբ 

օժտված դեղ: Ազդեցության մեխանիզմներն են` 
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• ներբջջային ցԱՄՖ–ի քանակության ավելացումը, ինչը 

պայմանաորված է PDE-ի ընկճումով, արյան մեջ ադենոզինի 

խտության և թրոմբոցիտների ադենիլատցիկլազ ֆերմենտի 

ակտիվության բարձրացմամբ: 

• էնդոթելից PgI2-ի ձերբազատման խթանումը: 

Ունենալով թույլ արտահայտված հակաագրեգացիոն ազդեցություն, 

սովորաբար զուգորդվում է անուղղակի հակամակարդիչների (վարֆարին) 

կամ ասպիրինի հետ (օր.`սրտի փականների պրոտեզաորման դեպքում 

թրոմբոէմբոլիկ բարդությունների կանխման նպատակով): Դիպիրիդամոլը 

հանդիսանում է նաև անոթալայնիչ դեղ, սակայն պսակաձև անոթների 

աթերոսկլերոզի դեպքում կարող է հրահրել ստենոկարդիայի գրոհներ 

(«թալանման համախտանիշ»): 

Pentoxifylline` 

• արգելակում է PDE-ն, բարձրացնելով ներբջջային ցԱՄՖ-ը, 

• խթանում է PgI2-ի ձերբազատումը էնդոթելից, 

• ավելացնում է t-PA-ի քանակությունը, 

• նվազեցնում է ֆիբրինոգենի քանակությունը, 

• բարելավում է արյան ռեոլոգիական հատկությունները 

(էրիթրոցիտների էլաստիկությունը), 

• Պաշարում է անոթային А1 ադենոզինային ընկալիչները և 

արդյունքում գերիշխում է А2 ընկալիչների անոթալայնիչ էֆեկտը:  
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Cilostazol` նույպես արգելակում է PDE-ն, լայնացնում է անոթները և 

ընկճում թրոմբոցիտների ագրեգացիան: Օգտագործվում է ՙընդմիջվող 

կաղության՚ բուժման նպատակով: 

 

3. ԱԿՖ ընկալիչների պաշարիչներ 

        Այս խմբին են պատկանում թիենոպիրիդինի ածանցյալները, դրանք 

պաշարում են ԱԿՖ-ի P2Y12-ընկալիչները, որի արդյունքում անդարձելի 

ընկճում են ԱԿՖ-խթանվող թրոմբոցիտների ագրեգացիան, առաջացնելով 

հակաթրոմբոցիտային էֆեկտ in vivo և in vitro: Նաև ակտիվացնում են  

ցԱՄՖ-ի սինթեզը, ընկճելով թրոմբոցիտների ագրեգացիան: 

Ticlopidine`բացի վերոհիշյալ ազդեցություններից բարելավում է 

արյան ռեոլոգիական հատկությունները, անոթների լուսանցքում ընկճում է 

մկանային բջիջների պրոլիֆերացիան: Ազդեցությունը սկսվում է 

ընդունումից 24 - 48 ժամ անց, առավելագույնին է հասնում 3 - 5 օր անց և 

պահպանվում է բուժումը դադարեցնելուց 3 օր անց:  

Clopidogrel` նախադեղ է, հակաագրեգանտային ակտիվությունը 

գերազանցում է տիկլոպիդինին 6 անգամ, լյարդի 1А ցիտոքրոմ Р-450 

ֆերմենտի մասնակցությամբ վերածվում է ակտիվ մետաբոլիտի, որն 

անդարձելի կերպով պաշարում է ԱԿՖ–ի ընկալիչները: Ազդեցությունը 

հասունանում է ընդունումից  2 ժամ անց, առավելագույն ազդեցությունը 

զարգանում է 4-7 օր անց և պահպանվում 7-10 օր: Ի տարբերություն 

տիկլոպիդինի կլոպիդոգրելը ավելի հազվադեպ է առաջացնում կողմնակի 

էֆեկտներ: 
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Prasugrel`նորագույն առավել ուժեղ և արագ ազդող P2Y12-

ընկալիչների ներհակորդ է, որը կիրառվում է սուր պսակային 

համախտանիշի ժամանակ: Այն նույնպես նախադեղ է, բայց ավելի արագ է 

ներծծվում և արագ ակտիվանում` առաջացնելով ավելի արտահայտված 

հակաթրոմբոցիտային ազդեցություն:  

Սրտամկանի ինֆարկտի երկրորդային թրոմբագոյացման կանխման 

հարցում այս դեղերը ասպիրինից ավելի արդյունավետ են և հանգեցնում են 

հակաագրեգանտային ազդեցության պոտենցմանը, ինչը բերում է 

մահացության ցուցանիշի նվազմանը: 

 

4. Գլիկոպրոտեինային GP IIb/IIIa ընկալիչների պաշարիչներ  

GP IIb/IIIa ընկալիչների էքսպրեսիան ի հայտ է գալիս թրոմբոցիտեների 

ագրեգացիայի տարբեր արտաքին և ներքին գործոնների ազդեցությամբ: Այս 

դեղերը` պաշարելով GP IIb/IIIa ընկալիչները, խաթարում են ադհեզիայի և 

ագրեգացիայի գործոնների (ֆիբրինոգեն, ֆիբրոնեկտին, Վիլլեբրանդի 

գործոն) միացումը GP IIb/IIIa–ն, ցուցաբերելով ուժեղ հակաագրեգանտային 

ակտիվություն: 

Abciximab`հանդիսանում է գլիկոպրոտեինային GP IIb/IIIa ընկալիչների 

խիմերիկ մոնոկլոնալ հակամարմին: Անդարձելի և արագ կերպով 

պաշարում է թրոմբոցիտների GP IIb/IIIa ընկալիչները: Կիրառվում է 

պսակային անոթների պլաստիկ վիրահատությունների ժամանակ: 

Eptifibatide, Tirofiban` սինթետիկ պեպտիդներ են, դարձելի կերպով 

պաշարում են GP IIb/IIIa ընկալիչները: Այս դեղերին բնորոշ է արագ և 

կարճատև հակաագրեգանտային ազդեցությունը, ինչպես նաև իմունածին 
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հատկության բացակայությունը: Կիրառվում են պսակային անոթների 

պլաստիկ վիրահատությունների, ստենոկարդիայի, ինֆարկտի ժամանակ` 

երկրորդային թրոմբագոյացման կանխման նպատակով: Կարող են 

կիրառվել ասպիրինի և հեպարինի հետ համակցված: 

 

1. Պրոստագլանդինների (PGI2) համազդիչներ  

       Epoprostenol`անկայուն սինթետիկ պրոստացիկլին է: Ն/ե  ներարկման 

ժամանակ խթանում է անոթների և թրոմբոցիտների PGI2 ընկալիչները, 

առաջացնելով անոթալայնիչ և հակաագրեգանտային էֆեկտներ: Դեղը 

չստացավ լայն կիրառում, քանի որ ունի կիսատրոհման կարճ ժամանակ: 

Օգտագործվում է հեմոդիալիզի ժամանակ` թրոմբոցիտների ադհեզիան 

ընկճելու նպատակով, հեմոսորբցիայի և էքստրակորպորալ 

արյունաշրջանառության ժամանակ: 

 

2. Թրոմբոքսանի (TxA2)-ի ներհակորդներ  

 TxA2-հանդիսանում է թրոմբոցիտների ագրեգացիայի և 

անոթասեղման հզոր գործոն, ձերբազատվում է թրոմբոցիտներից, 

փոխազդում է համապատասխան ընկալիչների հետ: Ընկալիչները 

համակցված են Gq սպիտակուցի հետ, ակտիվացնում են PLС ֆերմենտը, 

որի արդյունքում գոյանում են ինոզիտոլեռֆոսֆատը (ITP3) և 

դիացիլգլիցերոլը (DAG), որոնք ավելացնում են Ca2+ի քանակությունը` 

նպաստելով ագրեգացիային: 
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      Daltroban` TxA2 ընկալիչները պաշարող: Չի ստացել լայն կիրառում 

ցածր արդյունավետության, կարճատև ազդեցության և զգալի կողմնակի 

էֆեկտների շնորհիվ: 

      Ridogrel` միաժամանակ պաշարում է Tx-սինթետազ ֆերմենտը և TxA2 

ընկալիչները:  Գտնվում է փորձարարական շրջանում: 

 

Հակամակարդիչներ 

Հակամակարդիչները ընկճում են երկրորդային կամ կոագուլյացիոն 

հեմոստազը և խափանում ֆիբրինային թրոմբի առաջացումը անոթի 

լուսանցքում: Հակամակարդիչները բաժանվում են երկու խմբի`  

1)Ուղղակի հակամակարդիչներ` ապակտիվացնում են արյան մեջ 

շրջանառող մակարդման գործոնները և գործում են ինչպես in vivo, այնպես 

էլ in vitro պայմաններում: 

2)Անուղղակի  հակամակարդիչներ` հանդիսանում են վիտամին К–ի 

ներհակորդներ, խաթարում են վիտամին К–կախյալ գործոնների 

ակտիվացումը լյարդում, գործելով միայն in vivo պայմաններում: 

 

 

 

 



18 

 

ՀԱԿԱՄԱԿԱՐԴԻՉՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

1. Vit.K-ի ներհակորդներ   Warfarin  

 

2. Հեպարինի խումբ  • Ոչ ֆրակցիոն 

•  Ցածրամոլեկուլային  

 

 

 

• Ակտիվացված X գործոնի 

վրա ազդող դեղեր 

Heparin 

Dalteparin, 

Tinzaparin, 

Enoxaparin  

 

Fondaparinux 

 

3. Թրոմբինի ուղղակի  

արգելակիչներ  

 

 Argatroban  

Dabigatran 

 (Pradaxa)  

4. Xa գործոնի ուղղակի  

արգելակիչներ  

 

 Rivaroxaban  

(Xarelto)  
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1. Վիտամին Կ-ի ներհակորդներ 

Warfarin`անուղղակի հակամակարդիչ է, բնական ծագման 

(երեքնուկից) հակամակարդիչ դիկումարոլի սինթետիկ ածանցյալ, 

վիտամին К-ի ներհակորդ: Վիտամին К-ն օրգանիզմում գոյություն ունի 

երեք ձևով` էպօքսիդային (ոչ ակտիվ), քինոնային և հիդրոքինոնային 

(ակտիվ): Նշված հերթականությամբ այս ձևերի վերափոխումը 

իրականանում է անընդհատ: Հիդրոքինոնային ձևի` էպօքսիդային ձևի 

անցման ժամանակ ակտիվանում է կարբոքսիլազը, որը կարբօքսիլացնում է 

II, VII, IX, X պրոտեազները և ընդերածին հակամակարդիչներ` 

սպիտակուցներ S և С–ն: Վարֆարինը պաշարում է էպօքսիդռեդուկտազը և 

խաթարում վիտամին К–ի ոչ ակտիվ էպօքսիդային ձևի անցումը ակտիվ` 

հիդրոքինոնային ձևի: Վերջինիս  բացակայության պայմաններում II, VII, 

IX, X գործոնների և S- և С -սպիտակուցների կարբօքսիլացում տեղի չի 

ունենում, չնայած պահպանված սինթեզի: 

Անուղղակի հակամակարդիչները չեն ազդում արյան մեջ շրջանառվող 

մակարդման գործոնների վրա: Վարֆարինի հակամակարդիչ 

ազդեցությունը զարգանում է նշանակումից մի քանի օր անց, որոնց 

ընթացքում արյան մեջ շրջանառող II, VII, IX, X գործոնները 

ապակտիվանում են:  

Կլինիկական կիրառումը: Օգտագործվում է հակամակարդիչներով 

բուժման ավարտի ընթացքում` հեպարինից հետո: Նշանակվում է նաև 

թրոմբոզի կանխարգելման նպատակով: 
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Վարֆարինի հակամակարդիչ ազդեցության մեխանիզմը 

 

 

 

Ֆարմակոկինետիկա: Վարֆարինը նշանակվում է ներքին ընդունման 

համար և ցուցաբերում է  100% կենսամատչելիություն:  Պլազմային 

առավելագույն կոնցենտրացիան հասունանում է  0,5-1ժ անց,   99% -ով 

կապվում է  պլազմայի  սպիտակուցների հետ, կիսադուրսբերումը կազմում 

է 36ժ:    Հիդրօքսիլացվում է լյարդում ցիտոքրոմ  Р450-ով:  

Փոխազդեցությունը այլ դեղերի հետ: Վարֆարինի նշանակման 

ժամանակ խիստ կարևոր է հաշվի առնել փոխազդեցությունները այլ 

դեղերի հետ` 

• Պլազմայի սպիտակուցները ուժեղ կապող դեղերը կարող են 

առաջացնել   դեղի կոնցենտրացիայի աճ : 
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•  Ցիտոքրոմ Р450–ով կենսաձևափոխվող այլ դեղերի հետ կիրարաման 

դեպքում կարող է զարգանալ մրցակցություն ֆերմենտի համար, ինչը 

կառաջացնի պլազմայում դեղերի կոնցենտրացիայի  

փոփոխություններ:  

Այսպես` կան դեղեր, որոնք իջեցնում են վարֆարինի հակամակարդիչ 

արդյունավետությունը (Cholestiramine, Barbiturates, Carbamazepine, 

Phenytoin, Rifampin, Vit.K): Հակամակարդիչ արդյունավետությունը 

բարձրացնող դեղերից են Chloral Hydrate-ը, Amiodarone-ը, Clopidogrel-

ը, Ethanol-ը, Fluconazole-ը, Fluoxetine-ը, Metronidazole-ը, Testosterone-ը 

և այլ: 

Կողմնակի ազդեցությունները: 

1. Արյունահոսություններ: Բուժումը պետք է իրականացնել արյան 

մակարդելիության հսկողության պայմաններում, արագ 

ներարկելով թարմ սառեցված պլազմա, որը պարունակում է II, VII, 

IX, X գործոնները: 

2. Փափուկ հյուսվածքների պարադոքսալ մեռուկացում, ինչը 

պայմանավորված է մազանոթներում թրոմբոզների առաջացմամբ: 

Դա բացատրվում է հակամակարդիչ С և  S սպիտակուցների ավելի 

արագ, քան մակարդման գործոնների, դուրսբերմամբ և արյան մեջ 

դրանց մակարդակի նվազմամբ: Ավելի հաճախ զարգանում է С և  S 

սպիտակուցների ժառանգական դեֆիցիտ ունեցող հիվանդների 

մոտ:   
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Շտապ դեպքերում համապատասխան հակամակարդիչ ազդեցություն 

ստանալու և մեռուկներից խուսափելու նպատակով` վարֆարինի 

հետ միաժամանակ նշանակում են հեպարին:  

Հակացուցումները` հղիություն: Վարֆարինը թափանցում է 

սաղմնային պատնեշը և կարող է առաջացնել  արյունահոսություններ 

պտղի մոտ: Նկարագրվում են ոսկռի զարգացման արատներ նորածինների 

մոտ, որոնց մայրերը հղիության ժամանակ ստացել են վարֆարին: 

 

2. Հեպարինի խումբ  

Heparin` ուղղակի հակամակարդիչ է, մուկոպոլիսախարիդ: Պարարտ 

բջիջների հատիկներում կուտակվում է հիստամինի հետ միասին: 

Մակերեսին կրում է ուժեղ բացասական լիցք: Կլիկնիկայում կիրառում են 

բարձրամոլեկուլային կամ ոչ ֆրակցիոն հեպարինը (10-16կԴ)  և 

ցածրամոլեկուլային կամ ֆրակցիոն հեպարինները (Enoxaparin, Tinzaparin, 

Dalteparin), 2,5-8 կԴ մոլեկուլյար կշռով: 

Հեպարինի ազդեցություն մեխանիզմը` 

Հեպարինը հանդիսանում է համակարգային արյունահոսքում 

շրջանառվող ֆիզիոլոգիական հակամակարդիչ հակաթրոմբին III–ի (AT-III) 

կոֆակտոր: Իր պենտաշաքարային, բացասական լիցք կրող կենտրոնով 

միանում է AT-III-ի կատիոնային կենտրոնին, առաջացնելով 

կոնֆորմացիոն փոփոխություններ: Արդյունքում AT-III –ը ակտիվանում է և 

1000-2000 անգամ հեշտանում է դրա միացումը սերինային  պրոտեազների` 

մակարդման գործոնների  հետ (XIIa, XIa, Xa, IXa և IIа), որի հետևանքով այս 

գործոնները, ինչպես նաև կալիկրեինը, ապակտիվանում են: Փաստորեն 
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հեպարինը խաթարում է մակարդման հեմոստազի ներքին և ընդհանուր 

ուղիները:  Բացի այդ ապակտիվանում է նաև թրոմբինը, ինչին նպաստում է  

հեպարինի մոլեկուլի մեծ չափը: Թրոմբինի ապակտիվացման համար 

հեպարինը միաժամանակ կատալիզի է ենթարկում երկու ռեակցիա` 

(Xa+AT-III) և (թրոմբին + AT-III), իսկ ցածրամոլեկուլային հեպարինները 

հեշտությամբ են ապաակտիվացնում Xa գործոնը և գործնականորեն չեն 

ազդում թրոմբինի վրա, քանի որ ունեն փոքր մոլեկուլ: 

Կիրառման ցուցումները` 

1. Heparin  (ոչ ֆրակցիոն )՝  ն/ե կան ե/մ նշանակվում է սուր պսակային 

համախտանիշի բուժման համար, սովորաբար հակաագրեգանտների 

հետ համակցված: Օրինակ, ասպիրինի հետ` սրտամկանի ինֆարկտի 

օջախի սահմանափակման նպատակով: Հաշվի առնելով 

արյունահոսության մեծ ռիսկը, այս դեպքում անհրաժեշտ է 

իրականացնել արյան մակարդելիության մոնիտորինգ: 

2. ֆրակցիոն հեպարինները (Enoxaparin, Tinzaparin, Dalteparin)`  

օգտագործվում են խորանիստ երակների թրոմբոզի կանխարգելման  և 

բուժման համար: Քանի որ  ցածրամոլեկուլային հեպարինները ունեն 

ավելի մեծ թերապեվտիկ ինդեքս, քան ֆրակցիոն հեպարինը, արյան 

մակարդման մոնիտորինգի անհրաժեշտություն չկա:  

3. Շողացող առիթմիայով, սրտի փականների պրոտեզավորումով 

հիվանդների շրջանում զարկերակային թրոմբոզների և էմբոլիաների 

կանխման նպատակով: 

4. էքստրակորպորալ հեմոդիալիզի և հեմոսորբցիայի ժամանակ: 

5. Անկայուն ստենոկարդիայով հիվանդներին: 
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Հեպարինի կիրառման դադարեցումը պետք է իրականացնել 

աստիճանաբար և բուժումը պետք է շարունակել անուղղակի 

հակամակարդիչներով, որոնց ընդունումը պետք է տևի մինչև 3-4 շաբաթ: 

Սովորաբար բարձրամոլեկուլային հեպարինը կիրառվում է 

հիվանդությունների սուր փուլերում` ստացիոնար պայմաններում, արյան 

մակարդելիության ցուցանիշների հսկողությամբ: Իսկ ցածրամոլեկուլային 

հեպարինները կարող են կիրառվել ինչպես կարճատև, այնպես էլ 

երկարատև բուժման նպատակով, քանի որ ապահովում են մշտական և 

կանխատեսելի հակամակարդիչ ազդեցություն: 

 Ֆարմակոկինետիկա` 

 Ֆրակցիոն հեպարինները օժտված են 100% կենսամատչելիությամբ մ/մ 

և ե/մ ներմուծման դեպքում, մինչդեռ ոչ ֆրակցիոն հեպարինի 

կենսամատչելիությունը կազմում է 30%. Ոչ ֆրակցիոնը հեպարինը ազդում 

է անմիջապես ն/ե ներմուծումից հետո, և մինչև 60 րոպե ե/մ ներմուծումից 

հետո: Ֆրակցիոն հեպարինները ունեն ավելի երկարատև ազդեցություն` 

ե/մ նշանակման դեպքում կիրառվում են օրը 1-2 անգամ, իսկ ոչ 

ֆրակցիոնը` 4-6 անգամ: Ֆրակցիոն հեպարինները թափանցում են 

ընկերքային պատնեշով և կրծքի կաթ:  

Կողմնակի էֆեկտները` 

Հեպարինը օժտված է փոքր թերապևտիկ լայնությամբ և կարող է 

առաջացնել` 

1. Արյունահոսություններ` հաճախ պայմանավորված են 

գերդեղաչափումով և բուժման համար կիրառում են հեպարինի 

ներհակորդ` պրոտամինի սուլֆատը:  



25 

 

2. Թրոմբոզ` հանգեցնում է պսակաձև, երիկամային, թոքային և այլ 

անոթների թրոմբոէմբոլիկ բարդությունների առաջացման: 

Պայմանավորված է հեպարին–խթանված թրոմբոցիտոպենիայի 

առաջացմամբ: Տարբերում են անցողիկ թրոմբոցիտոպենիա (I տիպի, 

ոչ իմունային), որն անհետանում է առանց որևէ միջամտության, և 

ծանր թրոմբոցիտոպենիա (II տիպի,  իմունային), որը 

պայմանավորված է հեպարին/թրոմբոցիտային 4-գործոն  կոմպլեքսի 

նկատմամբ IgG և IgM  հակամարմինների առաջացմամբ: 

Թրոմբոցիտոպենիայի I տիիպի զարգացումը պայմանավորված է 

հեպարինի ազդեցությամբ թրոմբոցիտների ոչ իմունային 

ագրեգացիայի առաջացմամբ և անցողիկ է: Թրոմբոցիտոպենիայի II 

տիիպի դեպքում, որն ավելի ուշ է զարգանում, առաջանում է 

թրոմբոցիտների ապահատիկավորում և պարադոքսալ թրոմբերի 

գոյացում պսակային, թոքային և այլ զարկերակներում, ծանր 

բարդությունների և մահվան ելքի հավանականությամբ:  

Ցածրամոլեկուլային հեպարինները հազվադեպ են առաջացնում այդ 

կողմնակի ազդեցությունը, քանի որ չեն նպաստում 

հակամարմինների առաջացմանը:  

3. Օստեոպորոզ՝ ինքնաբուխ կոտրվածքներով: Այս բարդությունը 

հիմնականում առաջանում է հեպարինով երկարատև բուժման 

ժամանակ (6 ամիս կամ ավել): 

4. Գերզգայունության ռեակցիաներ: 

5. Հիպոալդոստերոնիզմ (հիպերկալիեմիա): 
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 Fondaparinux` Xa գործոնի սինթետիկ ներհակորդ: Ընտրողաբար 

կապվելով AT-III-ին, fondaparinux-ը ուժեղացնում է (մոտ 300 անգամ) AT-

III-ի կողմից Xa-ի չեզոքացումը: Xa գործոնի չեզոքացումը ընդհատում է 

արյան մակարդման կասկադը և խախտում ինչպես թրոմբինի գոյացումը, 

այնպես էլ թրոմբի ձևավորումը: Նշանակվում է ստորին վերջույթների 

օրթոպեդիկ վիրահատությունների ժամանակ երակային թրոմբոէմբոլիկ 

բարդությունների կանխարգելման նպատակով,   նույն նպատակով` ռիսկի 

գործոններ ունեցող ոչ վիրաբուժական հիվանդներին, սուր պսակային 

համախտանիշի բուժման ժամանակ: Ներմուծվում է  օրը մեկ անգամ, ե/մ: 

 

3. Թրոմբինի ուղղակի արգելակիչներ  

Հանդիսանում են AT-III-անկախ, թրոմբինի ուղղակի արգելակիչներ: 

Չեզոքացնում են թրոմբինը` պաշարելով վերջինիս ակտիվ և/կամ 

կատալիտիկ կենտրոնները: 

Argatroban` L-արգինինի սինթետիկ ածանցյալ է, ուղղակի և դարձելի 

կերպով կապում է թրոմբինի միայն ակտիվ կենտրոնը և ընկճում դրա 

մակարդմանը և թրոմբոզին նպաստող ազդեցությունը: Հակամակարդիչ 

ազդեցությունը ի հայտ է գալիս ն/ե ներարկման առաջին վայրկյաններից: 

Նշանակվում է հեպարինով պայմանավորված թրոմբոցիտոպենիաի 

ժամանակ հակաթրոմբոզային թերապիայի կարիք ունեցող հիվանդներին:  

 Dabigatran (Pradaxa)՝ խմբի նոր ներկայացուցիչ,  թրոմբինի ուղղակի 

մրցակցային արգելակիչ:  Նախորդ դեղերի համեմատ ունի 

առավելություններ՝ ներքին ընդունմամբ  կիրառվող  հակամակարդիչ է,  

ազդեցությունը արագ է հասունացում, կանխատեսելի է, հազվադեպ է 
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առաջացնում այլ դեղերի հետ  փոխազդեցություններ,  մակարդման 

հաճախակի հսկման  անհրաժեշտությունը  բացակայում է: 

 

4. Xa գործոնի ուղղակի արգելակիչներ  

 Rivaroxaban  (Xarelto)՝ առաջին ներքին ընդունմամբ կիրառվող Xa 

գործոնի ուղղակի արգելակիչ: Ընդունումից հետո էֆեկտը զարգանում է 4ժ 

անց, տևողությունը մինչև 12ժ, իսկ Xa գործոնի ակտիվության ընկճման 

տևողությունը – 24ժ: Նշանակվում է    օրը 1 անգամ 10մգ:  Ակտիվությամբ  

գերազանցում  է     ցածրամոլեկուլային  հեպարիններին, իսկ 

անվտանգությամբ  չի  տարբերվում դրանցից:  

Կիրառվում է որպես կանխարգելման միջոց երակային թրոմբոէմբոլիզմի 

ժամանակ, նաև ստորին վերջույթների լայնածավալ օրթոպեդիկ 

վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ (օրինակ՝ կոնք-ազդրային 

էնդոպրոտեզավորում): 

 

 Հակամակարդիչների կիրառման հակացուցումները 

1. Հիվանդություններ, որոնց ընթացքում մեծ է արյունահոսությունների 

առաջացման հավանականությունը` 

• Ստամոքսի և աղիների խոցային հիվանդություն, 

• հեմատուրիա,միզաքարային հիվանդություն 

• հեմոռագիկ դիաթեզներ: 

2. Հղիություն, 

3. Լյարդի  և երիկամների ֆունկցիայի ծանր ախտահարումներ: 
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Ֆիբրինոլիտիկներ 

 

Մակարդման ակտիվացմանը զուգահեռ դիտվում է նաև 

ֆիբրինոլիտիկ համակարգի ակտիվացում` պլազմինոգենի տարբեր 

ընդերածին ակտիվացնող գործոնների ազդեցությամբ (t-PA,  ուրոկինազ, 

կալիկրեին): Ֆիբրինոլիտիկները ակտիվացնում են ֆիբրինոլիզի 

ֆիզիոլոգիական համակարգը, նպաստելով պլազմինոգենից պլազմինի 

առաջացմանը: Ֆիբրինոլիտիկները քայքայում են արդեն գոյացած 

թրոմբերը, բացելով անոթի լուսանցքը և կանխարգելելով հյուսվացքների 

մեռուկացումը:  

Պլազմինոգենը տեղակայվում է թրոմբի ներսում` ֆիբրինային թելերի 

մակերեսին: Պլազմինոգենի  ակտիվացնողները ներթափանցում են թրոմբ և 

ոչ ակտիվ պլազմինոգենը փոխակերրպում են պլազմինի (սերինային 

պրոտեազ), որը  քայքայում է ֆիբրինը: Պլազմինի ազդեցությունը 

սահմանափակվում է միայն թրոմբի հատվածով, իսկ շրջանառվող արյան 

հոսքում այն ապակտիվանում է պլազմինի ներհակորդներով (PAI-1 և այլ): 

Քանի որ ֆիբրինոլիտիկները քայքայում են ինչպես  ախտածին, այնպես էլ 

ֆիզիոլոգիական (հեմոստատիկ) թրոմբերը, արյունահոսության հետ 

կապված բարդությունները անխուսափելի են:  

Streptokinase` β-հեմոլիտիկ ստրեպտոկոկի կողմից արտադրվող 

մաքրված պրոտեին: Ձևավորվում է ստրեպտոկինազ/պլազմինոգեն 

կոմպլեքս, որի արդյունքում տեղի են ունենում պլազմինոգենի 

կոնֆորմացիոն փոփոխություններ՝ ակտիվ պրոտեոլիտիկ հատվածի 

բացմամբ: Այսպիսով ստեղծվում է հնարաորություն պլազմինոգենից 
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պլազմինի առաջացման համար: Streptokinas-ը առավել արդյունավետ է 

