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ԳԼՈՒԽ 1. ԴԵՂԱԳՐՔԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1.1. Դեղերի որակի հսկում 

 

Ժամանակակից դեղագործության կարևորագույն հիմնախնդիրներից է 

հանդիսանում դեղերի որակի ապահովումը: 

Դեղագիտական անալիզը, որպես առանձին դիսցիպլին, ուսումնասիրում է  դեղերի 

ֆիզիկաքիմիական հատկությունները, իրականացնում է դեղերի որակի հսկումը բոլոր 

փուլերում, սկսած արտադրության պահից մինչև հիվանդի կողմից այն ընդունելը, 

ինչպես նաև վերահսկում է դեղերի պիտանելիության ժամկետի սահմաններում 

պահման ժամանակ դեղերի որակի հնարավոր փոփոխությունները: 

Ինչպես և դեղագործության այլ ոլորտներում, այստեղ նույնպես կարևոր է 

տարբերել հետևյալ հասկացությունները. 

• դեղանյութ (սուբստանցիա) - դեղերի ստացման համար նախատեսված 

բուսական, կենդանական, մանրէային կամ սինթետիկ ծագման նյութ է, որն օժտված է 

կենսաբանական ակտիվությամբ, 

• դեղաձև - օգտագործմանը հարմար ձև ընդունած և անհրաժեշտ բուժիչ 

ազդեցություն ապահովող դեղանյութ  է, 

• դեղ կամ դեղապատրաստուկ (պրեպարատ) – որոշակի դեղաձևով 

օգտագործմանը պատրաստ դոզավորված  դեղանյութ է: 

Բնական է, որ նշված հասկացություններից յուրաքանչյուրի դեպքում գոյություն 

ունեն որակի հսկման համար նախատեսված հատուկ չափանիշներ: Այս իմաստով 

տարբերում են դեղանյութի (ակտիվ դեղաբանական բաղադրիչի) անալիզ, դեղաձևի 

անալիզ և վերջնական պատրաստի դեղի որակի հսկում: 

Դեղերի որակի վերահսկումը կարելի է ապահովել երկու հիմնական 

սկզբունքներով. 

1. պատրաստի դեղի որակի հսկում 

2. դեղի որակի ապահովում - դեղի ստեղծման, արտադրության, պահպանման, 

առաքման և վաճառքի գործընթացների պայմանների չափորոշում 
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(ստանդարտավորում), այլ կերպ ասած դեղի որակի հնարավոր շեղումների կանխում 

մինչ սպառողին հասնելը: 

Դեղանյութի, դեղաձևի և պատրաստի դեղի որակի վերահսկումն իրականացվում է 

երեք  հիմնական կատեգորիաներով, դրանք են. 

• դեղագիրքը (ֆարմակոպեան), իր ընդհանուր, մասնավոր և ժամանակավոր 

հոդվածներով 

• արտադրողի նորմատիվային փաստաթղթերը, կամ, այլ կերպ ասած 

չափորոշիչ տեխնիկական փաստաթղթերը (ՉՏՓ, нормативно-техническая 

документация-НТД) 

• ղեկավարող փաստաթղթեր 

Դեղագիրքը (Ֆարմակոպեան) – հոդվածների ձևով ներկայացված համապետական 

պարտադիր չափանիշների և դրույթների ձեռնարկ է, որը նորմավորում է դեղի որակը: 

Այն ունի օրենքի ուժ և նրանում բերված բոլոր պահանջները պարտադիր են դեղերի 

ստեղծման, պահպանման, կիրառման, վերահսկման գործառույթներում ներգրավված 

ոլորտի բոլոր ներկայացուցիչների համար (ստեղծող, արտադրող 

կազմակերպություններ, մեծածախ, մանրածախ օղակներ, հսկող 

կազմակերպություններ, լաբորատորիաներ և այլն): Զարգացած երկրներն ունեն իրենց 

ազգային պետական ֆարմակոպեան: Հաշվի առնելով մի երկրում արտադրած դեղի 

սպառման հնարավորությունը այլ երկրներում, ինչպես նաև այն, որ տարբեր երկրների 

ֆարմակոպեաները կարող են տարբեր որակի պահանջներ ներկայացնել միևնույն դեղի 

որակի նկատմամբ, ստեղծված են նաև միջազգային ֆարմակոպեաներ (օրինակ 

Եվրոպականը): Հայաստանը չունի դեռ իր ազգային ֆարմակոպեան: ՀՀ-ում 

պաշտոնապես ընդունված են 5 երկրների դեղագրքերը` Ռուսաստանի, Մեծ 

Բրիտանիայի, ԱՄՆ-ի, Գերմանիայի և Եվրոպական ֆարմակոպեաները:  

Դեղագիրքը բաղկացած է տարբեր բաժիններից, որոնք կազմված են հոդվածներից: 

Տարբերում են՝ 

• Ընդհանուր ֆարմակոպեական հոդված, որում բերված են ընդհանուր 

պահանջներ դեղաձևերի, այս կամ այն վերլուծման եղանակի, ազդանյութերի, 

տիտրման լուծույթների, ինդիկատորների, ռեակտիվների և այլնի վերաբերյալ: 
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• Մասնավոր ֆարմակոպեական հոդված, որում բերված են առանձին դեղերի 

բնութագրերը և դրանց հանդեպ առաջ բերվող պահանջները: Ֆարմակոպեական 

հոդվածները վերանայվում են յուրաքանչյուր 5 տարին մեկ անգամ: 

• Ժամանակավոր ֆարմակոպեական հոդված, որը նախատեսված է նոր 

ստեղծված դեղերի համար, վերջինիս կիրառման առաջին (մեծամասնությամբ 3) 

տարիների ընթացքում: Հաշվի առնելով այդ տարիների ընթացքում գրանցված 

նկատառումները և փոփոխությունները, ժամանակավոր ֆարմակոպեական հոդվածը 

ընդգրկվում է դեղագրքի հաջորդ հրատարակությունում, որպես դեղի մասնավոր 

ֆարմակոպեական հոդված: 

Մասնավոր ֆարմակոպեական հոդվածի կառուցվածքը. Մասնավոր 

ֆարմակոպեական հոդվածում բերվում է. 

1. դեղի լատիներեն և ազգային անվանումը, 

2. ազդող նյութի մոլեկուլյար կշիռը (բանաձևը), 

3. արտաքին տեսքի նկարագիրը, համը, հոտը, 

4. լուծելիությունը ջրում կամ այլ լուծիչներում, 

5. իսկության որոշումը (տարբերակում), 

6. լավորակության որոշումը, 

7. քանակական  որոշումը, 

8. պահպանման պայմանները, 

9. դեղաբանական խումբը: 

Դեղի արտաքին տեսքի վերլուծությունը շատ կարևոր է, քանի որ մի շարք դեղեր, 

կախված դրանց ֆիզիկաքիմիական հատկություններից, ժամանակի ընթացքում կարող 

են փոխել գույնը (լուսազգայուն նյութերը), մասնիկների չափսերը (հիգրոսկոպիկ 

նյութերը), ինչը մատնանշում է դեղի որակի անհամապատասխանելիությունը: 

Մասնավոր ֆարմակոպեական հոդվածի կարևորագույն բաժիններից է դեղերի 

իսկության հաստատումը: Այն հիմնված է դեղերի ինքնության հաստատման 

(քիմիական կառուցվածքի իմաստով)՝ այսինքն դեղի բաղադրության մեջ մտնող 

անիոնների, կատիոնների կամ կառուցվածքում առկա ֆունկցիոնալ խմբերի, 

հայտնաբերման վրա, դեղագրքում նկարագրված մեթոդներով: Սովորաբար 

յուրաքանչյուր դեղի համար բերվում են 1-2, երբեմն 3 հայտնաբերման եղանակներ, 
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որոնք կոչվում են ֆարմակոպեական (դրանք տվյալ դեղամիջոցին ամենաբնորոշ 

խմբակային և մասնավոր իսկության հաստատման եղանակներ են): Դեղերի իսկության 

հաստատման կարևոր եղանակներից են ֆիզիկաքիմիական եղանակները, որոնք 

հիմնված են դեղերի կամ դրանցից քիմիական ռեակցիայի հետևանքով առաջացած 

արգասիքների տարբեր ֆիզիկական հատկությունների չափման վրա: Սակայն 

ներկայումս գոյություն ունեցող բազմաթիվ ժամանակակից ֆիզիկաքիմիական 

եղանակներից որպես ֆարմակոպեական եղանակներ կիրառվում են ոչ բոլորը: 

Դրանցից ընտրվում են համեմատաբար պարզ և մատչելի, միևնույն ժամանակ ճշգրիտ 

եղանակները, որոնք հնարավորություն են տալիս բավականին կարճ 

ժամանակահատվածում կատարել դեղի իսկության հաստատումը, և որ շատ կարևոր է, 

մեթոդները հեշտ վերարտադրելի են և չեն պահանջում շատ բարդ և թանկարժեք 

սարքավորումների կիրառում: 

Դեղերի լավորակության հաստատումը, դա նրանում հնարավոր կողմնակի 

խառնուրդների, անթույլատրելի իոնների որոշումն է, ինչպես նաև պահպանման 

ընթացքում դրա ֆիզիկական հատկությունների փոփոխման բացահայտումը:  Դեղերում 

խառնուրդների առկայությունը կարող է պայմանավորված լինել մի շարք 

պատճառներով. 

- նախ դեղերի սինթեզի հետևանքով երբեմն դեղերում կարող են հայտնաբերվել 

ելանյութերը, որոնցից սինթեզվել է դեղը,  

- ստացված դեղերի մաքրման ժամանակ տարբեր լուծիչների կիրառման 

հետևանքով, կախված լուծիչի բնույթից, դեղերում կարող են ի հայտ գալ կամ 

օրգանական խառնուրդներ (ոչ բևեռային լուծիչների կիրառման դեպքում) կամ տարբեր 

իոններ (անօրգանական լուծիչների կիրառման դեպքում), 

- դեղերի պահպանման ժամանակ օդի թթվածնի ազդեցությամբ մի շարք դեղեր 

ժամանակի ընթացքում կարող են օքսիդանալ և առաջացնել անթույլատրելի 

խառնուրդներ, 

- ջրում լուծված դեղերի համար որոշ դեպքերում բնորոշ է հիդրոլիզվելու 

հնարավորությունը և անթույլատրելի հիդրոլիզի արգասիքներ, 
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- դեղերում խառնուրդների առկայության պատճառ կարող է հանդիսանալ նաև 

լույսը, որի հատկապես ուլտրամանուշակագույն բաղադրիչի ազդեցությամբ դեղերը 

քայքայվում են; 

- տեխնոլոգիական տարբեր գործընթացների հետևանքով (թափահարման, 

խառնման) դեղերը կարող են տրոհվել այլ միացությունների, 

- անցանկալի խառնուրդների աղբյուր կարող է հանդիսանալ նաև 

փաթեթավորման նյութը, տարայի տեսակը: 

Կախված ֆարմակոպեայով սահմանված պահանջներից` խառնուրդների 

առկայությունը կամ չի թույլատրվում կամ, եթե անհնարին է դրանց բացարձակ 

բացակայությունը, սահմանվում է դրանց առկայության թույլատրելի քանակական 

սահմանը: Առաջին դեպքի համար կատարում են խառնուրդների բացահայտման միայն 

որակական որոշումը, իսկ երկրորդ դեպքում որոշվում է խառնուրդի ինչպես 

առկայությունը, այնպես էլ քանակական պարունակությունը: 

Դեղի քանակական որոշման համար դեղագրքում նկարագրվում է որոշման 

եղանակը և անպայման նշում այն սահմանը, որի շրջանակներից չպետք է շեղվի դեղի 

քանակական պարունակությունը (M±m): Տիտրիմետրիկ եղանակների համար 

պարտադիր նշվում է ծախսված տիտրանտի 1 մլ-ին համապատասխանող որոշվող 

նյութի քանակը: 

Արտադրողի նորմատիվային փաստաթուղթը կամ չափորոշիչ տեխնիկական 

փաստաթղթերը հանդիսանում է դեղ արտադրող ձեռնարկության ստանդարտը, 

մշակվում է այդ կազմակերպության կողմից դեղը արտադրելուց առաջ, ընդհանուր և 

մասնավոր ֆարմակոպեական հոդվածների հիման վրա` հաշվի առնելով կոնկրետ 

արտադրության առանձնահատկությունները: ՉՏՓ վերանայվում է ոչ ավելի ուշ, քան 5 

տարին մեկ անգամ: Նորմատիվային փաստաթուղթը ծառայում է որպես ուղեցույց 

տվյալ կազմակերպության կողմից արտադրված դեղերի որակի վերահսկումն 

իրականացնելու համար, նախ – տվյալ արտադրությունում, այնուհետև - դեղերի 

հսկման պետական մարմիններում դեղի գրանցման և հետագա որակի հսկման համար: 

Դեղի նորմատիվային փաստաթղթերում ամրագրված որակի պահանջները չեն 

տարածվում այլ կազմակերպությունների կողմից արտադրված նման դեղերի վրա:  
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Բացի պետական ֆարմակոպեայով նախատեսված վերլուծության մեթոդներից 

նորմատիվային փաստաթղթերում թույլատրվում է օգտագործել այլընտրանքային ոչ 

դեղագրքային վերլուծության մեթոդներ և որակի լրացուցիչ ցուցանիշներ, որոնք ավելի 

խիստ են, քան ֆարմակոպեական նորմերը: Բացի այդ, ՉՏՓ-ի առավելությունը 

կայանում է նրանում, որ սրանք ավելի շուտ են լույս տեսնում, քան ֆարմակոպեական 

հոդվածները և անհրաժեշտության դեպքում ավելի շուտ են վերանայվում: Օրինակ, 

ԱՄՆ-ում մասնավոր ֆարմակոպեական հոդվածները լույս են տեսնում դեղամիջոցի 

գրանցումից 1.5 տարի, Ճապոնիայում` 6 տարի, իսկ Արևելյան Եվրոպայում 2-3 տարի 

հետո: Տարբեր երկրներում նորմատիվային փաստաթղթերի կազմության վերաբերյալ 

պահանջները կարող են տարբերվել, ուստի դեղագործական շուկայում դեղերի 

շարժունությունը (տարբեր երկրներում գրանցվելու և վաճառվելու հնարավորությունը) 

ապահովելու համար մշակվում են միջպետական ստանդարտներ: Օրինակ՝ նախկին 

ԽՍՀՄ երկրների համար մշակված է ընդհանուր մեթոդական ցուցումներ, որոնց հիման 

վրա յուրաքանչյուր երկիր-մասնակից ստեղծել է իր երկրում դեղերի գրանցմանը 

ներկայացվող նորմատիվային փաստաթղթերի հիմնական ստանդարտը: Ըստ այդ  

նախագծի դեղամիջոցները բաժանված են հետևյալ ենթախմբերի (աղյուսակ 1): Ընդ 

որում դրանց հանդեպ ներկայացվող պահանջները կարելի է բաժանել 2 խմբի՝ որակի 

ընդհանուր պահանջներ, որոնք պարտադիր են բոլոր դեղաձևերի համար և 

առանձնահատուկ պահանջներ, որոնց անհրաժեշությունը թելադրվում է դեղաձևի 

յուրահատկություններով: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Դեղաձևը Ընդհանուր պահանջներ Բնորոշ պահանջներ 

Դեղանյութ  

(սուբստանցիա) 

Անվանումը 

Նկարագիրը 

Լուծելիություն 

Իսկություն 

Քանակական որոշում 

Ազդող նյութի 

պարունակությունը 

Մաքրության ցուցանիշներ 

(քլորիդներ, սուֆատներ, 

ծանր մետաղներ ) 

Փաթեթավորում 

Մարկիրովկա 

Տեղափոխում 

Պահպանում 

Օգտագործման ժամկետը 

Դեղաբանական խումբը 

Անվտանգության 

միջոցները 

 

Քիմիական անվանումը 

Զանգվածի կորուստը չորացնելիս 

Ներարկման լուծույթներ 
Ստերիլություն 

Նոմինալ ծավալը 

Ներարկման չոր 

դեղաձևեր 

Զանգվածի միատարրությունը 

Մեխանիկական խառնուրդներ 

Աչքի կաթիլներ 
Թափանցելիությունը 

Օսմոլյարություն 

Ներքին և արտաքին 

օգտագործման 

լուծույթներ 

Մանրեաբանական մաքրություն 

Աէրոզոլներ Բալոնի հերմետիկությունը ճնշումը 

Դեղահատեր և դրաժեներ 

Լուծելիություն, 

տարալուծում, միջին զանգված, 

զանգվածի համասեռություն 

Պատիճներ 
Պարունակության միջին 

զանգվածը և համասեռություն 

Մոմիկներ 
Հալման ջերմաստճանը 

Լրիվ դեֆորմացման ժամանակը 

Քսուքներ 
Համասեռություն, մասնիկների 

չափսերը 

Աղյուսակ 1. ՆՉՓ-ում տարբեր դեղաձևերին ներկայացվող ընդհանուր և մասնավոր 

պահանջների ցանկ 

 

Ղեկավարող փաստաթուղթը հաստատում է դեղերի որակի գնահատման 

ընդհանուր կարգն ու նորմերը, որոնք վերաբերվում են բոլոր դեղերին: Ղեկավարող 

փաստաթղթերի թվին են պատկանում օրինակ Կանոնները, Հրահանգները, Դրույթները 

և այլ փաստաթղթերը: Ընդ որում, եթե նորմատիվային փաստաթուղթը նախատեսված է 

միայն դեղերի որակը վերահսկող օղակների համար, ապա ղեկավարող փաստաթուղթը 
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նախատեսված է դեղերի ոլորտին առնչվող բոլոր օղակների համար: Օրինակ՝ 

Հայաստանում կա «Դեղերի մասին օրենք», կան կարգեր, որոնք ամրագրում են դեղերի 

գրանցման ընթացակարգը, գոյություն ունի «Առանց դեղատոմսի դուրս գրվող դեղերի 

ցանկ», «Հիմնական դեղերի ցանկ» և այլն: 

Դեղի որակի ապահովման կոդեքսները 

Ներկայումս գոյություն ունեցող դեղերի անսահման մեծ թվի պայմաններում ավելի 

նպատակահարմար է վերահսկել և որակավորել ոչ թե առանձին դեղերը, այլ նրանց 

արտադրական պրոցեսը, ստեղծման բոլոր փուլերը՝ նախակլինիկական և կլինիկական 

փորձարկումների ընթացքը, որակի վերահսկում իրականացնող լաբորատորիաները և 

վերջապես իրացում կազմակերպող մեծածախ և մանրածախ ցանցերը: Ելնելով 

դրանից` դեղամիջոցների որակի, արդյունավետության և անվտանգության 

ապահովման համար զարգացած երկրներում առաջնորդվում են մասնագիտական 5 

հիմնական կոդեքսներով: 

Դրանք են. 

- GLP – պատշաճ լաբորատոր գործունեություն, ապահովում է դեղամիջոցների 

որակի վերահսկումը նախակլինիկական փորձարկումների փուլում, 

- GCP - պատշաճ կլինիկական գործունեություն, ապահովում է դեղամիջոցների 

որակի վերահսկումը կլինիկական փորձարկումների փուլում, 

- GMP - պատշաճ արտադրական գործունեություն, ապահովում է 

դեղամիջոցների որակի վերահսկումը նրանց արտադրության փուլում, 

- GDP - պատշաճ դիստրիբյուտորային գործունեություն, ապահովում է 

դեղամիջոցների որակի վերահսկումը դրանց սպառման ոլորտում, 

- GPP - բարորակ դեղագործական գործունեություն, ապահովում է 

դեղամիջոցների որակի վերահսկումը նրանց բաշխման փուլում, հատկապես 

մանրածախ առևտրի ոլորտում: 
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1.2. Դեղերի մաքրության որոշում 

 

Մաքրության որոշումը հանդիսանում է որակի հսկման կարևոր մասը, քանի որ 

խառնուրդների առկայությունը կարող է ոչ միայն ազդել դեղաբանական ակտիվության 

վրա նվազեցնելով այն (օրինակ, տետրացիկլինում 4-էպիտետրացիկլինների 

առաջացումը) այլ կարող է բերել հակառակ ազդեցության (անտագոնիստ իոնի 

առկայություն) կամ թունավոր ազդեցության (բորաթթվում միներալային թթուների 

առկայությունը, բարիումի սուլֆատում բարիումի աղերի խառնուրդը): 

Դեղի մաքրության հիմնական պահանջն է հանդիսանում այնպիսի խառնուրդների 

բացակայությունը կամ վերջիններիս սահմանափակ առկայությունը, որոնք կարող են 

բացասաբար ազդել դեղի ֆիզիկական, քիմիական և դեղաբանական հատկությունների 

վրա: Ինչպես արդեն նշվեց, դեղամիջոցում խառնուրդները, կախված իրենց բնույթից և 

հատկություններից, հնարավոր է ազդեն դեղաբանական ակտիվության վրա կամ 

ընդանրապես չցուցաբերեն նման ազդեցություն, այս դեպքում դրանց առկայությունը 

խոսում է միայն նյութի մաքրության աստիճանի մասին (օրինակ, քլորիդների, 

սուլֆատների խառնուրդները): Սակայն նման խառնուրդների դեպքում անհրաժեշտ է 

որոշել դրանց սահմանային թույլատրելի քանակը: Խառնուրդների թույլատրելի 

սահմանները և նրանց որոշման եղանակները տրված են ՊՖ-ի մասնավոր հոդվածի 

«Մաքրության որոշում» բաժնում: Այսպիսով խառնուրդները լինում են նաև  թույլատրելի  

և անթույլատրելի: Դեղի որակի նկատմամբ պահանջները կախված են ոչ միայն նրանց 

արտադրության տեխնոլոգիայից, այլ նաև դեղաձևից: Օրինակ, ներարկման 

լուծույթների որակի նկատմամբ տրվում են լրացուցիչ պահանջներ: 

Դեղամիջոցներում խառնուրդների առաջացման պատճառ են հանդիսանում 

նրանց ստացման տեխնոլոգիական պրոցեսը (հումքի, լուծիչի, սարքավորման, սինթեզի 

համար նախատեսված կիսաֆաբրիկատների որակը), արտաքին միջավայրը, 

փաթեթավորումը: Խառնուրդները դեղամիջոցում առաջանում են նաև վերջիններիս 

պահպանման ընթացքում (ջերմաստիճանի, խոնավության, լույսի և այլ գործոնների 

ազդեցությամբ): Խառնուրդները կարող են լինել ոչ սպեցիֆիկ (քլորիդներ, սուլֆատներ, 

ծանր մետաղներ և այլն), որոնք հայտնաբերվում են բոլոր պրեպարատներում անկախ 
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դրա ձևից, և սպեցիֆիկ, որոնք բնորոշ են միայն տվյալ պրեպարատին (ելանյութեր, 

սինթեզի կողմնակի նյութեր, պահպանման ընթացքում առաջացող նյութեր): 

Մասնավոր հոդվածում կամ ՉՏՓ-ում յուրաքանչյուր դեղի համար տրվում է 

ցուցանիշների շարք, որով որոշում են դրա մաքրությունը: Տրված ցուցանիշներից որևէ 

մեկի անհամապատասխանությունը խոսում է դրա որակի փոփոխման մասին: ՊՖ-ում 

կա ընդհանուր հոդված «Մաքրության և խառնուրդների թույլատրելի սահմանի 

որոշումը» որտեղ բերված են ունիֆիկացված եղանակներ ոչ սպեցիֆիկ խառնուրդների՝ 

քլորիդ, սուլֆատ, ամոնիումի իոնների, կալցիումի, երկաթի, ցինկի, ծանր մետաղների, 

սնդիկի որոշման համար: 

Խառնուրդների առկայությունը կարելի է որոշել էտալոնների օգնությամբ կամ 

առանց դրանց: Ուստի, դեղերի մաքրության որոշումը կարելի է իրականացնել 

էտալոնային կամ ոչ էտալոնային եղանակներով: Սպեցիֆիկ խառնուրդների համար 

էտալոնային լուծույթների պատրաստումը կատարվում է ըստ մասնավոր 

ֆարմակոպեական հոդվածում նշված եղանակների (օրինակ, ացետիլսալիցիլաթթում 

սալիցիլաթթվի որոշումը): Իսկ ոչ սպեցիֆիկ խառնուրդների համար, էտալոնային 

լուծույթների պատրաստումը նկարագրվում է ընդհանուր ֆարմակոպեական 

հոդվածում: 

1.Ոչ էտալոնային եղանակ 

Ոչ էտալոնային եղանակը, դա խառնուրդի (կամ որևէ նյութի) պարունակության 

սահմանի որոշումն է դրական ռեակցիայի բացակայության միջոցով: Օգտագործվում է 

այն դեպքում, երբ մասնավոր ՖՀ-ում նշված է, որ տվյալ խառնուրդը կամ իոնը չպետք է 

լինի, կատարում են միայն տվյալ խառնուրդի կամ իոնի առկայության որոշում: Դրական 

արդյունք է համարվում դեղամիջոցում նշված խառնուրդի բացակայությունը: Օրինակ՝ 

նատրիումի քլորիդում պետք է բացակայեն կալիումի իոնները (ֆարմակոլոգիական 

անտագոնիստ), հետևաբար գինեքարային թթվի հետ ռեակցիան պետք է լինի 

բացասական: Մաքրված ջրում չպետք է լինեն կալցիումի, քլորի իոններ, այսինքն այդ 

իոնների համար ռեակցիաները պետք է լինեն բացասական: Ընդ որում, հետազոտվող 

խառնուրդի կամ իոնի բացասական ռեակցիան կարող է նաև նշանակել, որ ռեակցիայի 

զգայունությունը բավարար չէ տվյալ խառնուրդի որոշման համար, այսինքն, տվյալ 

խառնուրդի բացարձակ բացակայության մասին խոսել չի կարելի: Նույնը կարելի է ասել 
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նաև անալիզի այլ մեթոդների համար, որոնք օգտագործվում են խառնուրդների 

որոշման համար: Այսպիսով, որոշման ոչ էտալոնային եղանակը կիրառվում է միայն 

անթույլատրելի խառնուրդների որոշման համար: 

2.Էտալոնային եղանակ 

Եթե խառնուրդների պարունակության սահմանը տրված է թվային 

արտահայտությամբ (օրինակ տոկոսներով), ապա օգտագործվում է էտալոնային 

եղանակը: Այսպես, պղնձի սուլֆատում քլորիդի առկայությունը, ըստ ՊՖ-ի մասնավոր 

հոդվածի պետք է լինի 0,005%-ից ոչ ավելի: Դեղամիջոցում խառնուրդների թույլատրելի 

սահմանի որոշման համար իրականացնում են քանակական գնահատում, 

համեմատելով փորձարկվող լուծույթի և համապատասխան էտալոնային լուծույթի 

գույնը կամ պղտորությունը: 

Էտալոնային լուծույթները  պարունակում են սահմանված քանակությամբ որոշվող 

խառնուրդը: Համեմատումն  իրականացնում են գունաչափական (գույնի որոշում) կամ 

նեֆելոմետրիկ (պղտորության որոշում) եղանակներով: Էտալոնային լուծույթները 

պատրաստում են համապատասխան նյութերից մինչև 0,001գ ճշգրտությամբ: 

Պատրաստում են Ա լուծույթը (երկարատև պահպանման համար), իսկ դրանից 

աշխատանքային Բ և Գ լուծույթները՝ նոսրացնելով մինչև անհրաժեշտ  

կոնցենտրացիան: Էտալոնային եղանակի հարաբերական սխալը 10% է: Էտալոնային 

եղանակն ավելի ճշգրիտ է, քան ոչ էտալոնային եղանակը, այդ պատճառով 

օգտագործվում է ոչ միայն թույլատրելի խառնուրդների սահմանային քանակների 

որոշման համար, այլ նաև թունավոր խառնուրդների պարունակության նորմավորման 

համար (օրինակ, սնդիկ, ծանր մետաղներ և այլն):  

Մաքրության որոշման էտալոնային եղանակի կիրառման ժամանակ պետք է 

հետևել ՊՖ-ում տրված հետևյալ պահանջներին` 

1. ջուրը և ռեակտիվները, որոնցով կատարվում է փորձը, պետք է զերծ լինեն 

իոններից, 

2. փորձանոթները, որոնցում իրականացվում է փորձը, պետք է լինեն անգույն և 

նույն տրամագծի, որպեսզի հեղուկի մակարդակը երկու փորձանոթներում լինի նույնը, 

3. ռեակտիվների ավելացումը փորձարկվող և էտալոնային լուծույթներին պետք է 

լինի միաժամանակ և նույն քանակությամբ, 
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4. գույնը համեմատում են ցերեկային անդրադարձող լույսի տակ սպիտակ ֆոնի 

վրա, 

5. պղտորության աստիճանը որոշում են համեմատելով փորձանոթները անցնող 

լույսի տակ մուգ ֆոնի վրա:  

Այն դեպքերում, երբ էտալոնային եղանակը կիրառվում է անթույլատրելի 

խառնուրդների համար (չկա սահմանված նվազագույն քանակ), գործում են հետևյալ 

կերպ. հետազոտվող լուծույթին ավելացնում են այդ ռեակցիայի համար օգտագործվող 

բոլոր ռեակտիվները, բացի հիմնականից, որը և բացահայտում է տվյալ խառնուրդը: 

Այնուհետև լուծույթը բաժանում են երկու մասի, մի մասին ավելացնում են հիմնական 

ռեակտիվը և համեմատում են մյուս մասի հետ, տարբերություն չպետք է նկատվի: 

Թույլատրելի խառնուրդների որոշումը էտալոնային եղանակով կատարում են 

այսպես. 

- նախ, պատրաստում են խառնուրդի էտալոնային լուծույթ, որում դրա 

կոնցենտրացիան համապատասխանում է թույլատրելիին (ըստ ՖՀ): Քանի որ 

խառնուրդների թույլատրելի սահմանները շատ փոքր են, ուստի էտալոնային լուծույթի 

կոնցենտրացիան նույնպես շատ փոքր է և դա էտալոնային լուծույթների պատրաստման 

ժամանակ կարող է բավականին մեծ դժվարություններ առաջացնել: Այդ պատճառով, 

նախապես պատրաստում են ավելի խիտ Ա լուծույթներ, որոնք հետագայում 

նոսրացնում են մինչև անհրաժեշտ կոնցենտրացիան  

- պատրաստում են հետազոտվող լուծույթը և կատարում են նստեցման կամ 

գունավոր ռեակցիաներ ինչպես հետազոտվող, այնպես էլ էտալոնային լուծույթում:  

-Երկու փորձանոթներում համեմատում են գույնի ինտենսիվությունը կամ 

պղտորության աստիճանը:  

Օրինակ, երկաթի իոնների առկայությունը որոշում են սուլֆոսալիցիլաթթվով 

ամոնիակի միջավայրում, որը Fe3+ և Fe2+ իոնների հետ առաջացնում է 

ֆերիսուլֆոսալիցիլատային կոմպլեքս, և կախված խառնուրդի կոնցենտրացիայից 

առաջանում է դեղին կամ կարմրամանուշակագույն գունավորում: Հետազոտվող 

լուծույթում ստացված գույնը համեմատում են նույնի հետ էտալոնային լուծույթում, որը 

պարունակում է հայտնի կոնցենտրացիայով երկաթի իոններ: Եթե հետազոտվող 

լուծույթի գույնն ավելի մուգ է, քան էտալոնային լուծույթինը, նշանակում է, որ երկաթի 
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իոնների քանակը գերազանցում է սահմանված չափը: ՊՖ-ի մասնավոր հոդվածներում 

խառնուրդների որոշման ժամանակ տրված է ռեակցիայում օգտագործվող 

պրեպարատի քանակը, որը չի կարելի փոքրացնել (փոքր քանակությամբ նյութում 

խառնուրդը հնարավոր է չհայտնաբերվի): 

Դեղանյութի մաքրության որոշման եղանակներին ներկայացվող հիմնական 

պահանջներն են` բավականաչափ զգայունություն, ընտրողականություն և 

օգտագործվող ռեակցիայի վերարտադրելիություն: Քիմիական ռեակցիաների միջոցով 

խառնուրդների հայտնաբերման համար օգտագործում են սպեցիֆիկ և բարձր 

զգայունությամբ ռեակցիաներ: Սպեցիֆիկ կոչվում են այն ռեակցիաները, որոնք 

հնարավորություն են տալիս հայտնաբերել մի նյութը մյուսի ներկայությամբ: 

Ռեակցիայի սպեցիֆիկությունը մեծամասամբ կախված է օպտիմալ պայմանների 

ընտրությունից (ռեակցիայի անհրաժեշտ միջավայրի ընտրությունը և այլն): Ռեակցիայի 

զգայունությունը բնութագրվում է հետազոտվող նյութի այն ամենափոքր 

քանակությամբ, որը կարող է որոշվել համապատասխան ռեակտիվներով որոշակի 

պայմաններում: 

Խառնուրդների սահմանային քանակը դեղամիջոցում կարելի է որոշել նաև այլ 

եղանակներով ՝  

-տիտրման եղանակով (օրինակ 10% յոդի սպիրտային լուծույթում HI-ի 

պարունակությունը որոշում են NaOH-ով տիտրելով),  

- լուսագունաչափական  

- սպեկտրալուսաչափական 

- քրոմատոգրաֆիկ և այլ:  

 

Ոչ սպեցիֆիկ խառնուրդների որոշում 

Դեղամիջոցներում որպես ոչ սպեցիֆիկ խառնուրդ որոշում են ոչ միայն 

անիոնների և կատիոնների, այլ նաև օրգանական, վերականգնիչ, գունավոր նյութերի 

առկայությունը: Օրինակ թորած ջրի համար պարտադիր է բոլոր վերոհիշյալ 

խառնուրդների առկայության ստուգումը: 
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Օրգանական նյութերի խառնուրդը հայտնաբերում են խիտ ծծմբական թթվի  

միջոցով: Դրա ազդեցությամբ առաջանում են գունավոր արգասիքներ և գունավորման 

ինտենսիվությունը չպետք է գերազանցի համապատասխան էտալոնի գույնը: 

Վերականգնիչ նյութերի խառնուրդը դեղամիջոցում որոշում են կալիումի 

պերմանգանատի լուծույթի գունազրկմամբ: 

Գունավոր նյութերի խառնուրդը որոշում են նյութի ջրային լուծամզվածքի գույնի 

բացակայությամբ: 

 

Սպեցիֆիկ խառնուրդների որոշում 

Չնայած, սպեցիֆիկ խառնուրդների քիմիական կառուցվածքների 

բազմազանությանը, դրանց հայտնաբերման համար օգտագործում են մի քանի 

հիմնական մոտեցումներ. 

1. Սպեցիֆիկ խառնուրդը օգտագործում են որպես էտալոն և քիմիական կամ 

ֆիզիկաքիմիական եղանակով կատարում են այդ էտալոնի հետ հետազոտվող  նյութի 

համեմատություն: 

2. Քիմիական եղանակի դեպքում ընտրում են այնպիսի ռեակցիա, որը թույլ կտա 

խառնուրդը որոշել դեղի առկայության պայմաններում, հաշվի առնելով, որ նրանք 

կառուցվածքով բավականին մոտ միացություններ են: Նույնը վերաբերվում է և ֆիզ.քիմ. 

եղանակներին, նրանք պետք է հնարավորություն տան մոտ կառուցվածքով նյութերի 

տարբերակման համար: 

3. Երբեմն, խառնուրդը որոշում են նախապես առանձնացնելով այն՝ չխառնվող 

լուծիչների համակարգի միջոցով (օրինակ՝ ջուր-եթեր) խառնուրդի էքստրակցիա, 

լուծիչի հեռացում և խառնուրդի քանակական որոշում տիտրման, ֆոտոմետրիկ և այլ 

եղանակներով: 

4. Քրոմատոգրաֆիկ եղանակների օգնությամբ (ՆՔ, թղթային քրոմատոգրաֆիա) 

խառնուրդի բաժանում և որոշում: 

5. Մաքրության որոշում ԲԷՀՔ-ով, ԳՀՔ-ով կամ այլ մեթոդների հետ նրանց 

զուգակցմամբ (սպեկտրոֆոտոմոտրիա, մասս-սպեկտրոսկոպիա, բևեռաչափություն): 
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Դեղերի որակի լրացուցիչ ցուցանիշների որոշում 

Թափանցիկության, պղտորության աստիճանի և գույնի որոշում 

Երբեմն, որոշ դեղերի, մասնավորապես հեղուկ դեղաձևերի համար անհրաժեշտ է 

լինում որոշել այնպիսի պարամետրեր, ինչպիսիք են՝ թափանցիկությունը (իսկական 

լուծույթների համար), պղտորության աստիճանը (կախույթների համար, կամ 

լուծույթների, որոնցում թույլատրվում է որոշակի կախույթի առաջացում), գույնի 

որոշում (գունավոր նյութերի համար): 

Թափանցիկ են համարվում այն լուծույթները, որոնցում լամպի լույսի տակ սև ֆոնի 

վրա չեն նկատվում նյութի չլուծված մասնիկներ: Պղտորության աստիճանը որոշում են 

համեմատելով հետազոտվող լուծույթը լուծիչի կամ էտալոնի լուծույթի հետ: Որպես 

պղտորության էտալոն օգտագործում են կախույթներ, որոնք ստացվում են տարբեր 

հարաբերությամբ 1% հիդրազինի սուլֆատի և 10% հեքսամեթիլենտետրամինի 

լուծույթները խառնելիս: 

Ըստ 11-րդ ՊՖ-ի հետազոտվող լուծույթի գույնը որոշում են այն համեմատելով 

նույն քանակությամբ համապատասխան նոսրացումով յոթ էտալոնային լուծույթներից 

մեկի գույնի հետ ցերեկային լույսի տակ, սպիտակ ֆոնի վրա: Էտալոնները 

պատրաստում են չորս հիմնական լուծույթները՝ կոբալտի քլորիդը, կալիումի 

բիքրոմատը, պղնձի երկվալենտ սուլֆատը և երկաթի եռավալենտ քլորիդը խառնելով 

տարբեր հարաբերությամբ: Լուծիչը հանդիսանում է 0,1մոլ/լ ծծմբական թթուն: Անգույն 

համարվում են այն լուծույթները, որոնց գույնը չի տարբերվում ջրի գույնից: 

 

Ադսորբցիոն ունակություն և դիսպերսիա 

Որոշ դեղերի համար, մասնավորապես սուսպենզիաների, որոշում են ՖՀ-ի 

պահանջներին համապատասխան ադսորբցիոն ունակությունը և դիսպերսիան: 

Դիսպերսիոն հատկությունը կարելի է որոշել հետազոտվող դեղի ջրային սուսպենզիայի 

նստեցման արագության որոշմամբ չափիչ բաժակում:  

Ադսորբցիոն ունակությունը որոշում են որոշակի ծավալով և կոնցենտրացիայով  

դեղամիջոցի լուծույթի ինդիկատորը գունազրկելու հատկությամբ: 
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1.3. Ֆիզիկական եղանակների կիրառումը դեղերի անալիզում 

 

Նորանոր դեղամիջոցների ստեղծումը անհրաժեշտություն է առաջացնում նրանց 

որակի նկատմամբ ժամանակակից մոտեցումների ձևավորմանը: Արդիական 

դեղագիտական անալիզի եղանակները պետք է բավարարեն հետևյալ պահանջներին 

• անալիզի վրա ծախսված ժամանակամիջոցը պետք է լինի մինիմալ 

• անալիզի ճշգրտությունը պետք է համապատասխանի ՊՖ-ի պահանջներին  

• անալիզը պետք է կատարվի ռեակտիվների և հետազոտվող նյութերի մինիմալ 

ծախսով 

Այս պահանջներին լիովին համապատասխանում են անալիզի ֆիզիկական և 

ֆիզիկաքիմիական մեթոդները: Դրանց առավելությունը մեթոդների 

ունիվերսալությունն է` կարելի է լայնորեն կիրառել բազմաթիվ, տարբեր քիմիական 

կառուցվածքով  միացությունների վերլուծության  համար: 

 

Դեղերի իսկությունը հաստատող ֆիզիկական եղանակները 

Դեղերի իսկությունը կարելի է հաստատել այնպիսի բնութագրերով, ինչպիսիք են 

արտաքին տեսքը, ֆիզիկական հատկությունները, ֆիզիկական հաստատունները և 

լուծելիությունը տարբեր լուծիչներում: Նրանք տալիս են հետազոտվող դեղի 

կողմնորոշիչ բնութագիրը: Կարծր դեղանյութերի ֆիզիկական հատկությունների 

բնութագրիչներ են հանդիսանում բյուրեղիկների ձևը (կամ ամորֆ նյութի դեպքում նրա 

տեսքը), լույսի, թթվածնի նկատմամբ կայունությունը, հիգրոսկոպիկությունը, 

հողմահարման աստիճանը, գույնը, հոտը, մաքրության աստիճանը: 

1. Արտաքին տեսքի բնութագրում 

ՊՖ-ի հոդվածում` ”Նկարագրություն” բաժնում, նշված է յուրաքանչյուր դեղի 

բնորոշ ֆիզիկական բնութագիրը (ագրեգատային վիճակ, գույն, հոտ): Նշվում է տվյալ 

դեղի ամորֆ կամ բյուրեղական փոշի լինելը, նկարագրվում է բյուրեղների չափսերը, ձևը 

(ասեղնաձև, քառանիստ և այլն): Երբեմն բերվում են լրացուցիչ տվյալներ (ծանր, 

փխրուն, թեթև և այլն): Հեղուկների համար նշվում է գույնը, հոտը, ցնդելիությունը, 

շարժունակությունը, այրվելու հատկությունը: Կախված դեղանյութի կամ պատրաստի 

դեղի ագրեգատային վիճակից պահանջները տարբեր են: 
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Դեղերի արտաքին տեսքը կարող է փոխվել միջավայրի տարբեր գործոնների 

ազդեցությամբ (լույսի, խոնավության, ջերմաստիճանի փոփոխման, թթվածնի, 

ածխածնի դիօքսիդի և այլ գազերի, չոր օդի, փոշու ազդեցությամբ), որն արտահայտվում 

է խոնավության առաջացմամբ, գույնի փոփոխմամբ, նստվածքի անջատմամբ և այլն: 

Այդ ընթացքում կարող են տեղի ունենալ տարբեր քիմիական ռեակցիաներ 

(օքսիդացում, վերականգնում, նստեցում, հիդրոլիզ): Նկարագրություն բաժնում նշվում է 

նաև դեղերի որակի փոփոխությունը պահպանման ընթացքում: Այսպես օրինակ, նշվում 

է, որ նատրիումի յոդիդը օդում մգանում է և քայքայվում յոդի անջատմամբ: Որոշ 

բյուրեղահիդրատներ (պղնձի սուլֆատ, նատրիումի տետրաբորատ, մագնեզիումի 

սուլֆատ և այլն) հողմնահարվում է սպիտակ կետիկների առաջացումը անգույն 

(նատրիումի տետրաբորատ, մագնեզիումի սուլֆատ) և կապույտ (պղնձի սուլֆատ) 

բյուրեղիկներում: Բյուրեղաջրի կորուստը կարող է բերել դեղաչափի խախտմանը 

(հիմնական նյութի քանակի շատացմանը), ինչը շատ վտանգավոր է ուժեղ ազդող և 

թունավոր նյութերի պարագայում: Դեղամիջոցի ՊՖ-ի պահանջներին 

համապատասխանության մասին Ճիշտ եզրակացություն անելու համար, անհրաժեշտ է 

արտաքին տեսքի փոփոխությունը կապել քիմիական փոփոխությունների հետ, որոնք 

կարող են տեղի ունենալ արտաքին միջավայրի գործոնների ազդեցությամբ: Դեղագետը 

պետք է ապահովի յուրաքանչյուր դեղի պահպանման անհրաժեշտ պայմանները, 

հաստատված կանոնակարգով (հով կամ մութ տեղում և այլն), և պահպանման 

ժամկետները: 

Նյութի ագրեգատային վիճակը մեծ նշանակություն ունի նրա որակի բնութագրման 

համար: Հայտնի է, որ նյութի բյուրեղների դիսպերսման աստիճանի և քիմիական 

հատկությունների կամ նույնիսկ ֆարմակոլոգիական ակտիվության միջև գոյություն 

ունի կապ: Կախված տեխնոլոգիական պրոցեսի պայմաններից` նույն դեղի 

բյուրեղիկների տեսքը կարող է լինել տարբեր: 

Դեղի մաքրության կարևոր բնութագրիչ է հանդիսանում նրա գույնը:  Փոշիների 

գույնը կարելի է որոշել վիզուալ: Գույնի օբյեկտիվ գնահատման համար ներկայումս 

կիրառվում է անդրադարձնող սպեկտրոֆոտոմետրիկ եղանակը, որը թույլ է տալիս 

օգտագործել փոշենման նյութերի օպտիկական հատկությունները: ՊՖ-ն, բնութագրելով 

դեղամիջոցի գույնը, երբեմն նշում է նրա փոփոխման հնարավորությունը: Օրինակ, 
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ռեզորցինը նկարագրվում է որպես սպիտակ կամ սպիտակ թույլ դեղնավուն երանգով 

փոշի, որը լույսի ազդեցությամբ աստիճանաբար ձեռք է բերում վարդագույն երանգ: Այս 

դեպքում ուշադրություն է դարձվում նյութի անկայունության և շրջակա միջավայրի 

ազդեցությամբ քիմիական կառուցվածքի փոփոխման վրա, որոնք բերում են նրա 

արտաքին տեսքի փոփոխմանը: Այսպես, երկատոմ ֆենոլը հեշտությամբ օքսիդանում է 

և փոխում գույնը: Այս պարագայում նկարագրված փոփոխությունների սահմանները 

թույլատրելի են, սակայն մուգ վարդագույն գույնի առաջացման դեպքում արդեն կարելի 

է արձանագրել որակի չափանիշներին անհամապատասխանությունը: 

ՊՖ-ում կա նաև ընդհանուր ֆարմակոպեական հոդված «Փոշենման 

դեղամիջոցների սպիտակության աստիճանի որոշումը»: Այն որոշվում է գործիքային 

եղանակով, որի հիմքում ընկած է դեղից անդրադարձած լույսի սպեկտրալ բնութագիրը: 

Հատուկ սարքերում չափում են անդրադարձման գործակիցը (նյութից անդրադարձող և 

նյութի վրա ընկնող լուսային հոսքի մեծությունների հարաբերությունը): Դեղի 

սպիտակության աստիճանն ըստ ՊՖ-ի գնահատում են ՍԵ-18 սպեկտրոֆոտոմետրով, 

սպիտակ լույսի տակ: 

2. Ֆիզիկական հաստատունների որոշումը 

Կան բազմաթիվ ֆիզիկական հաստատուններ, որոնք չափելի են և կարող են 

բնութագրել դեղի նախնական որակը  և մաքրությունը: 

Հալման ջերմաստիճան - դա այն ջերմաստիճանն է, որի դեպքում նյութը պինդ 

վիճակից անցնում է հեղուկ վիճակի: Ըստ ՊՖ-ի, հալման ջերմաստիճանը, դա 

սկզբնական (հեղուկի առաջին կաթիլի առաջացման) և վերջնական (նյութի 

ամբողջական փոխակերպումը հեղուկ վիճակի) հալման ջերմաստիճանների միջև 

ընկած ինտերվալն է, որը նշվում է յուրաքանչյուր դեղի մասնավոր ֆարմակոպեական 

հոդվածում: Այդ տիրույթը չպետք է գերազանցի 20C-ը: Հալման ջերմաստիճանը 

հանդիսանում է առանձին դեղի հաստատուն բնութագրիչ: Անգամ ոչ մեծ 

քանակությամբ խառնուրդների դեպքում դրա արժեքը կարող է  փոխվել և դա 

կիրառվում է մաքրության աստիճանի որոշման համար: Եթե նյութի անցումը պինդ 

վիճակից հեղուկ վիճակի հստակ չէ, ապա որոշում են կամ հալման սկզբի կամ վերջի 

ջերմաստիճանը, որը նշվում է ՖՀ-ում: ՊՖ XI-ում տրված են հալման ջերմաստիճանի 
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որոշման երեք հիմնական եղանակներ, իրենց ենթատեսակներով (Մեթոդ 1, Մեթոդ 2, 

Մեթոդ 3), որոնց կիրառումը կախված է նյութի ֆիզիկական հատկությունից՝ 

- Մեթոդ 1՝ նախատեսված է կարծր նյութերի համար, որոնք հեշտ փոշիանում են 

և ջերմակայուն են (1), կամ ջերմաանկայուն են (1ա)  

- Մեթոդ 2 և 3՝ նախատեսված են այն նյութերի համար որոնք չեն փոշիանում՝ 

վազելին, յուղեր, խեժեր 

Հալման ջերմաստիճանը հիմնականում բնութագրիչ մեծություն է դեղանյութերի 

(մաքուր սուբստանցիաների) համար: *Հալման ջերմստիճանի որոշում իրականացվում 

է նաև որոշ դեղաձևերի մասնավորապես մոմիկների, համար: 

Ըստ ՊՖ-ի պահանջների, այն դեղերի համար, որոնք անկայուն են տաքացման 

նկատմամբ, որոշում են քայքայման ջերմաստիճանը, այսինքն այն ջերմաստիճանը, որի 

դեպքում տեղի է ունենում նյութի ագրեգատային վիճակի կտրուկ փոփոխություն 

(փրփրում): 

Պնդեցման ջերմաստիճանը - այն ջերմաստիճանն է, որի դեպքում կարճ 

ժամանակահատվածում տեղի է ունենում նյութի անցում հեղուկ ձևից պինդ ձևի: 

Եռման ջերմաստիճանը որոշում են հեղուկ նյութերի համար: Դա այն 

ջերմաստիճանն է, որի դեպքում հեղուկը վերածվում է գոլորշու: 

Խտությունը - դա միավոր ծավալով նյութի զանգվածն է ստանդարտ 

ջերմաստիճանի պայմաններում (սովորաբար 200C): Խտության որոշումը կատարում են 

պիկնոմետրի օգնությամբ, այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ է այդ հաստատունը որոշել 