Ֆիբրինի թարմ խցանումների դեպքում: Ապակտիվացվում է արյան մեջ 

շրջանառվող հակամարմիններով: Կիրառումը սահմանափակ է, ֆանի որ 

կրկնակի նշանակման ժամանակ կարող է առաջացնել անտիգենային 

ռեակցիաներ: Ոչ սպեցիֆիկ ազդեցության պատճառով բացառված չէ նաև 

համակարգային ֆիբրինոլիզը: 

Սահմանափակումներ՝  

1. Որպես օտար սպիտակուց առաջացնում է անտիգենային 

ռեակցիաներ կրկնակի կիրառման դեպքում: 

2. Ունենալով ոչ սպեցիֆիկ ազդեցություն կարող է առաջացնել ՝ 

համակարգային ֆիբրինոլիզ:  

Ցուցումներ՝ 

1. Սրտամկանի ինֆարկտ: 

2. Կյանքին սպառնացող թոքային թրոմբոէմբոլիա:  

Նշանակում են ն/ե և ներզարկերակային ուղիներով, ազդեցությունը 

սկսվում է 30 - 60ր անց, Т1/2= 30ր, կիրառում են երկարատև ինֆուզիայի 

ձևով: Հատկապես արդյունավետ է թարմ թրոմբերի դեպքում 

/մոտավորապես 3օր/: Առաջացնում է էնդո- և էկզոթրոմբոլիզ: 

Streptodecase` ստրեպտոկինազի երկարատև ազդեցության ածանցյալ: 

Միանվագ դեղաչափի ներմուծումից հետո էֆեկտը պահպանվում է 48-72 ժ: 

Urokinase` ստացվում է մարդու երիկամային բջիջներից (օժտված չէ 

հակածինային ակտիվությամբ): Համեմատած ստրեպտոկինազի հետ` 

հակաթրոմբային ակտիվությունը զարգանում է ավելի արագ: 



30 

 

Ակտիվացնում է արտաքին և ներքին թրոմբալուծարումը: Նշանակվում է 

ն/ե կաթիլային ձևով:  

tPA, Alteplaze` ռեկոմբինանտային  հյուսվացքային պլազմինոգենի 

ակտիվացնող, սերին-պրոտեազային  նյութ մարդու  էնդոթելային 

բջիջներից (օժտված չէ հակածինային ակտիվությամբ): t-PA-ը ընտրողաբար 

կապվում է նորագոյացած  թրոմբերին: Ն/ե երմուծումից հետո պլազմայում 

մնում է ոչ ակտիվ վիճակում մինչև ֆիբրինի հետ միանալու պահը, այսինքն 

գործում է միայն ախտածին թրոմբի ներսում (էնդոթրոմբոլիզ):   

Ցուցումներ՝  

1. Սրտամկանի ինֆարկտ ST-ի բարձրացմամբ, 

2. Թոքային թրոմբոէմբոլիա, 

3. Իշեմիկ կաթված: 

Սահմանափակումներ՝՝ համակարգային ֆիբրինոլիզի վտանգ, 

արյունահոսություններ:  

Հակացուցում՝  հեմորագիկ կաթված: 

Reteplase` ռեկոմբինանտային պլազմինոգենի ացտիվացնող: 

Թրոմբոլիտիկ է, որն օգտագործվում է սրտամկանի սուր ինֆարկտից հետո` 

արյան խցանումը լուծարելու համար: Այն տրվում է ախտանիշների 

առաջացման պահից 12 ժամվա ընթացքում:  

 

Հեմոստատիկներ 

 Etamsylate (Dicynon) ակտիվացնում է առավելապես անոթա-

թրոմբոցիտային հեմոստազի գործընթացները՝ 

• Ավելացնում է թրոմբոցիտների քանակը:  
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• Թուլացնում է պրոստացիկլինի ազդեցությունը: 

• Հակահիալուրոնիդազային ակտիվության շնորհիվ իջեցնում 

անոթների պատի  թափանցելիությունը: 

• Արագացնում է հյուսվածքային թրոմբոպլաստինի առաջացումը: 

՜Էտամզիլատը ներմուծվում է մ/մ, ն/ե և ներքին ընդունման ձևով: 

 Կիրառում՝ 

• Պարենխիմատոզ և մազանոթային արյունահոսություններ: 

• Աղիքային արյունահոսություններ: 

• Մաշկա-հեմոռագիկ համախտանիշով դրսևորվող 

թրոմբոցիտոպենիկ պուրպուրա: 

  

 Thrombin-ը և Fibrinogen-ը արյան մակարդման բնական 

բաղադրատարրեր են, ստացվում են դոնորային արյունից: Ակտիվացնում 

են առավելապես կոագուլյացիոն հեմոստազի գործընթացները: 

 Թրոմբինը նշամակվում է տեղային, ինհալյացիոն և ներքին 

ընդունման ձևով: Ֆիբրինոգենը նշամակվում է տեղային և  ն/ե կաթիլային 

ձևով: 

 Կիրառում՝ 

• Տեղային՝ մակերեսային արյունահոսություններ 

•  ներքին ընդունման համար՝ ստամոքսի արյունահոսություններ 

• Ինհալյացիոն՝ շնչուղիների արյունահոսություններ: 

 Կողմնակի էֆեկտներ՝ թրոմբինի հայտնվելը  արյունահոսքում պետք է 

բացառել, քանի որ այն կառաջացնի տարածուն մակարդում: 
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 Vitamin K-ի դեղապատրաստուկներ  

    Vit K ակտիվացնում է կոագուլյացիոն հեմոստազի գործոնները (տես): 

Հայտնի են vit K1 (ֆիլոքինոն բուսական ծագման) և vit K2 (մենաքինոն, 

կենդանական և բակտերիալ ծագման) ձևերը:  

 Vikasol-ը vit K-ի սինթետիկ ջրալույծ ածանցյալն է (vit K3): Vikasol-ից 

լյարդում առաջանում են վիտամիններ K1 և K2-ը, որոնք և առաջացնում են 

մակարդում: Այդ պատճառով Vikasol-ի էֆեկտը զարգանում է դանդաղ: 

Նշանակվում է մ/մ: 

 Vit K-ի դեղապատրաստուկները ազդում են միայն in vivo 

պայմաններում: 

   

Հակաֆիբրինոլիտիկներ 

Aprotinin` բնական պոլիպեպտիդ է, պլազմինի, t-PA-ի սերին-

պրոտեազային արգելակիչ:  Ընկճելով ֆիբրինոլիզը` նպաստում է 

մակարդուկի կայունացմանը: Սրտի վիրահատությունների ժամանակ 

նվազեցնում է արյունահոսության հետ կապված բարդությունները: 

Սակայն, ըստ սրտավիրաբուժության վերջին տվյալների` կարող է 

առաջացնել   հետվիրաբուժական սուր երիկամային   անբավարարություն: 

εAminocaproic Acid, Tranexamic Acid, լիզինային համակերպներ` 

բարձրացնում են թրոմբոցիտների  զգայունությունը  ագրեգացիայի 

խթանիչների նկատմամբ: Կիրառվում են սրտի անգիոպլաստիկայի   և  

կյանքին  սպառնացող արյունահոսությունների դեպքում: Երիկամային   

անբավարարության ռիսկը ցածր է: 
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Հիմնական դեղերի ցանկ 

Acetylsalicylic acid  75,150,300 դեղահատեր 

Abciximab 2 մգ/մլ ն/ե ներարկման լուծույթ 

Aminocaproic acid  500մգ դեղահատեր; 250 մգ/մլ օշարակ,250 մգ/մլ ն/ե 

ներարկման լուծույթ 

Clopidogrel (Plavix) 75 մգ դեղահատեր 

Heparin sodium 1000, 2000, 2500, 5000, 10,000, 20,000, 40,000 ԱՄ/մլ 

ներարկման լուծույթ 

Ticlopidine (Ticlid) 250 մգ դեղահատեր 

Urokinase  250,000IU ներարկման լուծույթ 

Warfarin  1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7.5, 10 մգ դեղահատե 

 

Թեմային առնչվող թեստերի նմուշներ 

I. Ասպիրինի հակաագրեգացիոն ազդեցության հիմքում ընկած է` 

1.  ցիկլօքսիգենազի ընկճում 

2.  լիպօքսիգենազի ընկճում 

3.  թրոմբոքսանային ընկալիչների պաշարում 

4.  ADP-ընկալիչների պաշարում 

5.  հակաթրոմբին III ակտիվացում 

II. Ցածրամոլեկուլյար կամ ֆրակցիոն II սերնդի հեպարինները 

տարբերվում են բարձրամոլեկուլյար հեպարինից հետևյալ 

հատկություններով, բացի 

ա) թափանցում են ընկերքային պատնեշով 

բ) ունեն ավելի բարձր կենսամատչելիություն 
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գ) ավելի վատ են կապվում արյան սպիտակուցների հետ   

դ) ունեն ազդեցության ավելի երկար տևողություն 

ե) ավելի հաճախ են առաջացնում արյունահոսությունները 

III. Ֆիբրինոլիտիկները` 

ա) հանդիսանում են հակաթրոմբին III կոֆակտոր և ընկճում են IIa, IXa, Xa, 

XIa, XIIa գործոնները 

բ) հանդիսանում են վիտամին K ներհակորդ 

գ) ընկճում են թրոմբոցիտներում ցիկլոօքսիգենազ ֆերմենտը 

դ)ակտիվացնում են ֆիբրինոլիզի ֆիզիոլոգիական համակարգը, 

նպաստելով պլազմինի առաջացմանը պլազմինոգենից 

ե) պաշարում են ADP ընկալիչները 

IV. Հեպարինի կողմնակի էֆեկտները բոլորն են, բացի 

ա) արյունահոսություններ 

բ) թրոմբոցիտոպենիաներ 

գ) տեղային կամ համակարգային մազաթափում 

դ) ռեթրոմբոզներ 

ե) աթերոգեն ազդեցություն 
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ԿԱՐԴԻՈՏՈՆԻԿ ԴԵՂԵՐ 

Կարդիոտոնիկ դեղերը կամ  դրական ինոտրոպ դեղերը (ԴԻԴ) 

կիրառվում են սրտի կծկման ուժը մեծացնելու նպատակով, երբ այն իջած է 

և սրտի պոմպային ֆունկցիան լիարժեք չի իրականանում:  

Սրտամկանի կծկելիության թուլացման դեպքում զարգանում է 

սրտային անբավարարություն (ՍԱ):  

ՍԱ-ը կլինիկական համախտանիշ է, որը բնութագրվում է 

ծայրամասային հյուսվածքների՝ համարժեք ծավալով արյան 

մատակարարման իջեցմամբ: 

ՍԱ պայմանավորված սրտամկանի պոմպային ֆունկցիայի 

անլիարժեքության պատճառով սրտամկանը ի վիճակի չէ ապահովել 

ծայրամասային հյուսվածքների համապատասխան 

արյունամատակարարումը, կամ դրանց հարաբերականորեն բավարար  

արյունամատակարարումը ապահովվում է սրտամկանի՝ գերբարձր 

ծանրաբեռնված աշխատանքի շնորհիվ:  

ՍԱ դասակարգումը 

Ըստ պատճառի՝ 

1) Առաջնային ՍԱ,  

2) Երկրորդային ՍԱ 

Ըստ կլինիկական ընթացքի՝ 

• Սուր ՍԱ, որը զարգանում է  արագ (րոպեների, ժամերի ընթացքում), 

հաճախ սրտամկանի ինֆարկտի հետևանքով 
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• Քրոնիկ  ՍԱ, որը ձևավորվում է տարիների ընթացքում, ունի 

կոմպենսացիայի և դեկոմպենսացիայի փուլեր:  

Ըստ ախտածագման՝ 

• Սիստոլիկ ՍԱ (70–75%)-երբ սրտի արտամղման ծավալի իջեցումը 

պայմանավորված է սրտամկանի կծկման ուժի թուլացմամբ, առկա է նաև 

նախա- և հետբեռնվածության բարձրացում: Այս ձևի բուժման համար 

կիրառվում են ԴԻԴ, ռենին-անգիոտենզին-ալդոստերոնային համակարգի 

վրա ներազդող դեղեր, անոթալայնիչներ, միզամուղներ և այլն: 

• Դիաստոլիկ ՍԱ  (25 – 30% )-երբ առկա է նախալարվածության 

իջեցում.  փորոքների արյունալեցումը լիարժեք չի կատարվում դիաստոլայի 

ժամանակ, ինչը բերում է արտամղվող արյան ծավալի իջեցմանը և ՍԱ -յան 

զարգացմանը: Սա դիտվում է սրտի կարծրության բարձրացման և 

էլաստիկության իջեցման դեպքում: Այս պարագայում բուժման հիմնական 

ուղղություններն են հանդիսանում ձախ փորոքի գերաճի նվազեցումը, 

փորոքների ակտիվ թուլացման և նրանց ենթարկելիության աստիճանի 

բարելավումը, որի նպատակով կիրառվում են բետա-ադրենոպաշարիչներ, 

ֆենիլալկիլամինային և բենզոտիազեպինային շարքի կալցիումական 

անցուղիների պաշարիչներ՝ Verapamil, Diltiazem, ռենին-անգիոտենզինային 

համակարգը ընկճող դեղեր: Շատ մեծ զգուշություն պետք է ցուցաբերել 

միզամուղների և ծայրամասային անոթալայնիչ դեղերի նկատմամբ, քանի 

որ արդեն իսկ առկա ցածր նախաբեռնվածության պարագայում վերջինիս 

էական նվազեցումը կարող է հանգեցնել սրտի արտամղման ծավալի զգալի 

նվազման և շոկային իրավիճակների զարգացման: Դիաստոլիկ ՍԱ 

ժամանակ կարդիոտոնիկ դեղերը հակացուցված են: 
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Բարձր ԱԾ-ով ուղեկցվող ՍԱ-ը (այսպես կոչված հարաբերական ՍԱ) 

դիտվում է օրգանիզմի մետաբոլիկ պահանջարկի մեծացման և արյան 

թթվածնի փոխադրման ֆունկցիայի անբավարարության պարագայում 

(սակավարյունություն, թիրեոտոքսիկոզ, հղիություն): ՍԱ-յան այս 

տարրատեսակի դեպքում ՍԱ-ի բարձրացումը կրում է կոմպենսատոր 

բնույթ: 

Ըստ տեղակայման՝ 

• ձախփորոքային ՍԱ, որին  բնորոշ է արյան փոքր 

շրջանառությունում արյան երակային կանգի զարգացումը,  

• աջ փորոքային ՍԱ, որին բնորոշ է արյան մեծ 

շրջանառությունում արյան երակային կանգի զարգացումը, 

• խառը տիպի ՍԱ: 

ՍԱ-յան ախտանիշներն են` 

• սրտի ռիթմի հաճախացում՝ հաճախասրտություն (տերմինալ  փուլում 

կարող է նկատվել դանդաղասրտություն)  

• հևոց, 

• երակային հունում՝ կանգային երևույթներ, դեկոմպենսացիայի 

շրջանում թոքերի կամ/և վերջույթների այտուցի զարգացում 

• լյարդի չափսերի մեծացում, 

• հյուսվածքների (նաև սրտամկանի) արյան մատակարարման 

վատթարացում, 

• դիուրեզի նվազում և այլն: 

Ընդհանուր առմամբ, սիստոլիկ ՍԱ դեպքում դիտվում են 3 կարևոր 

հեմոդինամիկ ցուցանիշների խանգարումներ` 
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1. սրտամկանի արտամղման ծավալի նվազում, 

2. հետբեռնվածության մեծացում, 

3. նախաբեռնվածության մեծացում: 

Ուստի սիստոլիկ ՍԱ-ն բուժելու համար կիրառվում են. 

• Կարդիոտոնիկ դեղեր (դրական ինոտրոպ դեղեր), որոնք 

մեծացնում են սրտամկանի կծկման ուժը և մեծացնում են սրտի 

արտամղման ծավալը:  

• Դեղեր, որոնք նվազեցնում են նախա- և հետբեռնվածությունը` 

միզամուղներ, անոթալայնիչներ, ՌԱԱՀ-ն ընկճող դեղեր: 

• Օրգանիզմի նյարդահումորալ համակարգը կարգավորող և 

սրտի ռեմոդելավորումը կանխող դեղեր (β-ադրենոպաշարիչներ, ՌԱԱՀ-ն 

ընկճող դեղեր): 

 

Կարդիոտոնիկ դեղեր 

Կարդիոտոնիկ դեղերի դասակարգումը 

 

1. Սրտային գլիկոզիդներ /ՍԳ/՝ Strophanthine/ստրոֆանթին, 

Digoxin/դիգօքսին, Corglycon/կորգլիկոն 

2. Սիմպաթոմիմետիկներ՝ կատեխոլամիններ և դրանց ածանցյալներ՝  

Dopamine/դօպամին, Dobutamine/դոբուտամին:  

3. Ֆոսֆոդիէսթերազ ֆերմենտի (ՖԴԷ) III-րդ տեսակի՝ 

Amrinone/ամրինոն, Milrinone/միլրինոն և  V-րդ A տեսակի ընկճողներ՝ 

Sildenafil: 
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4. Նոր սերնդի կարդիոտոնիկ դեղեր՝ Istaroxime, Levosimendan, 

Omecamtiv mecarbil 

 

Կարդիոտոնիկ դեղերին ներկայացվող պահանջներն են` 

1. հաճախասրտության նվազեցում,  

2. սրտամկանի թթվածնի նկատմամբ պահանջարկի 

բարձրացման բացակայություն,  

3. կենտրոնական երակային ճնշման նվազեցում,  

4. նախասիրտ-փորոքային հաղորդականության վրա 

ազդեցության բացակայություն, 

5. ներքին ընդունման դեպքում արդյունավետություն և 

ազդեցության երկարատևություն: 

 

1. Սրտային գլիկոզիդներ 

 

Սրտային գլիկոզիդները (ՍԳ) ազոտ չպարունակող, բուսական 

ծագում ունեցող դեղեր են, որոնք մեծացնում են սրտամկանի կծկման ուժը, 

առանց վերջինիս` թթվածնի նկատմամբ պահանջարկի մեծացման:  

ՍԳ-ները ժողովրդական բժշկության մեջ կիրառվել են 500-1200թթ. 

որպես փսխեցուցիչ միջոցներ, իսկ 1785-ին Ուիտերինգը նկարագրեց և 

հիմնավորեց դրանց կիրառումը: 

ՍԳ-ները հիմնականում ստացվում են Digitalis purpurea (մատնոցուկի 

տերևներից), Strophanthus kombe (ստրոֆանտի սերմերից), Convallaria majalis 

(հովտաշուշան) և այլ բույսերից: 
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Սրտային գլիկոզիդների քիմիական կառուցվածքը 

 

        ՍԳ-ները կազմված են ոչ շաքարային մասից (ագլիկոն կամ գենին), որը 

դրսևորվում է որպես ցիկլոպենտանոպերհիդրոֆենանտրենային օղակ և 

շաքարային մասից` գլիկոնից: Շաքարային մասը իր հերթին բաղկացած է 

բնության մեջ լայնորեն տարածված շաքարներից (D-գլյուկոզա, D-

ֆրուկտոզա, D-քսիլոզա, L-ռամնոզա) և յուրահատուկ, միայն ՍԳ կազմի մեջ 

մտնող շաքարներից (D-դիգիտոքսոզա, D-ցիմարոզա, D-օլեանդրոզա): 

Յուրահատուկ շաքարներ պարունակող ՍԳ-րը լյարդում դանդաղ են 

ենթարկվում կենսաձևափոխման, հետևաբար դրսևորում են ավելի 

երկարատև ազդեցություն: Գենինը գերազանցապես ապահովում է ՍԳ-րի 

ֆարմակոդինամիկ ակտիվությունը, իսկ գլիկոնը՝ հիմնականում ֆարմակո-

կինետիկ առանձնահատկությունները: Հիդրօքսիլ խմբերի քանակությամբ է 

պայմանավորված ՍԳ-երի բևեռացման աստիճանը, և հետևապես 

ճարպերում կամ ջրում դրանց լուծելիության աստիճանը (նկար 4): 

ՍԳ-ների դասակարգումը  

ՍԳ-ները դասակարգվում են ըստ իրենց բևեռացման աստիճանի, 

ըստ որի՝ առկա են` 

1. բևեռացված ՍԳ-ներ – Strophanthine/ստրոֆանտին, 

Corglycon/կորգլիկոն, 
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2. միջանկյալ բևեռացումով ՍԳ-ներ – Digoxin/դիգօքսին, 

Celanide/ցելանիդ, 

3. չբևեռացված ՍԳ-ներ Digitoxin/դիգիտօքսին: 

Սրտային գլիկոզիդների ֆարմակոդինամիկան 

  

 

Նկար 1. ՍԳ-ների քիմիական կառուցվածքը: 

 

ՍԳ-ների ազդեցության հիմնական թիրախն է՝ Na+/K+-ԱԵՖազան, որը 

թաղանթային փոխադրիչ է, տեղակայված է սարկոլեմայի արտաքին 

մակերեսին, կոչվում է նաև նատրումական պոմպ: Այն կազմված է α- և β- 

ենթամիավորներից: ՍԳ-ները միանում են α-ենթամիավորի սուլֆհիդրիլ 

խմբերի հետ և պաշարում վերջինիս ֆոսֆորիլացված տեսակը: 

Արտաբջջային K+-ական իոնների մակարդակի բարձրացումը հանգեցնում է 

այս սուլֆհիդրիլային խմբերի դեֆոսֆորիլացման, որի հետևանքով ՍԳ-

ների արդյունավետությունը նվազում է: Թերապևտիկ դեղաչափերի 

դեպքում ՍԳ 35%-ով դարձելիորեն ընկճում են Na+/K+-ԱԵՖազ ֆերմենտի 

ֆոսֆորիլացված տեսակը: 
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ՍԳ-ների դեղաբանական ազդեցություններից են` 

1. դրական ինոտրոպը, 

2. բացասական քրոնոտրոպը, 

3. բացասական դրոմոտրոպը, 

4. դրական տոնոտրոպը, 

5. դրական բաթմոտորոպը: 

 

1. Դրական ինոտրոպ ազդեցություն 

Սրտամկանի կծկում ՝ սիստոլա 

 Յուրաքանչյուր ապաբևեռացման ժամանակ Na+ և Ca2+ իոնները 

ներթափանցում են դեպի բջիջ: Այս դեպքում Ca2+ իոնները, 

ներթափանցելով L-տեսակի Ca2+ անցուղիներով, խթանում են (կայծ 

տվող Ca2+ իոններ) սարկոպլազմատիկ ցանցի (ՍՑ) ռիանոդինային 

ընկալիչները (RyR), ինչը հանգեցնում է ՍՑ-ում կուտակված Ca2+ 

իոնների ձերբազատմանը դեպի ցիտոպլազմա: Արդյունքում զգալիորեն 

աճում է Ca2+ իոնների ներբջջային քանակը. կապվելով տրոպոնին-

տրոպոմիոզինային համակարգի hետ, որը դիաստոլայի  փուլում 

անջատում է ակտինը միոզինից, Ca2+-իոնները, նպաստում են 

սիստոլայի փուլում ակտին-միոզին փոխազդեցության 

խթանմանը՝սրտամկանի կծկմանը: Բացի այդ, Ca2+ իոնները խթանում 

են միոզինային ԱԵՖ-ազ ֆերմենտը՝ ապահովումում ակտոմիզին 

սպիտակուցի կծկման համար անհրաժեշտ էներգիա:  
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Սրտամկանի թուլացում՝ դիաստոլա  

Վերաբևեռացման ժամանակ, դիաստոլայի փուլում Ca2+ իոնների 

հեռացումը բջջից իրականացվում է մի քանի ճանապարհներով. 

 

1. Սարկոլեմայում տեղակայված 3Na+/1Ca2+ փոխադրիչ (NCX): Այս 

փոխադրիչը բջիջ է բերում Na+ երեք իոն և դուրս է բերում Ca2+- մեկ 

իոն: Փոխադրիչը չի օգտագործում ԱԵՖ-ի էներգիա, այն 

կարգավորում է  ներբջջային Na+/ Ca2+ իոնների խտությունը: Որքան 

ցածր է Na+ իոնների ներբջջային ելակետային մակարդակը, այնքան 

ավելի ակտիվ է գործում փոխադրիչը՝ դուրս բերելով Ca2+ և ներս 

տանելով Na+  իոնները: Մինչդեռ ներբջջային Na+ իոնների քանակի 

բարձրացման դեպքում փոխադրիչը կարող է աշխատել  հակառակ 

ուղղությամբ: 

2. ՍՑ-ում տեղակայված Ca2+-ԱԵՖ-ազը (SERCA2),կամ Ca2+ պոմպ  որի 

շնորհիվ Ca2+ իոնները վերապահեստավորվում են ՍՑ-ում: 

3. Սարկոլեմայում տեղակայված Ca2+-ԱԵՖ-ազը (Ca2+ պոմպ), որի 

շնորհիվ Ca2+ իոնները դուրս են բերվում բջջից: 

 

Վերաբևեռացման ժամանակ Na+/K+-ԱԵՖազի(Na+/K+-պոմպ) միջոցով  

իրականացվում է  K+  իոնների ակտիվ վերադարձը դեպի բջիջ և  Na+ 

իոնների դուրս բերումը, ինչը ապահովվում է  իոնների ելքային 

մակարդակները (հանգստի պոտենցիալ): Այս պրոցեսը իրականացվում է 

ԱԵՖ-ի էներգիայի ծախսով (նկար 2): 
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ՍԳ, պաշարելով Na+/K+-ԱԵՖազը, նվազեցնում են բջջից Na+-ական 

իոնների դուրսբերումը` բարձրացնելով ցիտոպլազմայում վերջիններիս 

քանակությունը: Ներբջջային Na+-ական իոնների մակարդակի 

բարձրացումը նպաստում է Na+/Ca2+ փոխադրիչով   իրականացվող 

ներբջջային Ca2+ իոնների դուրսբերման նվազմանը և նույնիսկ, կախված ՍԳ 

դեղաչափից և Na+/Ca2+իոնների մակարդակների փոխհարաբերությունից,   

փոխադրիչի աշխատանքի հակառակ ուղղությանը՝ Na+ իոնների դուրս 

բերումով և Ca2+ իոնների ներս բերումով, որոնք հանգեցնում են 

կարդիոմիոցիտներում Ca2+ իոնների զգալի կուտակմանը: Արդյունքում 

ուժեղանում է սիստոլան:  

ՍԳ-ների թերապևտիկ դեղաչափերը չեն ազդում սարկոլեմայի և 

սարկոպլազմատիկ ցանցի Ca2+ - ԱԵՖ-ազի վրա (նկար 2):  

ՍԳ-ների դրական ինոտրոպ ազդեցության այլ մեխանիզմներից են: 

• Սարկոպլազմատիկ ցանցի ռիանոդինային ընկալիչների (RyR) 

խթանումը, որը հանգեցնում է սարկոպլազմատիկ ցանցում կուտակված 

Ca2+ իոնների ձերբազատմանը դեպի ցիտոպլազմա: Նմանատիպ 

մեխանիզմով օժտված են միայն միջին և չբևեռացված ՍԳ-ները: 

• ՍԳ-ներով Na+/K+-ԱԵՖ-ազ ֆերմենտի կոնֆորմացիոն 

փոփոխությունների առաջացումը, որը նույնպես բնորոշ է միայն միջին և 

չբևեռացված ՍԳ-ներին. այս դեպքում նույնպես նվազում է Na+/K+-ԱԵՖազ 

ֆերմենտի ակտիվությունը` խախտելով սարկոլեմայի ֆոսֆոլիպիդների 

հետ վերջինիս կապը: 
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Նկար  2.  ՍԳ-ների ազդեցության մեխանիզմը: 
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2. Բացասական քրոնոտրոպ (սինուսային հանգույցում իմպուլսների 

առաջացման հաճախականության նվազում) և դրոմոտրոպ (սինուսային 

հանգույցից դեպի նախասիրտ-փորոքային հանգույց իմպուլսների 

հաղորդման արագության դանդաղեցում) ազդեցություն 

Բացասական քրոնոտրոպ և դրոմոտրոպ ազդեցության 

մեխանիզմներից են. 