0,001 ճշտությամբ, կամ արեոմետրով ՝ 0,01 ճշտությամբ խտությունը որոշելու համար: 

Մածուցիկությունը (ներքին շփում) - դա շարժուն նյութի (հեղուկի) մի մասի մյուսի 

նկատմաբ տեղաշարժմանը դիմադրելու հատկությունն է, որոշակի ջերմաստիճանում: 

Մածուցիկությամբ օժտված հեղուկ դեղերի որակի հաստատման համար, սովորաբար 

որոշում են հարաբերական մածուցիկությունը, որպես միավոր ընդունելով ջրի 

մածուցիկությունը: Տարբերում են նաև բացարձակ, հարաբերական, դինամիկ, բերված, 

բնութագրական, կինեմատիկ մածուցիկություններ: Վերջինս որոշում են Օստվալդի 

վիսկոզիմետրի օգնությամբ: 

Լուծելիությունը - դա գազային, հեղուկ, պինդ նյութերի հատկությունն է անցնել 

լուծված վիճակի: Լուծելիությունը ֆարմակոպեական անալիզում դիտվում է որպես 
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դեղանյութի տարբեր լուծիչներում լուծվելու հատկություն: Լուծելիությունը 

հաստատուն ջերմաստիճանում հանդիսանում է հիմնական բնութագրիչ, որի 

օգնությամբ հաստատում են դեղերի մեծ մասի լավորակությունը: Լուծելիության 

նշանակման համար ՊՖ-ում ընդունված են տերմիններ, որոնք ցույց են տալիս լուծիչի 

քանակը (մլ), որն անհրաժեշտ է 1գ դեղամիջոցի լուծման համար: 

Տարբերում են` 

• շատ հեշտ լուծվող նյութեր - մինչև 1մլ 

• հեշտ լուծվող նյութեր - 1-10մլ 

• լուծվող նյութեր - 10-30մլ 

• չափավոր լուծվող նյութեր - 30-100մլ 

• քիչ լուծվող նյութեր - 100-1000մլ 

• շատ քիչ լուծվող նյութեր - 1000-10000մլ 

• գործնականում չլուծվող նյութեր - 10000մլ-ից ավել 

Որոշ դեղերի լուծելիությունը բնութագրելու համար ՊՖ-ում կարող է նշվել նաև 

նյութի և լուծիչի հարաբերությունը, օրինակ` նատրիումի քլորիդը լուծվում է 3 մաս 

ջրում:  Որոշման մեթոդի էությունը ըստ ՊՖ XI կայանում է նրանում, որ նյութի կշռանքը 

լուծվում է լուծիչի որոշակի քանակության մեջ անընդհատ խառնման պայմաններում, 

10ր ընթացքում 20±2 0C: Դեղը համարվում է լուծված, եթե անցնող լույսի տակ լուծիչում 

նյութի մասնիկ չի նկատվում: Այս ընդհանուր կանոնից շեղման դեպքում տեղի է 

ունենում պղտոր լուծույթի առաջացում: Կամ, եթե  լուծման պրոցեսը երկարատև` 10 

րոպեից ավել, դեղերը համարվում են դանդաղ լուծվող: Տարբեր լուծիչներում 

լուծելության ցուցանիշները տրվում են ՖՀ-ում: Բացի ջրից, որպես լուծիչ օգտագործվում 

են թթուների և հիմքերի լուծույթները (կարբոնատներ), տարբեր օրգանական լուծիչներ 

(էթանոլ, մեթանոլ, եթեր, ացետոն, հեքսան, դիքլորէթան, էթիլացետատ) և յուղեր: ՊՖ-ն, 

որպես կանոն, դեղերի լուծելիությունը բնութագրում է ջրում և որոշ լուծիչներում, 

հաճախ 95% սպիրտում, քլորոֆորմում, եթերում, հազվադեպ թթուներում և հիմքում: 

Դեղի լուծելիության փոփոխությունը ցույց է տալիս, որ վերջինում առկա են 

խառնուրդներ, որոնցով և պայմանավորվում է դեղի որակի փոփոխությունը: Օրինակ, 

թեոֆիլինում, որը լավ է լուծվում ամոնիակում, ուղեկցող պուրինային ալկալոիդների 

խառնուրդը կարելի է հայտնաբերել ամոնիակում դեղի ոչ ամբողջական լուծման 
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պարագայում, քանի որ մնացած պուրինային ալկալոիդները չեն լուծվում այդ 

ռեակտիվում: Որոշ դեղերի լուծելիությունը փոխվում է արտաքին միջավայրի 

ազդեցությամբ: Օրինակ, բարբիտուրատների նատրիումական աղերը ածխաթթու գազի 

ազդեցությամբ վերածվում են թթվային ձևի և առաջացնում ջրում չլուծվող նստվածքներ: 
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1.4.Դեղագիտական վերլուծության ժամանակակից եղանակները 

 

Դեղագիտական քիմիայի ուղղություններից է դեղերի որակի ստուգումը: 

Դեղագիտական քիմիայի այդ բաժինը անվանում են դեղագիտական անալիզ կամ 

դեղագործական քիմիա: 

Դեղագիտական անալիզը - դա գիտություն է կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի 

քիմիական բնութագրերի և դրանց չափման մասին, դեղի ստեղծման բոլոր փուլերում` 

հումքի վերահսկումից մինչև դեղանյութի որակի հսկումը, պիտանելիության ժամկետի 

հաստատումը և դեղաձևի ստանդարտավորումը:  

Դեղագիտական անալիզն ունի մի շարք առանձնահատկություններ, որոնք 

տարբերում են նրան վերլուծության այլ տեսակներից` 

- առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ վերլուծության են ենթարկվում 

տարբեր քիմիական բնույթի նյութեր, սկսած պարզ անօրգանական նյութերից` յոդ, 

կալիումի յոդիդ, ջրածնի պերօքսիդ, մինչև բարդ բնական օրգանական 

միացությունները՝ հակաբիոտիկներ, ինսուլին և այլն. 

- բավականին լայն է նաև հետազոտվող նյութերի կոնցենտրացիաների տիրույթը 

- դեղագիտական անալիզի հետազոտման օբյեկտ կարող են հանդիսանալ ոչ միայն 

առանձին դեղանյութերը, այլ նաև դրանց խառնուրդները, բաղադրիչների տարբեր 

քանակով: 

Դեղագիտական անալիզի մեթոդներն անընդհատ կատարելագործման կարիք 

ունեն: Նոր դեղամիջոցների ստեղծման և դրանց որակի նկատմամբ պահանջների 

անընդհատ բարձրացման պատճառով: Ընդ որում պահանջները խստացվում են ոչ 

միայն դեղանյութերի մաքրության, այլ նաև քանակական պարունակության 

վերաբերյալ: Այդ պատճառով դեղագիտական անալիզում միշտ կիրառվում են 

նորագույն մեթոդներ, հատկապես ֆիզիկո-քիմիական: 

Դեղագիտական անալիզում կիրառվող մեթոդներին և եղանակներին 

ներկայացվում են բարձր պահանջներ: Դրանք պետք է լինեն բավականաչափ 

ընտրողական (սպեցիֆիկ), զգայուն, ճշգրիտ (նորմատիվների պահանջներին 

համապատասխան), պետք է կատարվեն կարճ ժամանակում, փորձարկվող նյութի և 

ռեակտիվների նվազագույն ծախսերով: 
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Դեղագիտական անալիզը` կախված իր առջև դրված խնդիրներից, ներառում է 

դեղամիջոցի որակի հսկման տարբեր ձևեր` ֆարմակոպեական անալիզ, դեղանյութի 

արտադրության որակի փուլային ստուգում, պատրաստի դեղի անալիզ, դեղատան 

պայմաններում էքսպրես անալիզ և կենսաֆարմացևտիկ անալիզ: 

Ֆարմակոպեական անալիզը` դա դեղանյութերի և դեղամիջոցների հետազոտման 

եղանակների ամբողջականությունն է, որոնք ներկայացված են ՊՖ կամ այլ ՉՏՓ-ում: 

Ֆարմակոպեական անալիզի տվյալների հիման վրա եզրակացնում են ՊՖ-ի 

պահանջներին դեղի համապատասխանության մասին: Ինչպես հայտնի է, Պետական 

Ֆարմակոպեան հանդիսանում է տվյալ երկրում դեղի որակը նորմավորող պարտադիր 

համապետական ստանդարտների և դրույթների ձեռնարկ: ՊՖ պահանջներին 

չհամապատասխանող դեղերը չեն թույլատրվում կիրառման համար: 

Ֆարմակոպեական անալիզը հնարավորություն է տալիս որոշելու դեղի` 

- իսկությունը 

- մաքրությունը 

- բաղադրամասերի (սպեցիֆիկակտիվ նյութի և ուղեկցող նյութերի) քանակական 

պարունակությունը 

Նախկինում, անալիզի մեթոդները հիմնականում քիմիական էին, սակայն վերջին 

տասնամյակների ընթացքում ստեղծված ժամանակակից ֆիզիկաքիմիական մեթոդները 

ավելի և ավելի կիրառելի են դառնում դեղագիտական անալիզում: 

Ներկայումս դեղագիտական անալիզում կիրառվող եղանակներն են` 

1. ֆիզիկական—հալման, եռման, պնդեցման ջերմաստիճանի, խտության, 

մածուցիկության, լուծելիության որոշում 

2. Ֆիզիկաքիմիական—սպեկտրաչափական (ԻԿ, ՈւՄ),  քրոմատոգրաֆիկ, ՄՄՌ, 

էլեկտրոֆորեզի, մասս-սպեկտրաչափության և այլ եղանակներ 

3. Քիմիական- «թաց»  քիմիական փորձեր 

4. Կենսաբանական 

Ստանդարտ  նմուշներ 

Ստանդարտ նմուշ (ՍՆ) անվանում են այն նյութերը կամ դեղերը, որոնց հետ 

համեմատում են փորձարկվող նյութերը, քիմիական, ֆիզիկաքիմիական կամ 

կենսաբանական մեթոդով վերլուծությունների ժամանակ: Պայմանականորեն ՍՆ 
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ստորաբաժանում են քիմիականի և կենսաբանականի, սակայն դա չի բացառում նույն 

ստանդարտի կիրառումը բոլոր փորձերի համար: ՊՖ XI  թ.2 էջ 60 տրված են «պետական 

ստանդարտ նմուշ»՝ ՊՍՆ (ГСО-государственный стандартный образец),  

«աշխատանքային ստանդարտ նմուշ»՝ ԱՍՆ, (РСО-рабочий стандартный образец) և 

«վկա նյութերի ստանդարտ նմուշ»՝ ՎՆՍՆ (СОВС-стандартные образцы веществ 

свидетелей) բնութագրերը: ՊՍՆ-ի ակտիվությունը կամ քանակությունը (%) ընդունվում 

է 100% (≥99,9%), եթե չկան հատուկ ցուցումներ: ՊՍՆ-ի թողարկումը իրականացնում են 

ըստ ՖՀ պահանջների, որը մշակում  է արտադրող կազմակերպությունը: Որպես ԱՍՆ 

կիրառում են դեղի սերիական արտադրության նմուշները, որոնք համապատասխանում 

են ՖՀ պահանջներին: Դեղանյութի քանակական պարունակությունը դեղաձևում 

որոշում են ելնելով ԱՍՆ-ում նրա փաստացի քանակությունից: Որպես ՎՆՍՆ կիրառում 

են ՊՍՆ, ԱՍՆ կամ նյութեր, որոնք պատրաստված են ՊՖ-ում նշված հատուկ կարգով: 

ՎՆՍՆ կիրառում են խառնուրդների որոշման կամ դեղի բաղադրիչների հայտնաբերման 

համար: 

Որոշ առանձնահատկություններ ունեն հակաբիոտիկների ՊՍՆ-րը, դրանց թվում 

կան ինչպես մեկ, այնպես էլ մի քանի, կառուցվածքով նման (պոլիեններ, 

ամինագլիկոզիդներ) բաղադրիչներ, որոնցից յուրաքանչյուրը պայմանավորում է դեղի 

ինչպես ակտիվությունը և թունավորությունը, այնպես էլ դրա ֆիզիկաքիմիական 

հաստատունները: Այդպիսի ստանդարտի մշակման ժամանակ դրա ակտիվությունը 

որոշվում է ելնելով դրանում առկա դեղերի քանակական պարունակությունից: 

Սովորաբար, հակաբիոտիկների դեպքում մի խումբ իրենց քիմիական կառուցվածքով 

մոտ միացությունների համար մեկ ընդհանուր ստանդարտ ստեղծելու միտում կա:  

Ստանդարտների ատեստավորմամբ, պահմամբ և յուրացմամբ զբաղվում են 

պետական կառույցները: Նրանք իրականացնում են ՊՍՆ-երին վերաբերող ՖՀ 

էքսպերտիզան, այն կազմակերպություններում, որոնք զբաղվում են ՊՍՆ-երի 

արտադրությամբ: Գոյություն ունի ՊՍՆ-երի անվանացանկ որոնք կիրառվում են այդ 

երկրում գրանցված դեղերի որակի ստուգման համար: ԱՍՆ անվանացանկը, որոնք ՖՀ 

կիրառվում են որակի, իսկության և քանակական պարունակության որոշման համար, 

ավելի ընդլայնված է: 
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1.5.Դեղագիտական անալիզում կիրառվող կենսաբանական  և  մանրէաբանական 

եղանակները 

 

Կենսաբանական և մանրէաբանական եղանակները կիրառում են բոլոր այն 

դեպքերում, երբ ֆիզիկաքիմիական կամ քիմիական հետազոտությունները չեն կարող 

լիովին արտացոլել դեղի որակը: Կենսաբանական փորձերը իրականացնում են 

կենդանիների (կատու, շուն, աղավնի, ճագար, գորտ և այլն), առանձին մեկուսացված 

օրգանների (արգանդի մաս, մաշկի կտոր) և բջիջների խմբի (արյան էլեմենտներ, 

մանրէների շտամներ) վրա: Կենսաբանական ակտիվության ստուգումը, որպես կանոն, 

իրականացնում են համեմատելով հետազոտվող և ստանդարտ փորձանմուշները: 

Սրտային գլիկոզիդների կենսաբանական գնահատումը հիմնված է թունավոր 

չափաբաժիններով կենդանիների սրտի սիստոլիկ կանգ առաջացնելու հատկության 

վրա: Հետազոտությունները իրականացնում են գորտերի, կատուների և աղավնիների 

վրա, որոշելով համապատասխան ազդման միավորները (ԱՄ, ЕД)՝ ЛЕД, КЕД, ГЕД, 

որոնք փորձի շրջանակներում առաջացնում են նշված կենդանիների սրտի սիստոլիկ 

կանգ: Դեղի ակտիվությունը գնահատում են, համեմատելով դրան ստանդարտի 

ակտիվության հետ և հաշվարկում են ԱԴ քանակությունը հետազոտվող դեղի 1 գ, 1 մլ 

կամ 1 հաբի մեջ: Նման կենսաբանական գնահատման են արժանանում մատնոցուկի 

բոլոր տեսակների, ստրոֆանտի և այլ սրտային գլիկոզիդներ պարունակող բույսերի 

խոտը, տերևները, սերմերը, ծաղիկները և դրանցից պատրաստված գալենային կամ 

նորգալենային պատրաստուկները: 

Հակաբիոտիկների կենսաբանական ակտիվությունը որոշում են մանրէների աճը 

ճնշելու ունակության համեմատական գնահատմամբ: Առավել լայն կիրառում ունի 

ագարի մեջ դիֆուզիայի եղանակը, որի ժամանակ համեմատում են որոշակի 

կոնցենտրացիայով հետազոտվող հակաբիոտիկի և դրա ստանդարտի ազդեցությունը 

թեստ-մանրէի վրա: ԱՄ իրենից ներկայացնում է չափը, որն արտահայտում է 

յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կենսաբանական ակտիվությունը, և 

համապատասխանում է դրա որոշակի քանակությանը: Հակաբիոտիկների մեծ մասի 

համար 1 ԱՄ համատասխանում  1 մկգ ակտիվ նյութին: 
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Ինսուլինի կենսաբանական ակտիվությունը որոշում են համեմատելով ստանդարտ 

ինսուլինի նմուշի հիպոգլիկեմիկ ակտիվությունը հետազոտվող ինսուլինի 

ակտիվության հետ: Ինսուլինի ստանդարտ նմուշն իրենից ներկայացնում է 

գերմաքրված ինսուլին, որի բազմակի անգամ ստուգված ակտիվությունը  (միջազգային 

ստանդարտի ինսուլինի հետ համեմատած) կազմում է ոչ պակաս քան 25 ԱՄ 1 մգ: 

Հետազոտությունները կատարում են ճագարների վրա (ՊՖ XI, թ. 2, էջ 176): 

Հիստամինանման նյութերի առկայության որոշումը հիմնված են նախ հիստամինի 

(0.1 մկգ)կգ), այնուհետև հետազոտվող նյութի հաջորդական կրկնակի ներմուծման վրա: 

Միաժամանակ վերահսկում են արյան զարկերակային ճնշումը: Փորձարկումը 

կատարում են 2 կգ ոչ պակաս քաշ ունեցող կատուների վրա, ուռետանային 

անզգայացման պայմաններում: Այս մեթոդով հետազոտում են ներարկման դեղաձևերը: 

Պիրոգենության ստուգումը հիմնված է պիրոգեն նյութերի տաքարյուն 

կենդանիների մարմնի ջերմաստիճանը բարձրացնելու հատկության վրա: 

Հետազոտությունը կատարում են երեք ճագարների վրա, որոնց քաշը չի տարբերվում 

0.5 կգ-ից ավել, նրանց  ականջի երակից ներարկում են հետազոտվող լուծույթը: Այն 

համարում են ապիրոգեն եթե կենդանիների մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացման 

գումարը փոքր է 1.2 C0, եթե այն ընկած է 1.2-2.2 C0 սահմաններում, հետազոտությունը 

կրկնում են 5 կենդանիների վրա, երե այն գերազանցում է 2.2 C0՝ լուծույթը համարվում է 

պիրոգեն: 

Այս հետազոտությունը կապված է որոշ բարդությունների հետ, այդ իսկ 

պատճառով շատ ֆարմակոպեաներ (ԱՄՆ, Բրիտանական, Կորեական և այլն) 

պիրոգենության ստուգման համար կիրառում են, այսպես կոչված, ԼԱԼ-թեստը 

(բակտերիալ էնդոտոքսինների ստուգում): Այս մեթոդը հիմնված է մի ռեակցիայի վրա, 

որը տալիս են գրամ- մանրէների էնդոտոքսինները (լիպոպոլիսախարիդները) Limulus 

polyphemus ծովային կենդանու արյան բջիջների (ամեբոցիտների) հետ: Էնդոտոքսինի և 

լիզատի փոխազդեցության հետևանքով առաջանում է թափանցիկ լուծույթի 

պղտորություն, կամ նույնիսկ առաջանում է պինդ հել, որը վկայում է էնդոտոքսինի 

առկայության մասին: ԼԱԼ-թեստը յուրահատուկ է գրամ- մանրէների համար, նրա 

զգայունությունը շատ ավելի բարձր է և կիրառման ոլորտը ավելի լայն քան ճագարների 

վրա փորձը: Այն լայն կիրառվում է արտադրության փուլային վերահսկման համար, 



28 

 

քանի որ կատարվում է 1-2 ժ և հնարավորություն է տալիս միանգամից կատարել շատ 

թվով փորձեր: Բացի այդ, այս մեթոդը վստահելի է, վերարտադրելի է և հեշտ 

կատարման համար: 

Թունավորության ստուգումը անց են կացնում 19-21 գ քաշ ունեցող սպիտակ 

մկների վրա: Հետազոտվող նյութի լուծույթը ներակկում են 5 մկներին պոչի երակից և 

հետևում են նրանց 48ժ ընթացքում: Եթե բոլոր մկները կենդանի են մնում  այդ 

ժամանակահատվածում, ապա նյութը անցնում է թունավորության ստուգումը, եթե ոչ, 

ապա նորից հատուկ սխեմաներով կատարում են փորձարկումներ, որից հետո 

եզրակացություն են տալիս նյութի թունավորության մասին: 

Մանրէաբանական մաքրությունը ստուգում են արտադրության փուլում 

չստերիլիզացվող դեղերի համար (հաբեր, գրանուլներ, լուծույթներ, քսուկներ և այլն) և 

նպատակ ունեն հայտնաբերել այդ դեղամիջոցներում առկա միկրոֆլորան: Ընդ որում 

ստուգվում է համապատասխանությունը թույլատրելի նորմային, որը սահմանափակում 

է միկրոբային կանտամինացիան: Փորձարկումը ներառում է մանրէների և սնկերի 

քանակական որոշումը, ինչպես նաև որոշ բակտերիաների՝ աղիքային ֆլորայի և 

ստաֆիլակոկերի հայտնաբերումը: Փորձարկումը անցկացնում են ասեպտիկ 

պայմաններում, ըստ ՊՖ XI (թ. 2, էջ 193 ), Պետրիի թասիկներում, երկշերտ ագարի 

մեթոդով: 

Ստերիլության ստուգուման ենթարկվում են պարենտերալ ներմուծվող 

դեղաձևերը՝ ներարկման լուծույթներ, աչքի կաթիլներ, աչքի քսուկներ, այն հիմնված է 

ցանկացած տեսակի կենսունակ մանրէների առկայության բացառման վրա և 

հանդիսանում է այդ դեղաձևերի անվտանգության կարևորագույն ցուցանիշը: 

Ստերիլության վերահսկման համար կիրառում են բիոգլիկոլային և Սաբուրոյի 

միջավայրերը, կիրառելով սննդային միջավայրերում ուղղակի ցանքսի մեթոդը: Եթե 

դեղամիջոցը օժտված է արտահայտված հակամանրէային ազդեցությամբ  կամ  

շշալցված է 100 մլ ավել ծավալում, ապա կիրառում են թաղանթային ֆիլտրացիայի 

մեթոդը (ՊՖ XI թ. 2, էջ 187): 
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ԳԼՈՒԽ 2. ԴԵՂԵՐԻ ԻՍԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ 

 

2.1.Դեղերի իսկության որոշում 

 

Իսկության որոշումը` դա հետազոտվող նյութի ինքնության հաստատումն է, որը 

իրականացվում է ֆարմակոպեայի կամ այլ ՆՓ (նորմատիվային փաստաթուղթ) 

պահանջներին համաձայն: Դեղանյութի իսկությունը հաստատում են` արտաքին տեսքի 

նկարագրությունը, ֆիզիկական հատկությունները, ֆիզիկական հաստատունները, 

լուծելիությունը տարբեր լուծիչներում, ինչպես նաև քիմիական ռեակցիաներին 

մասնակցելու ընդհունակությունը: 

 

Դեղերի իսկության հաստատման քիմիական եղանակները 

Քիմիական եղանակով դեղերի իսկության հաստատումը հիմնված է դրանց 

բաղադրության մեջ մտնող էլեմենտների` անիոնների և կատիոնների, և ֆունկցիոնալ 

խմբերի հայտնաբերման վրա: ՆՓ և ՊՖ նկարագրված վերլուծման քիմիական 

եղանակները բաժանվում են երկու խմբի` խմբակային և  մասնավոր (սպեցիֆիկ): 

Յուրաքանչյուր ֆունկցիոնալ խումբ բացահայտվում է իրեն բնորոշ 

ռեակցիաներով, հետևաբար միևնույն ֆունկցիոնալ խումբ պարունակող 

միացությունների համար այդ ռեակցիան ընդհանուր է: Քանի որ միևնույն ֆունկցիոնալ 

խմբեր հիմնականում պարունակում են միևնույն քիմիական դասին պատկանող 

միացությունները, ապա այդ ֆունկցիոնալ խմբերի բացահայտման ռեակցիաները, 

տվյալ դասի համար կոչվում են խմբակային: Խմբի առանձին ներկայացուցիչները 

բացահայտվում են միայն իրենց բնորոշ ռեակցիաներով, որոնք կոչվում են մասնավոր 

ռեակցիաներ: Այսպես օրինակ` դիազոտացման ռեակցիան հանդիսանում է խմբակային 

առաջնային արոմատիկ ամինների համար և ապացուցում է դեղանյութի 

պատկանելիությունը տվյալ քիմիական դասին: Արոմատիկ ամինախումբ 

պարունակում են պ-ամինաբենզոյական թթվի ածանցյալները (տեղային  

անզգայացնողներ, պարացետամոլ), պ-ամինասալիցիլաթթվի ածանցյալները, 

սուլֆանիլամիդները և այլն: Կամ օրինակ մուրեքսիդային նմուշի ռեակցիան 

խմբակային է պուրինային ալկալոիդների համար, իսկ Վիտալի-Մորենի ռեակցիան` 



30 

 

տրոպանի շարքի ալկալոիդների համար: Որոշ դեպքերում, սակայն, խմբակային 

ռեակցիան կարող է լինել նաև տարբերակիչ խմբի մեկ ներկայացուցչի համար, եթե 

տվյալ դեղանյութը այդ ռեակցիան չի տալիս, ֆունկցիոնալ խմբի տեղակալման կամ այլ 

պատճառներով: Օր`տեղային անզգայացնողներից դիկայինը չի տալիս դիազոտացման 

ռեակցիա, քանի որ դրա ամինախումբը տեղակալված է բութիլ ռադիկալով, կամ օրինակ 

ատրոպինի շարքից` հոմատրոպինը, չի տալիս Վիտալի-Մորենի ռեակցիան: 

Խմբակային և մասնավոր ռեակցիաների համակցումը, հաշվի առնելով բոլոր 

ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները թույլ են տալիս վստահորեն հաստատել 

տվյալ դեղի ինքնությունը: 

 

Անօրգանական միացությունների ֆունկցիոնալ վերլուծություն 

Անօրգանական միացությունները հանդիսանում են ինչպես ինքնուրույն 

դեղաբանական ազդեցությամբ միացություններ` մագնեզիումի սուլֆատ, կալիումի 

յոդիդ, կալցիումի քլորիդ, բորաթթու և այլն, այլ նաև մտնում են տարբեր օրգանական 

դեղերի բաղադրության մեջ: Օրինակ՝ շատ դեղեր թողարկվում և կիրառվում են 

համապատասխան աղերի տեսքով` բենզիլպենիցիլինի նատրիումական, կալիումական 

աղերը, թիամին քլորիդը և բրոմիդը, կոդեինի ֆոսֆատը և այլն: Անօրգանական 

միացությունների իսկության հաստատումը դեղագիտական անալիզում հիմնված է 

նրանց բաղադրության մեջ մտնող անիոնների և կատիոնների հայտնաբերման վրա: 

Ստացված արդյունքների և օգտագործվող մեթոդների տեսանկյունից այդ եղանակները 

կարելի է բաժանել` 

1. նստեցման ռեակցիաներ` կալիումի նստեցումը գինեթթվով, բարիումի 

սուլֆատի առաջացումը, հալոգենների որոշումը արծաթի նիտրատով և այլն 

2. օքսիդա-վերականգնաման ռեակցիաներ` բրոմիդ և յոդիդ իոնների 

օքսիդացումը քլորով, պղնձի և արծաթի վերականգնումը մինչև ազատ մետաղներ 

3. քայքայման ռեակցիաներ, որոնք հաճախ ուղեկցվում են գազային նյութերի 

առաջացմամբ, որոնք կարելի է հայտնաբերել հոտով` ամոնիումի իոնները, հիմնային 

միջավայում տաքացնելիս անջատում են ամոնիակ, հանքային թթուների ազդցության 

տակ կարբոնատները, հիդրոկարբոնատները անջատում են ածխաթթու գազ, սուլֆիտ 

իոնները` նույն պայմաններում անջատում են ծծմբի դիօքսիդ 
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4. փոփոխություններ, որոնք տեղի են ունենում տաքացման կամ շիկացման 

ժամանակ`ցինկի աղերը կոբալտի նիտրատի հետ շիկացնելիս առաջացնում են կանաչ 

հալույթ (Ռենեյի կանաչ) 

5.  որոշ էլեմենտների և էլեմենտ-օրգանական միացությունների իսկությունը 

կարելի է հաստատել անգույն բոցի գունավորմամբ` նատրիումը ներկում է բոցը դեղին, 

կալիումը` մանուշակագույն 

Na+  հայտնաբերումը 

1.քացախաթթվի ներկայությամբ, նատրիումի իոնը նստեցնում են 

ցինկուրանիլացետատով, առաջանում է նատրիումցինկուրանիլացետատի դեղին 

նստվածք, որը չի լուծվում քացախաթթվում, սակայն լուծվում է հանքային թթուներում` 

 

2. նատրիումի աղերը անգույն բոցը ներկում են դեղին  

K+      հայտնաբերումը 

1. Կալիումի աղերը գինեթթվի հետ առաջացնում են կալիումական թթու աղի 

սպիտակ բյուրեղական նստվածք, որը չի լուծվում քացախաթթվում, նստվածքի 

ձևավորմանը նպաստում է 95% սպիրտի ավելացումը, թափահարումը և սառեցումը ` 

 

2. նատրիումի հեքսանիտրոկոբալտի հետ կալիումի իոնները առաջացնում են 

հեքսանիտրոկոբալտի դեղին նստվածք` 

 

3. կալիումի իոնները անգույն բոցը ներկում են մանուշակագույն, իսկ կապույտ 

ապակու միջով նայելիս, բոցը ստանում է պուրպուր-կարմիր գունավորում  

Ca2+ հայտնաբերումը 

1. կալցիումի աղերի լուծույթները ամոնիումի օքսալատի հետ առաջացնում են 

սպիտակ նստվածք, որը չի լուծվում քացախաթթվում, սակայն լուծվում է հանքային 

թթուներում` 
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2. քլորաջրածնական թթվով թրջված կալցիումի աղերը, ներկում են կրակայրիչի 

անգույն բոցը աղյուսա-կարմիր գույն 

Mg2+ հայտնաբերումը 

1. մագնեզիումի աղերը նատրիումի ֆոսաֆատի հետ, ամոնիումի քլորիդի 

ներկայությամբ առաջացնում են մագնեզիում-ամոնիում ֆոսֆատի սպիտակ 

բյուրեղական նստվածք, որը լուծվում է քացախաթթվում` 

 

ֆոսֆատ իոնը ևս կարելի է հայտնաբերել այս եղանակով 

2. մագնեզիումի իոնները կարբոնատների լուծույթների հետ առաջացնում են 

մագնեզիումի հիմնային կարբոնատի սպիտակ նստվածք` 

 

Zn2+ հայտնաբերումը 

1. ցինկի աղերի լուծույթները սուլֆիդ իոնի հետ առաջացնում են ցինկի սուլֆիդի 

սպիտակ նստվածք, որը հեշտությամբ լուծվում է նոսր աղաթթվում և չի լուծվում 

քացախաթթվում` 

 

2. կալիումի հեքսացիանոֆերրատի (II) հետ ցինկի իոնն առաջացնում է ցինկ 

կալիում հեքսացիանոֆերրատի (II) սպիտակ դոնդողանման նստվածք, որը չի լուծվում 

նոսր աղաթթվում` 

 

3. ցինկի իոնները կարելի է նստեցնել ամոնիումի հիդրօքսիդով, առաջացած 

նստվածքը լուծվում է ռեակտիվի ավելցուկում 

 

Fe2+ հայտնաբերումը 
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1. կալիումի հեքսացիանոֆերատի (III) հետ Fe2+ իոնները առաջացնում են երկաթի 

(II)  հեքսացիանոֆերատի (III) կապույտ նստվածք, որը չի լուծվում հանքային 

թթուներում, իսկ հիմնային միջավայրում քայքայվում է երկաթի (II) հիդրօքսիդի 

առաջացմամբ ` 

 

Fe3+ հայտնաբերումը 

1. կալիումի հեքսացիանոֆերատի (II) հետ Fe3+ իոնները առաջացնում են բեռլինյան 

լազուրի կապույտ նստվածք` 

 

2. թիոցիանատների (ռոդանիտ իոնների) հետ երկաթի (III) աղերի լուծույթները 

առաջացնում են կարմիր գույնի արգասիքներ` 

 

3. սուլֆիդների հետ երկաթի (III) աղերը չեզոք կամ թույլ հիմնային միջավայրում 

առաջացնում են սև նստվածք` 

 

Ba2+ հայտնաբերումը 

1. ամենաբնորոշ ռեակցիաներից մեկը հանդիսանում է սպիտակ նստվածքի 

առաջացումը սուլֆատ իոնների հետ` 

 

2. նմանատիպ ռեակցիա է ընդհանում նաև սուլֆիտ իոնների հետ 

 

Cu2+ հայտնաբերումը 

1. Cu2+ կարելի է նստեցնել ամոնիումի հիդրօքսիդով, առաջացած նստվածքը 

լուծվում է ռեակտիվի ավելցուկում 

 

2. Cu2+ կարելի է վերականգնել աղերի և օքսիդների լուծույթներից մինչև ազատ 

մետաղ` 
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Ag+ հայտնաբերումը 

1.  Ag+ կարելի է վերականգնել աղերի և օքսիդների լուծույթներից մինչև ազատ 

մետաղ` 

 

2. ամոնիումի հիդրօքսիդի հետ փոխազդեցություն, առաջացած նստվածքը 

լուծվում է ռեակտիվի ավելցուկում` 

 

3. արծաթի աղերը նստվածքներ են առաջացնում հալոգենիդների հետ` քլորիդներ, 

բրոմիդներ, յոդիդներ, ազոտական թթվի ներկայությամբ: Առաջացած արծաթի 

հալոգենիդները տարբերվում են գույներով և ամոնիակում լուծվելու հատկությամբ 

 

4. Ag+ փոխազդում են նաև ֆոսֆատ իոնների հետ, առաջացնելով դեղին նստվածք` 

 

5. Արսենիտ և արսենատ իոնների հետ նույնպես առաջացնում են նստվածքներ` 

 

Cl- հայտնաբերումը 

1. արծաթի նիտրատի հետ առաջացնում են սպիտակ շոռանման նստվածք, որը չի 

լուծվում ազոտական թթվում բայց լուծվում է  ամոնիակում` 
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J- հայտնաբերումը 

1. արծաթի նիտրատի հետ առաջացնում են դեղին շոռանման նստվածք, որը չի 

լուծվում ամոնիակում 

 

2. յոդիդները ունեն արտահայտված վերականգնիչ հատկություններ, այդ 

պատճառով թույլ օքսիդիչները անջատում են մոլեկուլյառ յոդը յոդիդների 

լուծույթներից: Անջատված յոդը ներկում է օսլան կապույտ, իսկ յոդով քլորոֆորմային 

շերտը ունի մանուշակագույն գունավորում` 

 

օքսիդիչի ընտրությունը և նրա կոնցենտրացիան ունեն որոշիչ նշանակություն, 

քանի որ ուժեղ օքսիդիչները յոդիդներին վերածում են անգույն հիպոյոդիդների (IO-) 

կամ յոդատների  (IO3-): ՊՖ առաջարկում է որպես օքսիդիչ օգտագործել երկաթի (III) 

քլորիդը կամ նատրիումի նիտրիտը: ՊՖ առաջարկում է նաև խիտ ծծմբական թթուն, 

որպես օքսիդիչ, որի ազդեցությունից յոդիդներից անջատվում է յոդի մանուշակագույն 

գոլորշին: 

Br- հայտնաբերումը 

1. արծաթի նիտրատի հետ առաջացնում են դեղին շոռանման նստվածք, որը չի 

լուծվում ազոտական թթվում և դժվար է լուծվում ամոնիակում՝ 

 

2. բրոմիդ իոնը կարելի է հաստատել բրոմի անջատման ռեակցիայով, թթվային 

միջավայրում քլորամինի հետ փոխազդեցությունից տեղի ունեցող օքսիդա-

վերականգնաման ռեակցիայի հետևանքով, անջատված մոլեկուլյառ բրոմը կարելի  է 

կորզել քլորոֆորմով, քլորոֆորմայի շերտը ներկվում է գորշ-դեղին` 
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F- հայտնաբերումը 

1. ֆտորիդ իոնները կարելի է բացահայտել կալցիումի քլորիդի հետ նստեցման 

ռեակցիայով՝ 

 

2. ֆտորիդ իոնները գունազրկում են երկաթի ռոդանիտի(թիոցիանատ (III)( 

կարմիր գունավորումը՝ 

 

3. հայտնաբերումը կարելի է իրականացնել նաև ալիզարինի սպիրտային 

լուծույթով, որը նախապես խառնում են ցիրկոնիումի նիտրատի լուծույթի հետ: 

Ցիրկոնիումի լուծելի աղերը ալիզարինի հետ առաջացնում են կարմրա-

մանուշակագույն կոմպլեքսներ, որի ավելացումը ֆտորիդ իոն պարունակող լուծույթին 

հանգեցնում է ցիրկոնիումի ֆտորիդի լուծելի կոմպլեքսի առաջացմանը: Կարմրա-

մանուշակագույն գունավորումը այդ դեպքում անցնում է դեղինի, ազատ ալիզարինի 

անջատման հետևանքով: 

 

CO32-, HCO3- հայտնաբերումը 

1. հանքային թթուների ազդեցության տակ անջատում են ածխածնի երկօքսիդ 

(անջատվում են պղպջակներ), այն կրաջրով անցկացնելիս անջատվում է կալցիումի 

կարբոնատի նստվածք 
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2. մագնեզիումի սուլֆատի հետ կարբոնատները առաջացնում են սպիտակ 

նստվածք(տես մագնեզիումը), հիդրոկարբոնատները այս ռեակցիան տալիս են միայն 

եռացնելուց հետո (տես նախորդը): 

NO3- ,NO2- հայտնաբերումը 

1. նիտրատ և նիտրիտ իոնները հայտնաբերում են դիֆենիլամինի օքսիդացման 

ռեակցիայով՝ խիտ ծծմբական թթվի ներկայությամբ, մինչև դիֆենիլ բենզիդին, հետո 

մինչև դիֆենիլդիֆենոքինոնդիիմին (կապույտ գունավորում) ՝ 

 

2.նիտրիտ իոնները ի տարբերություն նիտրատների գունազրկում են կալիումի 

պերմանգանատի լուծույթը (շնորհիվ վերականգնիչ հատկությունների), խիտ ծծմբական 

թթվի ներկայությամբ: 

 

3.նիտրիտ իոնները, թթուների ազդեցության տակ անջատում են ազոտի օքսիդներ, 

ազոտի դիօքսիդը ունի կարմրագորշ գունավորում՝ 

 

4.նիտրատները կարելի է հայտնաբերել խիտ ծծմբական թթվի ներկայությամբ  

մետաղական պղնձի հետ փոխազդելիս, կարմրագորշ ազոտի դիօքսիդի անջատմամբ:  

 

5.անտիպիրինի հետ փոխազդելիս, նիտրիտները առաջացնում են 

նիտրոզոանտիպիրին (տեղակալված արգասիք), որը ունի կանաչ գունավորում՝ 
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SO42-SO32- հայտնաբերումը 

1. թթուների ազդեցության տակ սուլֆիտ իոնները առաջացնում են ծծմբի դիօքսիդ 

(սուր հոտ)՝ 

 

2. բարիումի հետ առաջացնում են սպիտակ նստվածք, բարիումի սուլֆիտը ի 

տարբերություն սուլֆատի լուծվում է քլորաջրածնական թթվում: 

 

PO43- հայտնաբերումը 

1. կարելի է հայտնաբերել մագնեզիալ խարնուրդով(տես մագնեզիումը)՛ 

2. արծաթի նիտրատի հետ առաջացնում է դեղին նստվածք 

3. ամոնիումի մոլիբդատի հետ, նոսր ազոտական թթվի ներկայությամբ, 

տաքացման պայմաններում առաջացնում են ամոնիումի ֆոսֆորմոլիբդատի դեղին 

նստվածք 
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2.2.Էլեմենտ-օրգանական միացությունների անալիզ 

 

Քանի որ էլեմենտ-օրգանական միացություններում ատոմները հիմնականում 

միացված են կովալենտ կապերով, ապա այդպիսի միացությունների անալիզի 

հիմնական նախապայմանը հանդիսանում է նրանց հանքայնացումը 

(միներալիզացիան), նախքան անալիզի անցկացումը: Այս դեպքում տեղի է ունենում 

օրգանական մոլեկուլի լրիվ կամ մասնակի քայքայում` ածխածնի երկօքսիդի և ջրի 

առաջացմամբ, իսկ մյուս էլեմենտները առաջացնում են համապատասխան իոններ: 

Վերջիններիս իսկությունը հաստատվում է վերը քննարկված եղանակներով: 

Ծծումբը հայտնաբերում են կամ նրա լրիվ վերականգնմամբ մինչև սուլֆիդ իոններ, 

կամ օքսիդացմամբ մինչև սուլֆատ իոններ: Սուլֆիդի առաջացում տեղի է ունենում 

թիոեթերային կամ թիոկետոնային խմբեր (սուլֆանիլամիդներ, թիամին, 

մեթիլթիոուրացիլ) պարունակող միացություններից, 10% NaOH հետ տաքացնելիս՝ 

 

օրգանական միացությունների վերականգնումից առաջացած նատրիումի 

սուլֆիդը կարելի  է հայտնաբերել նատրիումի նիտրոպրուսիդի հետ գունավոր 

ռեակցիայով (կարմրամանուշակագույն գունավորում), կապարի հետ 

փոխազդեցությամբ (սև նստվածք) կամ ծծմբաջրածնի անջատմամբ, թթվային  

միջավայրում: Վերջինս կարելի է հայտնաբերել հոտով (նեխած ձվի հոտ) կամ 

անջատման պահին փորձանոթի բերանը ծածկում են կապարի ացետատով նախապես 

թրջված ֆիլտրի թղթով, որը սևանում է` 

 

 

Օրգանական ծծմբի օքսիդացումը կարելի է իրականացնել խիտ ազոտական թթվով 

կամ կալիումի (նատրիումի) նիտրատի և կարբոնատի խառնուրդի հետ հալելիս, 

առաջացած սուլֆատ իոնը որոշում են համապատասխան եղանակով (բարիումի 

քլորիդ): 

S2-   + Pb2+ PbS
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Ֆոսֆոր պարունակող միացությունները միներալիզացիայի են ենթարկում խիտ 

ազոտական և ծծմբական թթուների խառնուրդով, առաջացած ֆոսֆատ իոնը որոշում են 

համապատասխան եղանակով (տես ֆոսֆատ իոնի հայտնաբերումը): 

 

Հալոգեն պարունակող միացություններ 

Բելշտեյնի նմուշ 

Բելշտեյնի նմուշը կիրառվում է օրգանական միացություններում հալոգենի 

առկայության հաստատման համար: Պրեպարատը պղնձե լարի վրա շիկացնելիս` բոցը 

ներկվում է կանաչ (պղնձի հալիդներ): Ազոտական թթվով մշակված 10-12 սմ 

երկարությամբ պղնձե լարը լվանում են թորած ջրով, շիկացնում են սպիրտայրոցի վրա 

մինչև բոցի անգունացումը: Սառեցնելուց հետո լարի ականջիկով վերցնում են 3-5 մգ 

նյութ և նորից այրում:  Եթե սպիրտայրոցի բոցը ներկվում է կանաչ, կարելի է 

եզրակացնել, որ տվյալ միացության մեջ առկա է հալոգեն: Դրա բացակայության 

դեպքում բոցի գունավորում չի առաջանում: Բելշտեյնի փորձի դրական արդյունքի 

դեպքում, միացության մոլեկուլում կոնկրետ հալոգենի` քլորի, բրոմի, յոդի որոշման 

համար, հանքայնացնում են տվյալ միացությունը և առաջացած հալոգենիդները որոշում 

հայտնի եղանակներով: 

Հալոգենի ատոմներ պարունակող միացությունների միներալիզացիայի 

ճանապարհները հեևյալն են` 

1. ցինկի փոշու ազդեցությամբ թթվային կամ հիմնային միջավայրում առաջանում 

են հալոգենիդներ   

 

2.Օդի ներկայությամբ նյութի այրման մեթոդը կիրառվում է հալոգենների (քլոր, 

բրոմ, յոդ, ֆտոր), ինչպես նաև ծծմբի և ֆոսֆորի որոշման համար: Մեթոդի էությունը 

կայանում է թթվածնի ներկայությամբ, մոլեկուլի քայքայումից առաջացած 

արգասիքների կլանող հեղուկի մեջ լուծման և լուծույթում դրանց հետագա 

հայտնաբերման մեջ: 
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3.Մետաղական նատրիումի հետ հալում: Որոշ հալոգեններ կարելի է 

հայտնաբերել համապատասխան անալիտիկ ռեակցիաններով` մետաղական 

նատրիումի հետ հալելիս, մոլեկուլի օրգանական մասի քայքաքյումից հետո: 

 

Ֆտոր պարունակող միացությունների միներալիզացիա  

1)  Մետաղական նատրիումի հետ հալում  

2)  Փորձանոթում թթվածնի հետ այրում  

       Քլոր և բրոմ պարունակող միացությունների միներալիզացիա 

1)  Տաքացում բյուրեղական նատրիումի հիդրոկարբոնատի հետ  

2) Նատրիումի հիդրօքսիդի ջրային (լևոմիցետին) կամ սպիրտային (քլորէթիլ) 

լուծույթի հետ տաքացում   

З) Վերականգնում ցինկի փոշու հետ թթվային կամ հիմնային միջավայրում 

տաքացման պայմաններում (բրոմկամֆորա): 

4)  Փորձանոթում թթվածնի հետ այրում. 

Յոդ պարունակող միացությունների միներալիզացիա  

1)Բյուրեղական պրեպարատի տաքացում չոր փորձանոթում (նկատվում է յոդի 

մանուշակագույն գոլորշիների անջատում)  

2)Խիտ ծծմբական թթվի հետ տաքացում   

 

 Նկատվում է յոդի մանուշակագույն գոլորշիներ կամ քլորոֆորմային շերտը 

ներկվում է  մանուշակագույն  

3)Կարելի է նաև կիրառել կալիումի նիտրատի և նատրիումի կարբոնատի 

խառնուրդի հետ ձուլման եղանակը: 

 

4)Փորձանոթում թթվածնի հետ այրում 

3) Արծաթի նիտրատի սպիրտային լուծույթի հետ տաքացում  
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2.3.Օրգանական դեղերի նույնականացում  

 

Ինչպես հայտնի է, դեղերի գերակշռող մասը հանդիսանում են օրգանական 

միացություններ, ամենապարզ կառուցվածքով ներկայացուցիչներից (սպիրտներ, 

կարբոնաթթուներ, ամինաթթուներ) մինչև բարդ մակրոմոլեկուլներ (պեպտիդներ, 

սպիտակուցներ): Այդպիսի միացությունների հայտնաբերման հիմքում ընկած է 

ֆունկցիոնալ վերլուծությունը` օրգանական մոլեկուլում պարունակվող տարբեր 

ֆունկցիոնալ խմբերի հայտնաբերումը: Զարմանալի չէ, որ մեթոդների 

մեծամասնությունը հանդիսանում են ընդհանուր բոլոր այն միացությունների համար, 

որոնք պարունակում են համապատասխան ֆունկցիոնալ խումբը: Օրինակ` ֆենոլային 

հիդրօքսիլ խումբը հայտնաբերվում է եռարժեք երկաթի աղերով անկախ այն 

հանգամանքից, թե որ միացության կառուցվածքում է այն պարունակվում, միակ 

պայմանը այն է, որպիսի այդ հիդրօքսիլ խումբը լինի ազատ, եթե այն տեղակալված է, 

ապա այս ռեակցիան հնարավոր է իրականացնել միայն որոշ փոխարկումներից հետո, 

ինչի մասին անպայման նշվում է վերլուծման եղանակում: 

Դեղագիտական անալիզում օգտագործվում են օրգանական միացությունների 

հայտնաբերման տարբեր քիմիական ռեակցիաներ, որոնց հետևանքով առաջանում է 

անալիտիկ արդյունք (նստվածքի առաջացում, գազի անջատում, լուծույթի գունավորում 

և այլն): Հնարավոր է նաև ստացված արգասիքների ֆիզիկական հաստատունների 

որոշում (նստվածքի հալման ջերմաստիճանի որոշում, լուսագունաչափություն): Հարկ է 

նշել, որ այս ռեակցիաները կարող են օգտագործվել նաև քանակական որոշման 

ժամանակ, օրինակ որոշ գունավոր արգասիքները հնարավոր է որոշել 

լուսագունաչափությամբ (դիազոներկերը) կամ կշռային (գռավիմետրիկ) եղանակով 

(նստվածքի կշռում): 

Ֆունկցիոնալ անալիզում կիրառվող ռեակցիաներն են`  

Նիտրացման ռեակցիա  

Ազոտական թթվի ազդեցությամբ տեղի է ունենում արոմատիկ օղակի նիտրացում 

և առաջանում են արոմատիկ շարքի դեղին գույնի մոնո-, դի- և տրինիտրո ածանցյալներ 

(օրթո և պարա դիրքերում):  
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Կալիումի, նատրիումի հիդրօքսիդների ազդեցությամբ նիտրացված արգասիքներն 

առաջացնում են գունավոր աղեր (եթե միացությունը արդեն պարունակում է նիտրո 

խումբ իր կառուցվածքում ապա կարող է տալ այս ռեակցիան առանց նախնական 

նիտրացման):  

 

 

Տրոպաթթվի ածանցյալների (ատրոպին) թթվային հիդրոլիզի արդյունքում 

առաջացած  տրոպաթթվի նիտրացման պրոցեսն ընկած է Վիտալի-Մորենի ռեակցիայի 

հիմքում (առաջանում է տրինիտրոմիացություն): Կալիումի հիդրօքսիդի ազդեցությամբ 

առաջանում է մանուշակագույն խինոիդային միացություն:  

 

 

Վիտալի-Մորենի ռեակցիայի իրականացման համար անհրաժեշտ է, որ 

միացությունը ունենա արոմատիկ օղակ, նրանում տեղակալիչ, այդ տեղակալիչի 

նկատմամբ օրթո- և պարա- դիրքերը լինեն ազատ, սակայն ոչ բոլոր միացությունները, 

որոնք բավարարում են այս պայմաններին, տալիս են Վիտալի-Մորենի ռեակցիան: 