1. Սինուսային հանգույցի ուղղակի ընկճում (միայն բացասական 

քրոնոտրոպ ազդեցութան համար): 

2. Վիսցերոկարդիալ ռեֆլեքսի խթանումը, որի հիմքում 

բարոընկալիչների սենսիտիզացիան է /ՍԳ-ները բարձրացնում են տարբեր 

խթանների նկատմամբ ճնշընկալիչների զգայունությունը/: ՍԳ-ները 

դրական ինոտրոպ ազդեցությունը նպաստում է ռեֆլեքսածին գոտիներում 

(աորտայի աղեղ, կարոտիսյան ծոց) բարոընկալիչներից սկիզբ առնող 

ռեֆլեքսների ուժեղացմանը: Արդյունքում բարոընկալիչներով ընթացող 

գրգիռները ընկճում են սիմպաթիկ նյարդային համակարգի 

ակտիվությունը` խթանելով թափառող նյարդի ակտիվությունը:  

3. Կարդիոկարդիալ ռեֆլեքսի խթանումը, որի հիմքում 

սրտամկանի մեխանո- և քեմոընկալիչների սենսիտիզացիան է: ՍԳ-ներով 

սրտամկանի հարվածային ծավալի մեծացումը, հետևապես փորոքների 

վերջնական դիաստոլիկ ծավալի նվազումը և արյան՝ թթվածնով հագեցման 

բարելավումը նպաստում են քեմո- և մեխանոընկալիչներով 

միջնորդավորված գլխուղեղի սիմպաթիկ կենտրոնի արգելակմանը և 

թափառող նյարդի կենտրոնի ակտիվացմանը: 

4. ՍԳ-ներով թափառող նյարդի կենտրոնի անմիջական դրդումը:  
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5. Սրտամկանում խոլիներգիկ գրգռափոխանցման ուժեղացումը, 

քանի որ ՍԳ-ները խոլիներգիկ սինապսներում խթանում են ացետիլխոլինի 

ձերբազատումը: 

6. Նախասիրտ-փորոքային հանգույցի արդյունավետ ռեֆրակտեր 

շրջանի երկարաձգումը /միայն բացասական դրոմոտրոպ ազդեցության 

համար/: 

ՍԳ-ները բուժիչ դեղաչափերի դեպքում ցուցաբերում են 

գերազանցապես պարասիմպաթոմիմետիկ ազդեցություն: Քանի որ 

փորոքների համեմատ` նախասրտերը ստանում են առավել հարուստ 

խոլիներգիկ նյարդավորում, ուստի վերոհիշյալ ազդեցությունը գերակշռում 

է նախասրտերում և նախասիրտ-փորոքային հանգույցում և նվազագույնն է 

փորոքներում և Պուրկինյեի վերջավորություններում: Բացասական 

քրոնոտրոպ ազդեցության շնորհիվ ՍԳ-ների կարդիոտոնիկ ազդեցությունը 

չի զուգորդվում սրտամկանի՝ թթվածնի նկատմամբ պահանջարկի 

մեծացմամբ: 

  Համարժեք դեղաչափերի դեպքում բոլոր ՍԳ-ներն օժտված են 

կարդիոտոնիկ նույն ազդեցությամբ, բայց միևնույն ժամանակ տարբերվում 

են բացասական քրոնոտրոպ ազդեցությամբ: Այսպես՝ մատուտակից 

ստացվող ՍԳ-ները` դիգիտօքսինը, դիգօքսինը, ցելանիդը, օժտված են 

առավելագույն բացասական քրոնոտրոպ ազդեցությամբ: 

ՍԱ-յան բացակայության դեպքում ՍԳ-ների ցուցաբերված 

բացասական քրոնոտրոպ և դրոմոտրոպ ազդեցությունը շատ թույլ է 

արտահայտված: 
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3.Դրական տոնոտրոպ ազդեցություն 

ՍԳ-ներով սրտամկանում նյութափախանակային և հեմոդինամիկ 

դրական տեղաշարժերի զարգացումը, ինչպես նաև Ca2+ իոնների խտության 

մեծացումը նպաստում են փորոքի պատի լարվածության բարձրացմանը: 

Այսպիսով, վերոհիշյալ բոլոր ազդեցությունների (հատկապես 

դրական ինո-տրոպ և բացասական քրոնո- ու դրոմոտրոպ), շնորհիվ ՍԳ-

ները,  ի տարբերություն կարդիոտոնիկ դեղերի այլ խմբերի, ուժեղացնելով 

սրտամկանի կծկման ուժը՝  հաճախասրտություն, հետևապես և 

սրտամականի թթվածնի հանդեպ պահանջարկի մեծացում չեն 

առաջացնում:  

 

4. Դրական բաթմոտրոպ ազդեցություն (սրտամկանի դրդունա-

կության մեծացում) 

Բուժիչ դեղաչափերի դեպքում ՍԳ-ների ազդեցությամբ դիտվում է 

գործողության պոտենցիալի տևողության կարճացում, որը 

միջնորդավորված է ներբջջային կալցիումական իոնների մակարդակի 

բարձրացմամբ:  

Թերապևտիկ դեղաչափերով ՍԳ-երի ԷՍԳ տվյալներից են` P-Q 

ինտերվալի չափավոր երկարացումը և S-T հարվածի նվազումը: 

Միզասեռական համակարգ: ՍԳ-ները բարելավում են երիկամների 

արյունամատակարարումը (շնորհիվ դրական ինոտրոպ ազդեցության) և 

խթանում են միզագոյացումը, որը նպաստում է ՍԱ-ով հիվանդների 

շրջանառող արյան ծավալի փոքրացմանը և ծայրամասային այտուցների 
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վերացմանը: Բացի այդ, ՍԳ-ներն օժտված են նաև հակաալդոստերոնային 

ազդեցությամբ, որի մեխանիզմներն են` 

• ռենինի սինթեզի ընկճումը,  

• լյարդի արյունամատակարարման բարելավումը, որն էլ 

ակտիվորեն չեզոքացնում է ալդոստերոնը,  

• ՍԳ-ները, ունենալով ալդոստերոնին համանման կառուցվածք, 

բացասական հետադարձ կապի միջոցով մակերիկամների կեղևում ընկճում 

են ալդոստերոնի սինթեզը:  

ՍԳ-ների հակաալդոստերոնային ազդեցության շնորհիվ նվազում է 

նաև հակադիուրետիկ հորմոնի սինթեզը, որն էլ և հանգեցնում է ջրի և 

նատրիումի հետներծծման նվազմանը, ոչ արտահայտված միզամուղ 

ազդեցությանը, ինչպես նաև օրգանիզմում կալիումական իոնների 

պահման:  

ՍԱ-ով չպայանավորված այտուցների դեպքում ՍԳ-ներն 

անարդյունավետ են: 

ՍԳ հեմոդինամիկ ազդեցությունները 

ՍԱ-ի դեպքում ՍԳ-ներն առաջացնում են դրական հեմոդինամիկ 

տեղաշարժեր. 

1. ՍՐԾ-ի մեծացում (չնայած վերանում է հաճախասրտությունը), որը 

պայմանավորված է սրտի կծկման ուժի մեծացմամբ:  

2. Հետբեռնվածության նվազում, որը պայմանավորված է սրտի 

արտամղման ծավալի մեծացմամբ պայմանավորված սիմպաթիկ 

նյարդային համակարգի լարվածության նվազմամբ,  ռենին-անգիոտենզին-

ալդոստերոնային համակարգի ակտիվության ընկճմամբ: 
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3. Նախաբեռնվածության նվազում, որը պայմանավորված է երակային 

ճնշման իջեցմամբ և շրջանառող արյան ծավալի փոքրացմամբ: 

4. Արյան փոքր շրջանառությունում ճնշման իջեցում: 

5. Արյունահոսքի արագության մեծացում, արյան ռեոլոգիական 

հատկությունների բարելավում: 

Սրտային գլիկոզիդների ֆարմակոկինետիկան 

 

ՍԳ-ների ֆարմակոկինետիկ առանձնահատկությունները 

փոխկապակցված են դրանց բևեռացման աստիճանի հետ:  

Բևեռացված ՍԳ-ները տարբերվում են չբևեռացված ՍԳ-ներից 

ֆարմակոկինետիկ հետևյալ առանձնահատկություններով` 

1. արյան սպիտակուցների հետ չեն առաջացնում համալիր 

միացություններ,  

2. օժտված են արագ ազդեցությամբ, 

3. օրգանիզմում գրեթե չեն կուտակվում, 

4. վատ են լուծվում ճարպերում և լավ են լուծվում ջրում, 

5. աղիներից վատ են ներծծվում, 

6. արտազատվում են հիմնականում երիկամներով (մինչդեռ չբևեռացված 

ՍԳ-ներն արտազատվում են հիմնականում լեղիով), 

7. ունեն կարժատև ազդեցություն և նշանակվում են օրը մինչև 4 անգամ, 

8. տեղաբաշխման ծավալը փոքր է (մինչդեռ դիգօքսինի տեղաբաշխման 

ծավալը  6-8լ/կգ է),   

9. նշանակվում են հիմնականում հարմարսողական ճանապարհով 

(չբևեռացված ՍԳ-ները` հիմնականում մարսողական ճանապարհով): 
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Ստամոքսում սննդի առկայությունը դժվարացնում է դիգօքսինի և 

դիգիտօքսինի ներծծումը: 

Բոլոր ՍԳ-ները գերազանցապես կուտակվում են կմախքային 

մկաններում (ոչ ճարպային հյուսվածքում), հետևապես հյուծված 

հիվանդների դեպքում դեղաչափերը պետք է վերանայվեն: 

Դիգօքսինը արտազատվում է հիմնականում երիկամների միջոցով 

(կծիկային ֆիլտրացիա)՝ անփոփոխ վիճակում: Այդ պատճառով 

երիկամների տարրաբնույթ ախտահարմամբ հիվանդների շրջանում 

դիգօքսինի դեղաչափերը պետք է կրճատվեն: 

 

Սրտային գլիկոզիդների կողմնակի ազդեցությունները 

ՍԳ-ներն ազդում են բոլոր դրդունակ հյուսվածքների վրա` 

ներառելով հարթ և կմախքային մկանները, ԿՆՀ-ն: Na+/K+-ԱԵՖ-ազ 

ֆերմենտի ընկճումը խթանում է ինչպես նեյրոնների, այնպես էլ հարթ 

մկանների ինքնաբուխ ակտիվությունը: ՍԳ-ի նկատմամբ առավել զգայուն է  

պարասիմպաթիկ համակարգը, ուստի բուժական դեղաչափերով ՍԳ 

դրսևորում են վագոտրոպ ազդեցություն: Ավելի մեծ, թունային 

դեղաչափերով ՍԳ խթանում են նաև ադրեներգիկ համակարգը: 

ԿՆՀ: Կենտրոնական կողմնակի ազդեցություններից են քնի և 

հոգեկան ոլորտի տարաբնույթ խանգարումները, ինչպես նաև 

քեմոընկալիչային գոտու դրդումը, որը կարող է արտահայտվել 

գունազգացողության խանգարումներով: Գերդեղաչափման ժամանակ  

կարող են առաջացնել տեսիլքներ և տեսողական խափանումներ (գունային 

ընկալման խանգարում):  
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Ծայրամասային նյարդերի ընդգրկման արդյունքում կարող են 

դիտվել տեսողական, լսողական նյարդի ախտահարւմներ, եռորյակ, 

նստանյարդի նեվրալգիաներ: 

Հիպոթալամուսի խթանման կամ ծայրամասում էստրոգենների 

ազդեցության խթանման շնորհիվ երբեմն կարող է զարգանալ 

գինեկոմաստիա (երկարատև բուժում): 

ԱՍՀ: Աղեստամոքսային համակարգում կարող են դիտվել 

ախորժակի կորուստ, սրտխառնոց, փսխում, փորլուծություն (դիառեա): 

Փսխումը կարող է պայմանավորված լինել նաև ԿՆՀ-ի տրիգերյան գոտու 

խթանմամբ (բարձր դեղաչափեր): 

 

Սրտային գլիկոզիդներով թունավորում 

Քանի որ ՍԳ-ներն օժտված են նեղ թերապևտիկ ինդեքսով ՍԳ-ով 

թունավորումը բավականին հաճախադեպ է: 

Թունավորման սրտային ախտանիշները 

ՍԳ-ներով թունավորման հիմքում ընկած է Na+/K+-ԱԵՖ-ազ 

ֆերմենտի 60%-ից ավել ընկճումը, որը կարող է դիտվել ՍԳ 

գերդեղաչափման ժամանակ կամ նորմալ դեղաչափերի պարագայում երբ 

առկա են ՍԳ թունավորմանը նպաստող գործոններ՝ թերկալիեմիա, 

թերմագնիեմիա, թերնատրիեմիա, գերկալցիեմիա, հիպոթիրեոզ, 

ծերունական տարիք և այլն: Այս դեպքում դիտվում է ներբջջային Ca2+ 

իոնների մակարդակի առավել արտահայտված մեծացում 

(գերկալցիհիստիա), ինչպես նաև ներբջջային կալիումական իոնների 

մակարդակի նվազում (թերկալիհիստիա), որը սրտի հաղորդչական 
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համակարգի բջիջներում հանգեցնում է դրդման շեմի նվազման, 

թաղանթային հանգստի պոտենցիալի տատանման, հետբևեռացման 

զարգացման, դրդման էկտոպիկ օջախների ձևավորման, հետևապես 

տարբեր ռիթմաշեղումների առաջացման: Հարկ է նշել, որ 

գերկալցիհիստիայի՝ հարաբերականորեն գերնատրիհիստիայի նկատմամբ 

գերակշռման դեպքում կարող է դիտվել Na+/Ca2+ փոխադրիչի աշխատանքի 

ուղղության կրկին շեղում՝ ներբջջային Ca2+ իոնների դուրսբերման 

շատացմամբ: Այս պարագայում գերկալցիհիստիան կարող է զուգորդվել 

կարդիոմիոցիտների՝ կալցիումական իոններով շրջապատմամբ և 

հնարավոր գերկալցիեմիայի զարգացմամբ: 

 Քանի որ սրտամկանի համեմատ, սրտի հաղորդչական համակարգի 

Na+/K+-ԱԵՖազ ֆերմենտի զգայունությունը ՍԳ-ների նկատմամբ 2,5 

անգամով բարձր է, ուստի ՍԳ-ներով թունավորման դեպքում 

գերազանցապես դիտվում են սրտային ախտանիշներ, հիմնականում 

ռիթմաշեղումներ՝ փորոքային էքստրասիստոլաներ, նախասիրտ-

փորոքային հաղորդականության տարբեր աստիճանների պաշարումներ: 

 

Թունավորման արտասրտային նշանները 

Դիսպեպտիկ երևույթներ՝ 

1. ախորժակի բացակայություն, 

2. սրտխառնոց, փսխում, 

3. սպաստիկ բնույթի որովայնային ցավեր (թափառող նյարդի 

տոնուսի բարձրացում), 
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4. միջընդերային անոթների սպազմի հետևանքով աղիքների 

նեկրոզի զարգացման հավանականություն: 

Նյարդաբանական դրսևորումներ՝ 

1. գլխացավ, մկանային թուլություն, 

2. տեսիլքներ, ցնցումներ, 

3. միկրո-, մակրո-, քսանտօպսիա. առարկաները երևում են 

դեղին կամ կանաչ: 

 

ՍԳ-ներով թունավորման բուժումը 

Անմիջապես դադարեցնել ՍԳ կիրառումը: Անհապաղ 

միջոցառումները ներառում են` 

1. ֆիզիկական ներհակորդների կիրառում` ակտիվացած ածուխ կամ 

խոլեստիրամին, 

2. ՍԳ թունավորմանը նպաստող գործոնների հայտնաբերում, 

առկայության դեպքում՝ շտկում: Նշված գործոններից ամենահաճախակին 

հանդիպում են թերկալիեմիան (K+-ական իոնների նվազած մակարդակը 

հանգեցնում է Na+/K+-ԱԵՖազ ֆերմենտի ֆոսֆորիլացված տարբերակի 

մակարդակի գերակշռման , որի հետևանքով ՍԳ-ների անգամ միջին 

թերապևտիկ դեղաչափերը կարող են ապահովել Na+/K+-ԱԵՖազ ֆերմենտի 

թույլատրելի սահմաններից առավել բարձր պաշարում) և գերկալցիեմիան 

(արտաբջջային կալցիումական իոնների մակարդակի բարձրացումը 

նպաստում և հեշտացնում է սրտամկանի վերաբևեռացման ժամանակ 

Na+/Ca2+ պասիվ փոխադրիչով Ca2+ իոնների ներսբերմանը դեպի 

կարդիոմիոցիտ): 
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Զուգորդող հիպոկալիեմիայի առկայության դեպքում նշանակվում է ն/ե 

պանանգին կամ բևեռացած խառնուրդ, իսկ հիպերկալցիեմիայի 

պարագայում` համալիր առաջացնող միացությունների ն/ե ներմուծում` 

նատրիումի ցիտրատ, էթիլենդիամինտետրաքացախաթթվի 

երկնատրիումական աղ, 

3. հակաառիթմիկ դեղերի կիրառում` լիդոկաին, β-ադրենոպաշարիչներ,  

4. արյան մեջ առկա ՍԳ քիմիական ակտիվազերծում, սուլֆհիդրիլ 

խմբերի դոնատորների կիրառում` ունիթիոլ մ/մ կամ դիգoքսինի և 

դիգիտoքսինի նկատմամբ հատուկ հակամարմինների` Fab- 

ֆրագմենտների ն/ե ներմուծում, 

5. դեղորայքային բուժման անարդյունավետության դեպքում` 

էլեկտրաիմպուլսային բուժում: 

 

Սրտային գլիկոզիդների կիրառման ցուցումները 

1. Սուր սրտային անբավարարություն (բայց ոչ սրտամկանի ինֆարկտով 

պայմանավորված), քրոնիկական սիստոլիկ կամ խառը սրտային 

անբավարարություն. այս դեպքում գործնականորեն կիրառվում է ՍԳ-ների 

դրական ինոտրոպ ազդեցությունը: 

2. Սրտային անբավարարության զարգացման կանխարգելում այն 

հիվանդությունների դեպքում, որոնց ընթացքը կարող է բարդանալ ՍԱ-ով 

(ծանր աստիճանի թոքաբորբեր, տաբեր տեսակի թունավորումներ, 

ռևմոկարդիտներ): 

3. Վերփորոքային պարոքսիզմալ տախիառիթմիաներ, նախասրտերի 

թրթռում, շողացում (անկախ ՍԱ-յան առկայությունից). այս դեպքում 
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կիրառվում է ՍԳ-ների բացասական քրոնո- և դրոմոտրոպ 

ազդեցությունները: 

Սուր ՍԱ-յան դեպքում հիմնականում կիրառվում են բևեռացված ՍԳ-

ներ, իսկ քրոնիկական ՍԱ-ի դեպքում` միջանկյալ բևեռացմամբ ՍԳ-ներ: 

 

Ոչ գլիկոզիդային բնույթի կարդիոտոնիկ դեղեր 

2. Սիմպաթոմիմետիկ դեղեր 

Կատեխոլամիններ և դրանց ածանցյալները 

 

Dopamine/դօֆամին: Դօֆամինը ընդերածին կատեխոլամին է: 

Ֆարմակոդինամիկան: Դօֆամինի դեղաբանական և հեմոդինամիկ 

ազդեցությունները ունեն դեղաչափ-կախյալ բնույթ:  

Ցածր դեղաչափերով (2մկգ/կգ/րոպեում) դօֆամինը, խթանելով հարթ 

մկանների դօֆամիներգիկ ընկալիչները` D1>D2 (ցԱՄՖ-կախյալ թուլացում) 

և նախասինապսային D2 ընկալիչները (նորադրենալինի ձերբազատման 

նվազում և անոթների հարթ մկանների ադրեներգիկ խթանման նվազում), 

առաջացնում է անոթների լայնացում: Վերոհիշյալ ընկալիչները 

գերակայում են միջընդերային և երիկամային զարկերակներում: Նման 

դեղաչափով դօֆամինի ն/ե ինֆուզիան բարելավում է երիկամների 

արյունամատակարարումը, հետևապես նաև կծիկային քամազատումը, 

հատկապես ՍԱ-ով տառապող այն հիվանդների շրջանում, որոնք կայուն 

են միզամուղներով բուժման նկատմամբ: Բացի այդ, դօֆամինը, 

երիկամների խողովակների էպիթելային բջիջների վրա ցուցաբերելով 

ուղղակի ազդեցություն, նույնպես խթանում է միզագոյացումը: 
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Միջանկյալ դեղաչափերով (2-5մկգ/կգ/ր) դօֆամինը ուղղակիորեն 

խթանում է սրտի β1-ադրենոընկալիչները՝ մեծացնելով սրտի կծկման ուժը և 

արտամղման ծավալը: Բարձր դեղաչափերով  (5-15մկգ/կգ/ր) խթանում է 

նախասինապսային β2-ադրենոընկալիչները և հետևապես նախասինապ-

սային վերջավորություններից նորադրենալինի ձերբազատումը: Այս մեխա-

նիզմի միջոցով զարգանում է հաճախասրտություն, ընդհուպ մինչև 

ռիթմաշեղումներ: Բացի այդ, 15մկգ/կգ/ր և ավելի դեղաչափերի դեպքում 

դրդում է α1-ադրենոընկալիչները` հանգեցնելով ծայրամասային 

զարկերակների և երակների, այդ թվում նաև երիկամների անոթների 

սեղմման: Նման բարձր դեղաչափերը հազվադեպ են կիրառվում ՍԱ-ն 

բուժելու համար, քանի որ կտրուկ բարձրացնում են հետբեռնվածությունը, 

որն էլ վատթարացնում է ՍԱ-ի ընթացքը: 

Ֆարմակոկինետիկան: Դօֆամինը օգտագործվում է միայն ն/ե 

ճանապարհով: Ն/ե ինֆուզիայից հետո ազդեցությունը պահպանվում է 10 

ր., քանի որ ՄԱՕ-ի ֆերմենտի մասնակցությամբ արագ չեզոքանում է: 

Արտազատվում է երիկամներով: 

Կողմնակի ազդեցությունները. հաճախասրտություն (համեմատած 

դոբուտամինի՝ ավելի է արտահայտված), ռիթմաշեղումներ, ծայրամասային 

անոթների հիվանդությունների սրացում, սրտխառնոց, փսխում: Բարձր 

դեղաչափերի դեպքում` ստամոքսային արյունահոսություններ, 

ծայրամասային արյան շրջանառության վատթարացում ընդհուպ 

գանգրենայի զարգացում: Բրոնխային ասթմայով հիվանդների դեպքում 

դօֆամինը կարող է հրահրել գրոհների առաջացում: 

Կիրառման ցուցումները՝ 



58 

 

1. ռեֆրակտեր ՍԱ,  

2. տարբեր էթիոլոգիայի շոկային իրավիճակներ  

Dobutamine/դոբուտամին  

Ֆարմակոդինամիկան: Դոբուտամինի կլինիկական հիմնական 

ազդեցությունը պայմանավորվում է ընտրողական β1-միմետիկ 

ազդեցությամբ: Դոբուտամինի ն/ե կաթիլային ներմուծման ժամանակ 

նկատվում է սրտի կծկման ուժի մեծացում: Բացի այդ, դիտվում է 

ընդհանուր ծայրամասային և փոքր արյան շրջանառության անոթների 

դիմադրության նվազում, պսակային և երիկամային արյունամատա-

կարարման բարելավում, երիկամներով նատրիումի և ջրի հեռացման 

խթանում: 

Ֆարմակոկինետիկան: Դոբուտամինի կիսատրոհման ժամանակը 2-

3ր է, քանի որ MAO-ի ֆերմենտի մասնակցությամբ շատ արագ չեզոքանում 

է: 2-3 օր կիրառելու դեպքում դոբուտամինի նկատմամբ զարգանում է 

ընտելացում: 

Կողմնակի ազդեցությունները. հաճախասրտություն, 

ռիթմաշեղումներ, գերճնշում, հետկրծոսկրային ցավեր, սրտխառնոց, 

ներարկման տեղում` ֆլեբիտի զարգացում: 

Կիրառման ցուցումները՝ 

1. սուր սրտամկանի ինֆարկտով պայմանավորված սուր ՍԱ, 

2. քրոնիկական ՍԱ-ի սրացում, 

3. տարբեր էթիոլոգիայի շոկային իրավիճակներ, 

3. Ֆոսֆոդիէսթերազ ֆերմենտի ընկճողներ 

Amrinone/ամրինոն, Milrinone/միլրինոն: 
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Ֆարմակոդինամիկան: Ներկայումս հայտնի են ֆոսֆոդիէսթերազ 

ֆերմենտի յոթ տարատեսակներ: Բիպիրիդինների ածանցյալներ՝ Ամրինոնը 

և Միլրինոնը ընկճում են ֆոսֆոդիէսթերազ ֆերմենտի երրորդ 

տարատեսակը, որն ապահովում է ցԳՄՖ-կախյալ ցԱՄՖ-ի հիդրոլիզը: 

Ֆոսֆոդիէսթերազ ֆերմենտի ընճումը հանգեցնում է բջջում ցԱՄՖ-ի 

կուտակման, որն էլ ակտիվացնում է սարկոլեմայի և սարկոպլազմատիկ 

ցանցի կալցիումական անցուղիները, հետևապես միոֆիբրիլներում 

շատանում է կալցիումական իոնների քանակությունը: 

Նշված պրեպարատները, առանց սրտի կծկման հաճախականության 

վրա էական ազդեցության ուժեղացնում են սրտի կծկման ուժը, լայնացնում 

են ինչպես դիմադրողունակ, այնպես էլ տարողունակ անոթները` նվազեց-

նելով նախա- և հետբեռնվածությունը: Այդ իսկ պատճառով կոչվում են 

անոթալայնիչ կարդիոտոնիկներ: Բացի այդ, խթանում են լիպոլիզը, 

ընկճում են թրոմբոցիտների ագրեգացիան և ցիտոկինների արտադրու-

թյունը: Միլրինոնը ամրինոնից տասը անգամով առավել ակտիվ է: 

Ֆարմակոկինետիկան: Վերոհիշյալ դեղերը կարելի է օգտագործել 

ինչպես մարսողական, այնպես էլ ն/ե ճանապարհներով: Ամրինոնի 

կիսատրոհման ժամանակը 2-3 ժամ է, իսկ միլրինոնինը` 30-60ր, սակայն 

ՍԱ-յան դեպքում վերոհիշյալ ցուցանիշները կարող են մոտ երկու անգամով 

երկարել: 

Կողմնակի ազդեցությունները: Ամրինոնը, ի տարբերություն 

միլրինոնի, օժտված է առավել արտահայտված կողմնակի 

ազդեցություններով, ընդհուպ ռիթմաշեղումների, ոսկրածուծի, լյարդի 

բջիջների տոքսիկ ախտահարման առաջացմանը: Որոշ դեպքերում 
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ամրինոնը կարող է առաջացնել ծանր աստիճանի թրոմբոցիտոպենիաներ: 

Բացի այդ, հայտնաբերված է, որ նշված դեղերի երկարատև կիրառումը 

կարող է մեծացնել սրտանոթային մահացության ցուցանիշը, այդ 

պատճառով կիրառվում են միայն կարճատև բուժման նպատակով: 

 Կիրառման ցուցումները 

Քրոնիկական և սուր սրտային անբավարարություն, երբ դասական 

բուժումն անարդյունավետ է: 

 

Sildenafil: Ընտրողաբար պաշարում է ֆոսֆոդիէսթերազ ֆերմենտի V-րդ A 

ենթատեսակը, որը նորմայում ապահովում է ցԳՄՖ քայքայումը: 

Ներկայումս ապացուցված է, որ ՍԱ պարագայում ցԳՄՖ մակարդակի 

նվազումը հանգեցնում է սրտամկանի դիսֆունկցիայի և վերջինիս 

ախտաբանական ռեմոդելավորման, ինչպես նաև ինքնուրույն կերպով 

թոքային գերճնշման զարգացմանը: Նշված պայմաններում Սիլդենաֆիլի 

կիրառումը բերում է սրտամկանի ֆունկցիոնալ վիճակի բարելավմանը, 

ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության նկատմամբ տոլերանտության 

բարձրացմանը, ինչպես նաև NO միջնորդավորված անոթալայնիչ 

ազդեցության և թոքային գերճնշման նվազեցման, ինչը առավել 

արդյունավետ է առաջնային թոքային գերճնշումով պայմանավորված 

քրոնիկ աջ փորոքային ՍԱ բուժման ժամանակ: 

 

4. Նոր սերնդի կարդիոտոնիկ դեղեր 

Istaroxime/իստարօքիմ նույնպես պաշարում է Na+/K+-ԱԵՖ-ազ 

ֆեմենտը, միևնույն ժամանակ խթանում է սարկոպլազմատիկ 



61 

 

ռետիկուլումի կալցիումական անցուղիները (SERCA2a)՝ վերջինիս կողմից 

նպաստելով Ca2+ իոնների հետզավթմանը, որի շնորհիվ ՍԳ-ների համեմատ 

օժտված է նվազագույն առիթմոգեն ազդեցությամբ:  

Levosimendan/լեվոսիմենդան, Simdax (Orion Corporation). մեծացնում է 

տրոպոնինային համակարգի զգայունությունը Ca2+ իոնների նկատմամբ, 

ինչպես նաև պաշարում է ֆոսֆոդիէսթերազ ֆերմենտը և ակտիվացնում է 

կալիումական անցուղիները՝ ցուցաբերելով լրացուցիչ անոթալայնիչ 

ազդեցություն:  

Omecamtiv mecarbil- նորագույն սերնդի, այսպես կոչված սրտային 

միոզինի ակտիվատոր՝ խթանիչ է, քանի որ ուղղակիորեն ազդում է ակտին-

միոզինային փոխազդեցության վրա: Օմեկամտիվ մեկարբիլը, միանալով 

միոզինի կատալիտիկ կայքի հետ, նպաստում է ակտոմիոզինային 

փոխազդեցության արագացմանը, ուժեղացմանը և տևողության 

երկարեցմանը, միաժամանակ խթանելով սրտամկանի ԱԵՖ-ազ ֆերմենտը 

և կծկման համար ապահովելով համապատասխան էներգիա: Արդյունքում 

ուժեղանում և երկարում է սիստոլան, որը բերում է հարվածային ծավալի 

մեծացմանը: 

 

Կիրառվող ժամանակակից դեղերի ցուցակը 

Strophanthin/ստրոֆանթին  0,05-1%-անոց մլ սրվակներ ներարկում-

ների համար 

Digoxin/դիգօքսին  0,125, 0,25 մգ դեղահատեր, 0,05, 0,1, 0,2 մգ 

պարկուճներ, 0,1, 0,25 մգ/մլ ներարկումների համար: 
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Dobutamine/դոբուտամին 12,5մգ/մլ 20մլ սրվակներ: 

Dopamine/դոպամին  40մգ/մլ 5մլ ամպուլաներ: 

Milrinone/միլրինոն 1մգ/մլ ն/ե ներարկումների համար, 200մկգ/մլ ն/ե 

կաթիլային ներմուծումների համար: 

Amrinone/ամրիինոն 20մլ սրվակներ ն/ե ներարկումների համար: 

 

Թեմային առնչվող թեստերի օրինակներ 

Կարդիոտոնիկ դեղերից են` 

1. սրտային գլիկոզիդները 

2. սիմպաթոմիմետիկները 

3. ԱՓՖ-ի ընկճողները 

4. ֆոսֆոդիէսթերազ ֆերմենտի ընկճողները 

ա)1,2,4   բ)2,3,4    գ)1,2   դ) բոլորը 

Ստորև նշվածներից ո՞ր դրույթն է բնորոշ Amrinone-ին` 

1. սրտի կծկման ուժի մեծացում 

2. ՖԴԷ ll ֆերմենտի ընկճում  

3. նախա - և հետբեռնվածության նվազում 

4. լիպոլիզի խթանում 

ա)1,3,4   բ)2,3,4   գ)1,2   դ) բոլորը 

Սրտային գլիկոզիդների բուժիչ դեղաչափերը ընկճում են` 

ա) Na+/k+ - ԱԵՖազ ֆերմենտը 

բ) Ca2+ - ական մղանցքերը 

գ) K +- ական մղանցքերը 

դ) Ca2+ -կախյալ ԱԵՖազ ֆերմենտը 
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ՀԱԿԱԳԵՐՃՆՇՈՒՄԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ 

Զարկերակային ճնշման կարգավորումը և հակագերճնշումային 

ազդեցության հնարավոր թիրախները  

 

Զարկերակային գերճնշումը (ԶԳՃ) զարկերակային ճնշման կայուն 

բարձրացման համախտանիշն է, երբ սիստոլիկ ճնշումը գերազանցում է 140 

մմ ս.ս., իսկ դիաստոլիկը` 90 մմ ս.ս.: 

Ըստ ախտածնության տարբերում են. 

• Էսենցիալ ԶԳՃ (կամ առաջնային, իդիոպաթիկ հիպերտոնիկ 

հիվանդություն), երբ ճնշումը կարգավորող մեխանիզմների 

խափանման պատճառները հայտնի չեն: 

• Երկրորդային ԶԳՃ, որը հետևանք է այլ հիվանդությունների` երի-

կամների, երիկամային զարկերակների, աորտայի կոարկտացիայի և 

այլն:  

Բարձր ճնշման հետևանքով թիրախ-օրգաններում զարգացող 

ախտահարումների հիման վրա, ըստ ԶՃ-ի բարձրացման աստիճանի 

տարբերում են՝  

• մեղմ կամ I աստիճանի (140-159/90-99),  

• չափավոր կամ II աստիճանի (160-179/100-109), 

• ծանր կամ III աստիճանի (180-209/110-119),  

• չարորակ կամ IV աստիճանի (210 և ավելի/120 և ավելի): 
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Զարկերակային ճնշման կարգավորման սկզբունքները ճիշտ 

հասկանալու համար քննարկենք վերջինիս կարգավորման հիմնական 

մեխանիզմները: 

Զարկերակային ճնշումը (ԶՃ) հավասար է սրտի րոպեական ծավալի 

(ՍՐԾ) և ընդհանուր ծայրամասային անոթային դիմադրության (ԸԾԱԴ) 

արտադրյալին: 

ԶՃ = ՍՐԾ x ԸԾԱԴ 

 Սրտի րոպեական ծավալը (ՍՐԾ-ն, նորմայում 5-6լ/րոպե է) իր 

հերթին հավասար է սրտի հարվածային ծավալի (ՍՀԾ-ն,  նորմայում 60-

100մլ/զարկ է) և սրտի կծկման հաճախականության (ՍԿՀ-ն, նորմայում 60-

90 զարկ/րոպե է) արտադրյալին:  

ՍՐԾ = ՍՀԾ x ՍԿՀ 

Ինչպես հայտնի է, սրտի հարվածային ծավալը պայմանավորված է 

սրտամկանի կծկողականությամբ և փորոքում ձևավորվող ճնշումով, որն իր 

հերթին պայմանավորված է շրջանառող արյան ծավալով, իսկ վերջինս էլ` 

երիկամների ֆունկցիայով: 

ՍԿՀ-ը, ինչպես նաև ծայրամասային անոթային դիմադրությունը  

կարգավորվում են նյարդային (հիմնականում սիմպաթիկ նյարդային 

համակարգով)  և հումորալ գործոններով (ռենին-անգիոտենզինային 

համակարգի, կատեխոլամինների, ազոտի օքսիդի, պրոստագլանդինների, 

էնդոթելին-1-ի, թրոմբոքսան-A2-ի, բրադիկինինի, հակադիուրետիկ 

հորմոնի, ANP-ի և այլնի մասնակցությամբ):  

Ճնշման կարճատև փոփոխման ժամանակ (օրինակ՝ մարմնի դիրքի 

կտրուկ փոփոխում) արյան ճնշումը ենթարկվում է նյարդային արագ 
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կարգավորման` բարոռեֆլեքսով, ճնշընկալիչների մասնակցությամբ: Երբ 

ճնշումը կտրուկ բարձրանում է, դրդվում են ճնշընկալիչները, այնուհետև՝ 

մենավոր ուղու կորիզը, արգելակող միջադիր նեյրոնի դրդման հետևանքով 

խթանվում է արգելակիչ ազդեցությունը անոթաշարժ կենտրոնի վրա, 

անոթաշարժ կենտրոնի լարվածությունը թուլանում է, այդ կենտրոնից 

հսկվող ողնուղեղային թորակոլյումբար հատվածի կողմնային 

եղջյուրներում տեղակայված սիմպաթիկ նեյրոնների մարմիններն 

արգելակվում են, նվազում է սիրտ-անոթային համակարգի վրա սիմպաթիկ 

ազդեցությունը, ուստի՝ սրտի կծկման ուժը, հաճախականությունը, 

անոթների տոնուսը և համապատասխանաբար արյան ճնշումը:  

 

áÕÝáõÕ»Õ

áõÕ»Õ³

µáõÝ

2. ëáÉÇï ³ ñ ï ñ³ Ï ï Ç Ï áñÇ½Ý»ñ

3. ³ ÝáÃ³ ß³ ñÅ            

Ï »Ýï ñáÝ ß³ ñÅÇã ÝÛ³ ñ¹ ³ Ã»É

4. Ñ³ Ý· áõÛó 5. ëÇå Ù³ ÃÇÏ  

ÝÛ³ ñ¹ Ç 

í »ñçáõÛÃ

ÁÝÏ ×áÕ ÇÝï »ñÝ»ÛñáÝ

½³ ñÏ »ñ³ Ï ³ ÛÇÝ ×ÝßáõÙ

½· ³ óáÕ ÝÛ³ ñ¹ ³ Ã»É

6. α Ï ³ Ùβ ÁÝÏ ³ ÉÇãÝ»ñ

1. ×ÝßÁÝÏ ³ ÉÇãÝ»ñ
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Նկար 3. Բարոռեֆլեքսի ռեֆլեկտոր աղեղը Bertram G. Katzung Basic &  

Clinical Pharmacology - 12th Ed. 2012 (2007): 

 

 

 

         Բացի այդ, ճնշընկալիչների դրդման հետևանքով մենավոր ուղու 

կորիզի միջնորդությամբ դրդվում է վագուսի կենտրոնը, և ուժեղանում է 

պարասիմպաթիկ ազդեցությունը սրտի վրա, որը նպաստում է 

դանդաղասրտությանը: Հակառակը, երբ արյան ճնշումն ընկնում է, 

ճնշընկալիչների ակտիվությունը նվազում է և սիմպաթիկ ակտիվությունն 

ապաարգելակվում է (նկար 3):  

 

 

                   Նկար 4. ԶՃ արագ կարգավորման սխեմա 

 

Զարկերակային ճնշման երկարատև տատանումների ժամանակ 

կարգավորումն իրականանում է երիկամների միջոցով նեյրոհումորալ 

եղանակով: Արյան ճնշումն իջեցնելիս, երբ թուլանում է երիկամների 
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պերֆուզիան, նախ և առաջ մեծանում է նատրիումի և ջրի հետներծծումը: 

Բացի այդ, երիկամային արտերիոլներում ճնշման անկումը, ինչպես նաև 

սիմպաթիկ ակտիվության մեծացումը խթանում են ռենինի 

արտադրությունը, որն իր հերթին ավելացնում է անգիոտենզինի 

արտադրությունը: Վերջինս առաջացնում է դիմադրունակ անոթների 

սեղմում և մակերիկամների կեղևային շերտում խթանում է ալդոստերոնի 

սինթեզը, մեծանում է նատրիումի հետներծծումը, հետևաբար և  շրջանառող 

արյան ծավալը:  
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                           Նկար 5. ԶՃ դանդաղ կարգավորման սխեմա 

 

Բացի այդ զարկերակային ճնշման իջեցման հետևանքով սիմպաթիկ 

նյարդային համակարգի ակտիվացումը բերում է α և β ադրենընկալիչների 

դրդման: β ընկալիչների ակտիվացման արդյունքում մեծանում է սրտի 

կծկման ուժը և հետևաբար արտամղման ծավալը: Երիկամներում β 

ադրենընկալիչների ակտիվացումը խթանում է ռենինի ձերբազատումը:  

Իսկ α ադրենընկալիչների խթանման հետևանքով մեծանում է երակային 

հետհոսքը, ինչպես նաև ծայրամասային անոթային դիմադրությունը: 

Այսպիսով, ամփոփելով վերը նկարագրված կոմպենսատոր 

մեխանիզմները, կարելի է եզրահանգել, որ հիպոտենզիվ դեղաբանական 

ազդեցության պոտենցիալ թիրախներն են հանդիսանում` 

• նյարդային համակարգը /սիմպաթիկի տոնուսի իջեցում/, 

• սիրտը (արտամղման ծավալի իջեցում), 

• զարկերակները, որոնց լայնացումը կնվազեցնի 

հետբեռնվածությունը  

• երակները, որոնց լայնացումը կնվազեցնի 

նախաբեռնվածությունը  

• երիկամները (միզարտադրության խթանում և ՌԱԱՀ-ի 

արգելակում): 

 

Հակագերճնշումային դեղերի դասակարգումը 

• Նյարդահակ դեղեր, որոնք ընկճում են սիմպաթիկ նյարդային 

համակարգի տոնուսը, 
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• մկանահակ անոթալայնիչներ, որոնք տարբեր մեխանիզմներով 

(պաշարելով Ca-ական անցուղիները, բացելով K- անցուղիները, 

հանդիսանալով NO-դոնատորներ) իջեցնում են անոթների հարթ 

մկանների տոնուսը 

 

• ջրա-աղային փոխանակության վրա ազդող դեղեր` միզամուղներ,  

ՌԱԱՀ –ի վրա ազդող դեղեր: 

 

Սիմպաթիկ տոնուսը իջեցնող նյարդահակ  

հակագերճնշումային դեղեր 

 

Դասակարգումը` 

• կենտրոնական ազդեցության դեղեր 

• հանգուցապաշարիչներ 

• սիմպաթոլուծարիչներ 

• α-ադրենոպաշարիչներ 

• β-ադրենապաշարիչներ 

Կենտրոնական ազդեցության դեղեր` 

• Clonidine (Clopheline)/կլոնիդին, 

• Guanfacine/գուանֆացին, 

• Guanabenz/գուանաբենզ,  

• Moxonidine / մոքսոնիդին, Rilmenidine / ռիլմենիդին, 

• Methyldopa (Dopegyt) / մեթիլդոպա (դոպեգիտ) 
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Աղյուսակ 2. Նյարդահակ հակագերճնշումային դեղերի 

դասակարգումն ըստ ազդեցության թիրախի 

α2A-ագոնիստներ 

 

Methyldopa 

Guanabenz 

Guanfacine 

α2A-և I1-ագոնիստներ 

 

Clonidine 

Գերազանցապես I1- 

ագոնիստներ 

 

Moxonidine 

Rilmenidine 

 

Կլոնիդին  

Ֆարմակոդինամիկան: Կլոնիդինի հիպոտենզիվ ազդեցությունը 

պայմանավորված է կենտրոնական և ծայրամասային մեխանիզմներով: 

 Կենտրոնական մեխանիզմներն են՝ 

• Սոլիտար կորիզների հետսինապսային α2 և իմիդազոլինային I1 

ընկալիչների խթանում, որի հետևանքով խթանվում է արգելակող ուղին, 

թուլանում է անոթաշարժ կենտրոնի լարվածությունը:  

• Հիպոթալամուսի հետսինապսային α2 ընկալիչների դրդում` 

անոթների լարվածության նվազում: 

• Հիպոֆիզի հետին բլթից վազոպրեսինի արտադրության ընկճում:  

• Թափառող նյարդի կենտրոնի խթանում, որի հետևանքով 

զարգանում է հազվասրտություն: 

Ծայրամասային մեխանիզմներն են՝ 

• Նախասինապսային α2-ընկալիչների խթանում, որի հետևանքով 

ընկճվում է նորադրենալինի ձերբազատումը: 
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• Սիմպաթիկ նյարդերի տոնուսի իջեցման հետևանքով ռենինի 

սինթեզի ընկճում և ռենին - անգիոտենզին - ալդոստերոնային համակարգի 

ակտիվության արգելակում: 

Արդյունքում զարգանում են կլոնիդին բնորոշ հետևյալ 

դեղաբանական ազդեցությունները՝ 

• զարկերակների լայնացում և ծայրամասային անոթային 

դիմադրության անկում, 

• ՍԿՀ նվազում և շրջանառող արյան րոպեական ծավալի 

փոքրացում, 

• ձախ փորոքի գերաճի և ռեմոդելավորման կանխում, 

• պսակային, երիկամների և գլխուղեղի անոթների լայնացում: 

Կլոնիդինին բնորոշ այլ ազդեցություններն են՝  

• Ներերակային ներմուծման կամ մեծ դեղաչափերի դեպքում` 

անոթային հետսինապսային α1 և α2- ընկալիչների խթանում, 

անոթասեղմում և արյան ճնշման բարձրացում:  

• Ենթաստամոքսային գեղձի β-բջիջների ընկճում և α-բջիջների 

խթանում, ինսուլինի ձերբաձատման նվազում և արյան մեջ գլյուկոզայի 

մակարդակի բարձրացում:  

• Ներակնային հեղուկի արտադրության նվազում, հետևապես 

ներակնային ճնշման իջեցում: 

• Լինելով լիպոֆիլ միացություն և ներթափանցելով ԿՆՀ` 

ցավազերծող, սեդատիվ ազդեցություններ: 
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Կիրառման ցուցումները 

• Դասական բուժման նկատմամբ դիմակայուն զարկերակային 

գերճնշում՝ հաճախ միզամուղների հետ համակցված,  

• հիպերտոնիկ կրիզ, 

• բացանկյուն գլաուկոմա: 

Կողմնակի ազդեցությունները 

• Բերանի չորություն՝ թքագեղձերի արտազատիչ ֆունկցիայի 

ընկճման հետևանքով: 

• Ստամոքսահյութի արտադրության ընկճում: 

• Նատրիումի և ջրի արտազատման ընկճում, հնարավոր 

հիպոկալիեմիա: 

• Սեդատիվ ազդեցություն, ինչպես նաև թմրաբեր ցավազրկողների, 

քնաբերների, ԿՆՀ-ի վրա ընկճող ազդեցություն ունեցող այլ դեղերի և 

ալկոհոլի ազդեցության հնարավոր պոտենցում: 

• Հանման համախտանիշ: Դեղի ընդունման կտրուկ դադարեցման 

դեպքում դիտվում է նախասինապսային հատվածում կուտակված 

նորադրենալինի ինտենսիվ ձերբազատում, որն ուղեկցվում է 

զարկերակային ճնշման կտրուկ բարձրացմամբ, հաճախասրտությամբ, 

գլխացավով և այլն: Հանման համախտանիշը կանխելու նպատակով դեղը 

կիրառման դադարեցումը պետք է իրականացվի դեղաչափի 

աստիճանանական նվազեցմամբ՝ զուգորդելով ռեզերպինի հետ, իսկ 

հանման համախտանիշը շրջանցելու նպատակով կիրառվում է կլոֆելինի 

տրանսդերմալ դեղաձևը` սպեղանիներով, որն արյան մեջ ապահովում է 

ազդող նյութի կոնցենտրացիայի աստիճանական աճը, և սպեղանին 
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հեռացնելուց հետո օրգանիզմում դեղի թերապևտիկ կոնցենտրացիան 

պահպանվում է մի քանի օրվա ընթացքում:  

Գուանֆացին  

Կլոնիդինի հետ համեմատած օժտված է ավելի բարձր 

խնամակցությամբ α2-ընկալիչների հանդեպ և առավել արտահայտված 

անոթային դիմադրությունը նվազեցնող հատկությամբ: Նշանակվում է 

կլոնիդինի նկատմամբ դիմակայունության դեպքում: 

Գուանաբենզ  

Գերազանցում է կլոնիդինին իր  հակադիուրետիկ հորմոնի 

արտազատմը նվազեցնելու հատկությամբ  և առավել արտահայտված 

նատրիուրետիկ ազդեցությամբ: 

Մեթիլդոֆա   

Նախադեղ է: Օրգանիզմում նախ ենթարկվում է դեկարբօքսիլացման` 

մեթիլդոֆամինի առաջացմամբ, որն, օքսիդանալով, առաջացնում է 

մեթիլնորադրենալին: Մեթիլնորադրենալինը, խթանելով մենավոր ուղղու 

կորիզի α2 ընկալիչները, նվազեցնում է սիմպաթիկ ազդեցությունը սրտի, 

անոթների, երիկամների հարկծիկային համակարգի վրա: 

Միաժամանակ, որպես կեղծ մեդիատոր՝ դուրս է մղում 

նորադրենալինը բշտիկներից, որը հետագայում ինակտիվանում է MAO-ի 

ազդեցությամբ: Իսկ մեթիլդոֆան և մեթիլնորադրենալինը կայուն են MAO-

իկատմամբ: 

Մեթիլդոֆան դանդաղ է թափանցում ԿՆՀ, որտեղից նույնպես և 

դանդաղ է հեռանում: Կողմնակի ազդեցություններից են դեպրեսիան, 

պարկինսոնիզմը, հիպերպրոլակտինեմիան: 
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Վերոհիշյալ դեղերի կողմնակի էֆեկտները հիմնականում պայմանա-

վորված են α2 էֆեկտներով, որոնք շրջանցելու նպատակով ստեղծվել են 

իմիդազոլինային ընկալիչների ընտրողական ագոնիստներ: Տարբերում են 

երկու տիպի իմիդազոլինային ընկալիչներ` I1 և I2: Նրանց էնդոգեն լիգանդն 

է ագմանտինը, որը դեկարբօքսիլացված արգինինն է: Ագմանտինը օժտված 

է ուժեղ հիպոտենզիվ և հիպոգլիկեմիկ, ինսուլինանման ազդեցությամբ: 

I1 ընկալիչները հիմնականում տեղակայված են երկարավուն 

ուղեղում, ադրեներգիկ նյարդերի վերջավորություններում, մակերիկամ-

ներում, ենթաստամոսքսային գեղձի կղզյակներում: I2 ընկալիչները 

կապված են միտոքոնդրիումների հետ, դեռ հստակ ուսումնասիրված չեն:  

Իմիդազոլինային ընկալիչների ագոնիստ են մոքսոնիդինը և 

ռիլմենիդինը: Նշված դեղերը, ցուցաբերելով բարձր ընտրողականություն 

իմիդազոլինային ընկալիչների նկատմամբ` 

• ընկճում են սիմպաթիկ կենտրոնների ակտիվությունը, 

նորադրենալինի ձերբազատումը երկարավուն ուղեղում, 

• ընկճում են արյան մեջ ռենինի ակտիվությունը,  

• բարելավում են գլյուկոզայի յուրացումը, 

• իջեցնում են NA, A, AT II-ի, ալդոստերոնի արտադրությունը: 

 

Հանգուցապաշարիչներ 

Այս խմբի դեղերը ներկայումս առանձնապես չեն կիրառվում, քանի 

որ ցուցաբերում են և՛ սիմպաթոպլեգիկ, և՛ պարասիմպաթոպլեգիկ 

ազդեցություն, որն ուղեկցվում է բազմաթիվ կողմնակի ազդեցություններով: 

Սիմպաթոպլեգիկ ազդեցության հետևանքով զարգանում են օրթոստատիկ 
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կոլապս, սեռական ֆունկցիայի խանգարում, իսկ պարասիմպաթոպլեգիկ 

ազդեցության հետևանքով` փորկապություն, միզակապություն, գլաուկո-

մայի սրացում և այլ: Քանի որ այս դեղերի ազդեցությունը շատ արագ է 

հասունանում և կարճատև է, ուստի երբեմն դրանք կիրառվում են 

ստացիոնար պայմաններում հիպերտոնիկ կրիզը բուժելու նպատակով 

(Trimetaphan / տրիմետաֆան, Mekamylamine / մեկամիլամին), և 

վիրահատական միջամտությունների ժամանակ` կառավարելի 

հիպոթենզիա ստանալու նպատակով (Hygronium / հիգրոնիում և 

Trimetaphan):  

 

Սիմպաթոլուծարիչներ 

Այս խմբի դեղերը տարբեր ճանապարհներով կանխում են 

հետհանգուցային սիմպաթիկ նյարդաթելերից նորադրենալինի 

ֆիզիոլոգիական ձերբազատումը: Այս խմբից են Reserpine / ռեզերպին, 

Guanethidine / գուանթիդին և Methyrozine / մեթիրոզին:  

Գուանետիդինը, թափանցելով նյարդային վերջավորությունների 

թաղանթներով, կուտակվում է բշտիկներում՝ դուրս մղելով նորադրե-

նալինը, որի հետևանքով նյարդային վերջավորություններում հյուծվում են 

նորադրենալինի պաշարները: Լինելով խիստ բևեռային միացություն` չի 

դրսևորում կենտրոնական ազդեցություններ: 

Ռեզերպինը հյուծում է նորադրենալինի պաշարները` խափանելով 

բշտիկների կողմից կենսածին ամինների զավթումը և պահեստավորումը, 

քանի որ ընկճում է բշտիկային փոխադրիչը՝ Mg-կախյալ ԱԵՖ-ազը: Հյուծում 

է նորադրենալինի (NA), սերոտոնինի, դոֆամինի պաշարները: Շատ լավ է 
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ներթափանցում ԿՆՀ, որտեղ հյուծելով մոնոամինների պաշարները, կարող 

է ցուցաբերել ընկճող՝ քնաբեր կամ դեպրեսիաների առաջացում: 

Մեթիրոզինը α-մեթիլ-թիրոզին է և ընկճում է թիրոզին հիդրօքսիլազ 

ֆերմենտի ակտիվությունը, որի հետևանքով հյուծվում են NA-ի 

պաշարները:  

α-ադրենոպաշարիչներ 

Այս խմբի դեղերից զարկերակային ճնշումն իջեցնելու նպատակով 

կիրառվում են ինչպես ընտրողական, այնպես էլ ոչ ընտրողական 

ադրենոպաշարիչները: Ընտրողական ադրենոպաշարիչները, ընտրողաբար 

պաշարելով α1 ընկալիչները, առաջացնում են երակների, զարկերակների 

(ավելի արտահայտված) հարթ մկանների թուլացում: Այս դեղերից են 

Prazosin / պրազոզին, Terazosin / տերազոզին, Doxazosin / դոքսազոզին: Ոչ 

ընտրողական պաշարիչները՝ Phentolamine / ֆենտոլամին, 

Phenoxybenzamine / ֆենօքսիբենզամին, պաշարում են ինչպես α1, այնպես էլ 

α2 ընկալիչները: Վերջիններս (β-ադրենոպաշարիչների հետ համակցված) 

կիրառվում են արյան մեջ ադրենալինի բարձր խտության 

(ֆեոքրոմոցիտոմա) դեպքում: Այս խմբին բնորոշ կողմնակի 

ազդեցություններից է ռեֆլեկտոր հաճախասրտությունը, որը վերացնելու 

նպատակով այս դեղերը զուգորդում են β- ադրենոպաշարիչների հետ: 

 

β-ադրենոպաշարիչներ 

Հիպոտենզիվ ազդեցության մեխանիզմներն են` 

• սրտի արտամղման ծավալի նվազեցում, 



77 

 

• նախասինապսային β2-ադրենընկալիչների պաշարումը և 

նորադրենալինի ձերբազատման նվազում, 

• β1-ադրենընկալիչներով միջնորդավորված ռենինի ձերբազատման 

նվազում, հետևապես ռենին - անգիոտենզին - ալդոստերոնային 

համակարգի ակտիվության ընկճում, ծայրամասային դիմադրության 

թուլացում, 

• լիպոֆիլ β-ադրենոպաշարիչները նաև կենտրոնական մեխանիզմով 

նվազեցնում են սրտի վրա սիմպաթիկ ազդեցությունը: 

ԶԳ-ն բուժման պարագայում կարդիոսելեկտիվ β-ադրենո-

պաշարիչներն ոչ ընտրողական պաշարիչների հանդեպ ունեն հետևյալ 

առավելությունները. 