Նույն պայմաններում խինոիդային միացության կալիումական աղի առաջացումը 

ընթանում է դիկայինի և բենզիլպենիցիլինի մոտ, և ինչպես նշվեց այս ռեակցիան տալիս 

են ատրոպինի շարքի բոլոր ալկալոիդները, բացի հոմատրոպինից (առաջացած 



44 

 

խինոիդային միացությունը անկայուն է, քանի որ կրկնակի կապը գտվում է հիդրօքսիլ 

խմբի մոտ):  

Նիտրոզացման ռեակցիաներ 

Թթվային միջավայրում երկրորդային ամինները նատրիումի նիտրիտի հետ 

փոխազդելիս առաջացնում են գունավոր նիտրոզոմիացություններ, որոնք ունեն 

ֆլյուորեսցենցիա կամ կայուն հալման ջերմաստիճան:  

 

Օրինակ դիկայինը, ի տարբերություն մյուս տեղային անզգայացնող միջոցների, չի 

տալիս դիազոտացման ռեակցիա նատրիումի նիտրիտի հետ թթվային միջավայրում, 

փոխարենը առաջանում է նիտրոզո միացության սպիտակ, բյուրեղական նստվածք: 

Ֆենոլներն առաջացնում են անգույն կամ կապտականաչ (ֆենոլ), 

կապտամանուշակագույն (ռեզորցին), նիտրոզոմիացություններ, որոնց օքսիդացումից 

առաջանում են ինդոֆենոլներ (մուգ կապույտ գունավորում ունեցող միացություններ):  

 

Այդպիսի ռեակցիայի օրինակ կարող է լինել պարացետամոլից, ինդոֆենոլի 

առաջացման ռեակցիան` 
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Անալիզում ինդոֆենոլները կարող են ծառայել որպես ռեակտիվներ, այստեղ 

արդեն օգտագործում են դրանց վերականգնվելու հատկությունը, ինչի հետևանքով 

վերջիններս գունազրկվում են: Օրինակ՝ ասկորբինաթթվի հայտնաբերման 

ամենաբնորոշ ռեակցիան դա 2,6-դիքլորֆենոլինդոֆենոլյատի գունազրկումն է, որը նաև 

ընկած է  ասկորբինաթթվի քանակական վերլուծման հիմքում` 
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Դիազոտացման և ազոզուգակցման ռեակցիաներ  

Այս ռեակցիաներն օգտագործում են առաջնային արոմատիկ ամինների և 

ֆենոլների նույնականացման համար: Ազոմիացությունները գունավոր (կարմիր, 

շագանակագույն և նարնջագույն) արգասիքներ են, որոնք ստացվում են 2 փուլով`  

1.Դիազոտացում` դիազոնիումային աղի (անգույն) առաջացում առաջնային 

արոմատիկ ամինների և նատրիումի նիտրիտի փոխազդեցությամբ թթվային 

միջավայրում՝  
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2.Ազոզուգակցում (դիազոնիումային աղերի փոխազդեցությունը ֆենոլի կամ 

արոմատիկ ամինների հետ): Միացումը տեղի է ունենում հիդրօքսիլ կամ ամինո խմբի 

նկատմամբ օրթո կամ պարա դիրքերում, բայց ավելի հեշտ ընթանում է պարա դիրքում, 

իսկ եթե այն տեղակալված է որևէ ռադիկալով, միացումը տեղի է ունենում օրթո 

դիրքում:  

 

 

Ֆենոլների (նաֆթոլներ) հետ ազոզուգակցումը տեղի է ունենում թույլ հիմնային 

միջավայրում (рН 9,0-10,0), ամինների հետ`թույլ թթվային միջավայրում: 

Ազոզուգակցման պրոցեսը պայմանավորված է այդ միացություններում առկա 

էլեկտրոդոնոր խմբերով` -ОН և -NH2, որոնք արոմատիկ օղակի օրթո և պարա 

դիրքերում ստեղծում են մասնակի բացասական լիցք: Այդ դիրքերում տեղի է ունենում 

ջրածնի էլեկտրոֆիլ տեղակալում դիազոնիումային կատիոնով և առաջանում է 

դիազոմիացություն(ազոներկ` գունավոր միացություն): 

Ֆենոլների նույնականացման համար, օրինակ տետրացիկլինի, որպես ազդանյութ 

օգտագործում են դիազոնիումային աղը:  

OH

R

+ N RN Cl-
-HCl

OH-

OH

R

N RN

 

Առաջնային արոմատիկ ամինների համար, դիազոտացման ռեակցիայից հետո 

որպես ֆենոլային միացություն հաճախ օգտագործում են β-նաֆթոլի հիմնային լուծույթը: 

Այս դեպքում տեղակալումն ընթանում է օրթո դիրքում` օրինակ սուլֆանիլամիդների 

մոտ:  
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Ազոզուգակցման ռեակցիան կարելի է օգտագործել նաև ֆենոլների բարդ եթերների 

(ֆենիլսալիցիլատ), ացետիլացված առաջնային արոմատիկ ամինների (պարացետամոլ) 

իսկության որոշման համար, միայն հիմնային հիդրոլիզից հետո`  և 

նիտրոմիացությունների (լևոմիցետին) իդենտիֆիկացիայի համար վերականգնումից  

հետո:  

Հալոգենացման ռեակցիաներ  

Օգտագործում են միացման և տեղակալման հալոգենացման ռեակցիաները: 

Օրինակ` չհագեցած միացությունների հայտնաբերումը և որոշումը հիմնված է բրոմի 

միացման ռեակցիաների վրա (բրոմաջրի գունազրկում): 

 

Տեղակալման ձևով ընթացող հալոգենացման ռեակցիաներից է յոդոֆորմային 

նմուշի ռեակցիան, որն օգտագործվում է էթիլ սպիրտի և էթօքսի խումբ պարունակող 

միացությունների (անեսթեզին) նույնակնացման համար:  

Հիմնային միջավայրում էթանոլի և յոդի տաքացումից առաջանում է յոդոֆորմ, 

բնորոշ հոտով, և աստիճանաբար առաջանում է յոդոֆորմի դեղին նստվածք: Այս 

ռեակցիան տալիս են նաև կետոնները և օքսիթթուները:  

 

Որպես էլեկտրոֆիլ տեղակալման ռեակցիաներ, բրոմացման և յոդացման 

ռեակցիաներն օգտագործում են ֆենոլների և առաջնային արոմատիկ ամինների 

հայտնաբերման համար: Մոլեկուլում առաջին կարգի տեղակալիչների առկայության 

դեպքում (օքսի կամ ամինո խումբ) առաջանում է տրիբրոմֆենոլ կամ 

տրիբրոմանիլին(սպիտակ նստվածք): 
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Նմանատիպ ձևով առաջանում են նաև տրիյոդածանցյալներ: Ֆենոլի կամ անիլինի 

մոլեկուլում պարա կամ օրթո դիրքերում ռադիկալների առկայության դեպքում 

առաջանում են մոնո- կամ դիհալոգենածանցյալներ:  

 

Կարբոնիլ խումբ պարունակող միացությունների  

կոնդենսացման ռեակցիաները 

Ալդեհիդների և կետոնների համար բնորոշ են կոնդենսացման ռեակցիաներ 

առաջնային ամինների հետ, ինչը կիրառվում է վերը նշված ֆունկցիոնալ խմբեր 

պարունակող օրգանական միացությունների իսկության որոշման համար, ռեակցիան 

ընդհանում է հետևյալ սխեմայով 

 

Որպես ռեակտիվներ օգտագործում են հիդրօքսիլամինը, ֆենիլհիդրազինը և 

սեմիկարբազը 

 

Ալդեհիդների և առաջնային ամինների կոնդենսացման արգասիքները` Շիֆֆի 

հիմքերը, սովորաբար ունեն կարմիր, դեղին կամ նարնջագույն գունավորում 
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այս ռեակցիան ընկած է լիգնինային նմուշի հիմքում, որի ժամանակ առաջնային 

ամինները փոխազդում են անորակ թղթում պարունակվող լիգնինի հետ (այս ռեակցիան 

ընկած է սուլֆանիլամիդների էքսպրես անալիզի հիմքում)` 

 

Մեկ այլ արոմատիկ ալդեհիդ` վանիլինը ևս կարելի է օգտագործել առաջնային 

ամինախումբ պարունակող միացությունների հայտնաբերման համար, ինչպես նաև 

ինքը կարող է հանդիսանալ պրեպարատի բաղադրիչ մաս և հիդրոլիզից հետո 

հայտնաբերվել որևէ առաջնային ամինով, ինչպես օրինակ ֆտիվազիդի մոտ: 

Կետոնային խումբ պարունակող միացությունները, օրինակ ստերոիդային 

հորմոնները, առաջացնում են համապատասխան հիդրազոններ կամ կետօքսիմներ` 

NH2-NH2 + CO NH2-N C

 

 

հիդրազոնները և կետօքսիմները, սպիտակ ջրում չլուծվող միացություններ են, 

հաստատուն հալման ջերմաստիճանով: Այս հատկությունը ևս կարելի է օգտագործել 

դեղի իդենտիֆիկացման համար: 

Ալդեհիդների մասնակցությամբ օքսիդացիոն կոնդեսացումը ընկած է մի շարք 

կարևորագույն ռեակցիաների հիմքում, որոնք լայնորեն կիրառվում են դեղագիտական 

անալիզում` նինհիդրինի ռեակցիան, մուրեքսիդային նմուշի ռեակցիան և այլն: 

 

 



50 

 

Նինհիդրինի ռեակցիան հանդիսանում է α-ամինաթթուների, իմինաթթուների և 

պոլիպեպտիդների (բայց ոչ սպիտակուցների) խմբակային որոշման եղանակ: 

Նինհիդրինի վերականգնված ձևը փոխազդում է այդ միացությունների օքսիդացումից 

առաջացած ամոնյակի և չփոխազդած օքսիդացված ձևի հետ, առաջացնելով 

կոնդենսացված արգասիք, որի ունի կապտա-մանուշակագույն գունավորում: 

Ֆենոլների հետ կոնդեսացում. Ինչպես նշվեց, ալդեհիդները կարող են 

կոնդենսացված արգասիքներ առաջացնել մի շարք միացությունների հետ: Մյուս 

կարևոր նշանակություն ունեցող ռեակցիան դա կոնդենսացումն է ֆենոլների հետ, որի 

արդյունքում առաջանում են արիլմետանային ներկանյութեր (խինոիդային 

կառուցվածք), որոնց ընդհանուր բանաձևն է`   

 

 

Այդ միացություններկ գույնը, ինչպես նաև ռեակցիայի զգայունությունը կախված 

են ալդեհիդի և ռեագենտի կառուցվածքից: Շատ զգայուն և ընտրողական հանդիսանում 

է ֆորմալդեհիդի փոխազդեցությունը քրոմատրոպաթթվի հետ:  

 

Ենթադրվում է որ, քրոմատրոպաթթվի երկու մոլեկուլ միանում են իրար 

մեթիլենայի կամրջակի միջոցով, իսկ կոնդենսացման արդյունքում առաջացած 

արգասիքը օքսիդանում է, առաջացնելով մանուշակագույն պարա-խինոիդային 
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միացություն: Նմանատիպ ռեակցիա տեղի է ունենում նաև սալիցիլաթթվի և 

ֆորմալդեհիդի փոխազդեցությունից: Առաջանում է մեթիլեն-բիս-սալիցիլաթթու, որի 

հետագա օքսիդացումը բերում է կարմիր գույնի պարա-խինոիդային կառուցվածքի 

առաջամանը` 

 

 

 

երկու դեպքում էլ ծծմբական թթուն երկակի դեր է կատարում` դեհիդրատացնող 

ագենտի (առաջին փուլում) և օքսիդիչի (երկրորդ փուլում): Այս ռեակցիաները կիրառում 

են այն բոլոր պրեպարատների վերլուծման համար, որոնց քայքայումից առաջանում է 

ֆորմալդեհիդ (հեքսամեթիլենտետրամին, անալգին, նիկոդին, դիքլորթիազիդ և այլն), 

ինչպես նաև այն միացությունների, որոնք իրենց կառուցվածքում պարունակում են 

սալիցիլաթթու: Առավել ակտիվ ալդեհիդների հետ (ֆորմալդեհիդ) նմանատիպ 

ռեակցիայով կարելի է նաև հայտնաբերել մորֆինը, կոդեինը, բարբիտուրատները, 

պապավերինը: 

Կոնդեսացման ռեակցիաներին են պատկանում նաև ռեզորցինի 

փոխազդեցությունը ֆտալաթթվի անհիդրիդի հետ, որի արդյունքում առաջանում է 

ֆլյուորեսցենցիա`  
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Օրինակ` այսպես կարելի է հայտնաբերել ֆտալազոլի հիդրոլիզից առաջացած 

ֆտալթթուն: 

Գլուտամինաթթուն տաքացման ժամանակ դեհիդրատացվում է առաջացնելով, 

պիրրոլիդոնկարբոնաթթու, որը կոնդենսանալով ռեզորցինի հետ առաջացնում է 

միացություն, որը ամոնյակի լուծույթում ստանում է կարմրա-մանուշակագույն 

գունավորում, կանաչ ֆլյուորեսցենցիայով` 
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Ֆենոլների կոնդենսացումը 4-ամինաանտիպիրինի հետ 

Սա հանդիսանում է ֆենոլների հայտնաբերման յուրահատուկ եղանակ, շատ 

զգայուն ռեակցիայ է և կարելի է նրան կիրառել նույնիսկ ֆենոլների շատ փոքր 

կոնցենտրացիաների հայտնաբերման համար (մաքրության որոշում), այս ռեակցիան 

նաև ընկած է ֆենոլների լուսագունաչափական եղանակով քանակական 

հայտնաբերման հիմքում: 5-ամինոանտիպիրինը հիմնային օքսիդիչների 

ներկայությամբ կոնդենսացված անտիպիրինային ներկեր է առաջացնում  ֆենոլների 

հետ` 
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Էսթերացման, ացիլացման և հիդրոլիզի ռեակցիաներ 

Սպիրտերի և կարբոնաթթուների իսկության հաստատման համար լայնորեն 

կիրառում են էսթերացման, իսկ բարդ էսթերների նույնականացման համար` նրա 

հակառակ պրոցեսի, հիդրոլիզի ռեակցիաները: 

 

Բարդ եթերնենի ստացումը իրականացնում են դեհիդրատացնող նյութերի 

առկայությամբ (խիտ ծծմբական թթու), իսկ հիդրոլիզի ռեակցիաները՝ հիմնային կամ 

թթվային միջավայրում: Էսթերացման պրոցեսի նման է նաև ամինաածանցյալների 

ացիլացումը` 

 

Կարելի է իրականացնել նաև հակառակ` հիդրոլիզի պրոցեսը: 

Էսթերացման, ացիլացման և հիդրոլիզի հետևանքով առաջացած արգասիքները 

կարելի է որոշել անալիտիկ արդյունքներով (գույն, հոտ, գազի կամ նստվածքի 

առաջացում, նստվածքի հալման ջերմաստիճանով և այլն): Օրինակ` լևոմիցետինի 

ստեարատի թթվային հիդրոլիզից, տաքացման պայմաններում, խիտ աղաթթվի 
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ներկայութամբ, անջատված ստեարինաթթուն, յուղային կաթիլների տեսքով 

բարձրանում է լուծույթի մակերեսին և սառելուց պնդանում է`  

 

  

 

Շատ լայն կիրառում ունի օրինակ էթիլացետատի առաջացման ռեակցիան, 

ստացված էսթերը ունի յուրահատուկ, հաճելի մրգային հոտ: Էթիլացետատ 

առաջացնում են այն օրգանական միացությունները, որոնց հիդրոլիզի արդյունքում 

առաջանում են էթանոլ (անեսթեզին) կամ քացախաթթու: Այս ռեակցիան հիմնված է 

ցածրատոմ սպիրտերի, մասնավորապես էթանոլի, կարբոնաթթուների հետ 

էսթերացվելու հատկություն վրա,  

 

Բարդ եթերային, լակտոնային, լակտամային, ամիդային, իմիդային խմբեր 

պարունակող միացությունների ընդհանուր հայտնաբվերման ռեակցիա է հանդիսանում 

հիդրօքսամային նմուշի ռեակցիան (հիդրոքսամթթուների առաջացում), 

հիդրօքսիլամինի հիդրոքլորիդի հիմնային լուծույթի հետ` 

 

ստացված հիդրօքսմաթթուները, փոխազդելով ծանր մետաղների, հատկապես երկաթի 

(III) և պղձի (П) իոնների հետ, առաջացնում են գունավոր հիդրոքսամատներ` 
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Ամիդների քայքայման ռեակցիաները 

Ռեակցիան ընդհանում է հիմքերի լուծույթներում տաքացման պայմաններում, 

ամոնիակի կամ ալկիլամինների առաջացմամբ, որոնք ունեն բնորոշ հոտ, օրինակ 

պիրացետամի տաքացումից, նատրիումի հիդրօքսիդի հետ առաջանում է ամոնյակ` 

 

Երկրորդային, երրորդային և չորրորդային ամինները նույն պայմաններում 

առաջացնում են համպատասխանաբար մեթիլամին, դիմեթիլամին կամ 

տրիմեթիլամին, օրինակ՝ նեոստիգմինը հիմքի հետ տաքացնելիս անջատում է 

դիմեթիլամին` 

 

Նշված քիմիական ռեակցիաները օգտագործում են առաջնային ամոնիումային 

հիմքերի, հետորոցիկլիկ կամ արոմատիկ թթուների, ուրետանի ածանցյալների 

իսկության հաստատման համար: 

Ուրետանի ածանցյալները հիմքերի ազդեցության տակ առաջացնում են սպիրտ, 

ամոնյակ և նատրիումի կարբոնատ` 
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Ցիկլիկ և ացիկլիկ ուրեիդները, սուլֆոթթուների ալկիլուրեիդները, գուանիդինի և 

սեմիկարբազոնի ածանցյալները, որոնք պարունակում են ուրեիդային խմբավորում 

հիդրոլզվում են հիմնային միջավայրում անջատում են ամոնյակ: 

Օրինակ` ացիկլիկ ուրեիդները` 

 

ցիկլիկ ուրեիդները (բարբիտուրատներ) 

 

 

գուանիդինի ածանցյալներ (ստրեպտոմիցին, սուլգին) 

 

Այս եղանակը օգտագործում են սուլֆանիլամիդների, բենզոդիազեպինի, պիրիդինի 

ածանցյալների և այլն, իսկության որոշման համար, առաջացնելով տարբեր գույների 

հալույթների առաջացմամբ և յուրահատուկ հոտով գազանման նյութերի անջատմամբ: 

Օքսիդա-վերականգնման ռեակցիաներ 

Հիդրման պրոցեսը, որպես կանոն, իրականացնում են ջրածնով, անջատման 

պահին (աղաթթվի և ցինկի փոշու փոխազդեցության հետևանքով):  Այս ռեակցիան 

կիրառում են չհագեցած միացությունների իսկության հաստատման համար, դարձնելով 

նրանց հագեցած, կամ նիտրոխմբի որոշման համար, վերականգնելով նրանց մինչև 

ամինախումբ (տես լևոմիցետինը)` 

 

Դեղագիտական անալիզում լայնորեն կիրառվում են օքսիդացման ռեակցիաները. 

Առաջնային սպիրտերը նույնականացնում են, հաջորդաբար օքսիդացնելով  նրանց 

մինչև  ալդեհիդներ և կարբոնաթթուներ, որոնք այնուհետև կարելի է հայտնաբերել 
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բնորոշ ռեակցիաներով, օքսիդացման պրոցեսը հիմնականում իրականացնում են ուժեղ 

օքսիդիչներով, քրոմային խառնուրդով, կամ կալիումի պերմանգանատի և ծծմբական 

թթվի խառնուրդով` 

 

Ալդեհիդների վերականգնիչ հատկությունները կարելի է որոշել, արծաթ հայելու 

առաջացման ռեակցիայով՝ 

 

Նմանատիպ պրոցես ընկած է ալդեհիդների և Նեսլերի ազդանյութի 

փոխազդեցության հիմքում ` 

 

Ալդեհիդների օքսիդացման պրոցեսը ընկած է Ֆելինգի ազդանյութի հետ 

փոխազդեցության հիմքում, Ֆելինգի ազդանյութը իրենից ներկայացնում է պղնձի 

սուլֆատի և գինեթթվի կալիում-նատրիումական աղի լուծույթների խառնուրդը, 

ալդեհիդների ներկայությամբ հիմնային միջավայրում տաքացնելիս անջատվում է 

պղնձի օքսիդի կարմիր նստվածքը` 

 

Օրինակ ստրեպտոմիցինը, իր կառուցվածքում պարունակելով ազատ 

ալդեհիդային խումբ, տալիս է վերոհիշյալ ռեակցիաները, սակայն 

դիհիդրոստրեպտոմիցինը այդ ռեակցիաները չի տալիս (առանց նախնական 

հիդրոլիզի), քանի որ ազատ ալդեհիդային խումբ չի պարունակում: 
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Ստրեպտոմիցինի սուլֆատ                        Դիհիդրոստրեպտոմիցինի սուլֆատ                                                                                         

 

Աղագոյացման և կոմպլեքսագոյացման ռեակցիաներ 

Օրգանական թթուների աղերը նույնականացնում են ինչպես կատիոնների 

հայտնաբերման ռեակցիաներով (նատրիում, կալիում, կալցիում) այնպես էլ 

օրգանական թթուների անիոնների` ացետատ-, բենզոատ, սալիցիլատ, տարտրատ-, 

ցիտրատ և այլն, հայտնաբերման ռեակցիաներով: 

Լայն կիրառում ունեն նաև օրգանական` նատրիումական(կալիումական) աղերի 

չեզոքացման ռեակցիաները(նատրիումի բենզոատ, սալիցիլատ) 

 

Ջրում անլուծելի օրգանական թթուները նստում են և նրանց կարելի է որոշել 

հալման ջերմաստիճանով: 

Ջրում անլուծելի կամ գունավոր աղեր ծանր մետաղների հետ առաջացնում են 

մոլեկուլում սպիրտային կամ ֆենոլային հիդրօքսիլ, երկրորդային ամինախումբ կամ 

իմիդային խումբ ունեցող միացությունները: Որպես ռեակտիվ կիրառում են երկաթի 

(III), պղնձի (II), սնդիկի (II), կոբալտի, կապարի, կադմիումի, արծաթի և այլն աղերը: 

Օրինակ մերկապտանները այդ մետաղների աղերի հետ առաջացնում են 

մերկապտիդներ` 

 

1. Երկաթի (III), (II)  աղերը դեղագիտական անալիզում ամենահաճախ կիրառվող 

ռեակտիվներից են:  



59 

 

Ֆենոլների հետ փոխազդելով, այն առաջացնում է երկաթի ֆենօքսիդներ, որոնք 

ունեն կապույտ, մանուշակագույն կամ կարմիր գունավորում: Օրինակ` 

 

 

Երկաթի (III) իոնների հետ գունավոր կոմպլեքսներ առաջացնում են գրեթե բոլոր 

օրգանական միացություները, որոնք պարունակում են ֆենոլային հիդրօքսիլ խումբ: Եթե 

այն կապված է բարդ եթերային խմբի մեջ, ապա ռեակցիան իրականացնում են 

հիդրոլիզից հետո: 

Կախված միջավայրի рН–ից տարբեր գունավորում ունեն երկաթի (III) և 

սալիցիլատ իոնի կոմպլեքսները` 

 

Այդ կոմպլեքսների կառուցվածքը պայմանավորված է ոչ միայն սալիցիլատ իոնի 

հիդրօքսիլ խմբով, այլ նաև կարբօքսիլ խմբով: 

Երկաթի (III) իոնները կարմիր գույնի կոմպլեքսներ են առաջացնում նաև ացետատ 

իոնի հետ` 

 

ինչպես նաև բենզոատ իոնի հետ--առաջացնելով դեղնա-վարդագույն երկաթի բենզոատ` 
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Գունավոր կոմպլեքսային աղեր երկաթի (III), իոնների հետ  առաջացնում են նաև 

գլյուկոնատ, ամինոսալիցիլատ իոնները, ասկորբինաթթուն (երկաթի (II)), պիրազոլոնի, 

8-օքսիխինոլինի, 4-օքսիկումարինի,  ածանցյլաները, ամինոֆենոլները, ֆլավոնորդները: 

CH2OH(CHOH)4-COO-
3  Fe3+

 

O

HO O-

HOHC O

CH2OH

Fe2+

2

 

2. պղնձի (П) կատիոնները գունավոր կոմպլեքսներ են առաջացնում բազմատոմ 

սպիրտերի(գլիցերոլ, ամինասպիրտեր), հետ` 

 

սպիրտային հիդրօքսիլ խմբի, ինչպես նաև երկրորդային ամինախմբի 

առկայությունը, ամինասպիրտերի մոլեկուլում, հնարավորություն են տալիս 

ներկոմպլեքսային միացությունների առաջացման համար` 

 

Ամինաթթուները պղնձի աղերի հետ առաջացնում են մուգ-կապույտ գունավորում 

ունեցող կոմպլեքսային միացություններ` 

 

Տարբեր գունավորում և լուծելիություն ունեցող կոմպլեքսեր են առաջանում նաև 

սուլֆանիլամիդների փոխազդեցությունից պղնձի կատիոնների հետ, որը տեղակալում է 

սուլֆանիլամիդների մոլեկուլում շարժուն ջրածնի ատոմը` 
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Նմանատիպ կոմպլեքսներ սուլֆանիլաթթվի ամիդների հետ առաջացնում են նաև 

այլ ծանր մետաղների իոնները (կոբալտ, արծաթ). 