• Չեն նեղացնում կմախքային մկանների անոթները, հետևապես չեն 

վատթարացնում վերջույթների արյունամատակարարումը: 

• Չեն վատթարացնում պսակային արյունամատակարարումը: 

• Չեն ազդում բրոնխների վրա: 

• Առավել նվազ են ազդում ածխաջրատային փոխանակության վրա:  

• Ճարպային փոխանակության վրա ունեցած բացասական 

ազդեցությունն ավելի թույլ է արտահայտված: 

Կիրառման ցուցումները: Առավել արդյունավետ են հիպերկինետիկ 

տեսակի զարկերակային գերճնշման դեպքում, երբ մեծ է սիմպաթիկ 

նյարդային համակարգի ակտիվությունը: 
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Ռենին-անգիոտենզին - ալդոստերոնային համակարգի  

վրա ազդող դեղեր 

 

Ռենին-անգիոտենզինային համակարգի առաջին օղակը ռենինի 

մասնակցությամբ անգիոտենզինոգենից AT-I-ի առաջացումն է: 

Անգիոտենզինոգենը  14 ամինոթթվային մնացորդ պարունակող 

պոլիպեպտիդ է, որն առաջանում է լյարդում: Ռենինը, հանդիսանալով 

պրոտեազ, ճեղքում է անգիոտենզինոգենը՝ պոկելով նրանից դեկապեպտիդ 

AT-I-ը: Անգիոտենզին-I-ի առաջացումը և կուտակումը հիմնականում տեղի 

է ունենում թոքերում: AT-I-ը կենսաբանորեն ակտիվ չէ: Նրա ակտիվացումն 

իրականանում է անգիոտենզին փոխակերպող ֆերմենտի 

մասնակցությամբ, որի արդյունքում գոյանում է AT-II: Նշված ռեակցիան 

օրգանիզմում կարող է կատալիզվել նաև ուրիշ ֆերմենտների 

մասնակցությամբ (էլաստազա, քիմազա և այլն): Առաջացած AT-II-ն 

ցուցաբերում է  իր կենսաբանական ակտիվությունը` կապվելով 

անգիոտենզինային ընկալիչների հետ: 

Փաստորեն ռենին-անգիոտենզինային համակարգի ակտիվության 

փոփոխման դեղաբանական թիրախներն են ռենինը, ԱՓՖ և 

անգիոտենզինային ընկալիչները: Հիպոտենզիվ ազդեցություն ապահովելու 

համար ՌԱԱՀ-ը կարելի է արգելակել հետևյալ մակարդակներով` 

• ռենինի սինթեզի կամ դրա ակտիվության ընկճում,  

• ԱՓՖ-ի ակտիվության արգելակում,  

• AT1 ընկալիչների պաշարում: 

 



79 

 

Ռենինի սինթեզի և ակտիվության վրա ազդող դեղերի 

ֆարմակոլոգիան 

Ռենինը սինթեզվում է երիկամների հարկծիկային ապարատում: Դրա 

սինթեզը խթանվում է հետևյալ մեխանիզմներով` 

• երիկամների բերող արտերիոլներում ճնշման անկում, 

• հարկծիկային ապարատի β1-ադրենընկալիչների խթանում,  

• կծիկային ֆիլտրատում նատրիումի և քլորի խտության նվազում, 

• պրոստացիկլինի և պրոստագլանդին E2 քանակի մեծացում:  

Ռենինի սինթեզն ընկճում են անգիոտենզին-II-ը և նատրիուրետիկ 

հորմոնը: 

Ռենինի սինթեզն ընկճող հատկությամբ են օժտված սիմպաթիկ 

համակարգը ընկճող կենտրոնական նյարդահակ դեղերը, ինչպիսք են 

կլոնիդինը, մեթիլդոֆան և այլն (ընկճում են ռենինի սինթեզի սիմպաթիկ 

կարգավորումը), բետա-ադրենոպաշարիչները (β1-ընկալիչների 

պաշարում), ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային դեղերը, որոնք, 

արգելակելով ցիկլօքսիգենազան, ընկճում են պրոստագլանդինների 

կենսասինթեզը, իսկ վերջիններս խթանում են ռենինի սինթեզը:  

Անմիջապես ռենինի ակտիվության վրա ազդող դեղերից են` 

Zankiren/զանկիրեն-ը, Remikiren/ռեմիկիրեն-ը, Ciprokiren/ցիպրոկիրենը, 

Enalkiren/էնալկիրեն-ը: Նշված խմբի պրեպարատների սրտանոթային 

էֆեկտներին են պատկանում` 

1. Զարկերակների և երակների լայնացում, հետևապես նախա- և 

հետբեռնվածության նվազեցում, 
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2. Միզամուղ և նատրիուրետիկ ազդեցություն, հետևապես 

շրջանառող արյան ծավալի նվազեցում 

3. Սիմպաթիկ նյարդային համակարգի ակտիվության ընկճում 

4. Սրտամկանի և անոթների ռեմոդելավորման կանխում և 

ընկճում 

Այս խմբի դեղերից շատերը դեռ գտնվում են կլինիկական 

փորձարկումների շրջանում: Կիրառման համար վերջնական 

երաշխավորված դեղերից է Ալիսկիռենը: Այն իրենից ներկայացնում է 

ոչպեպտիդային ներքին ընդունման միջոց` 24 ժամ ազդեցության 

տևողությամբ և նշանակվում է օրեկան մեկ անգամ: 

 

Անգիոտենզին փոխակերպող ֆերմենտի (ԱՓՖ) արգելակիչների 

ֆարմակոլոգիան 

 

Անգիոտենզին փոխակերպող ֆերմենտը տրանսմեմբրանային 

էնդոպեպտիդազ է, որը սինթեզվում է անոթների էնդոթելի կողմից և 

արտամղվում դեպի արյուն և այլ հյուսվածքներ: Այն կատալիզում է մի շարք 

կենսաքիմիական փոխակերպումներ` 

• անգիոտենզին I-ից անգիոնենզին II-ի գոյացում, 

• բրադիկինինի ապակտիվացում (կինինազա II), 

• մի շարք նեյրոպեպտիդների` էնկեֆալինի, β-էնդորֆինի, P-

նյութի, նեյրոտենզինի և ինսուլինի β-շղթայի ինակտիվացում: 
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ԱՓՖ-արգելակիչներ 

Այս դեղերը ԱՓՖ-ի մրցակցային արգելակիչներ են:  

ԱՓՖ-արգելակիչների դասակարգումը: Դասակարգվում են ըստ 

քիմիական կառուցվածքի, ըստ ֆարմակոկինետիկ հատկանիշների և 

ազդեցության տևողության: 

Ըստ քիմիական կառուցվածքի՝ լինում են. 

1. Սուլֆհիդրիլային խումբ պարունակողներ. ներկայացուցիչներից 

է Captopril/կապտոպրիլ-ը, թեև ամենաուժեղն է արգելակում ԱՓՖ-ը, ունի 

ազդեցության կարճ տևողություն, քանի որ օրգանիզմի էնդոգեն թիոլների 

ազդեցությամբ վերածվում է դիսուլֆիդային ոչ ակտիվ միացության: 

2. Կարբօքսիլ խումբ պարունակողներ. Enalapril/էնալապրիլ, 

Lisinopril/լիզինոպրիլ,  Perindopril/պերինդոպրիլ, Quinapril/քվինապրիլ, 

Ramipril/ռամիպրիլ: Բացի Lisinopril/լիզինոպրիլ-ից, այս խմբի բոլոր դեղերը 

նախադեղեր են և լյարդում ենթարկվելով հիդրոլիզի՝ վերածվում են ակտիվ 

միացությունների (էնալապրիլատ, կվինապրիլատ և այլն): Բացառությամբ 

Lisinopril-ի, որն օրգանիզմից անփոփոխ է հեռանում:  

3. Ֆոսֆորիլային խումբ պարունակող դեղեր. 

Fosinopril/ֆոզինոպրիլ: 

4. Հիդրօքսիամինային խումբ պարունակող դեղեր. 

Indapril/ինդապրիլ: 

Ըստ ֆարմակոկինետիկ հատկանիշների՝ լինում են. 

1. I սերնդի դեղեր. մետաբոլիզվող, ուստի կարճատև (6-12 ժամ) 

ազդեցության (Captopril/կապտոպրիլ), 
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2. II սերնդի. նախադեղեր երկարատև (մինչև 24 ժամ) ազդեցության 

(Enalapril/էնալապրիլ, Quinapril/քինապրիլ, Ramipril/ռամիպրիլ, 

Benazepril/բենազեպրիլ, Spirapril/սպիրապրիլ, Fosinopril/ֆոզինոպրիլ), 

3. չմետաբոլիզվող, հիդրոֆիլ. Lisinopril/լիզինոպրիլ: 

Ֆարմակոդինամիկան: ԱՓՖ արգելակիչները, արգելակելով ԱՓՖ-ն, 

առաջացնում են` 

• անգիոտենզին II-ի քանակի նվազում, 

• նորադրենալինի և ադրենալինի մակարդակի իջեցում, 

• հակադիուրետիկ հորմոնի և ալդոստերոնի մակարդակի 

նվազեցում, 

• նախասրտային նատրիուրետիկ հորմոնի և բրադիկինինի 

կուտակում (որն իր հերթին հանգեցնում է էնդոթելի B2 - ընկալիչների 

խթանման, պրոստագլանդին E2, պրոստացիկլինի և NO-ի ձերբազատման), 

• էնդոթելում էնդոթելին I-ի առաջացման ընկճում: 

Նշված ազդեցությունների հետևանքով զարգանում են հետևյալ 

դեղաբանական ազդեցությունները` 

• անոթների լայնացում՝ նախա- և հետբեռնվածության նվազում, 

• պսակային անոթների լայնացում, սրտամկանի արյան մատա-

կարարման լավացում, 

• ուղեղային անոթների լայնացում, ուղեղային արյան շրջանա-

ռության բարելավում, 

• միզամուղ ազդեցություն (երիկամային արյան մատակարարման 

խթանում, կծիկային ֆիլտրացիայի ուժեղացում), 
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• սրտամկանի հիպերտրոֆիայի հետզարգացում (խոչընդոտում 

են շարակցական հյուսվածքի պրոլիֆերացիան, ճնշում են պրոտոօնկո-

գենների սինթեզը), 

• անգիոպրոտեկտիվ ազդեցություն (ճնշում են հարթ մկանային 

բջիջների հիպերպլազիան, հիպերտրոֆիան): 

Կիրառման ցուցումները՝ 

1. զարկերակային գերճնշում, 

2. սրտային անբավարարություն, 

3. ձախ փորոքի դիսֆունկցիա, 

4. դիաբետիկ նեֆրոպաթիա, 

5. սրտամկանի սուր ինֆարկտ: 

Կողմակի ազդեցությունները՝ 

1. թերճնշում (առաջին դեղաչափի ազդեցություն),  

2. գլխապտույտ, ուշագնացություն, ռեֆլեքսային հաճախասրտություն, 

կրծքավանդակում ցավեր (երկրորդ, երրորդ սերնդի դեղերի համար՝ 

հազվադեպ), 

3. ալերգային ռեակցիաներ (SH-խմբերով պայմանավորված 

ինքնիմունացում), 

4. չոր հազ (բրադիկինինի կուտակում), 

5. դիսպեպտիկ երևույթներ` համազգացության խանգարում, բերանում 

չորություն, փսխում, ցավեր, փորկապություն կամ փորլուծություն (SH-

խումբ), 

6. նեյտրոպենիա (SH-խումբ), 

7. սպիտամիզություն (SH-խումբ), 
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8. գերկալիումարյունություն, 

9. ֆետոտոքսիկ ազդեցություն (ընկերքային արյան շրջանառության 

խանգարում): 

 

Անգիոտենզինային  ընկալիչների պաշարիչներ 

Անգիոտենզին-II-ը հիմնականում (80%) սինթեզվում է պլազմայում, 

իսկ 20%-ը՝ հյուսվածքներում: Պլազմայի ՌԱԱՀ-ը շատ արագ է 

ակտիվանում և ցուցաբերում է կարճատև ազդեցություն, իսկ 

հյուսվածքային ՌԱԱՀ-ի ակտիվությունն ախտաբանական տարբեր 

վիճակների դեպքում աճում է դանդաղ՝ հանգեցնելով հյուսվածքներում 

անդարձելի՝ կառուցվածքային փոփոխությունների:  

AT-II-ի մի մասը կարող է օրգանիզմում ենթարկվել հետագա 

ճեղքման` առաջացնելով անգիոտենզին-III, անգիոտենզին-IV և այլն:  

AT-II-ի ֆիզիոլոգիական ազդեցություններն իրականանում են 

անգիոտենզինային ընկալիչների մասնակցությամբ: 

Տարբերում են 4 տեսակի անգիոտենզինային ընկալիչներ (AT1, AT2, 

AT3, AT4): Առաջին տեսակի՝ AT1 ընկալիչները համակցված են Gq 

սպիտակուցի հետ, բացի այդ, ակտիվացնում են ֆոսֆոլիպազ A2-ը՝ 

նպաստելով ֆոսֆոլիպիդներից արախիդոնաթթվի առաջացմանը: Մինչդեռ 

երկրորդ տեսակի՝ AT2 ընկալիչները համակցված են Gi սպիտակուցի հետ:  

AT-II-ը, AT1 ընկալիչներով միջնորդավորված ցուցաբերում է հետևյալ 

սրտանոթային ազդեցությունները` 



85 

 

1. սրտամկանի կծկողունակության բարձրացում, գերաճ, 

նախասրտային նատրիուրետիկ պեպտիդի՝ ANP ապաակտիվացում, 

որն օժտված է հզոր անոթալայնիչ և նատրիուրետիկ ակտիվությամբ 

           2. պսակային անոթների կծկում, 

           3. ծայրամասային անոթների նեղացում, ԶՃ-ի բարձրացում, հարթ 

մկանների հիպերպլազիա, գերաճ, 

          4. մակերիկամի կեղևային շերտում ալդոստերոնի ձերբազատում` 

նատրիումի հետներծծման մեծացում, հեռադիր խողովակներում կալիումի 

սեկրեցիայի խթանում (հիպոկալիեմիա),  

          5. մակերիկամի միջուկային շերտից կատեխոլամինների ձերբազա-

տում, 

          6. երիկամային զարկերակների նեղացում` ֆիլտրացիայի խափանում, 

          7. երիկամների հեռադիր խողովակներում նատրիումի հետներծծման 

մեծացում,  

8. հարկծիկային ապարատ. ռենինի ձերբազատման արգելակում, 

9. հիպոֆիզում հակադիուրետիկ հորմոնի (վազոպրեսինի) 

ձերբազատում` հավաքող խողովակներում ջրի հետներծծման 

ուժգնացմամբ և անոթների սեղմմամբ, 

10. հիպոթալամուսի ծարավի կենտրոնի դրդում, հեղուկի ընդունման 

մեծացում, 

11. սիմպաթիկ կենտրոնների խթանում, 

12.ծայրամասային սիմպաթիկ վերջավորություններից NA-ի 

ձերբազատման խթանում: 
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AT2 ընկալիչները հանդիսանում են AT1 ընկալիչների ֆունկցիոնալ 

անտագոնիստները՝ ցուցաբերելով հակապրոլիֆերատիվ, 

պրոապոպտոտիկ և անոթալայնիչ ազդեցություններ: Դրանց դերը մեծ է 

պտղի բջիջների տարբերակման գործընթացներում: 

AT3 ընկալիչները տեղակայված են գլխուղեղում, դրանց ֆունկցիան 

բացահայտված չէ:  

AT4 ընկալիչները ընտրողաբար կապվում են երիկամների, սրտի և 

ուղեղի անգիոտենզին IV-ի հետ` կարգավորելով երիկամների ֆունկցիան, 

իսկ ուղեղում մասնակցում են ճանաչողական և ընկալման պրոցեսներին: 

Անգիոտենզինային ընկալիչների պաշարողները: Քանի որ ԱՓՖ-ից 

բացի, անգիոտենզինի սինթեզին մասնակցում են նաև այլ պրոտեազներ 

(օրինակ` սրտամկանում` քիմազան, նեյտրոֆիլներում` էլաստազան), 

ուստի ԱՓՖ-ի պաշարումը չի կարող լիովին կանխել անգիոտենզինի 

առաջացումը, համապատասխանաբար և դրա ազդեցությունները: Այս 

առումով ավելի նախընտրելի է անգիոտենզինային ընկալիչների 

պաշարման ուղին:  

 AT ընկալիչների պաշարիչներից ամենահին նեկայացուցիչը՝ 

Saralazin/սարալազինը ստեղծվել է որպես AT-II-ի կառուցվածքային 

համակերպ և հանդիսանում է AT ընկալիչների մասնակի ագոնիստ: 

Ունենալով պեպտիդային կառուցվածք՝ քայքայվում է պեպտիդազների 

ազդեցությամբ, ուստի չի կարող կիրառվել պերօրալ ճանապարհով: 

Ներկայումս կիրառվում են ոչ պեպտիդային հետևալ պաշարիչները՝  

1. Losartan/լոզարտան,  

2. Valsartan/վալսարտան,  
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3. Irbesartan/իրբեսարտան, 

4. Candesartan/կանդեսարտան,  

5. Eprosartan/էպրոսարտան,  

6. Tasosartan/տազոսարտան,  

7. Telmisartan/տելմիսարտան:  

Այս դեղերը ընտրողաբար պաշարում են AT1 ընկալիչները` գրեթե 

չազդելով AT2 ընկալիչների վրա, այդ պատճաով AT-II-ի AT2 ընկալիչով 

միջնորդավորված կենսաբանական ազդեցությունները դառնում են ավելի 

արտահայտված: Արդյունքում զարգանում են հետևյալ էֆեկտները `  

 անոթների հարթ մկանների թուլացում, 

 արագ  և դանդաղ սեղմիչ պատասխանների վերացում,  

 ծարավի ընկճում, 

 վազոպրեսինի, ալդոստերոնի, մակերիկամներից 

կատեխոլամինների ձերբազատման ընկճում, 

 սիմպաթիկ նյարդային համակարգի ակտիվության ընկճում, 

 սրտի և անոթների ռեմոդելավորման կանխում, 

նեֆրոպրոտեկտիվ ազդեցություն: 

Անգիոտենզին II ընկալիչների պաշարիչների կողմնակի 

ազդեցությունները համանման են ԱՓՖ-ընկճողների կողմնակի 

ազդեցություններին, բացառությամբ չոր հազի և անգիոնևրոտիկ այտուցի, 

քանի որ չեն ազդում բրադիկինինի խտության վրա: 

Վազոպեպտիդազների արգելակիչներ 

Վազոպեպտիդազները թաղանթային պեպտիդազներ են (ԱՓՖ, չեզոք 

էնդոպեպտիդազ-նեպրիլիզին): Չեզոք էնդոպեպտիդազը մասնակցում է 
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անոթալայնիչ պեպտիդների՝ նատրիուրետիկ պեպտիդների, բրադիկինինի, 

ինչպես նաև անոթասեղմիչ պեպտիդների՝ անգիոտենզին I, II, էնդոթելին 1 

և բետա ամիլոիդ սպիտակուցի քայքայմանը: Այս պատճառով չեզոք 

էնդոպեպտիդազների արգելակիչները թեև օժտված են հակահիպերտենզիվ 

ազդեցությամբ, սակայն երկարատև կիրառման ժամանակ դրանց 

ազդեցությունը թուլանում է անոթասեղմիչ պեպտիդների (մասնավորապես 

անգիոտենզին-II-ի) կուտակման հետևանքով: Ուստի զարկերակային 

գերճնշման բուժման նպատակով դրանք կիրառվում են զուգակցված` 

անգիոտենզին-II-ի ազդեցությունը արգելակող կամ պաշարող միջոցների 

հետ: 

Գործնական բժշկության մեջ կիրառում է գտել չեզոք 

էնդոպեպտիդազ՝ նեպրիլիզինի արգելակիչներ` (Sacubidril), որոնք 

գերազանցապես կիրառվում է կոմբինացված ձևով՝ անգիոտենզինային 

ընկալիչների պաշարիչների հետ (Valsartan): 

Նշված խմբի դեղերից նաև լայն կիրառում գտան այն 

պրեպարատները, որոնք միաժամանակ արգելակում են ինչպես չեզոք 

էնդոպեպտիդազը, այնպես էլ ԱՓՖ: Նմանատիպ պրեպարատներ են 

հանդիսանում Omapatrilate/օմապատրիլատը և 

Sampatrilat/սամպատրիլատը:  

Օմապատրիլատի և սամպատրիլատի հիպոտենզիվ և սրտապաշտ-

պանիչ ազդեցության մեխանիզմներին են պատկանում` 

1. չեզոք էնդոպեպտիդազի արգելակում,  

2. անոթային պեպտիդներ` ANP – A,B,C, Bradykinin/բրադիկինին, 

Adrenomedullin/ադրենոմեդուլին-ի քանակի մեծացում, 
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3. անոթալայնացում, Na+ արտազատում, 

4. Անգիոտենզին փոխակերպող ֆերմենտի ընկճում, որի 

հետևանքով նվազում է AT-II միջնորդավորված բոլոր էֆեկտների 

զարգացումը: 

 

 

Նկար 6. Օմապատրիլատի և սամպատրիլատի ազդեցության մեխանիզմը 

 

Մկանահակ անոթալայնիչ դեղեր 

 

Անոթալայնիչ դեղերի ազդեցության հիմնական մեխանիզմներն են` 

1. Պոտենցիալ-կախյալ կալցիումական անցուղիների պաշարում 

2. Կալիումական անցուղիների խթանում, կալիումի իոնների 

արտահոսք, թաղանթների գերբևեռացում 

3. EDRF (էնդոթելիում-կախյալ անոթալայնիչ գործոն) շատացումը, 

որը, խթանելով ցիկլիկ գուանիլատ ցիկլազը, հանգեցնում է ցԳՄՖ 

շատացմանը 

Նեպրիլիզին և ԱՓՖ 

արգելակիչներ 

Օմապատրիլատ: Նեպրիլիզինի և 

ԱՓՖ արգելակում 
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4. Ներբջջային ցԱՄՖ-ի մակարդակի բարձրացում, որը 

ինակտիվացնում է միոզինի թեթև շղթաները ֆոսֆորիլացնող կինազը: 

 

Անոթալայնիչ դեղերի դասակարգումը` 

• Ca-ական անցուղիների պաշարիչներ (Diltiazem, Nifedipine), 

•     NO-դոնատորներ (Nitroprusside-Na)  

• K- անցուղիների բացիչներ (Diazoxide, Minoxidil): 

 

Կալցիումական անցուղիների պաշարիչներ 

Տարբերում են 6 տեսակի պոտենցիալ-կախյալ Ca2+-ական 

անցուղիներ, որոնցից գերազանցապես L-տիպի կալցիումական 

անցուղիներն են հանդիսանում թիրախ բժշկության մեջ առավել լայնորեն 

կիրառվող դեղերի համար:  

1.L-տեսակի (long-acting, երկար ազդող). տեղակայված են կմախ-

քային մկաններում, սրտամկանում և հարթ մկաններում 

(կծկողականություն), սինուսային հանգույցում (ավտոմատիզմ), 

նախասիրտ-փորոքային հանգույցում (հաղորդականություն), որոշ 

գեղձերում (որոշ հորմոնների ձերբազատում): 

2.T-տեսակի (transient – անցողիկ). տեղակայված են սինուսային 

հանգույցում (ավտոմատիզմ), նախասիրտ-փորոքային հանգույցում 

(հաղորդականություն), հարթ մկաններում (կծկողականություն), 

որոշ գեղձերում (որոշ հորմոնների ձերբազատում), սպիտակուցների 

սինթեզի կարգավորում և բջիջների պրոլիֆերացիա:  

3.N-տեսակի (neuronal – նեյրոնալ). տեղակայված են նեյրոններում 

(նյարդամիջնորդանյութերի ձերբազատում): 
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4.P-տեսակի (ուղեղիկի Պուրկինյեի բջիջներում). տեղակայված են 

նեյրոններում (նյարդամիջնորդանյութերի ձերբազատում): 

5.Q-տեսակի տեղակայված են նեյրոններում և գեղձերում 

(նյարդամիջնորդանյութերի և հորմոնների ձերբազատում): 

6. R-տեսակի տեղակայված են էնդոթելային բջիջներում, (էնդոթելին-1 

ի ձերբազատում): 

 

L-տիպի կալցիումական անցուղիների պաշարիչները, պաշարելով 

կալցիումական անցուղները, վերացնում են ԶԳ պայմանավորված այնպիսի 

տեղաշարժերը, ինչպիսիք են`  

• զարկերակների L-տիպի կալցիումական անցուղիների խտության 

մեծացմամբ պայմանավորված դրանց գերակտիվ աշխատանքը,  

• ներբջջային Ca2+-իոնների խտության մեծացումը, 

• հաճախասրտությունը և անոթների կծկումը,  

• ձախ փորոքի գերաճը և ռեմոդելավորման գործընթացները: 

ԿԱՊ-երը, կապվելով անցուղիների հետ, կարող են առաջացնել` 

1. անցուղիների բացման ժամանակի էական փոփոխություն, 

2. գործող անցուղիների քանակի փոփոխություն,  

3. անցուղիներով Ca2+-իոնների հոսքի արագության 

փոփոխություն: 

Կալցիումական անցուղիների պաշարիչների դասակարգումը 

1. Ըստ քիմիական կառուցվածքi`  

1. դիհիդրոպիրիդինի ածանցյալներ, 

2. ֆենիլալկիլամինի ածանցյալներ, 
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3. բենզոթազեպինի ածանցյալներ, 

2. Ըստ ազդեցության տեղակայման՝   

• գերազանցապես սրտամկանի և սրտի հաղորդչական 

համակարգի բաց կալցիումական անցուղիների պաշարիչներ 

(ֆենիլալկիլամիններ), 

• գերազանցապես զարկերակների հարթ մկանների ոչ ակտիվ 

կալցիումական անցուղիների պաշարիչներ (դիհիդրոպիրիդիններ), 

• երկու տեղակայման ազդեցությամբ օժտված ԿԱՊ-եր 

(բենզոթիազեպիններ): 

3. Ըստ ֆարմակոկինետիկ առանձնահատկությունների և կողմնակի 

ազդեցությունների արտահայտվածության` 

I սերունդ, որոնց բնորոշ են` 

• Ցածր կենսամատչելիություն 

• Պլազմայում դեղի խտության կտրուկ հասունացում, և 

տատանումներ, չկանխատեսված ազդեցություն և էֆեկտի անհետացում 

• Ազդեցության կարճատև տևողություն 

II - սերունդ, որոնց բնորոշ են` 

• Դեղի առավելագույն խտության դանդաղ հասունացում 

• Երկարատև ազդեցության տևողություն 

• Կողմնակի ազդեցությունների զարգացման առավել քիչ 

հավանականություն (հատկապես սիմպաթիկ նյարդային համակարգի 

ռեֆլեկտոր կերպով ակտիվացմամբ պայմանավորված) 

III - սերունդ, որոնց բնորոշ են` 

• Բարձր կենսամատչելիություն 



93 

 

• Կանխատեսելի ազդեցություն 

• Երկարատև ազդեցություն 

•  

Աղյուսակ 2. Կալցումիական անցուղիների պաշարիչների դասակարգումը 

Աղյուսակ 3 

Խումբ I սերունդ II սերունդ III սերունդ 

Դիհիդրոպիրիդիններ 

զարկ>>սիրտ 

Nifedipine Nifedipine GITS 

   Felodipine SR (extended 

release)          

Nimodipine 

Nicardipine 

Amlodipine 

 

Բենզոթիազեպիններ 

զարկ>սիրտ 

Diltiazem Diltiazem SR     

(sustainded release) 

 

Ֆենիլալկիլամիններ 

զարկեր< սիրտ 

Verapamil Verapamil SR  

 

ԿԱՊ-երի հակագերճնշումային ազդեցության հիմնական 

մեխանիզմները` 

1. սրտամկանի կծկման ուժի և հարվածային ծավալի նվազեցումը-

բացասական ինոտրոպ ազդեցություն (ֆենիլալկիլամիններ և 

բենզոթիազեպիններ) 

2. ՍԿՀ նվազեցում-բացասական քրոնոտրոպ ազդեցություն, սրտի 

արտամղման ծավալի նվազեցումը (ֆենիլալկիլամիններ և 

բենզոթիազեպիններ) 

3. ԸԾԱԴ-ի նվազում (բոլոր խմբեր), 
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4. երիկամային կծիկների բերող արտերիոլների լայնացում` 

երիկամային արյունահոսքի ուժգնացում, երիկամներում Na-ի 

հետներծծման նվազում, և արտազատման ուժգնացում, հետևապես և 

միզագոյացման շատացում՝ առանց հիպոկալիեմիայի զարգացման 

5. թրոմբոքսանի մակարդակի նվազում և պրոստացիկլինի 

մակարդակի բարձրացում, ինչպես նաև թրոմբոցիտների ագրեգացիայի 

ընկճում  

6. հակաաթերոսկլերոզային ազդեցությունը: 

Բացի այդ, ԿԱՊ-երը բարելավում են ուղեղային, ինչպես նաև 

պսակային արյան շրջանառությունը, ունեն ձախ փորոքի սրտամկանի 

գերաճը նվազեցնող, ինչպես նաև ռիթմակարգավորիչ ազդեցություն: 

 

ԿԱՊ-երի կողմնակի ազդեցությունները.  

• Պայմանավորված կտրուկ և արտահայտված անոթալայնիչ 

ազդեցությամբ` առաջացնում են գլխացավ, գլխապտույտ անցողիկ 

թերճնշում, արագասրտություն, այտուցներ (սրունքների, արմունկների): 

Այս կողմնակի ազդեցություններն առավելապես բնորոշ են դիհիդրոպիրի-

դիններին: 

• Բացասական ինոտրոպ, քրոնոտրոպ ազդեցության հետևանքով 

առաջացնում են սրտային անբավարարության ընթացքի վատթարացում, 

արտահայտված դանդաղասրտություն (ֆենիլալկիլամիններ և 

բենզոթիազեպիններ), ՍԻՀ-ի սրացում (I սերնդի Nifedipine): 

• Դեղորայքային պարկինսոնիզմ, արյունահորդում:  

•  Փորկապություն,  
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• Կանցերոգեն ազդեցություն:  

Դեղորայքային փոխազդեցություն:  

ԿԱՊ-երը զգուշորեն նշանակվում են՝  

• Սրտային գլիկոզիդների հետ՝ վերապամիլը մեծացնում է դիգօքսինի և 

դիգիտօքսինի պարունակությունը արյան մեջ: 

• Վերապամիլը դանդաղեցնում է հակաառիթմիկ միջոցների 

արտազատումը: 

• H2 պաշարիչները դանդաղեցնում են ԿԱՊ-երի կենսաձևափոխումը: 

• β-ադրենոպաշարիչները դանդաղեցնում են ԿԱՊ-երի երիկամային 

քլիրենսը: 

 

Կալիումական անցուղիների բացիչներ 

Այս խմբի դեղերը նպաստում են կալիումական անցուղիների 

բացմանը՝ առաջացնելով թաղանթների գերբևեռացում, ընկճվում են 

պոտենցիալ կախյալ կալցիումական անցուղիները, նվազում է 

կալցիումական իոնների ներհոսքը դեպի բջիջ, հետևապես զարգանում է 

անոթալայնիչ ազդեցություն:  

Minoxidil/մինօքսիդիլ մարսողական ճանապարհով կիրառվող 

անոթալայնիչ է. 

• Լյարդում վերածվում է մինօքսիդիլ սուլֆատի` ակտիվ 

մետաբոլիտի:     

• Ցուցված է այն դեպքում, երբ գերճնշումը զուգորդվում է 

երիկամների ծանր ախտահարումներով: 

Կողմնակի ազդեցությունները՝ 

• գլխացավ, գլխապտույտ, 
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• հիպերտրիխոզ, որը կիրառվում է տղամարդկանց շրջանում 

մազերի աճը խթանելու համար Rogaine/ռոգաին տեղային ազդեցության 

հեղուկ դեղաձևով: 

Diazoxide/դիազօքսիդ-հարմարսողական ճանապարհով կիրառվող 

անոթալայնիչ է: Կիրառվում է գերճնշման ժամանակ անհապաղ միջամտու-

թյուն պահանջող իրավիճակների դեպքում: 

  Կողմնակի ազդեցությունները.  

• Արտահայտված թրեճնշման զարգացման հետևանքով հնարավոր է 

իշեմիկ ինսուլտների զարգացում: 

• Ինսուլինի ձերբազատման ընկճում (ենթադրաբար β-բջիջների 

թաղանթների կալիումական անցուղիները ակտիվացման պատճառով): Այս 

հատկության շնորհիվ այն մարսողական ճանապարհով կիրառվում է 

հիպոգլիկեմիաները կանխելու նպատակով: 

NO-դոնատորներ 

 

Sodium Nitroprusside /նատրումի նիտրոպրուսիդ/` հարմարսողական 

ճանապարհով կիրառվող անոթալայնիչ է: 

Ֆարմակոդինամիկան: Դեղի մոլեկուլը պարունակում է և NO, և CN 

խմբեր: Ձերբազատված NO-ն հանգեցնում է գուանիլատցիկլազի 

ակտիվացման, ցԳՄՖ ի մակարդակի բարձրացման և 

համապատասխանաբար` անոթների հարթ մկանների թուլացման: 

Լայնացնում է և՛ երակները, և՛ զարկերակները, նվազում են ԸԾԱԴ-ը և դեպի 

սիրտ երակային հետհոսքը: 

Ազդեցությունը սկսվում է 30 վրկ-ից և տևում մինչև 10 րոպե:  

 



97 

 

Կողմնակի ազդեցությունները. 

• Ցիանիդի և իր նյութափոխանակային արգասիք՝ 

թիոցիանատի կուտակման հետևանքով առաջանում է նյութափոխա-

նակային ացիդոզ: Այս դեպքում կիրառվում է նատրիումի 

թիոսուլֆատ՝ որպես ծծմբի դոնատոր, որն արագացնում է 

թիոցիանատի արտազատումը: Կիրառվում է նաև 

հիդրօքսոկոբալամին, որը ցիանիդի հետ առաջացնում է 

ցիանկոբալամին: Թիոցիանատի կուտակումը դրսևորվում է 

թուլությամբ, պսիխոզով, ջղակծկումներով: 

• Մեթհեմոգլոբինեմիա. 

Կիրառվում է գերճնշման այնպիսի իրավիճակների դեպքում, երբ 

անհրաժեշտ է անհապաղ միջամտություն: 

 

Խառը ազդեցությամբ մկանահակ անոթալայնիչներ 

Hydralazine/հիդրալազին մարսողական ճանապարհով կիրառվող 

անոթալայնիչ է:   

Հիդրալազինը` 

•   նպաստում է NO-ի ձերբազատմանը, 

•  պաշարում է Ca-ական անցուղիները, 

•  լայնացնում է գերազանցապես զարկերակները,  

• շատ արագ ացետիլացվում է, կենսամատչելիությունը շատ 

ցածր է 

• դրա հանդեպ զարգանում է տախիֆիլաքսիա, 
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Կողմնակի ազդեցությունները՝ 

• գլխացավ, գլխապտույտ, 

• սրտխփոց, հաճախասրտություն, 

• գայլախտանման համախտանիշ, որը ներառում է 

հոդացավ, մկանացավ, մաշկային ցան և տենդ, սակայն այս երևույթները չեն 

զուգորդվում երիկամների ախտահարմամբ, 

• ծայրամասային նեյրոպաթիա: 

 

 

Նկար 7. Անոթալայնիչ դեղերի ընտրողական ազդեցությունը 

անոթների վրա: 
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Fenoldopam/ֆենոլդոպամ արյան ճնշումն անհապաղ իջեցնող նոր 

միջոց է: 

Ֆարմակոդինամիկան: Դոպամինային D1 ընկալիչների ուղղակի ագոնիստն 

է: ԸնկՃում է նաև NA ձերբազատումը, լայնացնում է երիկամային, 

պսակային, ուղեղային, միջընդերային զարկերակները: Բացի այդ, խթանում 

է նաև դիուրեզը, նատրիուրեզը և դրանով իսկ իջեցնում զարկերակային 

ճնշումը:  

Ֆարմակոկինետիկան: Լյարդում շատ արագ մետաբոլիզվում է 

կոնյուգացման ճանապարհով և հեռանում է օրգանիզմից մոտավորապես 10 

րոպեի ընթացքում: 

Կողմնակի ազդեցությունները՝ 

 բարձրացնում է ներակնային ճնշումը: 

 

Վերը նշված բոլոր անոթալայնիչ պրեպարատները, արտահայտված 

անոթալայնիչ ազդեցության պատճառով օրգանիզմում հանգեցնում են 

հետևյալ հարմարվողական ռեակցիաների զարգացմանը`  

 Սիմպաթիկ նյարդային համակարգի ռեֆլեկտոր բնույթի 

ակտիվացում, արտահայտված հաճախասրտություն, սրտի կծկման ուժի՝ 

հարվածային և րոպեական ծավալի մեծացում: Նշված երևույթները 

նվազագույնն են արտահայտված ֆենիլալկիլամինների և 

բենզոթիազեպինների մոտ 

 Երիկամների արյունամատակարարման վատթարացում, 

կծիկային քամազատման արագության նվազեցում, հետևապես նատրիումի 
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և ջրի արտազատման նվազում, ՇԱԾ-ի մեծացում, զարկերակային ճնշման 

բարձրացում, 

 Ռենին-անգիոտենզին-ալդոստերոնային համակարգի 

ակտիվացում, անգիոտենզին II միջնորդավորված համապատասխան 

էֆեկտների զարգացմամբ: 

Այդ պատճառով նշված խմբի պրեպարատները հիմնականում 

նշանակվում են զուգակցված՝ β-ադրենոպաշարիչների (բացի 

ֆենիլալկիլամիններ և բենզոթիազեպիններ) և/կամ միզամուղների և/կամ 

ԱՓՖ ընկճողների կամ անգիոտենզինային ընկալիչների պաշարիչների 

հետ: 

 
Նկար 8. Օրգանզիմի կողմից անոթալայնիչ դեղերի նկատմամբ հարմարողական 

ռեակցիաների զարգացումը և նրանց դողորայքային համուղղումը 
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ՄԻԶԱՄՈՒՂՆԵՐ 

 

Օրգանիզմի հեղուկների ծավալի և էլեկտրոլիտային կազմի 

փոփոխությունները բավականին հաճախ են հանդիպում և կարող են 

ստեղծել հիվանդի կյանքին սպառնացող լուրջ կլինիկական խնդիրներ: 

Նմանատիպ խանգարումները բուժելու համար լայնորեն կիրառում են 

երիկամային խողովակների փոխադրող համակարգերը պաշարող դեղեր՝ 

միզամուղներ: Միզամուղներ են այն դեղերը, որոնք, ընտրողաբար ազդելով 

երիկամների վրա, ընկճում են Na+ իոնների և կամ ջրի հետներծծումը և 

շատացնում են դիուրեզը (միզարտադրությունը): 

Շատ միզամուղներ (կանթային, թիազիդային, թիազիդանման) 

ազդում են երիկամային խողովակների էպիթելային բջիջների լյումինալ 

մակերեսի փոխադրիչային սպիտակուցների վրա: Մյուսները բարձրացնում 

են մեզի օսմոլյարությունը և երիկամային խողովակների ողջ ընթացքով 

կանխում ջրի ռեաբսորբցիան(մանիտոլ), ընկճում ֆերմենտների 

ակտիվությունը (ացետազոլամիդ) կամ փոխազդում երիկամային էպիթելի 

հորմոնային ընկալիչների հետ (սպիրոնոլակտոն): 

Յուրաքանչյուր միզամուղ գերազանցապես ազդում է նեֆրոնի որևէ 

անատոմիական սեգմենտի վրա: Քանի որ այդ սեգմենտներն ունեն տարբեր 

փոխադրիչային ֆունկցիաներ, առանձին միզամուղների թերապևտիկ 

ազդեցությունները կախված են տվյալ սեգմենտի նորմալ ֆիզիոլոգիական 

գործընթացների վրա դեղերի թողած ազդեցություններից: 

Ազդեցության տեղակայմամբ և մեխանզիմներով պայմանավորված, 

տարբերում են միզամուղների հետևյալ հիմնական խմբերը` 
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1. երիկամների մոտակա ոլորուն խողովակիկների վրա 

ազդողներ` կարբոանհիդրազ ֆերմենտն ընկճողներ՝  Acetazolamide 

(ացետազոլամիդ), 

2. կանթային միզամուղներ՝Furosemide (ֆուրոսեմիդ), Torasemide 

(տորասեմիդ), Bumetanide (բումետանիդ), Ethacrynic acid (էթակրինաթթու), 

3. երիկամների հեռադիր ոլորուն խողովակիկների վրա ազդող 

թիազիդային և ոչ թիազիդային միզամուղներ 

Hydrochlorothyazide(հիդրոքլորոթիազիդ), Cyclomethiazide (ցիկլոմեթիազիդ), 

Clopamide (կլոպամիդ), Indapamide (ինդապամիդ),  

4. հեռադիր խողովակիկների վերջավորության և հավաքող 

խողովակիկների վրա ազդող (կալիումապահպան) միզամուղներ` 

• ալդոստերոնի ուղղակի ներհակորդներ՝ Spironolactone 

(սպիրոնոլակտոն), 

• ալդոստերոնի անուղղակի ներհակորդներ՝ Triamterene 

(տրիամտերեն), Amiloride (ամիլորիդ),  

5. օսմոտիկ միզամուղներ, որոնք ազդում են երիկամների 

խողովակիկների ամբողջ երկայնքով՝ Mannitol (մաննիտոլ): 

 

Երիկամային խողովակների փոխադրիչային համակարգերը որպես 

միզամուղ դեղերի ազդեցության թիրախներ 

Մոտակա ոլորուն խողովակներ: Նատրիումի բիկարբոնատը, քլորիդը, 

գլյուկոզը, ամինաթթուները և լուծված օրգանական նյութերը հիմնականում 

հետ են ներծծվում սպեցիֆիկ փոխադրիչներով մոտակա ոլորուն 

խողովակների սկզբնական հատվածներում: Հեղուկի հաստատուն 
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օսմոլյարությունը այս հատվածներում պահպանվում է ջրի պասիվ 

ռեաբսորբցիայի շնորհիվ: Մոտակա խողովակներում հետ են ներծծվում 

ֆիլտրված նատրիումի բիկարբոնատի 85%-ը, նատրիումի քլորիդի 40%-ը, 

ջրի 60%-ը և գրեթե ամբողջ ֆիլտրված օրգանական նյութերը: 

Ժամանակակից միզամուղներից միայն մեկն է (ացետազոլամիդ) ազդում 

մոտակա ոլորուն խողովակների վրա՝ արգելակելով բացառապես 

նատրիումի բիկարբոնատի հետներծծումը: Սակայն մեծ հետաքրքրություն 

է ներկայացնում երիկամային խողովակների այս հատվածում նատրիումի 

քլորիդի հետներծծման վրա ազդեցությունը: Հաշվի առնելով այստեղ 

հետներծծվող նատրիումի քլորիդի մեծ քանակությունը, նյութերը, որոնք 

կկարողանան ընկճել այս գործընթացը, կարող են դրսևորել առավել հզոր 

միզամուղ ազդեցություն: 

 

Նատրիումի բիկարբոնատի հետներծծումը մոտակա խողովակներում 

սկսվում է էպիթելի լյումինալ թաղանթում տեղակայված Na+,H+-
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իոնափոխանակիչի աշխատանքով, որը խողովակի լուսանցքից բջիջ է 

տանում Na+ և դուրս բերում նույն քանակով H+: Երիկամային խողովակների 

ողջ ընթացքով բազոլատերալ թաղանթի վրա գործում է Na+,K+-ATPազը, որը 

բջջից դեպի ինտերստիցիալ հյուսվածք դուրս է մղում Na+-ը և վերջինիս 

ներբջջային խտությունը մնում է ցածր: Խողովակի խոռոչ անցած պրոտոնը, 

փոխազդում է բիկարբոնատի հետ և առաջացնում ածխաթթու՝ H2CO3: 

Ածխաթթուն, ինչպես և բիկարբոնատը, չի փոխադրվում դեպի էպիթելային 

բջիջներ, սակայն այն քայքայվում է CO2-իև H2O-ի, որոնք հեշտությամբ 

թափանցում են բջջաթաղանթով: Այս ռեակցիան կատալիզում է 

կարբոանհիդրազը: Ածխաթթու գազը դիֆուզիայով անցնում է բջիջ, որտեղ 

նորից ռեհիդրատացվում է՝ վերածվելով ածխաթթվի: Վերջինիս դիսոցման 

արդյունքում առաջացած պրոտոնը կրկին ենթակա է նատրիումով 

փոխանակման, իսկ բիկարբոնատը հատուկ փոխադրիչով տեղափոխվում է 

արյուն: Այսպիսով, մոտակա խողովակներում բիկարբոնատի 

հետներծծումը ամբողջովին պայմանավորված է կարբոանհիդրազի 

ակտիվությունից, որը ընկճվում է ացետազոլամիդով: 

Մոտակա խողովակների վերջնամասում, լուսանցքում առկա հեղուկը շատ 

նման է նատրիումի քլորիդի պարզ լուծույթի, քանի որ բիկարբոնատը և 

օրգանական նյութերը գրեթե լիովին հետ են ներծծվել: Այս պայմաններում 

նատրիումի հետներծծումը շարունակվում է, իսկ արտազատված պրոտոնը 

չեզոքացվում է բիկարբոնատով: Դրա հետևանքով լուսանցքում pH-ը 

նվազում է, ինչն ակտիվացնում է դեռևս քիչ ուսումնասիրված 

իոնափոխանակային մի համակարգի, որը քլորը փոխանակում է ինչ-որ 

հիմքով: Զուգահեռ ընթացող Na+/H+  և Cl-/հիմք փոխանակության արդյունքը 
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նատրիումի քլորիդի հետներծծումն է: Մինչ օրս չկա միզամուղ դեղ, որն 

ունակ է ազդել այս գործընթացի վրա, և մոտակա խողովակների վրա 

միզամուղների ազդեցությունը սահմանափակվում է կարբոանհիդրազի 

արգելակիչներով նատրիումի բիկարբոնատի հետներծծումն ընկճելով:  

Օրգանական թթուների սեկրետոր համակարգերը տեղակայված են 

մոտակա խողովակների միջին երրորդականում: Այս համակարգերը 

արտազատում են մի շարք օրգանական նյութեր (միզաթթու, 

ամինահիպուրաթթու, միզամուղներ, հակաբիոտիկներ և այլն): 

Օրգանական հիմքեր արտազատող համակարգերը (կրեատինին, 

պրոկաինամիդ, խոլին և այլն) տեղակայված են մոտակա խողովակների 

սկզբնական և միջին սեգմենտներում: Այս տեղամասերում է տեղի ունենում 

միզամուղների փոխազդեցությունը միզաթթվի և այլ օրգանական թթուների 

հետ: 

Կարբոանհիդրազն առկա է նեֆրոնի տարբեր տեղամասերում, այդ թվում 

երիկամային խողովակների էպիթելի լյումինալ և բազոլատերալ 

թաղանթներում, ցիտոպլազմայում, էրիթրոցիտներում, սակայն ֆերմենտը 

գերակայում է մոտակա ոլորուն խողովակների լյումինալ  թաղանթում, 

որտեղ կատալիզում է ածխաթթվի դեհիդրատացիան: Կարբոանհիդրազի 

ընկճումը խանգարում է այդ գործընթացը՝ առաջացնելով բիկարբոնատային 

դիուրեզ և նվազեցնելով օրգանիզմի բիկարբոնատային պաշարը:  

Կարբոանհիդրազի արգելակիչները ժամանակակից միզամուղների 

նախորդներն են, սուլֆանիլամիդների ածանցյալներ են և ի հայտ են եկել 

այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ սուլֆանիլամիդները 

առաջացնում են հիմնային դիուրեզ և հիպերքլորեմիկ մետաբոլիկ ացիդոզ: 
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Նոր դեղերի հայտնաբերումից հետո, սրանք քիչ են կիրառվում, բայց ունեն 

կիրառման յուրահատուկ բնագավառներ: 

Ացետազոլամիդը, ընկճելով կարբոանհիդրազը, նվազեցնում է 

բիկարբոնատի հետներծծումը 45%-ով: Կարբոանհիդրազի ընկճումը 

առաջացնում է բիկարբոնատի զգալի կորուստ և հանգեցնում 

հիպերքլորեմիկ մետաբոլիկ ացիդոզի: Բիկարբոնատի պաշարների 

հյուծումը խթանում է նատրիումի քլորիդի հետներծծումը երիկամային 

խողովակների մնացած հատվածներում, ինչը զգալիորեն նվազեցնում է 

ացետազոլամիդի միզամուղ ազդեցությունը կիրառումից արդեն օրեր անց: 

Ացետազոլամիդի հիմնական կլինիկական կիրառումը կապված է այլ 

օրգաններում կարբոանհիդրազով պայմանավորված բիկարբոնատի 

փոխադրման հետ: Թարթչային մարմինը բիկարբոնատ է արտազատում 

դեպի ներակնային հեղուկ՝ երիկամներում բիկարբոնատի հետներծծման 

գործընթացին համանման գործընթացի շնորհիվ, այն տարբերությամբ 

միայն, որ երկամներում բիկարբոնատը մեզից անցնում է արյուն, իսկ 

թարթչային մարմնում՝ արյունից արտազատվում ներակնային հեղուկ:  

Կիրառման ցուցումները՝ 

1. Գլաուկոմայի բուժում – ներակնային հեղուկի արտադրության 

ընկճումը հանգեցնում է ներակնային ճնշման իջեցման, 

2. Մեզի հիմնայնացում – անհրաժեշտ է միզաթթվի և թույլ թթվային 

բնույթի դեղերի արտազատումը խթանելու համար, 

3. Սրտային անբավարարությամբ հիվանդների մոտ միզամուղների 

չարաշահման հետևանքով զարգացած մետաբոլիկ ալկալոզի 

կարգավորում: 
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Կողմնակի ազդեցություններից են հիպերքլորեմիկ մետաբոլիկ ացիդոզը, 

կալիումի կորուստը, մեծ դեղաչափերի կիրառումից՝ քնկոտությունը և 

պարեսթեզիաները: 

Հենլեի կանթ: Հենլեի կանթի վայրէջ բարակ հատվածը անթափանցելի է 

աղերի համար, բայց կարևոր է ջրի հետներծծման համար: Հենլեի կանթի 

վերել հաստ հատվածը լուսանցքից ակտիվ հետ է ներծծում նատրիումի 

քլորիդը(ֆիլտրվածի մոտ 35%-ը), սակայն թափանցելի չէ ջրի համար: 

Նատրիումի քլորիդի փոխադրումը լյումինալ թաղանթով իրագործվում է 

Na+,K+,2Cl- համափոխադրիչով:  

Այս փոխադրիչը ընտրողաբար պաշարում են կանթային 

միզամուղները, որոնցից են Furosemide (ֆուրոսեմիդը), Torasemide 

(տորասեմիդը), Bumetamide (բումետամիդը), Etacrinic acid 

(էտակրինաթթուն):  

    Չնայած Na+, K+, 2Cl- փոխադրիչը էլեկտրական տեսանկյունից չեզոք է (2 

կատիոն տեղափոխվում են 2 անիոնի հետ), նրա աշխատանքի արդյունքում 

բջջում կուտակվում է հավելյալ քանակով կալիում, քանի որ բազոլատերալ 

թաղանթում գործող Na+, K+-ATP-ազը ևս բջիջ է տեղափոխում կալիում: 
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Կալիումի բարձր ներբջջային խտության հետևանքով տեղի է ունենում 

վերջինիս հետադարձ դիֆուզիա դեպի խողովակի լուսանցք, ինչն այստեղ 

ձևավորում է դրական էլեկտրական պոտենցիալ: Այդ պոտենցիալը շարժիչ 

ուժ է հանդիսանում միջբջջային ճեղքերով երկվալենտ կատիոնների՝ Mg2+-ի 

և Ca2+-ի, հետներծծման համար: Հետևաբար, կանթային միզամուղների 

ազդեցությամբ երիկամային խողովակների այս հատվածում աղի 

փոխադրման ընկճումը մեծացնում է ոչ միայն նատրիումի քլորիդի, այլև 

նշված երկվալենտ կատիոնների արտազատումը: Կանթային 

միզամուղների տևական կիրառումը կարող է հանգեցնել հիպոմագնեմիայի, 

իսկ հիպոկալցեմիա սովորաբար չի առաջանում, քանի որ կալցիումը 

ակտիվ հետ է ներծծվում հեռակա ոլորուն խողովակներում: Սակայն 

հիպերկալցեմիայով ուղեկցվող վիճակներում կանթային միզամուղները 

կարող են կիրառվել կալցիումի արտազատումը մեծացնելու նպատակով:  

 Բացի միզամուղ ազդեցությունից, կանթային միզամուղները որոշ 

անոթային շրջաններում ուղղակի ազդեցություն ունեն արյունահոսքի վրա: 

Այդ ազդեցությունների մեխանիզմը հայտնի չէ: Ֆուրոսեմիդը մեծացնում է 

երիկամային արյունահոսքը և առաջացնում արյան հոսքի վերաբաշխում 

դեպի երիկամների կեղևային շերտ: Ֆուրոսեմիդը և էտակրինաթթուն 

կանգային սրտային անբավարարության ժամանակ նվազեցնում են 

թոքերում կանգային երևույթները և ձախ փորոքի արյունալեցման ճնշումը:  

Ֆարմակոկինետիկան: Ն/ե ներմուծման դեպքում ֆուրոսեմիդի 

բուժական ազդեցությունը զարգանում է 3-4 րոպե անց և տևում է 1-2 ժ: 

Ներքին ընդունման դեպքում ազդեցությունը զարգանում է 20-30 րոպե անց 

և տևում է 3-4ժ: 60-70%-ով արտազատվում է երիկամների միջոցով: 
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Էտակրինաթթվի ն/ե ներմուծման դեպքում ազդեցության 

տևողությունն ավելի երկար է և կազմում է 3-4ժ, իսկ ներքին ընդունման 

դեպքում ավելի ուշ է զարգանում բուժական արդյունքը` 60-90 րոպե, 

սակայն պահպանվում է ավելի երկար`8ժ: 

Վերջերս ստեղծվել է նաև էտակրինաթթվի ածանցյալ 

Indacrinone/ինդոկրին-ը, որն օժտված է միզամուղ և ուրիկոզուրիկ 

ազդեցություններով: 

Կիրառման ցուցումները՝ 

1. Զարկերակային գերճնշում։ 

2. Թոքի, ուղեղի այտուցի բուժում։ 

3. Խթանված դիուրեզի ապահովում։ 

4. Քրոնիկական սրտային անբավարարության բուժում։ 

5. Հիպերկալեմիայի վերացում, քանի որ մեծացնում են կալիումի 

արտազատումը: 

6. Սուր երիկամային անբավարարություն՝ նպաստում են երիկամային 

անբավարարության օլիգոուրիկ փուլի անցմանը ոչ օլիգոուրիկ փուլի, 

ինչը թեթևացնում է հիվանդների վիճակը: 

Կողմնակի ազդեցություններից են հիպոկալեմիկ մետաբոլիկ ալկալոզը, 

օտոտոքսիկությունը, հիպերուրիկեմիան, հիպոկալիեմիան, 

հիպոմագնեմիան, ալերգիկ ռեակցիաները: 

 

Հեռադիր ոլորուն խողովակներ: Հեռադիր ոլորուն խողովակներում 

ավելի քիչ նատրիումի քլորիդ է հետ ներծծվում (ֆիլտրված նատրիումի 

քլորիդի 10%), քան Հենլեի կանթի վերել հատվածում: Հեռադիր խողովակը 
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համեմատաբար քիչ թափանցելի է ջրի համար, ուստի նատրիումի քլորիդի 

հետներծծման արդյունքում խողովակային հեղուկը նոսրանում է: Հեռադիր 

ոլորուն խողովակում նատրիումի քլորիդի հետներծծման հիմնական 

մեխանիզմը Na+-ի և Cl--ի համատեղ փոխադրումն է էլեկտրական 

տեսանկյունից չեզոք փոխադրիչով: Այս փոխադրիչը պաշարվում է 

թիազիդային և թիազիդանման միզամուղներով: Ներկայումս թիազիդային 

միզամուղներից լայնորոն կիրառվում են 

հիդրոքլորթիազիդը՝Hydrochlorthiazide (Dichlothiazide, Hypothiazide), 

ցիկլոմեթիազիդը՝Cyclomethiazide, որը դիքլոթիազիդից 50-անգամով ավելի 

ակտիվ է, իսկ ոչ թիազիդային միզամուղներից` կլոպամիդը՝ Clopamide և 

ինդապամիդը՝Indapamide (Arifone): 

Քանի որ հեռադիր ոլորուն խողովակում չկա լյումինալ թաղանթով 

կալիումի հետներծծում, ինչպես Հենլեի կանթում, և հետևաբար, կալիումի 

կրկնակի մուտք բջիջ, խողովակների այս հատվածում չի ստեղծվում Mg2+ և 

Ca2+ իոնների հետներծծման համար անհրաժեշտ դրական պոտենցիալ: 

 Սակայն Ca2+-ը ակտիվ հետ է ներծծվում հեռադիր ոլորուն 

խողովակների լյւոմինալ թաղանթի Ca2+-ական անցուղիներով և 

բազոլատերալ թաղանթի Na+,Ca2+-ական իոնափոխանակիչով: Այս 

գործընթացը կարգավորվում է պարատ հորմոնով: 
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Դիքլոթիազիդն ընկճում է երիկամներից կալցիումական իոնների 