рН որոշակի պայմաններում պղնձի աղերի հետ գունավոր կոմպլեքսներ են 

առաջացնում նաև բարբիտուրատները կամ հիդրօքսամային թթուները (տես 

հիդրօքսամային ռեակցիան): 

3. Կալցիումի իոնների հետ ցիտրատ իոնները եռացնելիս առաջացնում են 

կալցիումի ցիտրատի սպիտակ նստվածք` 

 

4. Անագի (III) իոնները գունավոր միացություններ են առաջացնում ռետինոլի 

(կապույտ) և էրգոկալցիֆերոլի (նարնջա-դեղին) հետ 

5. Կոբալտի իոնները կալցիումի աղերի ներկայությամբ առաջացնում են կապտա-

մանուշակագուն կոմպեքսներ բարբիտուրատների հետ: 

6. արծաթի աղերը լուծելի միատեղակալված աղեր են առաջացնում 

բարբիտուրատների, պուրինի ածանցյլաների հետ, որը պայմանավորված է նրանց 

մոլեկուլում չտեղակալված իմիդային խմբի առկայությամբ: 

Օրգանական հիմքերի և նրանց աղերի հայտնաբերման ռեակցիաներ 

Մեծ թվով դեղամիջոցներ իրենցից ներկայացնում են օրգանական հիմքեր և դրանց 

աղերը: Նրանց թվին են պատկանում բազմաթիվ ազոտ պարունակող ալիֆատիկ, 

արոմատիկ, հետերոցիկլիկ միացությունները, ինչպես նաև ալկալոիդները, որոշ 

վիտամինները, հորմոնները, հակաբիոտիկները և այս բոլոր նյութերի հայտնաբերման 

համար կիրառվում են 2-ու խումբ ռեակցիաներ`  

1. Այս ռեակցիաները հիմնված են օրգանական հիմքերի նստեցման և կապված 

թթվի հայտնաբերման վրա:  
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Օրգանական հիմքերի և օրգանկան (հիդրոքլորիդներ, սուլֆատներ, ֆոսֆատներ, 

հիդրոբրոմիդներ և այլն) կամ անորգանական  թթուների (տարտրատ, բենզոատ, 

ցիտրատ, գլյուկոնատ և այլն) աղերի [R N]·НА հայտնաբերման ընդհանուր եղանակ է 

հանդիսանում այդ թթուների չեզոքացման ռեակցիան նատրիումի հիդրօքսիդի 

լուծույթով` 

 

Օրգանական հիմքերի մեծամասնությունը այդ դեպքում առաջացնում են նստվածք 

(քանի որ դրանք ջրում չեն լուծվում), ռեակցիայի սպեցիֆիկությունը բարձրացնելու 

նպատակով, օրգանական հիմքը կարելի է կորզել որևէ օրգանական լուծիչով, որում այն 

լավ է լուծվում, այնուհետև նստվածքը չորացնել և որոշել դրա հալման ջերմաստիճանը 

կամ հիմնային ձևը կարելի է հայտնաբերել որևէ գունավոր հայտնի ռեակցիայով: 

Նստվածքի անջատումից հետո, մնացած լուծույթում կարելի է հայտնաբերել 

օրգանական կամ անօրգանական թթվի անիոնը (А) հայտնի եղանակով: 

2. Այս խմբի ռեակցիաները հիմնված են այսպես կոչված նստեցնող և սպեցիֆիկ 

ռեակտիվների օգտագործման վրա: 

ա) Օրգանական հիմքերի և դրանց աղերի հայտնաբերման համար կիրառում են 

ընդհանուր ալկալոիդային/նստեցնող ռեակտիվները:  «Ընդհանուր ալկալոիդային» 

տերմինը այդքան էլ ճիշտ չէ, քանի որ բացի ալկալոիդներից բազմաթիվ նյութեր ևս 

տալիս են դրական արդյունք այս ռեակտիվների հետ, օրինակ շատ ազոտ պարունակող 

օրգանական միացություններ, ըստ երևույթի այս ռեակցիաները հանդիսանում են 

հիմնային ազոտի ատոմի հայտնաբերման եղանակներ: Հայտնի են 200 ավելի 

նստեցման ռեակտիվներ, որոնք օրգանական հինքերի(այդ թվում և ալկալոիդների) հետ 

տալիս են ջրում անլուծելի պարզ կամ բարդ կոմպլեքսային միացություններ:  

Առավել կիրառվող նստեցնող ռեակտիվներն իրենցից ներկայացնում են 

կոմպլեքսային անօրգանական միացություններ և որոշ օրգանական 

միացություններ(տես աղյուսակը): Նստեցման ռեակցիաները կիրառում են այն 

դեղանյութերի իսկության հաստատման համար, որոնք հանդիսանում են օրգանական 

հիմքեր, կամ դրանց աղերը: Ռեակցիայի արդյունքում անջատվում են ամորֆ կամ 

բյուրեղական նստվածքներ. Վերջիններս հաճախ ունենում են որոշակի հալման 

ջերմաստիճան, ինչը նույնպես կարելի է կիրառել որպես իդենտիֆիկացիայի միջոց: 
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Նստեցնող ռեակտիվները դրական արդյունք են տալիս ալիֆատիկ (ամիններ), 

արոմատիկ (պարա-ամինոբենզոյական թթվի ածանցյալներ) և հետերոցիկլիկ 

(պիրազոլոնի, պիրիդինի, խինոլինի, ֆենոթիազինի և այլն) միացությունների հետ: 

բ) Օրգանական հիմքերի և դրանց աղերի հայտնաբերման համար կիրառում են 

նաև ռեակտիվներ որոնք անվանում են հատուկ կամ սեպցիֆիկ ալկալոիդային 

ռեակտիվներ: Դրանց թվին են պատկանում` 

- խիտ ծծմբական թթուն 

- խիտ ազոտական թթուն 

- այդ թթուների խառնուրդը (որը հայտնի է Էրդնմանի ազդանյութ անվան տակ) 

- խիտ ծծմբական թթուն, որը իր մեջ պարունակում է մոլիբդենաթթու (Ֆռեդեյի 

ազդանյութ) 

- խիտ ծծմբական թթուն, որը իր մեջ պարունակում է վանադիումաթթու 

(Մանդելինի ազդանյութ) 

- խիտ ծծմբական թթուն և ֆորմալդեհիդ (Մարկիի ազդանյութ) 

Նշված ռեակտիվների և հիմքերի փոխազդեցության հիմքում ընկած են այնպիսի 

պրոցեսներ ինչպիսիք են օքսիդացումը և կոնդենսացումը: Օքսիդացում տեղի է 

ունենում խիտ ազոտական թթվի, Ֆրեդեյի ազդանյութի, Մանդելինի ազդանյութի 

ազդեցության տակ: Մարկի ազդանյութի ազդեցությունը հիմնված է կոնդենսացման 

պրոցեսների վրա (հետագա օքսիդացումով), որը ֆորմալդեհիդը առաջացնում է 

ֆենոլային հիդրոքսիլ խումբ պարունակող միացությունների հետ (տես ալդեհիդների 

կոնդենսացումը): Բոլոր նշված ռեակտիվները գունավոր արգասիքներ են առաջացնում 

ալկալոիդների մեծամասնության հետ: Սակայն նրանց չի կարելի համարել սպեցիֆիկ 

ալկալոիդների համար քանի որ դրանք փոխազդում են նաև օրգանական հիմքերից 

շատերի հետ: 
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Ալկալոիդային նստեցնող ազդանյութեր 

 

Ազդանյութի 

անվանում 
Քիմիական կազմ 

Առաջացող 

նստվածքի գույն 

Վագներ-Բուշարդ 

(յոդի լուծույթը կալիումի 

յոդիդում) 

K[I3] Գորշ 

Դրագենդորֆ (բիսմուտի յոդիդի 

լուծույթը կալիումի յոդիդում) 
K[BiI4] 

Նարնջագույն կամ 

կարմիր 

Մայեր (սնդիկի յոդիդի 

լուծույթը կալիումի յոդիդում) 
K2[HgI4] 

Սպիտակ կամ 

բաց դեղին 

Մարմե (կադմիումի յոդիդի 

լուծույթը կալիումի յոդիդում) 
K2[CdI4] Սպիտակ 

Շեյբլեր (ֆոսֆորվոլֆրամային 

թթու) 
H3PO4 · 12WO3 · 2H2O - 

Զոնենշտեին 

(ֆոսֆորմոլիբդենային թթու) 
H3PO4 · 12MoO3 · 2H2O 

Գորշ կամ բաց 

դեղին 

Սուլեմա (սնդիկի երկքլորիդ) HgCl2 - 

Պիկրինաթթու (2,4,6-

եռնիտրոֆենոլ) 
 

- 

Ստիֆնինաթթու (2,4,6-

եռնիտրոռեզորցին) 
 

- 

 

Շատ լայն կիրառում ունի խիտ ծծմբական թթուն, որը կախված ռեակցիայի 

անցկացման պայմաններից և փոխազդող նյութերի քիմիական կառուցվածքից կարող է 

կատարել օքսիդիչի, դեհիդրատացնող ագենտի կամ կատալիզատորի դեր որոշ 

քիմիական պրոցեսներում: Տարբեր քիմիական կառուցվածքով օրգանական 

միացությունները խիտ ծծմբական թթվի հետ առաջացնում են գունավոր օքսոնիումային 

աղեր: Պարզ եթերները, իրենց կառուցվածքում պարունակելով ազատ էլեկտրոնային 
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զույգ ունեցող թթվածնի ատոմ, ունեն հիմնային հատկություններ: Ալիֆատիկ պարզ 

եթերների հիմնային հատկությունները ավելի ուժեղ են, քան համապատասխան 

սպիրտներինը: Ալիֆատիկ եթերները ավելի հիմնային են, քան արոմատիկները: 

Այսպիսով, հանքային թթուների ազդեցության տակ պարզ եթերները առաջացնում են 

օքսոնիումային աղեր, օրինակ դիմեդրոլը` 

 

Օքսոնիումային աղերը հեշտությամբ հիդրոլիզվում են ջրի ազդեցության տակ, եթե 

դիմեդրոլին անջուր պայմաններում ավելացնել խիտ ծծմբական թթու, առաջանում է 

դեղին հետո նարնջագույն գունավորում, որը անմիջապես անցնում է մի քանի կաթիլ 

ջրի ավելացումից: 

 

Հետերոցիկլերի հայտնաբերման ռեակցիաներ 

 

Պիրիդինի հայտնաբերումը 

N  

1) պիրիդինը կարելի է հայտնաբերել գունավոր ռեակցիայով կիտրոնաթթվի և 

քացախախաթթվի անհիդրիդի հետ բյուրեղական վիճակում հալելիս առաջանում է 

մանուշակագույն գունավորում: 

2) մյուս եղանակը, որը անվանում են Ցինկեյի ռեակցիա՝ պիրիդինային ցիկլի 

ճեղքումն է 2.4-դինիտրոքլորբենզոլով, NaOH-ի սպիրտային լուծույթի ներկայութամբ: 

Այս ռեակցիան տալիս են պիրիդինի այն ածանցյալները որոնց 2 և 6 դիրքերը ազատ են: 

Հիմնային միջավայորւմ առաջանում է պիրիդինիումային անկայուն աղ (որը ունի դեղին 

գունավորում), որը ցիկլի բացվելուց հետո առաջացնում է գլուտակոն ալդեհիդի 

ածանցյալ (պոլիմետինային միացություն), գորշ կամ կարմիր գույնի, այնուհետև 

գունավորումը աստիճանաբար կորում է, քանի որ հիդրոլիզվում է առաջացնելով 

գլուտակոն ալդեհիդ (դեղին գույնի) և 2,4-դինիտրոանիլին` 

 



66 

 

 

 

Որպես ճեղքող միացություն կարելի է օգտագործել քլորռոդան (քլորի 

թիոցիանատ) կամ բրոմռոդան (բրոմի թիոցիանատ)՝ 

 

նրանք առաջանում են բրոմի/քլորի և NH4SCN-ի փոխազդեցությամբ: 

Այս միացությունները նույնպես հիմնային միջավայրում ճեղքում են պիրիդինային 

օղակը, գլուտակոն ալդեհիդի առաջացմամբ, որը առաջնային ամինների հետ (անիլին, 

սուլֆացիլ նատրիում և այլն) առաջացնում է գունավոր Շիֆֆի հիմքեր (դեղին, 

նարնջագույն կամ կարմիր): 
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Քսանտինի ածանցյալներ 

Այս խմբին են պատկանում պուրինային ալկալոիդները` կոֆեին, թեոբրոմին, 

թեոֆիլին, որոնց խմբակային հայտնաբերման ռեակցիա է հանդիսանում 

մուրեքսիդային նմուշի ռեակցիան: Այն հիմնված է պուրինի մոլեկուլի քայքայման վրա, 

օքսիդիչների (ջրածնի պերօքսիդ, խիտ ազոտական թթու, բրոմաջուր) ազդեցության 

տակ տաքացման պայմաններում, ալլօքսանի և դիալուրոնաթթվի մեթիլացված 

ածանցյալների խառնուրդի առաջացումով, որոնք միմյանց հետ փոխազդելով 

առաջացնում են ալլօքսանտինի մեթիլացված ածանցյալներ, որոնք ամոնյակի 

ազդեցության տակ ձեռք են բերում պուրպուր-կարմիր գունավորում (տետրամեթիլ 

պուրպուրաթթվի ամմոնիումային աղի գույնը) 
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ԳԼՈՒԽ 3. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ 

ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ 

 

Դեղանյութերի դեղագործական վերլուծության վերջին փուլն է հանդիսանում 

քանակական վերլուծությունը: Այն իրականացվում է այն բանից հետո, երբ 

հաստատված է դեղանյութի իսկությունը և բարորակությունը: Ինչպես արդեն նշվել է, 

տարբերում են քանակական վերուծության եղանակների 4 հիմնական տեսակներ` 

ֆիզիկական, քիմիական, ֆիզիկոքիմիական և կենսաբանական: 

Ֆիզիկական եղանակները հիմնված են ֆիզիկական հաստատունների որոշման 

վրա, օրինակ, ըստ խտության մեծության իրականացնում են էթիլսպիրտի քանակական 

որոշումը: 

Քիմիական եղանակների էությունը կայանում է նրանում, որ հետազոտվող նյութը 

քիմիապես փոխազդում է ստանդարտ ազդանյութի որոշակի կոնցենտրացիայով 

լուծույթի հետ (տիտրված լուծույթներ) կամ այնպիսի լուծույթների հետ, որոնց 

կոնցետրացիան կարող է ճիշտ որոշվել: Ըստ ծախսված ստանդարտ լուծույթի քանակի, 

որը պետք է քանակապես փոխազդի փորձանմուշի հետ, որոշում են դեղանյութի 

քանակը և մաքրությունը:  

Վերլության քիմիական եղանակները կիրառում են. 

•դեղանյութերի, դեղաձևերի և դրանց լցանյութերի վերլուծության 

ֆարմակոպեական եղանակների ապահովման նպատակով, 

•արդյունաբերության մեջ օգտագործվող հումքի և միջանկայլ նյութերի, որոնք 

կիրառվում են դեղանյութերի սինթեզում ստանդարտավորման համար, 

•որոշակի մասնագիտացված տիտրման եղանակներ, ինչպիսիք են օրինակ, Ֆիշերի 

տիտրման եղանակը, կիրառում են դեղանյութերում խոնավության որոշման համար, 

որը լայնորեն կիրառվում է դեղագործական արդյունաբերությունում:  

Քանակական վերլուծության քիմիական եղանակների առավելություններն են 

հանդիսանում` 

•որոշման բարձր ճշտությունը (մոտ 0,1%), որը համեմատելի է գործիքային 

եղանակների ճշտության հետ,  

•բավականին պարզ եղանակներ են,  
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•վերլուծման եղանակները կարելի է ավտոմատացնել, 

•ցածր արժեքականությունը և չեն պահանջում մասնագիտացված 

սարքավորումների կիրառում, 

•հանդիսանում են բացարձակ եղանակներ և կախված չեն սարքերի 

ստուգաճշտումից –(կալիբրովկայից): 

Քանակական վերլուծության քիմիական եղանակների թերություններն են 

հանդիսանում` 

•քիմիական եղանակների ցածր ընտրողականությունը, 

•պահանջում են երկար ժամանակ և, եթե ավտոմատացված չեն, պահանջում են 

կատարողի կողմից բարձր հմտությունների առկայություն, 

•ուղեկցվում են ազդանյութերի և նմուշի քանակի մեծ ծախսերով,  

•պրեպարատի և ազդանյութի միջև ընթացող ռեակցիան պետք է ընթանա արագ և 

ամբողջովին 

Եղանակները, որոնք հիմնված են քիմիական եղանակների կիրառման վրա, 

ընդգրկված են դեղանյութերի քանակական որոշման համար կիրառվում են 

տիտրիմետրիկ վերլուծման եղանակները:  

 

I.Վերլուծության տիտրիմետրիկ եղանակներ  

Թթվահիմնային տիտրում (չեզոքացման եղանակ) 

1). տիտրում ջրային միջավայրում  

Ացիդիմետրիկ տիտրման եղանակում տիտրանտ է  հանդիսանում (0,1M HCl կամ 

H2SO4), օրգանական և անօրգանական թթուների նատրիումական և կալիումական 

աղերի(նատրիումի տետրաբորատ, նատրիումի սալիցիլատ, կոֆեին-նատրի բենզոատ, 

բարբիտուրատերի նատրիումական աղեր և այլն), ինչպես նաև օրգանական հիմքերի 

որոշման համար (RзN): Տիտրանտ-քլորաջրածնական թթվի լուծույթ. 

R-СООNа + НСI  R-СООН + NaCI 

RзN + НСI  [RзN • H+]CI- 

Ալկալիմետրիկ տիտրման եղանակում տիտրանտն իրենից ներկայացնում է հիմքը 

(0,1М NaOH-ի լուծույթ), օգտագործվում է անօրգանական (բորաթթու, աղաթթու) և 

օրգանական (գլյուտամինաթթու, ասկորբինաթթու, նիկոտինաթթու) թթուների, ինչպես 
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նաև օրգանական հիմքերի և տարբեր թթուների հետ առաջացրած աղերի որոշման 

համար: 

НСI + NaOH  NaCI + Н2O 

R-СООН + NaOH  R-СООNа + Н2O 

[RзN • Н+]А- + NaOH RзN + NaA + Н2O 

Օրինակ, ասկորբինաթթվի քանակական որոշումն անցկացնում են 0,1Մ 

նատրիումի հիդրօքսիդի լուծույթով ֆենոլֆտալեինի ներկայությամբ:  

 

Ջրային միջավայրում տիտրման ժամանակ համարժեքության կետը կարող է 

գտնվել թթվային և հիմնային սահմաններում: Ֆարմակոպեական անալիզում 

ամենահաճախ կիրառվող ինդիկատորներից են՝ մեթիլ նարնջագույն (3,1-4,4), մեթիլ 

կարմիր (4,8-6,0), բրոմթիմոլ կապույտ (6,0-7,6), ֆենոլֆտալեին (8,2-10) և թիմոլֆտալեին 

(9,4-10,6). 

2)Թթվահիմնային տիտրման անուղղակի եղանակներից են՝ անուղղակի 

(տեղակալման) չեզոքացում, որը հիմնված է արծաթի իոններով օրգանական հիմքերի 

նստեցման ռեակցիաների վրա, որոնք մոլեկուլում պարունակում են երկրորդային 

ամինո կամ մերկապտո խմբեր: 

>NH + АgNОз >N – Ag + НNОз 

R-SH + АgNОз  R-S-Аg + НNОз 

Անջատված թթուն տիտրում են ալկալիմետրիկ եղանակով:  

Օրինակ, տիտրման անուղղակի չեզոքացման եղանակը կիրառում են թեոֆիլինի, 

թեոբրոմինի, ինչպես նաև մերկազոլիլի քանակական որոշման համար:  
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Անջատված ազոտական թթուն տիտրում են հիմքով (ինդիկատոր՝ բրոմթիմոլ 

կապույտ):  

Օքսիմային եղանակը անուղղակի չեզոքացման եղանակ է, որը հիմնված է 

համարժեք քանակությամբ քլորաջրածնական թթվի վրա, որն անջատվում է հիդրօքսիլ 

ամինի և կետոածանցյալների փոխազդեցության ընթացքում:   

 

Օքսիմային եղանակն օգտագործվում է բիցիկլիկ տերպենների, ստերոիդային 

հորմոնների որոշման համար:  

Օրինակ, կամֆորայի քանակական պարունակությունը որոշում են որոշակի 

քանակությամբ հիդրօքսիլ ամինի հետ փոխազդեցությամբ: 

 

Համարժեք քանակությամբ անջատված աղաթթվի քանակը տիտրում են 

նատրիումի հիդրօքսիդի տիտրված լուծույթով:   

Էսթերիֆիկացման և ալկալիմետրիկ եղանակների զուգակցումն օգտագործվում է 

սպիրտերի և ֆենոլների որոշման համար: Վերջիններիս ացետիլացնում են 

քացախաթթվի անհիդրիդով, որի ավելցուկը հիդրոլիզում են մինչև քացախաթթու, որը 

հետո տիտրում են նատրիումի հիդրօքսիդի լուծույթով: 

 

Զուգահեռ նույն քանակությամբ քացախաթթվի անհիդրիդով անցկացնում են 

ստուգիչ փորձ:  

Բարդ եթերների հիդրոլիզ զուգակցված ացիդիմետրիկ եղանակի հետ: Բարդ 

եթերները հիդրոլիզում են նատրիումի հիդրօքսիդի տիտրված լուծույթով, որի 

ավելցուկը տիտրում են քլորաջրածնական թթվով. 
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Օրինակ, մեթիլ սալիցիլատի քանակական որոշման համար այն ենթարկում են 

հիմնային հիդրոլիզի, որից հետո հիմքի ավելցուկը և հիդրոլիզի ընթացքում առաջացած 

նատրիումի սալիցիլատը տիտրում են աղաթթվով ֆենոլֆտալեինի ներկայությամբ:  

COOCH3

OH

+ 2NaOH

COONa

ONa

+ CH3OH + H2O

COONa

ONa

+ 2HCl

COOH

OH

+ 2NaCl

NaOH + HCl = NaCl + H2O  

Հիդրոլիզը կարող է տեղի ունենալ թթվային միջավայրում . 

 

Հիդրոլիզի ընթացքում անջատված օրգանական թթուն կորզում են եթերով և  

տիտրում ալկալիմետրիկ եղանակով: 

 3) Տիտրում խառը լուծիչների համակարգում՝ օգտագործվում է այն դեպքերում, երբ 

դեղամիջոցը ջրում վատ է լուծվում կամ ջրային լուծույթներն ունեն թույլ 

արտահայտված թթվային (հիմնային) հատկություններ: Այդ հատկություններն 

ուժեղանում են էթանոլի (ացետոնի) ներկայությամբ: Օրինակ, բորաթթվի քանակական 

որոշումն անցկացնում են գլիցերինի ներկայությամբ, որն ուժեղացնում է բորաթթվի 

թթվային հատկությունները:  

 

Կոմպլեքս թթուն տիտրում են հիմքով՝ ֆենոլֆտալեինի ներկայությամբ: 

Ջրի հետ չխառնվող լուծիչներով տիտրումն (եթեր, քլորոֆորմ) օգտագործվում է 

ջրային ֆազից օրգանական հիմքի կամ թթվի անջատման համար, որը բացառում է 

նրանց ազդեցությունը տիտրման արդյունքների վրա: Օրինակ, աղաթթվով միացված 
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միացությունների քանակական որոշումն անցկացնում են չեզոքացման եղանակով 

քլորոֆորմի ներկայությամբ, որն  անջատում է նովոկայինի հիմնային ձևը:   

 

4) Անջուր լուծիչների միջավայրում տիտրման (անջուր տիտրում) եղանակը թույլ է 

տալիս որոշել օրգանական միացությունների քանակական պարունակությունը, որոնք 

ջրային միջավայրում ցուցաբերում են թույլ արտահայտված թթվային կամ հիմնային 

հատկություններ: Որպես տիտրանտ օգտագործում են ուժեղ թթուների կամ ուժեղ 

հիմքերի լուծույթներ:   

Օրգանական հիմքերի (RзN) և նրանց աղերի (RзN•НА) անջուր տիտրումն 

իրականացնում են որպես լուծիչ օգտագործելով անջուր քացախաթթու, քացախաթթվի 

անհիդրիդ, մրջնաթթու կամ դրանց զուգակցումները:  

Թույլ օրգանական հիմքերի  տիտրումը քլորաթթվով սառցային քացախաթթվի 

միջավայրում ընթանում է մի քանի փուլերով   

1. НСlO4 –ի լուծում սառցային СНзСООН-ում 

 

2. հիմքի լուծում (RзN) սառցային СНзСООН-ում 

 

З. ացետոնիում և ացետատ իոնների փոխազդեցություն  

 

4. պրոտոնացված ամինի և քլորատ իոնի փոխազդեցություն  

 

Շատ թույլ օրգանական հիմքերը (рК>12) տիտրում են քլորաթթվով քացախաթթվի 

անհիդրիդի միջավայրում, քանի որ այն ավելի ակտիվորեն է բարձրացնում ամինների 

հիմնային հատկությունները, քան սառցային քացախաթթուն:  

1. НСlO4-ի և քացախաթթվի անհիդրիդի փոխազդեցություն . 
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2. ամինի (RзN) լուծումը քացախաթթվի անհիդրիդում  

 

З. հիմքի և թթվի փոխազդեցություն  

 

4.ացետիլ և քլորատ իոնների փոխազդեցություն  

 

Քլորաջրածնական թթվի հետ առաջացած օրգանական հիմքերի աղերը (RзN•НХ) 

ցուցաբերում են թթվային հատկություններ անգամ անջուր միջավայրում: Այդ 

պատճառով տիտրում են սնդիկի (II) ացետատի ներկայությամբ, որը չեզոքացնում է 

հալոգեն պարունակող թթուն: Քիչ դիսոցված սնդիկի հալոգենիդները (HgX2) և 

(СНЗСОО)2Нg չեն խանգարում տիտրմանը: Առաջացած օրգանական հիմքի ացետատը 

տիտրում են քլորաթթվով:   

 

Օրինակ, ֆենոթիազինի ածանցյալների թթվահիմնային տիտրումն անջուր 

միջավայրում կարելի է ներկայացնել հետևյալ ձևով.  