հեռացումը, փոքր դեղաչափերի դեպքում կարող է ընճել, իսկ բարձր 

դեղաչափերի դեպքում՝ նպաստել միզաթթվի արտազատմանը:  

Ինդապամիդը օժտված է լրացուցիչ` ուղղակի անոթալայնիչ 

ազդեցությամբ, որը պայմանավորված է անոթների հարթ մկաններում 

կալցիումական իոնների ներթափանցման ընկճմամբ: Բացի այդ, ընկճում է 

նաև թրոմբոքսանի սինթեզը և նպաստում պրոստացիկլինի 

արտադրությանը: 

Ի տարբերություն կանթային միզամուղների` թիազիդային և 

թիազիդանման միզամուղների դիուրետիկ ազդեցությունն ավելի թույլ է 

արտահայտված, և այն զգալիորեն նվազում է կծիկային ֆիլտրման 40 մլ/ր 

արագության պայմաններում և անհետանում է վերջինիս`30 մլ/ր 

պայմաններում: 

Ֆարմակոկինետիկան: Կիրառվում են մարսողական ճանապարհով: 

Դիքլոթիազիդի դիուրետիկ ազդեցությունը զարգանում է ընդունումից 30-60 

րոպե անց և տևում է 8-12ժ: Կլոպամիդի ազդեցության տևողությունը 24ժ է և 
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ավելի, իսկ ինդապամիդի կիսատրոհման ժամանակը` 18ժ: Երկու դեղերն էլ 

կիրառվում են օրական մեկ անգամ: 

Կիրառման ցուցումները 

Դիքլոթիազիդի կիրառման ցուցումներն են` 

1. զարկերակայինգերճնշումը, 

2. գլաուկոման, 

3. ոչշաքարայիդիաբետ (ազդեցությանմեխանիզմնանհայտ է), 

4. հիպերկալցիուրիան, 

5. քրոնիկականսրտայինանբավարարությունը: 

Կլոպամիդը և ինդապամիդը գերազանցապես կիրառվում են 

զարկերակային գերճնշման դեպքում: 

Կողմնակի ազդեցությունները 

Հիպոկալի- և մագնիեմիան, որոնք կանխարգելելու համար այս խմբի 

դեղերը զուգորդվում են պանանգինի (K-Mg Asparaginate) հետ: 

Հավաքող խողովակներ:Հավաքող խողովակներում հետներծծվում է 

ֆիլտրված նատրիումի քլորիդի 2-5%-ը: Սակայն հավաքող խողովակները 

կարևոր դեր ունեն երիկամների ֆիզիոլոգիական գործունեության և  

միզամուղների ազդեցության համար: Որպես նատրիումի քլորիդի 

հետներծծման վերջնական օղակ, հավաքող խողովակները 

պատասխանատու են մեզում նատրիումի վերջնական խտության համար: 

Քանի որ հավաքող խողովակները, հեռադիր ոլորուն խողովակների 

վերջնամասի հետ միասին, հանդիսանում միներալոկորտիկոիդների 
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ազդեցության տեղամասը, տվյալ սեգմենտը պատասխանատու է նաև մեզի 

ծավալի կարգավորման համար: Եվ վերջապես, հավաքող խողովակը 

երիկամներում կալիումի սեկրեցիայի գլխավոր հատվածն է, ուստի այստեղ 

են իրագործվում կալիումի մետաբոլիզմի բոլոր փոփոխությունները 

միզամուղների ազդեցությամբ: Այս տեղամասում ազդող միզամուղները 

կալիումապահպան միզամուղներ են: Գերազանցապես կիրառվում են 

սպինորոլակտոնը՝Spironolactone (Aldactone, Veroshpiron), 

տրիամտերենը՝Triamterene,  ամիլորիդը՝Amiloride: 

 Նատրիումի քլորիդի հետներծծումը հավաքող խողովակներում 

տարբերվում է խողովակների այլ հատվածներում գործող հետներծծման 

մեխանիզմներից: Գլխավոր բջիջները նատրիումի, կալիումի և ջրի 

փոխադրման հիմնական տեղամասն են, իսկ միջադիր բջիջները՝ 

պրոտոնների սեկրեցիայի տեղամասը: Ի տարբերություն խողովակների այլ 

հատվածների էպիթելային բջիջների, հավաքող խողովակների գլխավոր 

բջիջների լյումինալ թաղանթը չունի նատրիումի և այլ իոնների համատեղ 

փոխադրման համակարգեր: Այս թաղանթներն ունեն առանձին իոնային 

անցուղիներ Na+և K+ իոնների համար: Քանի որ նրանք չեն տեղափոխում 

անիոններ, նատրիումի և կալիումի փոխադրումը թաղանթով բերում է 

լիցքերի տեղաշարժի: Նատրիում իոնների հետներծծման շարժիչ ուժը 

զգալիորեն գերազանցում է կալիումի արտազատման շարժիչ ուժին, ուստի 

գերակշռում է նատրիումի հետներծծումը և խողովակի լուսանցքում 

ստեղծվում է զգալի բացասական պոտենցիալ: Հետներծծված նատրիումը 

գլխավոր բջջից արյուն է անցնում Na+,K+-ATPազի միջոցով, ինչպես և 

երիկամային խողովակների այլ հատվածներում: Բացասական լյումինալ 
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էլեկտրական պոտենցիալը նպաստում է միջբջջային ճեղքերով Cl--ի 

անցմանը դեպի արյուն և կալիումի արտամղմանը դեպի լուսանցք 

կալիումական անցուղիներով: Այսպիսով, հավաքող խողովակներում 

կարևոր կապ գոյություն ունի նատրիումի հետներծծման և կալիումի 

արտազատման միջև:  

 

 

Հավաքող խողովակներից վեր ազդող միզամուղների ազդեցությամբ 

հավաքող խողովակ է հասնում նատրիումի մեծ խտությամբ մեզ, ինչն 

այստեղ ուղեկցվում է կալիումի ինտենսիվ արտազատմամբ:  

Տրիամտերենը և ամիլորիդը, լինելով ալդոստերոնի անուղղակի 

ներհակորդներ, երիկամների հավաքող խողովակիկներում պաշարում են 

Na+-ական մղանցքերը և ընկճում Na+-ական իոնների հետներծծումը: 
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Միաժամանակ ընկճվում է նաև K+-ական իոնների սեկրեցիան, որի 

հետևանքով դիուրեզի շատացման պայմաններում չի զարգանում 

հիպոկալիեմիա: 

Սպիրոնոլակտոնը, լինելով ալդոստերոնի ներհակորդ, պաշարում է 

երիկամների հավաքող խողովակիկների ներբջջային տեղակայում ունեցող 

ալդոստերոնային ընկալիչները և շատացնում է օրգանիզմից 

նատրիումական, քլորային իոնների և համապատասխան քանակությամբ 

ջրի հեռացումը: Նվազում է նաև կալիումական իոնների սեկրեցիան:  

Ֆարմակոկինետիկան: Այս խմբի դեղերը կիրառվում են 

մարսողական ճանապարհով: Տրիամտերենի ազդեցության տևողությունը 6-

8ժ է, իսկ ամիլորդինը` 24ժ: Սպիրոնոլակտոնը օրգանիզմում վերափոխվում 

է ակտիվ մետաբոլիտի` կանռենոնի, որի կիսատրոհման ժամանակը 16 ժ է, 

մինչդեռ սպիրոնոլակտոնի կիսատրոհման ժամանակը 10 րոպե է: 

Սպիրոնոլակտոնի միզամուղ ազդեցությունը զարգանում է դանդաղ` 2-5 

օրվա ընթացքում: 

Կիրառման ցուցումները 

Այս խմբի դեղերը թույլ միզամուղներ են և հիմնականում կիրառվում 

են այլ խմբի միզամուղների հետ մեկտեղ՝ 

1. քրոնիկական սրտային անբավարարություն, 

2. հիպոկալիեմիա (պայմանավորված այլ խմբի միզամուղների 

կիրառմամբ), 

3. զարկերակային գերճնշում, 

4. տարբեր էթիոլոգիայի այտուցներ (զուգակցված բուժում): 
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Կողմնակի ազդեցություններից են հիպերկալիեմիան, ազոտեմիան, ստորին 

վերջույթների մկանային ջղակծկումները, գինեկոմաստիան 

(սպիրոնոլակտոն): 

 

Երիկամների խողովակիկների ամբողջ երկայնքով ազդող օսմոտիկ 

միզամուղներ 

Օսմոտիկ միզամուղներից են պատկանում մաննիտոլը՝ Mannitol, 

միզանյութը՝Urea, գլյուկոզի 40%-անոց լուծույթը:  

Ֆարմակոդինամիկան: Այս դեղերի ազդեցության հիմքում ընկած է 

արյան պլազմայում և խողովակային հեղուկում օսմոտիկորեն ակտիվ 

նյութերի խտության մեծացումը և դրա արդյունքում երիկամային 

խողովակիկներում ջրի հետներծծման ընկճումը: Սա կոչվում է օսմոտիկ 

դիուրեզ: Այս խմբի դեղերը չեն ազդում օրգանիզմի թթվահիմնային 

հավասարակշռության վրա: 

Մանիտոլը, ի տարբերություն միզանյութի, չի ներթափանցում բջջա-

թաղանթներով և հյուսվածքային պատնեշներով (օր. արյուն-

ուղեղայինպատնեշ): 

Կիրառմանցուցումները՝ուղեղիայտուց, տարբեր քիմիական 

նյութերով թունավորում: Միզանյութը հիմնականում կիրառվում է 

գլաուկոմայի դեպքում` ներակնային ճնշումը նվազեցնելու նպատակով: 
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ՀԱԿԱՀԵՂՁՈՒԿԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ 

 

Հակահեղձուկային դեղերը կիրառվում են սրտի իշեմիկ 

հիվանդությունը (սրտի պսակային հիվանդություն) բուժելու նպատակով: 

Սրտի իշեմիկ հիվանդությունը (ՍԻՀ) բնորոշվում է սրտամկանի 

թթվածնի նկատմամբ պահանջարկի և պսակային արյունամատակարար-

ման միջև եղած անհամապատասխանությամբ: 

Սրտամկանի թթվածնի նկատմամբ պահանջարկը պայմանավորող 

գործոններն են` 

• սրտամկանի կծկողունակությունը, 

• սրտի կծկման հաճախականությունը (ՍԿՀ), 

• սրտամկանի պատի լարվածությունը դիաստոլայի վերջում 

(նախաբեռնվածություն) և վերջինիս առավելագույն լարվածությունը 

սիստոլայի ժամանակ (հետբեռնվածություն): 

Պսակային արյունամատակարարումը պայմանավորող գործոններն 

են. 

1. Պերֆուզիոն ճնշումը. ապահովում է պսակային արյունահոսքը, 

աորտայի ճնշման և կորոնար սինուսում (ներսրտամկանային ճնշում) 

ստեղծվող ճնշումների տարբերություն է: Որքան բարձր է 

ներսրտամկանային ճնշումը (օր.՝ նախաբեռնվածության մեծացում), 

այնքան ցածր է պերֆուզիոն ճնշումը և այնքան վատ է սրտամկանի 

արյունամատակարարումը: 

2. Պսակային անոթների դիմադրությունը և տրամաչափը, որն իր 

հերթին պայմանավորված է արտաքին (պսակային անոթների 
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դիմադրության և տրամաչափի պասիվ փոփոխությունների բերող), ներքին 

գործոններով (պսակային անոթների դիմադրության և տրամաչափի ակտիվ 

փոփոխությունների հանգեցնող) և արյան մածուցիկությամբ: 

2.1. Արտաքին գործոններից է անոթների արտաանոթային 

սրտամկանային սեղմումը (սիստոլայի ժամանակ սրտամկանի կծկմամբ 

պայմանավորված պսակային անոթների սեղմում), որին հատկապես 

ենթարկվում են ինտրամուրալ պսակային անոթները: Այս անոթներում 

արյունամատակարարումը համարյա ամբողջապես դադարում է 

սիստոլայի ժամանակ: Հետևապես, սրտի արյունամատակարարման 60-

90%-ը իրականանում է դիաստոլայի ժամանակ, երբ սրտամկանը 

ամբողջապես թուլացած վիճակում է: Անոթների սիստոլիկ սեղմումից 

հատկապես տուժում են ենթաէնդոկարդիալ անոթները (նկար 9):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 9.  

Պսակային անոթների արտաանոթային սրտամկանային սեղմում 
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2.2. Ներքին գործոններից են պսակային անոթների տրամաչափի 

ինքնակարգավորիչ մեխանիզմները (կատարվում են pO2-ի և կամ pCO2-ի 

փոփոխման դեպքում), նյարդային (α-ադրենընկալիչների դրդումը 

հանգեցնում է պսակային անոթների սեղմման, իսկ β2-ադրենընկալիչների 

դրդումը` լայնացման) և հումորալ գործոնները (օր.` պրոստացիկլին և 

էնդոթելային թուլացնող գործոն): 

3. Պսակային անոթների անցանելիությունը (պսակային անոթներում 

աթերոսկլերոտիկ վահանիկների և կամ թրոմբների առկայություն): 

 

Տարբերում են ՍԻՀ-ի հետևյալ տեսակները՝ 

1. հանկարծակի պսակային մահ, 

2. ստենոկարդիա (կրծքահեղձուկ)՝ 

2.1. լարման ստենոկարդիա,  

2.2. սպոնտան կամ Պրինցմետալի ստենոկարդիա, 

3. սրտամկանի ինֆարկտ, 

4. հետինֆարկտային կարդիոսկլերոզ, 

5. առիթմիաներ, 

6. սրտային անբավարարություն:  

Լարման ստենոկարդիայի ժամանակ նոպա առաջացնող հիմնական 

գործոնը ֆիզիկական կամ հուզական լարվածության գագաթնակետին 

սրտամկանի թթվածնի պահանջի բարձրացումն է, և քանի որ պսակային 

անոթները ենթարկված են աթերոսկլերոտիկ ախտահարման, նրանք ի 

վիճակի չեն լայնանալու և ապահովելու համապատասխան արյունահոսք: 
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Սպոնտան ստենոկարդիայի ժամանակ նոպա առաջացնող 

հիմնական գործոնը աթերոսկլերոզով ախտահարված կամ առողջ անոթի 

կծկումն է: 

Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ ՍԻՀ-ը բուժելու հիմնական 

նպատակը սրտամկանի՝ թթվածնի նկատմամբ պահանջարկի և 

արյունամատակարարման միջև եղած անհավասարակշռության 

վերականգնումն է, որը կարելի է իրականացնել` 

• սրտամկանի արյունամատակարարման բարելավմամբ, 

• սրտի՝ թթվածնի նկատմամբ պահանջարկի նվազեցմամբ, 

• միաժամանակ սրտամկանի արյունամատակարարման 

բարելավմամբ և սրտի՝ թթվածնի նկատմամբ պահանջարկի 

նվազեցմամբ: 

Ստենոկարդիայի դեղորայքային բուժումը ունի երկու նպատակ՝ 

1. ընդհատել ստենոկարդիայի նոպան, 

2. կանխարգելել նոպայի առաջացումը, որը ենթադրում է 

հիվանդների երկարատև բուժում: 

 

Հակահեղձուկային դեղերի դասակարգումը 

1.Սրտի թթվածնապահանջը նվազեցնող և արյունամատա-

կարարումը բարելավող դեղեր` 

• օրգանական նիտրատներ, 

• L-տիպի Ca2+-ական անցուղիները պաշարող դեղեր, 

• K+-ական անցուղիները ակտիվացնող դեղեր: 
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2. Առավելապես սրտի` թթվածնի նկատմամբ պահանջարկը 

նվազեցնող դեղեր` 

• β-ադրենապաշարիչներ, 

• բրադիկարդիկ միջոցներ: 

3.Գերազանցապես սրտամկանի արյունամատակարարումը 

բարելավող դեղեր` 

• մկանահակ սպազմոլիտիկ միջոցներ, 

• պսակային անոթների կծկումը ռեֆլեկտոր կերպով վերացնող 

դեղեր: 

Դեղեր, որոնք ներառված են ՍԻՀ-ի համալիր բուժման մեջ, բայց 

հակահեղձուկային դեղեր չեն ` 

• կարդիոպրոտեկտորներ, 

• հակաագրեգանտներ, 

• հակամակարդիչներ, 

• ֆիբրինոլիտիկ դեղեր, 

• հիպոլիպիդեմիկ դեղեր` ստատիններ: 

 

1. Սրտի թթվածնապահանջը նվազեցնող և 

արյունամատակարարումը բարելավող դեղեր 

Օրգանական նիտրատներ 

Նիտրոգլիցերինն առաջին անգամ սինթեզվել է 1846թ. Ասկանիո 

Սոբրերոյի կողմից: Նա հայտնաբերել է, որ նիտրոգլիցերինի փոքր 

դեղաչափերի ենթալեզվային կիրառումն առաջացնում է գլխացավ: Մեկ 
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տարի անց Կոնստանտին Հերինգը որոշել է նիտրոգլիցերինի բուժիչ 

դեղաչափերը և ստացել է նիտրոգլիցերինի դեղահաբերը: 

Ներկայումս կիրառվում են օրգանական նիտրատների երեք խումբ`  

1. Nitroglycerin/նիտրոգլիցերին, 

2. իզոսորբիդ երկնիտրատի դեղեր` Isomak/իզոմակ, 

Isodinit/իզոդինիտ, Cardicet/կարդիկետ, 

3. իզոսորբիդ 5-մոնոնիտրատի դեղեր` Olicard/ օլիկարդ, 

Monochinkve/մոնոչինկվե, Mono Rom retard/մոնո ռոմ ռետարդ:  

Գործնական տեսանկյունից օրգանական նիտրատները ավելի 

նպատակահարմար է դասակարգել ըստ ազդեցության տևողության` 

• կարճատև տևողությամբ (մինչև 1 ժ), 

• միջին տևողությամբ (1-6 ժ), 

• երկարաձգված տևողությամբ (6-24 ժ): 

Ֆարմակոդինամիկան 

Նիտրատների հեմոդինամիկ ազդեցությունները նման են 

էնդոթելային անոթալայնիչ գործոն NO-ի ազդեցությանը: Զարկերակների և 

երակների էնդոթելում NO-ն առաջանում է L-արգինինի 

նյութափոխանակության ընթացքում` NO-սինթետազի մասնակցությամբ: 

Հայտնի են NO-սինթետազի երկու տեսակներ՝ կառուցվածքային 

(կոնստիտուտիվ, էնդոթելային) և խթանվող: Կառուցվածքային տեսակը 

էնդոթելային Ca2+-կալմադուլին-կախյալ ֆերմենտ է, որն առկա է նաև 

թրոմբոցիտներում, նեյրոններում, բնորոշվում է ցածր ակտիվությամբ: 



123 

 

NO-սինթետազի խթանվող տեսակն առաջանում է իմունածին և 

նախաբորոբոքային գործոնների ազդեցությամբ (գամմա-ինտերֆերոն, 

ինտերլեյկին-1): 

Նորմալ պայմաններում զարկերակներում NO ավելի շատ է 

առաջանում, քան երակներում, սակայն երակների գուանիլատցիկլազը 

շատ ավելի զգայուն է NO-ի նկատմամբ: 

  

Նիտրատների ազդեցության բջջային մեխանիզմը:  

Նիտրատները էնդոթելի գլյուտաթիոն-S-տրանսֆերազի սուլֆհիդրիլ 

խմբերի մասնակցությամբ վերականգնվում են նիտրիտային ձևի, որից 

հետո մի շարք ռեակցիաների հետևանքով անջատվում է ռեակտիվ, ազատ 

ռադիկալ NO-ն: Լինելով լիպոֆիլ միացություն՝ NO-ն արագ ներթափանցում 

է հարթ մկաններ, որտեղ ակտիվացնում է ցիտոպլազմատիկ 

գուանիլատցիկլազը: Արդյունքում շատանում է ցԳՄՖ-ի քանակությունը: 

ցԳՄՖ-ն հատուկ պրոտեինկինազների ակտիվացման միջոցով հանգեցնում 

է միոզինի թեթև շղթաների դեֆոսֆորիլացման` կանխելով 

ակտոմիոզինային փոխազդեցության առաջացումը: Արդյունքում հարթ 

մկանները թուլանում են: Բացի այդ, ցԳՄՖ-ի շատացած քանակությունը 

կարող է սահմանափակել դեպի բջիջ Ca2+ իոնների ներթափանցումը: 

Անոթալայնիչ ազդեցությունից բացի, NO-ն խթանում է նաև 

պրոստացիկլինի և PgE-ի սինթեզը, որոնք նույնպես օժտված են 

անոթալայնիչ և հակաագրեգանտային հատկություններով: Հարկ է նշել, որ 

NO-ի կիսատրոհման ժամանակը կարճ է, 6-30 վրկ. է: 
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Օրգանական նիտրատների համակարգային ազդեցությունները 

Սիրտ-անոթային համակարգ 

Նիտրատների հակահեղձուկային ազդեցության մեխանիզմներից են. 

1. Նախաբեռնվածության իջեցում: Ցածր թերապևտիկ 

դեղաչափերի պայմաններում նիտրատները առավելապես 

լայնացնում են երակները: Երակների լայնացումը հանգեցնում է 

նրանց տարողունակության մեծացման, որն էլ հանգեցնում է դեպի 

սիրտ արյան հետադարձ հոսքի նվազման: Արդյունքում, նվազում է 

սրտի նախաբեռնվածությունը և փորոքների վերջնական դիաստոլիկ 

ճնշումը և սրտի կծկման ուժը, որն էլ հանգեցնում է պատի 

լարվածության և, հետևապես, սրտի` թթվածնի նկատմամբ պահանջի 

նվազմանը: Բացի այդ, վերջնական դիաստոլիկ ճնշումն իջեցնելու 

հետևանքով, բարելավվում է ենթաէնդոկարդիալ հատվածի 

արյունամատակարարումը:  

2. Հետբեռնվածության նվազեցում: Միջին թերապևտիկ դեղա-

չափերի պայմաններում նիտրատները լայնացնում են զարկերա-

կիկները` հանգեցնելով ընդհանուր ծայրամասային դիմադրության 

(հետբեռնվածության) նվազման: Առավելապես նվազում է սիստոլիկ 

զարկերակային ճնշումը, որը նույնպես նպաստում է սրտի կծկման 

ուժի և, հետևապես, սրտի` թթվածնի նկատմամբ պահանջի 

նվազմանը: 

3. Պսակային անոթների լայնացում: Սրտամկանի իշեմիայի 

պայմաններում զարգացող ացիդոզը հանգեցնում է պսակային 

անոթների կոմպենսատոր լայնացման, մինչդեռ աթերոսկլերոզով 
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ախտահարված պսակային անոթները ունակ չեն լայնացման: 

Նիտրատները գերազանցապես լայնացնում են էպիկարդի խոշոր 

պսակային անոթները, որի հետևանքով միջին աստիճանի 

աթերոսկլերոզով վնասված անոթներում արյան շիթը հաղթահարում 

է նեղացած հատվածը՝ հասնելով սրտամկանի իշեմիկ հատվածին, և 

բարելավում արյունամատակարարումը: Բացի այդ, նիտրատները 

ունակ են վերացնելու պսակային անոթների սպազմը, հետևապես 

արդյունավետ են նաև վազոսպաստիկ ստենոկարդիան բուժելու 

համար (նկար 10):  

4. Պսակային կոլատերալ արյունամատակարարման բարելավում 

ինչպես ուղղակի, այնպես էլ անուղղակի մեխանիզմներով: 

Նիտրատները անմիջականորոն լայնացնում են ֆունկցիոնալ 

կոլատերալ անոթները` շատացնելով գործող կոլատերալների 

քանակությունը: Բացի այդ, սրտի ներփորոքային ճնշման և ծավալի 

նվազման, հետևապես սրտամկանի պատի լարվածության իջեցմամբ 

միջնորդավորված` անուղղակի կերպով նվազեցնում են կոլատերալ 

անոթների վրա ընկնող արտաքին ճնշումը: 

5. Հակաագրեգանտային ազդեցություն: Նիտրատները, բարձրաց-

նելով թրոմբոցիտներում ցԳՄՖ-ի քանակությունը, ընկճում են 

թրոմբոցիտների ագրեգացիան` կանխելով պսակային անոթների 

լուսանցքում թրոմբագոյացումը: 
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Նկար 10. Օրգանական նիտրատների ազդեցությունը պսակային 

արյունահոսքի վրա: 

 

Հարթ մկաններ 

Օրգանական նիտրատները թուլացնում են բրոնխների, 

կերակրափողի, լեղուղիների, լեղապարկի, Օդիի սեղմանի, միզուկի հարթ 

մկանները, ինչպես նաև արգանդը:  

Ֆարմակոկինետիկան 

Օրգանական նիտրատները հիմնականում տարբերվում են 

միմյանցից ըստ իրենց ֆարմակոկինետիկ ցուցանիշների: 

Նիտրոգլիցերինի դեղաձևեր  

Nitroglycerin/նիտրոգլիցերինը և դրա դեպո դեղերը  ներքին 

կիրառման դեպքում ունեն թույլ հակահեղձուկային ազդեցություն: Դա 

պայմանավորված է նրանով, որ նիտրոգլիցերինը, լինելով լիպոֆիլ 
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միացություն, ներքին ընդունման դեպքում ամբողջապես և արագ ներծծվում 

է և լյարդի նիտրատռեդուկտազ ֆերմենտի մասնակցությամբ 80-90%-ով 

չեզոքանում է:  

Այդ իսկ պատճառով նիտրոգլիցերինի դեղահատերը և ցողացիրները 

(սփրեյ), հիմնականում կիրառվում են ենթալեզվային ճանապարհով` 

ստենոկարդիայի նոպաները վերացնելու նպատակով: Այս դեպքում 

կիսատրոհման ժամանակը 1-3ր է, իսկ ազդեցության տևողությունը` 15-20ր:  

Նիտրոգլիցերինի դեպո դեղաձևերն ունեն ավելի մեծ կենսա-

մատչելիություն և ազդեցության տևողություն (մինչև 6 ժամ): 

Ներկայումս առկա են նաև նիտրոգլիցերինի այլ դեղաձևեր` թշային, 

պոլիմերային թիթեղներ (որոնք դրվում են վերին ծնոտի լնդային 

մակերեսին), քսուքներ, սպեղանիներ, որոնք ունեն ազդեցության ավելի մեծ 

տևողություն և կարող են օգտագործվել ստենոկարդիայի նոպաները 

կանխելու նպատակով: 

Նիտրոգլիցերինը կիրառվում է նաև ն/ե ճանապարհով:  

Իզոսորբիդ երկնիտրատի դեղաձևեր` Isomak/իզոմակը, 

Isodinit/իզոդինիտը, Cardicet/կարդիկետ-ը, ունեն լայն կիրառում: Ներքին 

ընդունման դեպքում ամբողջապես ներծծվում են, բայց 

կենսամատչելիությունը 10-20% է: Կենսաձևափոխումն իրականանում է 

լյարդում, որի հետևանքով առաջանում է իզոսորբիդ-5-մոնոնիտրատը, որի 

կենսամատչելիությունը 90% է, և իզոսորբիդ-2-մոնոնիտրատը, որը 

վերջինիս համեմատ պակաս ակտիվ է: Իզոսորբիդ երկնիտրատի տարբեր 

դեղապատրաստուկների ազդեցության տևողությունը տատանվում է 3-6 

ժամ: Ներկայումս առկա են իզոսորբիդ երկնիտրատի դանդաղ 
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ձերբազատվող և ավելի երակարատև ազդող` ռետարդ դեղաձևերը` Isomak 

retard/իզոմակ ռետարդ, Cardicet retard/կարդիկետ ռետարդ: 

Իզոսորբիդ-5-մոնոնիտրատի դեղաձևերը` Olicard/օլիկարդը, 

 Monochinkve/մոնոչինկվեն, Mono Rom retard/մոնո ռոմ ռետարդը, 

ՍԻՀ-ի բուժման ամենաարդյունավետ միջոցներն են, քանի որ իզոսորբիդ-5-

մոնոնիտրատը չի կենսաձևափոխվում լյարդում, հետևապես օժտված է 

բարձր կենսամատչելիությամբ (90%) և ազդեցության երկար տևողությամբ 

(մինչև 24ժ):  

Կողմնակի ազդեցությունները 

1. Գլխացավ` պայմանավորված գլխուղեղի երակների 

լայնացմամբ, թափանցելիության մեծացմամբ և ներգանգային ճնշման 

բարձրացմամբ: Այս կողմնակի ազդեցությունը կարելի է թեթևացնել 

վալիդոլի, կոֆեինի և ցավազրկողների կիրառմամբ: Գլխացավի 

նկատմամբ զարգանում է ընտելացում: 

2. Հաճախասրտություն, որն առաջանում է որպես 

կոմպենսատոր ռեակցիա ԶՃ իջեցման նկատմամբ, դեղաչափ-կախյալ 

է: Արտահայտված հաճախասրտության դեպքում ստենոկարդիայի 

գրոհը կարող է կրկնվել և կամ վատթարանալ /մեծանում է 

սրտամկանի պահանջը թթվածնի հանդեպ/: 

3. Օրթոստատիկ թերճնշում. հաճախակի զարգանում է 

նիտրատները ուղղահայաց դիրքում կիրառելու դեպքում: 

4. Նիտրատների նկատմամբ պարադոքսալ պատասխան, 

որն արտահայտվում է կրծքային հեղձուկի գրոհների հաճախացմամբ, 

սրտամկանի իշեմիայի խորացմամբ: 
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5. Դեղորայքային կախյալություն:  

6. Հանման համախտանիշ: Նիտրատներով բուժման 

հանկարծակի դադարեցումը կարող է հանգեցնել ՍԻՀ-ի ընթացքի 

վատթարացման, ընդհուպ սրտամկանի սուր ինֆարկտի զարգացում` 

հանման համախտանիշով: Երկարատև ազդեցության նիտրատները և 

իզոսորբիդ-5-մոնոնիտրատի պրեպարատներն առավել հազվադեպ են 

առաջացնում հանման համախտանիշ: 

7. Ընտելացում (խաչաձև): Նիտրատները կանոնավոր 

ընդունելու դեպքում զարգանում է ընտելացում: Առավել հաճախ 

ընտելացում առաջանում է կարճատև և միջին ազդեցության 

նիտրատների կիրառումից: Եթե ընտելացում զարգանալու դեպքում 

նիտրատների կիրառումը դադարեցվում է ապա, վերջիններիս 

կլինիկական արդյունավետությունը կարող է վերականգնվել 3-5 օրվա 

ընթացքում: Խաչաձև ընտելացում զարգանում է օրգանական 

նիտրատների բոլոր տեսակների նկատմամբ: Իզոսորբիդ-5-

մոնոնիտրատի նկատմամբ ընտելացումը զարգանում է ավելի 

դանդաղ:  

Նիտրատների նկատմամբ ընտելացումը կարող է զարգանալ բջջային 

և համակարգային մակարդակներով:  

Բջջային մակարդակով ընտելացման զարգացման հիմնական 

մեխանիզմներն են.  

 Էնդոթելում վերականգնված գլյուտաթիոնի 

քանակության նվազումը, քանի որ NO2-ից NO խմբի առաջացման 

ընթացքում կատարվում է գլյուտաթիոնի սուլֆհիդրիլ խմբերի 
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օքսիդացում` դիսուլֆիդային խմբերի առաջացմամբ: 

Ընտելացման այս տեսակը կոչվում է «իսկական անոթային» 

ընտելացում:  

 Ֆոսֆոդիէսթերազի ակտիվացումը և ցԳՄՖ 

քայքայման արագացումը: 

Համակարգային մակարդակով ընտելացման զարգացման 

մեխանիզմներից են. 

• սիմպաթիկ նյարդային համակարգի ռեֆլեկտոր ակտիվա-

ցումը և անոթասեղմիչ միջնորդանյութերի քանակության շատացումը 

(կատեխոլամիններ, անգիոտենզին II), 

• երիկամների արյունամատակարարման վատթարացումը, 

որը հանգեցնում է շրջանառող արյան ծավալի մեծացման: 

Նիտրատներին ընտելանալուց խուսափելու նպատակով պետք է 

կատարել նիտրատների ճիշտ դեղաչափում. օրվա ընթացքում երկու 

դեղաչափերի միջև պետք է լինի առնվազն 10-12 ժամ տևողությամբ 

ընդմիջում, և պետք է զուգահեռաբար նշանակվեն սուլֆիհիդրիլ խմբերի 

դոնատորներ` N-ացետիլցիստեին, մեթիոնին, ԱՓՖ-արգելակիչներ՝ 

կապտոպրիլ: 

Կիրառման ցուցումները 

1. կրծքային հեղձուկ  

2. քրոնիկական սրտային անբավարարություն, սուր ձախ 

փորոքային անբավարարություն` զարկերակային թերճնշման բացա-

կայության դեպքերում, 
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3. ձախ փորոքի սուր ինֆարկտ. եթե չկա ճնշման զգալի 

անկում, ապա նախապատվությունը տրվում է նիտրոգլիցերինի ն/ե 

ներմուծմանը, 

4. սրտի վիրահատական միջամտություններ, օր.` պսակային 

անոթների պլաստիկա, 

5. լեղային խիթ, 

6. կերակրափողի սպազմ. նույնիսկ նիտրոգլիցերինի ե/լ 

կիրառումը կարող է թեթևացնել ցավը: 

Նիտրատներով բուժման արդյունավետության ցուցանիշներն են 

թեթև գլխացավը, սրտի կծկման հաճախականության 7-10 զարկով 

ավելացումը, սիստոլիկ զարկերակային ճնշման 10-15%-ով իջեցումը, 

կրծքային հեղձուկի գրոհների հաճախականության և տևողության 

փոքրացումը, ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության նկատմամբ 

տանելիության լավացումը:  

Molsidomin (Sidnopharm)/մոլսոդոմին (սիդնոֆարմ)  

Մոլսիդոմինը սիդնոնիմինի ածանցյալ է:  

Ֆարմակոդինամիկան: Մոլսիդոմինի մոլեկուլը պարունակում է NO-

ի ֆունկցիոնալ ակտիվ խումբ: Հեմոդինամիկ ազդեցությունները համանման 

են նիտրատների էֆեկտներին: 

Ֆարմակոկինետիկան: Կիրառվում է մարսողական (ազդեցության 

տևողությունը 12 ժ է), ինչպես նաև ն/ե ճանապարհով: 

Կիրառման ցուցումները 

1. կրծային հեղձուկի գրոհի մեղմացում (ե/լ դեղահատերը) և 

կանխում, 



132 

 

2. քրոնիկական սրտային անաբավարարություն, 

3. արյան փոքր շրջանառությունում գերճնշման 

առկայություն: 

Կողմնակի ազդեցությունները: Նիտրատների համեմատ առավել 

մեղմ արտահայտված գլխացավ և զարկերակային թերճնշում: Ընտելացումը 

բնորոշ չէ: 

Կալցիումական անցուղիների պաշարիչներ 

Հակահեղձուկային ազդեցությամբ օժտված կալցիումական 

անցուղիների պաշարիչները պաշարում են Lm տեսակի պոտենցիալ-

կախյալ կալցիումական անցուղիները, որոնք սրտում են, զարկերակիկների 

և խոշոր զարկերակների հարթ մկաններում: 

Կալցիումական անցուղիների պաշարիչների (ԿԱՊ) 

հակահեղձուկային ազդեցության մեխանիզմներն են. 

1. Սրտի` թթվածնի նկատմամբ պահանջարկի նվազեցում, 

որը պայմանավորված է կծկման ուժի և հաճախականության 

իջեցումով (ֆենիլալկիլամինային և բենզոտիազեպինային շարքի 

ԿԱՊ), հետբեռնվածության նվազեցումով (բոլոր խմբերը):  

2. Սրտի արյունամատակարարման բարելավումը, որի 

հիմքում առկա են պսակային անոթների լայնացումը, դրանց սպազմի 

վերացումը և կոլատերալ անոթների ֆունկցիայի բարելավումը: 

3. Կարդիոպրոտեկտիվ ազդեցությունը, քանի որ նվազում է 

կալցիումական իոնների ակտիվացնող ազդեցությունը լիզոսոմալ 

պրոտեոլիտիկ ֆերմենտների և ԱԵՖ-ազի վրա: 
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4. Հակաագրեգանտային և որոշակի հակաաթերոսկլերոտիկ 

ազդեցությունը: Հակաագրեգանտային ազդեցությունը ի հայտ է գալիս 

ԿԱՊ-երի միայն բարձր դեղաչափեր կիրառելու դեպքում: 

Թրոմբոցիտներում խախտում են կալցիումական իոնների 

կինետիկան:  

Հակաաթերոսկլերոտիկ ազդեցությամբ հատկապես օժտված են 

Amlodipine/ամլոդիպինը, Isradipine/իսրադիպինը և Lacidipine/ 

լացիդիպինը: 

Կողմնակի ազդեցությունները /տե՛ս ՀԳՃԴ բաժինը/ 

Դիհիդրոպիրիդինի ածանցյալները, հատկապես կարճատև 

ազդեցության նիֆեդիպինը, առաջացնում են զարկերակային ճնշման 

կտրուկ անկում, որը կարող է ավելի խորացնել սրտամկանի իշեմիան 

հատկապես այն հիվանդների շրջանում, որոնք ունեն պսակային անոթների 

արտահայտված աթերոսկլերոտիկ ախտահարում: Այս դեպքում կարող է 

զարգանալ «պսակային անոթների թալանման» համախտանիշը (նկար 11), 

որի պատճառը սրտամկանի ոչ իշեմիզացված հատվածները 

մատակարարող առողջ պսակային անոթների լայնացումն է, մինչդեռ 

իշեմիկ հատվածի արյունամատակարարումը ավելի է վատթարանում, 

քանի որ ԿԱՊ-երի ազդեցությամբ աթերոսկլերոզով ախտահարված 

անոթներն ունակ չեն լայնանալու: Թալանման համախտանիշի 

զարգացումից բացի, նիֆեդիպինը, կտրուկ իջեցնելով զարկերակային 

ճնշումը, անուղղակի կերպով բարձրացնում է սիմպաթիկ նյարդային 

համակարգի տոնուսը` հանգեցնելով հաճախասրտության զարգացման: 
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Հաճախասրտությունը իր հերթին բարձրացնում է սրտամկանի՝ թթվածնի 

նկատմամբ պահանջարկը, որն ավելի է խորացնում իշեմիան: 

 

 

Նկար 11.  Թալանման համախտանիշ 

 

Կալցիումական անցուղիների պաշարիչների կիրառման ցուցումները 

1. Վազոսպաստիկ ստենոկարդիա: Ցանկալի է կիրառել 

երկարատև ազդեցության դեղեր, քանի որ վազոսպաստիկ 

ստենոկարդիայի նոպաները հաճախ զարգանում են գիշերային 

ժամերին կամ առավոտյան: 

2. Կայուն լարվածության կրծքային հեղձուկ: 

նÇïñ³ïÝ»ñ 

նáñÙ³É 

½³ñÏ»ñ³ÏÇÏÝ»ñ 
իß»ÙÇ³ Ù³Ï³Íí³Í 

½³ñÏ»ñ³ÏÇÏÝ»ñÇ 
É³ÛÝ³óáõÙ 

թ³É³ÝÙ³Ý 

Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß 
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3. Անկայուն կրծքային հեղձուկ. այս դեպքում 

դիհիդրոպիրիդինային շարքի ԿԱՊ-երը ցանկալի է զուգորդել β-

ադրենապաշարիչների հետ: Այս դեպքում նիֆեդիպինի կաճատև 

ազդեցությամբ դեղաձևերի կիրառումը ցանկալի չէ՝ հնարավոր 

«թալանման համախտանիշ» զարգանալու պատճառով: 

4. Երկրորդային թոքային հիպերտենզիա. հատկապես 

արդյունավետ է նիֆեդիպինը: 

5. Սրտամկանի սուր ինֆարկտ (բացառությամբ նիֆեդիպինի): 

6. Ռեյնոյի համախտանիշ (նիֆեդիպին): 

 

Կալիումական անցուղիներն ակտիվացնող դեղեր 

Կալիումական անցուղիներն ակտիվացնում են Nicorandil/ 

նիկորանդիլը, Pinacidil/պինացիդիլը, Cromocalim/կրոմոկալիմը:  

 

Ֆարմակոդինամիկան  

Այս դեղերն ակտիվացնում են ԱԵՖ-կախյալ կալիումական 

անցուղիները, որի հետևանքով կատարվում է բջջից կալիումական իոնների 

արտահոսք և սրտի հաղորդչական համակարգի, սրտամկանի և անոթների 

հարթ մկանային բջիջների գերբևեռացում: Գերբևեռացումը զուգորդվում է 

պոտենցիալ-կախյալ կալցիումական անցուղիների փակմամբ և դեպի բջիջ 

կալցիումական իոնների ներթափանցման նվազմամբ: 

Կալիումական անցուղիներն ակտիվացնող դեղերի 

հակահեղձուկային ազդեցության մեխանիզմներն են ` 
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• պսակային զարկերակների լայնացումը և պսակային 

արյունամատաշկարարման բարելավումը, 

• ծայրամասային զարկերակների և երակների լանացումը, 

նախա- և հետբեռնվածության նվազումը, 

• նիկորանդիլը, լինելով նաև NO-ի դոնատոր, առավել 

արտահայտված է լայնացնում երակները և զարկերակիկները (ցԳՄՖ-

շատացում): Նիկորանդիլը լայնացնում է ինչպես էպիկարդիալ, 

այնպես էլ խոր դիմադրողունակ պսակային անոթները, ընկճում է 

թրոմբոցիտների ագրեգացիան:  

Ֆարմակոկինետիկան: Նիկորանդիլը կարելի է օգտագործել ե/լ և 

ներքին ընդունմամ: Ե/լ ընդունման դեպքում հեմոդինամիկ ազդեցությունն 

ի հայտ է գալիս 30ր անց: Կիսատրոհման ժամանակը մեկ ժամ է: 

Կողմնակի ազդեցությունները. գլխացավ, գլխապտույտ, թերճնշում, 

սրտխփոց, արագասրտություն, որոշ ռիթմաշեղումների խորացում, 

դիսպեպտիկ երևույթներ: 

Կիրառման ցուցումները. կրծքային հեղձուկ, զարկերակային 

գերճնշում: 

 

3. Առավելապես սրտի թթվածնի նկատմամբ 

պահանջարկը նվազեցնող դեղեր. 

 

β-ադրենապաշարիչներ 

ՍԻՀ-ի բուժման համար β-ադրենապաշարիչները կարևոր են, քանի 

որ արդյունավետորեն իջեցնում են կրծքային հեղձուկի գրոհների 
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հաճախականությունը, մեծացնում են հիվանդների ֆիզիկական 

լարվածության նկատմամբ կայունությունը (տանելիությունը), ինչպես նաև 

նվազեցնում են հիվանդների պահանջը նիտրատների նկատմամբ: 

β-ադրենապաշարիչների հակահեղձուկային ազդեցության մեխա-

նիզմներից են պատկանում` 

1. սրտի կծկման հաճախականության նվազեցումը ինչպես 

հանգստի, այնպես էլ ֆիզիկական ակտիվության ժամանակ, 

2. դիաստոլայի երկարումը և սրտամկանի արյունա-

մատակարարման ժամանակի երկարումը, 

3. սրտի կծկման ուժի նվազեցումը, 

4. ռենինի սինթեզի ընկճումը, որը հանգեցնում է 

ծայրամասային անոթների տոնուսի, հետևապես հետբեռնվածության 

նվազման, 

5. զարկերակային ճնշման նվազեցումը (հետբեռնվածության 

նվազում), 

6. ճարպային հյուսվածքում լիպոլիզի ընկճումը, որը 

սրտամկանում հանգեցնում է ազատ ճարպաթթուների օքսիդացման 

ընկճման, իսկ այս պրոցեսը պահանջում է ավելի շատ թթվածին, քան 

գլյուկոզի օքսիդացումը: 

Չնայած նրան, որ այս դեղերը չեն հանդիսանում անոթալայնիչներ և 

դրանց հակահեղձուկային ազդեցությունը հիմնականում պայմանավորված 

է  հեմոդինամիկայիկ ազդեցություններով և սրտի կծկման հաճախության, 

կծկման ուժի և ԶՃ  նվազմամբ, այնուամենային ենթադրվում է, որ β-

ադրենապաշարիչները կարող են առաջացնել պսակային արյունահոսքի 
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վերաբաշխում ի օգուտ իշեմիզացված միոկարդը՝ շնորհիվ այն բանի, որ 

իշեմիկ և նորմալ արյունամատակարարմամբ հատվածների կորոնար 

անոթների դիմադրության վրա դրանց ազդեցությունը միատեսակ չէ։  

Սրտամկանի առողջ հատվածներում պսակային անոթների սեղմումը (ոչ 

սելեկտիվ β-ադրենապաշարիչներ) նպաստում է պսակային արյունահոսքի 

վերաբաշխմանը դեպի իշեմիկ հատված՝ մետաբոլիկ կարգավորման 

հաշվին  լայնացած անոթներով (CO2-ի, H+ և K+ իոնների, NO-ի, 

պրոստագլանդինների, ադենոզինի բաձր խտության պատճառով) (նկար 5): 

Կողմնակի ազդեցությունները (տե՛ս ՀԳՃԴ, ԻՆՀ բաժինները) 

1. Ոչ սելեկտիվ β-ադրենապաշարիչները, պաշարելով պսակային 

անոթների β2-ադրենընկալիչները, կարող են վատթարացնել 

վազոսպաստիկ ստենոկարդիայի ընթացքը: 

2. β-ադրենապաշարիչները, մեծացնելով սրտի վերջնական 

դիաստոլիկ ծավալը և երկարացնելով արտամղման ժամանակը, կարող 

են մեծացնել թթվածնի նկատմամբ պահանջը, հետևապես խորացնել 

կրծքային հեղձուկի ընթացքը: Այդ իսկ պատճառով ՍԻՀ-ի բուժման 

ժամանակ ցանկալի է β-ադրենոպաշարիչների զուգակցված կիրառումը 

հակաանգինալ այլ միջոցների, օրինակ, նիտրատների կամ ԿԱՊ–ի հետ: 

ՍԻՀ դեպքում β-ադրենապաշարիչների նշանակման ցուցումները՝ 

1. կայուն լարվածության ստենոկարդիա, 

2. անկայուն ստենոկարդիա (համակցված բուժում` այլ 

հակահեղձուկային դեղերի հետ), 

3. սրտամկանի սուր ինֆարկտ, եթե բացակայում են սրտային 

անբավարարությանը բնորոշ ախտանշանները (համակցված բուժում), 
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4. հետինֆարկտային կարդիոսկլերոզ: 

Վազոսպաստիկ ստենոկարդիայի դեպքում β-ադրենապաշարիչների 

կիրառումը հակացուցված է։ 

 

Բրադիկարդիկ միջոցներ 

Այս խմբից են պատկանում` Alinidin/ալինիդին, Falipamil/ֆալիպամիլ 

և համեմատաբար նոր պրեպարատ` Ivabradin (Coraxan)/իվաբրադին 

(կորաքսան): 

Ivabradin (Coraxan) 

Ֆարմակոդինամիկան: Իվաբրադինի բրադիկարդիկ ազդեցությունը 

պայմանավորված է սինուսային հանգույցում Na+-K+-ան խառը հոսքի 

ընկճմամբ (If հոսքի պաշարում, որն ապահովող անցուղիները կոչվում են 

«հրաշք» անցուղիներ, ակտիվանում են ԳՊ-ի գերբևեռացման փուլում): 

«Հրաշք» բաց անցուղիներով իվաբրադինը ներթափանցում է և պաշարում 

անցուղիները, որն արտահայտվում է դանդաղ դիաստոլիկ 

ապաբևեռացման դանդաղեցմամբ, սինուսային հանգույցի ավտոմատիզմի 

ընկճմամբ և հազվասրտության առաջացմամբ: Արդյունքում երկարում է 

դիաստոլան, որը հանգեցնում է սրտի (հատկապես ենթաէնդոկարդիալ 

հատվածների) արյունամատակարարման ժամանակի երկարացման: Բացի 

այդ, հազվասրտությունն ինքնին հանգեցնում է սրտի՝ թթվածնի նկատմամբ 

պահանջարկի նվազման: Իվաբրադինը պսակային անոթների վրա չունի 

անմիջական ազդեցություն: Սրտի կծկողական և հաղորդչական 

ֆունկցիայի վրա ազդեցությունը նույնպես բացակայում է: Չի պաշարում β-

ադրենընկալիչները և կալցիումական անցուղիները: 
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Նշանակման ցուցումներն են ՍԻՀ-ի բոլոր տարատեսակները և 

քրոնիկական սրտային անբավարարությունը:  

Կողմնակի ազդեցություններից են տեսողության անցողիկ 

խափանումները: Չի առաջացնում հանման համախտանիշ: 

 

3. Գերազանցապես սրտամկանի թթվածնամատակարարումը 

բարելավող դեղեր 

Պսակային մկանահակ անոթալայնիչ դեղեր 

 

Այս խմբից է Dipiridamol (Curantil)/դիպիրիդամոլը (կուրանտիլը): 

Ազդեցության հիմքում առկա է ադենոզինի հետզավթման և 

ադենոզինդեզամինազ ֆերմենտի ընկճումը: Արդյունքում սրտամկանում 

շատանում է ադենոզինի քանակությունը, որն էլ օժտված է անոթալայնիչ 

հզոր ազդեցությամբ (գերազանցապես լայնանում են սրտի դիմադրողունակ 

անոթները):  

Ընկճվում է նաև թրոմբոցիտների ագրեգացիան ՖԴԷ ֆերմենտի 

ընկճման և cAMP-ի շատացման, արյան մեջ ադենոզինի խտության և 

թրոմբոցիտների ադենիլատցիկլազ ֆերմենտի ակտիվության բարձրացման, 

էնդոթելից PgI2-ի ձերբազատման խթանման հաշվին: 

Հարկ է նշել, որ պսակային անոթների աթերոսկլերոտիկ բնույթի 

ախտահարման ժամանակ դիպիրիդամոլը հակահեղձուկային այլ դեղերի 

համեմատ առավել հաճախ է վատթարացնում իշեմիայի ենթարկված 

օջախի արյունամատակարարումը(թալանման համախտանիշ), քանի որ 

առաջացնում է արտերիոլների ոչ ընտրողական լայնացնում։ 
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Պսակային անոթների սպազմը ռեֆլեկտոր  

ճանապարհով վերացնող դեղեր 

 

Validol/վալիդոլ: Մենթոլի 25-30%-անոց լուծույթն է 

իզովալերիանաթթվի մեթիլային եթերում: Որպես հակահեղձուկային միջոց՝ 

արդյունավետությունը ցածր է: Հիմնականում կիրառվում է 

ստենոկարդիայի վաղ փուլերում` թեթև աստիճանի գրոհները հանելու 

նպատակով: Ստենոկարդիայի գրոհների դեպքում վալիդոլի մի քանի կաթիլ 

կաթեցնում են շաքարի վրա և կիրառում ե/լ կամ ուղղակի օգտագործում են 

վալիդոլի ենթալեզվային հաբերը և պարկուճները: Բերանի լորձաթաղանթի 

ընկալիչները գրգռելու միջոցով ռեֆլեկտոր թուլացնում է պսակային 

անոթների սպազմը: Եթե 2-3ր անց ցավը չի անցնում, ապա վալիդոլը պետք 

է փոխարինել նիտրոգլիցերինի ենթալեզվային դեղահատով: 

 

Կարդիոպրոտեկտիվ միջոցներ 

Trimetazidine (Preductal)/տրիմետազիդինը (պրեդուկտալ) 

բարելավում է կարդիոմիոցիտների էներգետիկ բալանսը` առանց 

հեմոդինամիկայի վրա էական ազդեցության: Տրիմետազիդինը իշեմիայի 

դեպքում կանխում է կարդիոմիոցիտներում ԱԵՖ-ի անբավարարության 

զարգացումը, քանի որ ընկճում է 3-կետոացիլ CoA թիոլազ ֆերմենտը, որի 

հետևանքով ընկճվում է ճարպաթթուների բետա-օքսիդացումը: Այս ամենը 

հանգեցնում է գլյուկոզի օքսիդացման ակտիվացմանը, որի դեպքում էլ 

պահանջվում է ավելի քիչ թթվածին: Ուստի էներգագոյացումն ընթանում է 

թթվածնի համեմատաբար քիչ ծախսով, քանի որ ճարպաթթուների 
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օքսիդացման միջոցով ստացվող էներգիայի համար անհրաժեշտ է ավելի 

շատ թթվածին: Դեղը վերացնում է ներբջջային ացիդոզը և ցուցաբերում է 

հակաօքսիդանտային ակտիվություն, քանի որ խթանում է 

գլյուտաթիոնպերօքսիդազի ակտիվությունը, որն ընկճում է լիպիդների 

գերօքսիդային օքսիդացումը:  

Ֆարմակոկինետիկան: Կիրառվում է օրական երկու անգամ, ուտելու 

ընթացքում: 

Կիրառման ցուցումներն են ՍԻՀ-ի բոլոր դրսևորումները: 

Ranolazine (Ranexa)/ռանոլազին (ռանեքսա): Նոր սերնդի 

կարդիոպրոտեկտոր է: Բացի 3-կետոացիլ CoA թիոլազ ֆերմենտը 

ընկճելուց, ընկճում է նաև նատրիումական իոնների ուշ հոսքը, որի 

արդյունքում նվազում է կալցիումական իոնների մուտքը դեպի բջիջ: 

 

Կիրառվող դեղերի ցուցակը 

Isosorbide dinitrate 5.0, 20, 30, 40մգ դեղահատեր, 2.5, 5մգ 

ենթալեզվային դեղահատեր 

Isosorbide mononitrate 10, 20մգ դեղահատեր, extended-release 30, 60, 

120մգ դեղահատեր 

Nitroglycerin 0.3, 0.4, 0.6մգ ենթալեզվային դեղահատեր 

Amlodipine 2.5, 5, 10մգ դեղահատեր 

Diltiazem 30, 60, 90, 120մգ դեղահատեր  

Nifedipine 10, 20մգ պարկուճներ 

Verapamil 40, 80, 120մգ դեղահատեր 

Preductal MR 35մգ դեղահատեր 
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Ranexa 500, 1000մգ դեղահատեր 

Թեմային առնչվող թեստերի օրինակներ 

1. Օրգանական նիտրատները` 

ա) նվազեցնում են առավելապես սրտամկանի՝ թթվածնի 

պահանջարկը և չեն ազդում սրտամկանի արյունամատակարարման վրա 

բ) լավացնում են սրտաամկանի արյունամատակարարումը և չեն 

նվազեցնում սրտամկանի՝ թթվածնի պահանջարկը 

գ) նվազեցնում են սրտամկանի՝ թթվածնի պահանջարկը և 

լավացնում են սրտամկանի արյունամատակարարումը  

դ) ուղղակիորեն մեծացնում են սրտամկանի կծկելիությունը 

2. Օրգանական նիտրատների ազդեցության մոլեկուլային 

մեխանիզմներն են բոլորը, ԲԱՑԻ՝  

ա) NO-ի առաջացումը 

բ) ցիտոզոլային գուանիլատցիկլազի ակտիվացումը 

գ) cGMP քանակի շատացումը, 

դ) միոզինի թեթև շղթաների կինազի ակտիվացումը 

3. Կալիումական մղանցքերը ակտիվացնող դեղերը թուլացնում են 

անոթների հարթ մկանները, քանի որ առաջացնում են` 

ա) K-ական մղանցքերի բացում և K+իոնների արտահոսքի 

ուժգնացում, հիպերպոլյարիզացիայի առաջացում, Ca2+ իոնների մուտքի 

արգելակում  

բ) K-ական մղանցքերի փակում և K+ իոնների արտահոսքի ընկճում, 

հիպերպոլյարիզացիայի առաջացում, Ca2+ իոնների մուտքի արգելակում 

գ) ընկճում են ցիտոզոլային գուանիլատցիկլազի ակտիվությունը 
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դ) ընկճում են ցիտոզոլային ադենիլատցիկլազի ակտիվությունը 

4. Նիտրոգլիցերինի կիրառման ցուցումներն են` 

1. ստենոկարդիայի բոլոր տեսակները 

2. Ռեյնոյի համախտանիշը 

3.քրոնիկական սրտային անբավարարությունը, որը չի զուգորդվում 

արտահայտված հիպոտենզիայով 

4. սրտամկանի ձախփորոքային սուր ինֆարկտը 

ա)1,2,3    բ)1,3,4     գ)1,2,4     դ)բոլորը 
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