 

Թույլ թթվային հատկություններ ցուցաբերող օրգանական միացությունների 

(ֆենոլներ, բարբիտուրատներ, կարբոնաթթուներ, սուլֆանիլամիդներ և այլն) 
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թթվահիմնային տիտրումն անցկացնում են, որպես լուծիչ օգտագործելով 

դիմեթիլֆորմամիդ կամ դրա և բենզոլի խառնուրդը: Տիտրանտն իրենից ներկայացնում է 

նատրիումի հիդրօքսիդի, մեթանոլի, բենզոլի խառնուրդ կամ նատրիումի մեթիլատի 

խառնուրդ: Որպես ինդիկատոր օգտագործում են թիմոլ կապույտը:  

 

 Ֆենոլների չեզոքացման գումարային ռեակցիան կարելի է ներկայացնել հետևյալ 

կերպ. 

 

Այսպես, ջրային միջավայրում բարբիտուրատները ցուցաբերում են շատ թույլ 

թթվային հատկություններ, իսկ մեթիլֆորմամիդում կամ բենզոլի հետ նրա 

խառնուրդում (բարբիտալի դեպքում) նրանց թթվային հատկությունները մեծանում են: 

Որպես տիտրանտ օգտագործում են 0,1Մ նատրիումի հիդրօքսիդի, մեթանոլի և բենզոլի 

խառնուրդը: Ինդիկատորը թիմոլ կապույտն է: Դիմեթիլֆորմամիդը բավականին ուժեղ 

հիմք է, որպեսզի դեպրոտոնացնի բարբիտուրատի մոլեկուլը: 

Մոլեկուլային և իոնային գումարային ռեակցիան ունի հետևյալ տեսքը 

 

Տիտրանտի ավելացման դեպքում ընթանում է իոնային ռեակցիա՝  

 

Մոլեկուլային և իոնային գումարային ռեակցիան ունի հետևյալ տեսքը 
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II. Նստեցնող տիտրման եղանակներ 

ա) Արգենտոմետրիկ եղանակներ: Արգենտոմետրիկ եղանակը հիմնված է արծաթի 

նիտրատով հալոգենիդների նստեցման ռեակցիաների վրա. 

Наl-+ АgNОз AgHal + NOз- 

Դեղերի մեծամասնությունը պարունակում են հալոգեն, որը կապված է մոլեկուլի 

օրգանական մասին: Արգենտոնոմետրիկ եղանակով նրանց քանակական որոշման 

համար անհրաժեշտ է հալոգենի ատոմը վերածել իոնական ձևի: Տարբերում են 

արգենտոմետրիկ տիտրման երեք եղանակներ 

1. Մորի եղանակ - ուղղակի տիտրման եղանակ է, որը կիրառվում է քլորիդների, 

բրոմիդների որոշման համար: Տիտրումը կատարում են չեզոք կամ թույլ հիմնային 

միջավայրում (6,5-10,3): Որպես ինդիկատոր օգտագործում են կալիումի քրոմատի, իսկ 

որպես տիտրանտ՝ 0,1ն АgNОз-ի լուծութը. 

 

2. Ֆայանսի եղանակ - ուղղակի տիտրման եղանակ է, որի ժամանակ 

համարժեքության կետը որոշում են պոտենցիոմետրիկ եղանակով, որտեղ 

օգտագործում են ադսորբցիոն ինդիկատորներ:  

3. Ֆոլգարդի եղանակ - հետադարձ տիտրման եղանակ է, որտեղ արծաթի 

նիտրատն ավելացնում են ավելցուկ քանակությամբ, իսկ ավելցուկը որոշում են 

ռոդանոմետրիկ եղանակով (թիոցիանատոմետրիկ): Օգտագործվում է քլորիդների, 

բրոմիդների որոշման համար: Ինդիկատորը - երկաթամոնիումային շիբն է: Ֆոլգարդի 

եղանակը լայնորեն օգտագործվում է այն օրգանական միացությունների որոշման 

համար, որոնք ցուցաբերում են թթվային հատկություններ և ունակ են փոխազդելու 
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արծաթի նիտրատի հետ: Օրինակ, նման ձևով որոշում են թեոֆիլինի, թեոբրոմինի 

քանակական պարունակությունը, որոնց նատրիումական աղերը արծաթի նիտրատի 

հետ առաջացնում են անլուծելի նստվածքներ: 

           

 

Արծաթի նիտրատի ավելցուկը տիտրում են թիոցիանատոմետրիկ եղանակով: 

բ) Թիոցիանոմետրիան  հիմնված է ամոնիումի թիոցիանատով արծաթի իոնների 

նստեցման ռեակցիայի վրա (ինդիկատոր՝ երկաթամոնիումային շիբ):   

 

Հիմնականում օգտագործվում է արծաթի պրեպարատների որոշման համար: 

գ) Մերկուրիմետրիան հիմնված է երկվալենտ սնդիկի քիչ դիսոցված 

միացությունների առաջացման վրա: Հիմնականում օգտագործվում է հալոգենիդների 

որոշման համար: 

 

Համարժեքության կետը որոշում են պոտենցիոմետրիկ եղանակով կամ 

դիֆենիլկարբազիդի (ինդիկատոր) օգնությամբ, որը երկվալենտ սնդիկի իոնների 

ավելցուկի հետ առաջացնում է  կարմրամանուշակագույն գույնի միացություն: 

+   АgNO3 
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Յոդիդների տիտրման ժամանակ տիտրման վերջնական կետը որոշում են առանց 

ինդիկատորի, երկվալենտ սնդիկի յոդիդի կարմիր նստվածքի անջատմամբ, որն 

առաջանում է տետրայոդոմերկուրատ իոնի քայքայման հետևանքով. 

 

դ) Մերկուրոմետրիա - հալոգենիդների որոշման եղանակ է, որոնք միավալենտ 

սնդիկի կատիոնների հետ առաջացնում են քիչ լուծվող միացություններ: 

Տիտրանտը հանդիսանում է Нg2(NОЗ)2-ի լուծույթը, ինդիկատորը՝ երկաթի 

թիոցիանատ, որը համարժեքության կետում անգունանում է սնդիկի (I) թիոցիանատի 

առաջացման հետևանքով: 

III.Օքսիդավերականգնիչ տիտրում 

1) Յոդոմետրիա - հիմնված է յոդի օքսիդիչ և յոդիդ իոնի վերականգնիչ 

հատկությունների վրա.  

 

Տիտրանտ - յոդի լուծույթ (ինդիկատոր՝ օսլա), օգտագործվում է օրգանական և 

անօրգանական միացությունների ուղղակի տիտրման համար, որոնք օքսիդանում են 

կամ առաջացնում են յոդի հետ միացված կամ տեղակալված միացություններ: Օրինակ 

իզոնիազիդի քանակական որոշումը հիմնված է յոդի ազդեցությամբ հիդրազինային 

խմբի օքսիդացման վրա. 
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Օգտագործում են նաև հետադարձ յոդոմետրիկ տիտրումը: Այս դեպքում յոդի 

ավելցուկը տիտրում են 0,1Մ նատրիումի թիոսուլֆատի լուծույթով 

 

Կալիումի յոդիդի վերականգնիչ հատկություններն օգտագործվում է այնպիսի 

նյութերի քանակական որոշման համար, որոնք օժտված են օքսիդիչ հատկություններով: 

Համարաժեք քանակով անջատված յոդի քանակը տիտրում են նատրիումի 

թիոսուլֆատով: 

Օգտագործում են նաև տեղակալման ռեակցիայի (ջրում անլուծելի մոնո-, դի- և 

տրիյոդածանցյալների ստացում) և հետադարձ յոդոմետրիայի զուգակցումը: 

Յոդածանցյալները ֆիլտրում են, իսկ ֆիլտրատում որոշում են յոդի տիտրված լուծույթի 

ավելցուկը: Նման ձևով օգտագործում են օրգանական հիմքերի պոլիյոդիդների 

առաջացման ռեակցիան [RзN]•НI•I4: Այս դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել 

միջավայրի рН-ի ազդեցությունը: Օրինակ, յոդոմետրիկ եղանակով կոֆեինի 

քանակական որոշումը հիմնված է թթվային միջավայրում յոդի լուծույթի ազդեցությամբ 

պոլիյոդիդի առաջացման վրա:                              

                                              I2, HI   

 

 

                    Կոֆեին 

2) Յոդքլորոմետրիա -յոդոմետրիայից տարբերվում է նրանով, որ որպես տիտրանտ 

յոդի փոխարեն օգտագործվում է ավելի կայուն յոդմոնոքլորիդի լուծույթը: Յոդի նման 

յոդմոնոքլորիդն առաջացնում է օրգանական հիմքերի յոդ ածանցյալներ: Տիտրանտի 

ավելցուկը որոշում են յոդոմետրիկ եղանակով. 

 

 

 

 

 

CH3-S -CH2 - CH2 - CH-COOH

NH2

+ICl + H2O

CH3 -S -CH2 - CH2 - CH-COOH

NH2

+HI + HCl

O
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ICI + KI =I2+ KCI 

I2+ 2Nа2S203 = 2NaI + Na2S406 

3)Յոդատոմետրիան հիմնված է օրգանական միացությունների օքսիդացման վրա 

կալիումի յոդատով կամ յոդով` կալիումի յոդիդի ներկայությամբ: Տիտրանտի ավելցուկը 

որոշում են յոդոմետրիկ եղանակով. 

 

 

4) Բրոմատոմետրիան (բրոմիդ-բրոմատոմետրիա) հիմնված է առաջացող բրոմի 

օքսիդիչ հատկությունների կամ տեղակալման ռեակցիաների (մոնո-, դի- կամ տրիյոդ 

ածանցյակլների ստացում) վրա. 

КBrО3 + 5KBr + 6HCI = ЗВr2 + 6KCI + ЗН20 

 

Ուղղակի տիտրման ժամանակ որպես ինդիկատոր օգտագործում են ազոներկերը, 

որոնք համարժեքության կետում անգունանում են բրոմով (մեթիլ կարմիր): Հետադարձ 

տիտրման դեպքում համարժեքության կետը որոշում են յոդոմետրիկ եղանակով 

ավելցուկ տիտրանտի միջոցով:  

5) Պերմանգանատոմետրիան հիմնված է տիտրանտի օքսիդիչ հատկությունների 

վրա (կալիումի պերմանգանատ թթվային միջավայրում). 

 

Ուղղակի տիտրման դեպքում ինդիկատորը հենց ինքը տիտրանտն է (առաջանում 

է մանուշակագույն գունավորում), իսկ հետադարձ տիտրման դեպքում տիտրանտի 

ավելցուկը որոշում են յոդոմետրիկ եղանակով: 
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6) Ցերիմետրիկ եղանակ - հիմնված է տիտրանտի` քառավալենտ ցերիումի աղերի 

օքսիդիչ հատկությունների վրա, որը թթվային միջավայրում վերականգնվում է մինչև 

եռավալենտ ցերիում.  

 

Ինդիկատոր- դիֆենիլամին, օ-ֆենանտրոլին` 

 

Հետադարձ տիտրման դեպքում տիտրանտի ավելցուկը որոշում են յոդոմետրիկ 

եղանակով. 

 

IV. Կոմպլեքսոնոմետրիա 

Այս եղանակի հիմքում ընկած է մետաղների կատիոնների և տրիլոն Բ-ի 

(էթիլենդիամինտետրաքացախաթթվի դինատրիումական աղ) կամ այլ կոմպլեքսոնների 

հետ ջրում լուծելի կոմպլեքսների առաջացումը: Անկախ կատիոնի լիցքից նրա 

փոխազդեցությունը տիտրանտի հետ տեղի է ունենում 1:1 հարաբերությամբ: 

 

Այս եղանակը կիրառվում է մագնեզիում, կալցիում, ցինկ, բիսմուտի, կապար, 

ալյումինիում և այլ կատիոններ պարունակող օրգանական և անօրգանական 

դեղամիջոցների քանակական որոշման համար: Համարժեքության կետը որոշում են 

մետաղինդիկատորների միջոցով` օրգանական ներկեր (քսիլենային նարնջագույն, 

պիրոկատեխինային մանուշակագույն, թթվային քրոմ մուգ կապույտ), որոնք նշված 
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կատիոնների հետ առաջացնում են մուգ գունավորված կոմպլեքսներ: Համարժեքության 

կետում այս կոմպլեքսները քայքայվում են, առաջանում է ազատ ինդիկատոր, որի 

գույնով եզրակացություն են անում տիտրման վերջի մասին: Կոմպլեքսոնոմետրիայի 

դեպքում անպայման պայման է հանդիսանում տիտրման ընթացքում որոշված рН-ի 

սահմանների խիստ հսկողությունը, որը կատարում են բուֆերային լուծույթների 

միջոցով: Կոմպլեքսոնոմետրիկ տիտրումը կարելի է իրականացնել ուղղակի, 

հետադարձ և անուղղակի (տեղակալման) եղանակներով: 

V.Նիտրիտոմետրիա 

Առաջնային և երկրորդային ամինների քանակական որոշման եղանակ է, որտեղ 

որպես տիտրանտ օգտագործում են նատրիումի նիտրիտի լուծույթը (դիազոտացման 

ռեակցիա):  

Թթվային միջավայրում առաջնային արոմատիկ ամինների հետ առաջանում են 

դիազոմիացություններ.   

 

Երկրորդային արոմատիկ ամինները նույն պայմաններում առաջացնում են N-

նիտրոզոմիացություններ: 

Նիտրիտոմետրիկ եղանակի դեպքում համարժեքության կետը որոշում են 3 

եղանակով.  

1) պոտենցիոմետրիա,  

2) ներքին ինդիկատորների օգնությամբ, որոնք տրված են ՖՀ-ում (տրոպեոլին 00, 

չեզոք կարմիր),   

3) արտաքին ինդիկատորների օգնությամբ (յոդօսլային թուղթ): Այս դեպքում 

տիտրումը կատարում են այնքան ժամանակ, մինչ տիտրանտի ավելացումից 1 րոպե 

հետո վերցված տիտրվող լուծույթի կաթիլը նույն պահին չի կապտեցնում թուղթը.  

 

Որոշման արդյունքների վրա ազդում է ջերմատիճանը (խառնուրդը սառեցնում են 

մինչև 5-15 (C), աղաթթվի կոնցենտրացիան, լուծիչի բնույթը: 
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Արտաքին ինդիկատորների օգտագործման ժամանակ հետևում են դրանց գույնի 

փոփոխությանը համարժեքության կետում:  

 

*** 

Շատ քիչ օգտագործվում է գրավիմետրիկ, գազոմետրիկ եղանակները և 

էլեմենտային անալիզը: 

Գռավիմետրիկ եղանակը հիմնված է նյութի քանակի կշռման վրա: Որոշման 

էությունը կայանում է նրանում, որ հերթականությամբ իրականացնում են հետևյալ 

փուլերը՝ նստեցում, բաժանում, չորացում, կշռում: ՊՖ-ն առաջարկում է գռավիմետրիկ 

եղանակով քանակապես որոշել բարբիտուրատները, խինինի աղերը, օրգանական 

հիմքերի ձևով կամ ջրում անլուծելի միացությունները (պիկրատներ, 

կրեմնիեվոլֆրամատներ և այլն):  

Գազոմետրիկ եղանակը հիմնված է փորձարկվող դեղամիջոցի և կլանող լուծիչի 

հետ փոխազդեցության վրա: Օգտագործվում է գազային վիճակում գտնվող 

դեղամիջոցների (թթվածին, ազոտի օքսիդ, ցիկլոպրոպան և այլն) քանակական որոշման 

համար: 

 

Էլեմենտային անալիզ 

ա)Օրգանական միացություններում ազոտի որոշում (Կելդալի եղանակ) 

Ազոտ պարունակող օրգանական միացությունը միներալիզացնում են մինչև 

ամոնիումի հիդրոսուլֆատ: Որոշումն իրականացնում են սարքի օգնությամբ, որը 

բաղկացած է Կելդալի փորձանոթից, տաքացնող սարքից, սառնարանից, ընդունիչից: 

Այն բաղկացած է մի քանի փուլերից. 

1. Միներալիզացիա - տաքացում խիտ H2S04-ի հետ. 

 

2. (NH4)HS04-ի քայքայում նատրիումի հիդրօքսիդով և առաջացած ամոնիակի 

հավաքում ընդունիչում. 
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3. Ընդունիչում NНз-ը փոխազդում է բորաթթվի հետ, առաջանում է ամոնիումի 

տետրահիդրօքսիբորատ  

 

4. կլանված նյութի տիտրում 0,1Մ աղաթթվով. 

 

Զուգահեռ անցկացնում են ստուգիչ փորձ (առանց հետազոտվող լուծույթի) 

անալիզի արդյունքների ճշգրտությունը մեծացնելու համար: 

Ամիդային խումբ պարունակող միացությունների քանակական որոշման համար 

օգտագործում են Կելդալի եղանակի հեշտացված տարբերակը, առանց 

միներալիզացման փուլի: Կելդալի փորձանոթում ամիդը ենթարկում են հիդրոլիզի 30% 

նատրիումի հիդրօքսիդի լուծույթով: Առաջացած ամոնիակը կամ ամինը հավաքվում է 

ընդունիչում, որը կլանում են բորաթթվով և տիտրում 0,1Մ աղաթթվով. 

 

 

Կելդալի եղանակն օգտագործվում է ազոտ պարունակող միացությունների 

քանակական որոշման համար, ավելի հաճախ ամինաթթուների քանակական որոշման 

համար: 

բ)Փորձանոթում թթվածնով այրման եղանակ 

Օգտագործվում է այն դեղամիջոցների քանակական որոշման համար, որոնք 

մոլեկուլում պարունակում են հալոգեններ, ծծումբ, ֆոսֆոր: Այրումն իրականացնում են 

փորձանոթում, որը լցված է թթվածնով, ջերմակայուն ապակու մեջ: Կոլբայի խցանին 

զոդված է պլատինե կամ նիքրոմային լար, որի վրա տեղադրում են դեղամիջոցի ճշգրիտ 

քանակ՝ փաթաթված ֆիլտրի թղթով: Կոլբայի հատակին ավելացնում են կլանող հեղուկ: 

Այրման վերջում փորձանոթը թողնում են 30-60 րոպե, ժամանակ առ ժամանակ 
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խառնելով: Դրանից հետո քիմիական կամ ֆիզիկոքիմիական եղանակներով որոշում են 

առաջացած իոնները:  

Այսպես, յոդ պարունակող օրգանական միացությունները քանակապես վերածում 

են յոդատների հերթականությամբ. 

1. Թթվածնի պայմաններում դեղամիջոցի այրումից առաջանում է ազատ յոդ, որը 

լուծում են նատրիումի հիդրօքսիդի լուծույթում, առաջանում է նատրիումի յոդիդ և 

հիպոյոդիդ: 

 

2.Առաջացած յոդիդը մինչև յոդատ օքսիդացնելու համար կոլբայի մեջ լցնում են 

բրոմի ացետատի լուծույթ մինչև դեղին գույնի առաջացումը: 

 

3. Բրոմի ավելցուկը հեռացնելու համար ավելացնում են խիտ մրջնաթթու մինչև 

գունազրկվելը: 

 

4.Կալիումի յոդիդի և ծծմբական թթվի ավելացումից հետո պահում են մութ տեղում 

5 րոպե, հետո անջատված յոդը տիտրում են, որի քանակը համարժեք է հետազոտվող 

դեղամիջոցում նրա քանակությանը: 
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ԳԼՈՒԽ 4. ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՖԻԶԻԿՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻ  

ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԴԵՂԵՐԻ ԱՆԱԼԻԶՈՒՄ 

 

Նորանոր դեղամիջոցների ստեղծումը անհրաժեշտություն է առաջացնում նրանց 

որակի նկատմամբ ժամանակակից մոտեցումների ձևավորմանը: Արդիական 

դեղագիտական անալիզի եղանակները պետք է բավարարեն հետևյալ պահանջներին 

• անալիզի վրա ծախսված ժամանակամիջոցը պետք է լինի մինիմալ 

• անալիզի ճշգրտությունը պետք է համապատասխանի ՊՖ-ի պահանջներին  

• անալիզը պետք է կատարվի ռեակտիվների և հետազոտվող նյութերի մինիմալ 

ծախսով: 

Այս պահանջներին լիովին համապատասխանում են անալիզի ֆիզիկական և 

ֆիզիկաքիմիական մեթոդները: Նրանց առավելությունն է մեթոդների 

ունիվերսալությունը` կարելի է լայնորեն կիրառել բազմաթիվ, տարբեր քիմիական 

կառուցվածքով  միացությունների վերլուծության  համար: 

Ֆիզիկաքիմիական եղանակները լայնորեն կիրառվում են դեղանյութերի 

քանակական և որակական վերլուծության համար, ինչպես նաև դրանց բաժանման և 

կառույցի հայտնաբերման համար: Այս եղանակները հիմնված են նյութերի քիմիական 

կառուցվածքի և ֆիզիկական հատկությունների միջև կախվածության ուսումնասիրման 

վրա: Հիմնականում այս եղանակները առանձնանում են կատարման մեծ արագությամբ, 

բարձր զգայունությամբ, ընտրողականությամբ և ավտոմատացմամբ: 

Ըստ այն ֆիզիկական երևույթի, որը ընկած է տվյալ եղանակի հիմքում դեղերի 

վերլուծության ֆիզիկաքիմիական եղանակները կարելի է բաժանել հետևյալ խմբերի. 

1. Օպտիկական եղանակներ, որոնցից են բեկումնաչափությունը 

(ռեֆրակտոմետրիա) և բևեռաչափությունը (պոլյարիմետրիա): 

2. Էլեկտրամագնիսական ճառագայթման կլանման վրա հիմնված եղանակներ` 

սպեկտրալուսաչափություն տեսանելի և ՈւՄ մարզերում, Սպեկտրալուսաչափություն 

ԻԿ մարզում, լուսագունաչափություն, դիֆերենցիալ սպեկտրալուսաչափություն և 

լուսագունաչափություն, ֆոտոնեֆելոմետրիա և ֆոտոտուրբիդիմետրիա:  



87 

 

3. Ճառագայթման արձակման վրա հիմնված եղանակներ, որոնցից են 

ատոմաադսորբցիոն սպեկտրոսկոպիան, ֆլյուորեսցենտային և ֆլյուրոմետրիկ 

վերլուծման եղանակները: 

4. Մագնիսական դաշտի օգտագործման վրա հիմնված եղանակներ: Այս 

եղանակներից են ՄՄՌ ու ՊՄՌ–ի սպեկտրոսկոպիկ եղանակները և մաս-

սպեկտրոսկոպիան: 

5. Էլեկտրաքիմիական եղանակներից առավել հաճախ օգտագործում են 

պոտենցաչափությունը, իոնաչափությունը և պոլյարոգրաֆիկ եղանակը: 

6. Վերլուծության թերմիկ եղանակներ հիմնված են այն փոփոխությունների 

որոշման վրա, որոնք տեղի են ունենում դեղանյութերի հետ տաքացման պայմաններում: 

Կախված նյութերի բնույթից և տաքացման պայմաններից տեղի են ունենում պոլիմորֆ 

փոխարկումներ, բյուրեղաջրի հեռացում, սուբլիմում, հալում, քայքայում և այլն: Այս 

խմբի հիմնական եղանակներն են դիֆերենցիալ թերմիկ անալիզը և դերիվատոգրաֆիա: 

7. Բաժանման եղանակներ: Բաժանման եղանակները կիրառվում են 

բազմակոմպոնենտ համակարգերից առանձին դեղանյութերի անջատման համար: 

Դեղագործական անալիզում դեղանյութերի խառնուրդների բաժանման համար առավել 

հաճախ օգտագործում են էքստրակցիայի, քրոմատագրման և էլեկտրոֆորեզի 

եղանակները: 
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4.1. Բեկման ցուցիչի որոշում 

 Բեկումնաչափություն  

 

Բեկումնաչափությունը հանդիսանում է անալիզի ամենապարզ ֆիզիկական 

եղանակներից մեկը և այն կատարվում է հետազոտվող նյութի մինիմալ ծախսով և անց է 

կացվում շատ կարճ ժամանակահատվածում: Այդ պատճառով, այս մեթոդը լայն 

կիրառում ունի ներդեղատնային անալիզում, դեղատնային պատրաստուկների որակի 

հսկման ժամանակ` նրանց իսկության հաստատման, մաքրության և լուծույթում նրանց 

տոկոսային պարունակության որոշման համար: Այս եղանակը, ինչպես նաև 

բևեռաչափությունը, դեղագիտական անալիզում կիրառվում է հեղուկ նյութերի, կամ 

պինդ նյութերի լուծույթների համար, այլ կերպ ասած, եղանակը ենթադրում է 

փորձանմուշի հեղուկ ագրեգատային վիճակ: Բեկումնաչափությունը հիմնված է 

հետազոտվող նյութի բեկման ցուցչի որոշման վրա: 

Նյութի բեկման ցուցիչ են անվանում վակուումում լույսի տարածման արագության 

հարաբերությունը հետազոտվող նյութում նրա տարածման արագությանը: Դա 

բացարձակ բեկման ցուցիչն է: Գործնականում որոշում են հարաբերական բեկման 

ցուցիչը, այսինքն օդում լույսի տարածման արագության հարաբերությունը 

հետազոտվող նյութում նրա տարածման արագությանը: 

Տարբեր խտությամբ միջավայրերում լույսի տարածման տարբեր արագությունները 

բերում են նրա ուղղության փոփոխմանը` այսինքն ռեֆրակցիայի (բեկմանը), մի 

միջավայրից մյուսին անցնելու ժամանակ: Օդում լույսի տարածման արագության V1 

հարաբերությունը հետազոտվող նյութում նրա տարածման արագությանը V2, որը 

հավասար է ընկնող լույսի անկյան սինուսի հարաբերությանը բեկված ճառագայթի 

անկյան սինուսին, կոչվում է բեկման ցուցիչ, նշանակվում է n տառով  և հանդիսանում է 

նյութի համար հաստատուն մեծություն տվյալ ալիքի երկարության պայմաններում:              
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Բեկման ցուցչի հաշվարկի բանա  

     

Այսպիսով, անհրաժեշտություն չկա չափել լույսի տարածման արագությունը 

հետազոտվող լուծույթում, բեկման ցուցիչը որոշելու համար: Փոխարենը` չափելով 

բեկման անկյունը և իմանալով հետազոտվող լուծույթի հետ շփվող նյութի շերտի 

բեկման ցուցիչը կարելի է գրեթե անսխալ հաշվարկել հետազոտվող լուծույթի բեկման 

ցուցիչը: Գրեթե բոլոր բեկումնաչափերը աշխատում են վերոհիշյալ սկզբունքով, սակայն 

նրանք կարող են տարբերվել օպտիկական դիզայնով: 

Բեկման ցուցչի արժեքը կախված է` 

-հետազոտվող նյութի բնույթից 

-ջերմաստիճանից 

-լույսի ալիքի երկարությունից, որում կատարում են չափումը 

Լուծույթներում այն կախված է նաև` 

-լուծված նյութի կոնցենտրացիայից 

-լուծիչի բնույթից 

*Բեկման ցուցիչի արժեքի կախվածությունը լուծույթի կոնցենտրացիայից 

(տոկոսներով) արտահայտվում է հետևյալ բանաձևով`  

 

որտեղ` 

х – լուծույթի կոնցենտրացիան է 
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n – լուծույթի բեկման ցուցիչը  

n0-  լուծիչի բեկման ցուցիչը նույն ջերմաստիճանում  

F – գործակից է, որը ցույց է տալիս թե որքանով է փոխվում լուծույթի բեկման 

ցուցիչը, եթե նրա կոնցենտրացիան մեծանա 1%-ով (որոշվում է փորձնական 

ճանապարհով և վերջինիս արժեքները բերվում են համապատասխան 

աղյուսակներում): 

Ինչպես արդեն նշվեց, այս մեթոդը կիրառվում է լուծույթում նյութի 

կոնցենտրացիան որոշելու համար, որն իրականացնում են նյութի կոնցենտրացիայից 

նրա բեկման ցուցչի կախվածությունը արտահայտող գրաֆիկի օգնությամբ: Այդ 

գրաֆիկում ընտրում են կոնցենտրացիաների այն տիրույթը, որտեղ այդ 

կախվածությունը ունի գծային բնույթ: Այդ տիրույթում նյութի կոնցենտրացիան կարելի 

է որոշել վերը նշված բանաձևի միջոցով: Գոյություն ունեն տարբեր դեղամիջոցների F 

գորակիցների աղյուսակներ, ինչպես նաև դեղանյութերի ջրային լուծույթների 

կոնցենտրացիայի և բեկման ցուցիչների համապատասխանության հատուկ 

ռեֆրակտոմետրիկ աղյուսակներ:* 

Բեկման ցուցչի որոշումը իրականացնում են հատուկ սարքերի` բեկումնաչափերի 

(ռեֆրակտոմետրերի) օգնությամբ: Գործնականում կիրառում են տարբեր տեսակի 

ռեֆրակտոմետրեր` լաբորատոր – ՌԼ, ունիվերսալ- ՌԼՈՒ և այլն: 

Սովորաբար դեղագիտական անալիզում կիրառում են Աբբեի տիպի 

ռեֆրակտոմետրերը, որոնց աշխատանքի հիմքում ընկած է լույսի երկու` տարբեր 

բեկման ցուցիչներով, միջավայրերի սահմանով անցնելիս, նրա լրիվ ներքին 

անդրադարձման երևույթը: Անցնող լույսով որոշվող բեկման ցուցիչների տիրույթը 1,3-

1,7 է: Բեկման ցուցչի որոշման ճշտությունը այս մեթոդով պետք է լինի ոչ պակաս քան 

±2•10-4: Դեղագիտական անալիզում կարող են կիրառվել այլ տիպի ռեֆրակտոմետրեր 

նույն, կամ ավելի բարձր ճշտությամբ: 
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Ռեֆրակտոմետրի կառուցվածքը 

 

 

                                                                     Նկար. 2. Բեկման ցուցիչի որոշում (սխեմա)    

                                                                       1- չափիչ (բեկող) հատվածակողմ (պրիզմա)  

                                                                                      2- լուսավորիչ հատվածակողմ  

                                                                                      3 – հետազոտվող նյութ 

 

Ռեֆրակտոմետրի գլխավոր մասն է հանդիսանում օպտիկական ապակուց 

պատրաստված չափիչ հատվածակողմը, որի բեկման ցուցիչը հայտնի է: Չափիչ 

հատվածակողմի մուտքի նիստը, որը անմիջականորեն շփվում է հետազոտվող նյութի 

հետ, ծառայում է որպես բաժանման սահման, որի վրա տեղի է ունենում ճառագայթի 

բեկումը և լրիվ ներքին անդրադարձումը:           

 

 

Նկար 3. Աբբեի տիպի ռեֆրակտոմետրեր 

 

 

Չափիչ հատվածակողմի ելքի նիստից, դիտակի միջոցով տեսնում են լույսի 

բեկումը և անդրադարձումը: 

 

            Բոշ և Լոմբ 

 Աբբե-3Լ ռեֆրակտոմետր 
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Ինչպես նշվեց, Աբբեի բեկումնաչափերում հետազոտվող հեղուկ նյութը գտնվում է 

երկու նրբաշերտ հատվածակողմերի` լուսավորող և բեկող, մեջտեղում: Բեկող 

հատվածակողմը պատրաստված է բարձր բեկման ցուցիչ ունեցող ապակուց (n=1,7) և 

բեկումնաչափը նախատեսված է այն բոլոր նյութերի համար, որոնց բեկման ցուցիչը այդ 

արժեքից ավելի փոքր արժեք ունի: 

Լույսի աղբյուրը լույս է արձակում լուսավորող հատվածակողմի միջով, որի 

ստորին նիստը  անհարթ և փայլատ է, այնպես, որ վերջինիս ամեն մի կետը կարելի է 

ներկայացնել որպես տարբեր ուղղություններով ընկնող լույսի ճառագայթների 

գեներատոր: Ինչպես երևում է պատկերված նկարից, այն լույսի ճառագայթը, որը գնում 

է А կետից В կետը կունենա ամենամեծ ընկնող անկյան արժեքը (θi), հետևաբար և 

հնարավոր ամենամեծ բեկման անկյան արժեքը (θr)*: Մնացած բոլոր ճառագայթները 

կբեկվեն այդ կետից դեպի ձախ ընկած տարածությունում: Այսպիսով, դիտակում դաշտը 

կբաժանվի մուգ (աջ կողմում) և լուսավոր (ձախ կողմում) հատվածների ինչպես 

պատկերված է նկարում` 

 

Նկար. 4. Ռեֆրակտոմետրի դիտակում երևացող սանդղակավորված դաշտը 

 

Տարբեր բեկման ցուցիչ ունեցող փորձանմուշները կառաջացնեն տարբեր 

աստիճանի բեկման անկյուններ, և դա կարտացոլվի լուսավոր և մութ դաշտերի 

բաժանման սահմանի դիրքում: Ունենալով ստուգաճշտված սանդղակ դաշտի ներսում, 

կարելի է որոշել ցանկացած նյութի բեկման ցուցչի թվային արժեքը: Աբբեի 

ժամանակակից բեկումնաչափերը ունեն ավելի բարդ օպտիկական համակարգ, որը 

հնարավորություն է տալիս անմիջապես որոշել նյութի կոնցենտրացիան, սակայն 

նրանց աշխատանքի սկզբունքը նույն է: Այս տիպի բեկումնաչափերի հետ հեշտ է 

աշխատել, սակայն նրանք ավելի շատ կիրառվում են սննդարդյունաբերությունում, քան 

դեղագործությունում, քանի, որ հնարավորություն են տալիս որոշել միայն նյութի 
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կոնցենտրացիան, բայց ոչ իսկությունը կամ մաքրությունը, քանի որ նրանք չեն ցույց 

տալիս բեկման ցուցչի արժեքը: 

 

                        

 Նկար. 5. Ժամանակակից ռեֆրակտոմետրեր 

 

Հեղուկ նյութերի և լուծույթների մեծամասնությունում լույսի արագությունը, 

հետևաբար և բեկման ցուցիչը, փոփոխվում են կախված ալիքի երկարությունից, այդ 

երևույթը հայտնի է դիսպերսիա անվան տակ: Դիսպերսիայի հետևանքով սպիտակ 

լույսը, անցնելով հատվածակողմի միջով, բեկվելիս բաժանվում է առանձին 

ճառագայթների և բաժանման սահմանի վրա երևում են ծիածանի տարբեր գույներ, 

որոնք խանգարում են որոշմանը: 

 

Նկար 6. Ռեֆրակտոմետրում դիսպերսիայի երևույթը 

 

Կարճ ալիքները նորմայում ավելի շատ են բեկվում, քան երկարները: Այսպիսով, 

բեկումնաչափությունում ավելի նպատակահարմար է կիրառել մոնոքրոմատիկ լույսը: 

Այդ պատճառով, ավելի ճշգրիտ չափումների համար վերցնում են նատրիումի սպեկտրի 

D գծի ալիքի երկարությունը (589.3նմ): Եթե ռեֆրակտոմետրում օգտագործում են 
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բնական կամ արհեստական լուսավորում, ապա բաժանման սահմանը դիսպերսիայի 

պատճառով լինում է ոչ հստակ, ինչը բարդացնում է որոշումը և ազդում է տվյալների 

ճշտության վրա: Այնուամենայնիվ, բեկումնաչափերի մեծամասնությունը աշխատում են 

ոչ մոնոքրոմատիկ լույսով, կոմպենսատոր հատվածակողմի առկայության շնորհիվ, որը 

տեղադրված է բեկող հատվածակողմի հետնամասում: Այս հատվածակողմը 

կառավարող պտուտակի օգնությամբ կարող է չեզոքացնել դիսպերսիայի երևույթը: 

Կոմպենսատոր հավասարակողմը կարող է դիսպերսիան չեզոքացնել այնպես, որ 

չափման ժամանակ վերարտադրվի նյութի բեկման ցուցչի արժեքը նատրիումի 

սպեկտրի D գծի ալիքի համար: Բոլոր ժամանակակից սարքերը ստուգաճշտված են այդ 

եղանակով, այդ պատճառով փորձարկումից առաջ անհրաժեշտ է կատարել ճշգրիտում:  

Ինչպես արդեն նշվեց, նյութում լույսի տարածման արագությունը ավելի փոքր է, 

քան վակուումում, քանի որ լույսը կլանվում է և թուլացվում է նյութի ատոմներով: Քանի 

որ նյութերի խտությունը փոքրանում է ջերմաստիճանի մեծացման հետ, բնական է որ 

լույսի տարածման արագությունը հեղուկում ջերմաստիճանի մեծացման հետ համատեղ 

նույնպես մեծանում է: Այսպիսով, բեկման ցուցիչը նորմայում փոքրանում է եթե 

ջերմաստիճանը մեծանում է՝ 

 

V1 -օդում լույսի տարածման արագությունն է, 

V2 - հետազոտվող նյութում նրա տարածման արագությունը  

Օրգանական հեղուկներից շատերի համար 10 С ջերմաստիճանը բարձրացնելիս, 

բեկման ցուցիչը փոքրանում է մոտ 0,0005 միավորով: Ջրի համար այդ ցուցանիշը 

կազմում է 0,00010С, ուստի բեկման ցուցիչը չափում են հաստատուն ջերմաստիճանում, 

սովորաբար 20±0,3оС, այդ պայմաններում որոշված բեկման ցուցիչը նշանակում են nD20: 

Բեկումնաչափերը ունեն ջերմաչափ, մեծամասնությունը ունեն սառեցնող համակարգ 

(ջրի հոսք) համապատասխան ջերմաստիճանի ապահովման համար, հակառակ 

դեպքում անհրաժեշտ է տվյալների վերահաշվարկ: 

Թորած ջրի բեկման ցուցիչը n=1,33299, գրեթե նույն ցուցանիշը օգտագործում են 

որպես զրոյական ցուցանիշ n0=1,333: 
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Բեկումնաչափի վրա աշխատանքի կարգը 

1. Հատվածակողմերի մակերեսների մաքրության ստուգում  (մինչև չափումը 

սկսելը): 

2. Զրոյական կետի որոշում:  Չափիչ հատվածակողմի մակերեսին կաթեցնում են 2-

3 կաթիլ թորած ջուր և զգուշորեն փակում են լուսավորող հատվածակողմով: Բացում են 

լուսավորող պատուհանիկը և լույսի աղբյուրը տեղադրում են այնպես, որ այն 

մաքսիմալ լուսավորի հատվածակողմին (եթե լույսի աղբյուրը բնական է, ապա 

լուսավորությունը կարգավորում են հայելիների օգնությամբ): Պտուտակների միջոցով 

ստանում են դիտակում ամենահստակ և լավ լուսավորություն ունեցող պատկերը՝ և 

մուգ, և լուսավոր դաշտերի հստակ բաժանման սահման: Մյուս պտուտակի օգնությամբ 

բաժանման սահմանը բերում են դաշտում երևացող խաչի կենտրոն  

 

Նկար 7. Ռեֆրակտոմետրի աշխատանքի սկզբունքը 

 

Սանդղակի վրա երևում է ջրի բեկման ցուցչի արժեքը, որը պետք է լինի =1,333 20оС: 

Ուրիշ տվյալների դեպքում, կատարում են ստուգաճշտում և գիծը բերում են նշված 

արժեքին: 

3. Հետազոտվող նյութի բեկման ցուցչի որոշում:  Սարքի զրոյական կետը որոշելուց 

հետո, բացում են լուսավորող հատվածակողմի խցիկը և ֆիլտրի թղթով կամ թանզիֆով 

մաքրում են չափիչ հատվածակողմի մակերեսը հեղուկից: Այնուհետև կաթեցնում են 

հետազոտվող նյութի լուծույթը և խցիկը փակում: Կրկին պտուտակի օգնությամբ 

բաժանման սահմանը բերում են խաչի հատման կենտրոն և սանդղակի օգնությամբ 

որոշում են բեկման ցուցչի արժեքը: Լուծույթի կոնցենտրացիան հաշվարկում են 

բանաձևի օգնությամբ, կամ որոշում են համապատասխան ռեֆրակտոմետրիկ 

աղյուսակների օգնությամբ: Եթե ջերմաստիճանը չափման ժամանակ տարբերվում է 
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20оС, անհրաժեշտ է կատարել վերահաշվարկ, կամ օգտվել համապատասխան 

աղյուսակներից; 

4. Աշխատանքի ավարտ: Ամեն չափումից հետո անհրաժեշտ է երկու խցիկները լավ 

լվանալ թորած ջրով և լրիվ չորացնել ֆիլտրի թղթով, խցիկները փակելուց նրանց 

արանքում դրվում է ֆիլտրի թուղթ, կամ թանզիֆ: 

5. Աղյուսակների օգնությամբ կոնցենտրացիայի որոշում: Ինչպես արդեն նշվեց, 

գոյություն ունեն հատուկ աղյուսակներ այն նյութերի համար, որոնք պատրաստված են 

կշռային կամ կշռածավալային մեթոդով: Նրանցում բերված են նյութերի բեկման 

ցուցիչները (մինչև 3-րդ նշանի ճշտությամբ) և դրանց համապատասխանող 

կոնցենտրացիաները: Եթե բեկման ցուցիչը որոշված է 4-րդ նշանի ճշտությամբ, ապա 

կոնցենտրացիան հաշվարկում են ինտերպոլյացիայի եղանակով: Օրինակ՝ կալցիումի 

քլորիդի բեկման ցուցիչը 1,3453 է, աղյուսակում մոտակա ցուցանիշներն են 1,3450 և 

1,3460, և նրանց համապատասխանում են հետևյալ կոնցենտրացիաները 10% և 10,9%, 

նրանց միջև տարբերությունը հավասար է 1 երրորդ նշանում, իսկ կոնցենտրացիան՝ 

 

այսինքն, հետազոտվող նյութի կոնցենտրացիան 10,27 % 
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Ռեֆրակտոմետրիկ աղյուսակներ 

Կ
ո

ն
ց

ե
ն

տ
ր

ա
ցի

ա
, %

 

Ամիդոպիրին 
Անջուր 

գլյուկոզա 

Կալիումի 

յոդիդ 

n20D F3 n20D F3 n20D F3 

1 1.3353 0.00225 

(բոլոր 

կոնցենտրա-

ցիաների 

համար) 

1.3344 0,00142 

(բոլոր 

կոնցենտրա-

ցիաների 

համար) 

1.3343 0,00130 

(բոլոր 

կոնցենտրա-

ցիաների 

համար) 

2 1.3375 1.3358 1.3356 

3 1.3398 1.3373 1.3369 

4 1.3420 1.3387 1.3382 

5 1.3442 1.3401 1.3395 

6  1.3415 1.3408 

7  1.3429 1.3421 

8  1.3444 1.3434 

9  1.3458 1.3447 

10  1.3472 1.3560 

15  1.3543 1.3525 

20  1.3614 1.3590 

25  1.3685  

30  1.3756  

40  1.3898  
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Կ
ո

ն
ց

ե
ն

տ
ր

ա
ցի

ա
, %

 
Ամինոկապրոնաթթու Ասկորբինաթթու Բորաթթու 

n20D F3 n20D F3 n20D F3 

1 1.3349 0.00185 

(բոլոր 

կոնցենտրա-

ցիաների 

համար) 

1.3346 0.00160 1.3337 0,00067 

(բոլոր 

կոնցենտրա-

ցիաների 

համար) 

2 1.3367 1.3362 0.00160 1.3343 

3 1.3386 1.3378 0.00160 1.3350 

4 1.3404 1.3394 0.00159 1.3357 

5 1.3423 1.3409 0.00159  

6 1.3441 1.3425 0.00158  

7 1.3460 1.3441 0.00158  

8 1.3478 1.3456 0.00158  

9  1.3471 0.00157  

10  1.3487 0.00157  
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Կ
ո

ն
ց

ե
ն

տ
ր

ա
ցի

ա
, %

 
Նատրիումի  

բարբիտալ  
Անալգին·H2O 

Կոֆեին-նատրիումի 

բենզոատ 

n20D F3 n20D F3 n20D F3 

1 1.3348 0.00182 

(բոլոր 

կոնցենտրա-

ցիաների 

համար) 

1.3349 0.00194 1.3348 0.00192 

(բոլոր 

կոնցենտրա-

ցիաների 

համար) 

5 1.3421 1.3427 0.00194 1.3426 

10 1.3512 1.3523 0.00193 1.3522 

15 1.3603 1.3620 0.00193 1.3618 

20  1.3714 0.00192 1.3714 

25  1.3810 0.00192  

30  1.3903 0.00191  

40  1.4090 0.00190  

50  1.4275 0.00189  

Կ
ո

ն
ց

ե
ն

տ
ր

ա
ցի

ա
, %

 

Նատրիումի 

բենզոատ 
Կալցիումի քլորիդ Նատրիումի քլորիդ 

n20D F3 n20D F3 n20D F3 

1 1.3352 0.00217 1.3342 0.00118 1.3347 0.00170 

5 1.3438 0.00216 1.3489 0.00117 1.3413 0.00167 

10 1.3544 0.00214 1.3446 0.00116 1.3493 0.00164 

15 1.3649 0.00213 1.3503 0.00115 1.3570 0.01160 

20 1.3753 0.00211 1.3558 0.00114 1.3644 0.00157 

25   1.3613 0.00113   

30   1.3666 0.00112   

40   1.3770 0.00110   

50   1.3870 0.00108   
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Աշխատանքի կանոններ 

 Ռեֆրակտոմետրերում ամենաշուտը շարքից դուրս են գալիս հատվածակողմերը, 

հետևաբար պետք է չափազանց զգուշ լինել՝ 

1. միշտ մաքրել նրանց փոշուց և կեղտից 

2.չթողնել նրանց մակերեսի վրա հետազոտվող հեղուկները, հատկապես 

կալցիումի քլորիդը, քանի որ ժամանակի ընթացքում դրանք քայքայում են մակերեսը, 

դարձնելով դրան փայլատ և չափումը հնարավոր չի լինում կատարել: 

 Դեղատնային անալիզում բեկումնաչափությունը կիրառում են կալցիումի քլորիդի, 

գլյուկոզայի, կոֆեին-բենզոատ նատրիումի լուծույթների, կալիումի յոդիդի, 

ամինակապրոնաթթվի, ասկորբինաթթվի, բորաթթվի, ատրոպինի, մագնեզիումի 

սուլֆատի, նատրիումի, կալիումի բրոմիդների, նատրիումի յոդիդի, նատրիումի 

բենզատի, սալիցիլատի, քլորիդի մաքրության և քանակական որոշման համար
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4.2.Օպտիկական պտույտի որոշում 

Բևեռաչափություն  

 

Բևեռաչափությունը հիմնված է որոշ նյութերի (անիզոտրոպ բյուրեղական 

նյութերի, կամ քիրալ էնատիոմերներից մեկի) միջով անցնելիս բևեռացված լույսի 

հարթությունը պտտելու հատկության վրա: Այսինքն, օպտիկական պտույտը, դա 

նյութերի բևեռացված լույսի հարթությունը պտտելու հատկությունն է: Այն նյութերը, 

որոնք ունեն այդ հատկությունը կոչվում են օպտիկապես ակտիվ նյութեր: 

Կախված օպտիկապես ակտիվ նյութի բնույթից բևեռացված լույսի հարթության 

պտույտը կարող է ունենալ տարբեր ուղղվածություն և չափ: Եթե բևեռացված լույսի 

հարթությունը պտտվում է ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ (երբ լույսի աղբյուրը 

գտնվում է դիտորդի դիմաց), ապա նյութը անվանում են աջ պտտող և նրա անվան առաջ 

դնում են D տառը կամ  (+) նշանը: Եթե բևեռացված լույսի հարթությունը պտտվում է 

ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ, ապա նյութը անվանում են ձախ պտտող և 

նրա անվան առաջ դնում են L տառը կամ  (-) նշանը:  

Բևեռաչափությունը կիրառվում է օպտիկապես ակտիվ նյութերի անալիզի 

ժամանակ: Այն հաջողությամբ կարող է կիրառվել նոր սինթեզված նյութերի 

ուսումնասիրման համար, դեղերի որակի հսկման համար, էնատիոմերների 

մաքրության որոշման համար, շաքարների քանակական որոշման համար (կաթում 

շաքարների որոշում), ԲԷՀՔ-ի եղանակով բաժանված էնատիոմերների սելեկտիվ 

որոշման համար (այս դեպում բևեռաչափը կիրառվում է որպես դետեկտոր), 

ֆերմենտների մասնակցությամբ ռեակցիաների վերահսկման համար: 

Սկզբնական դիրքից բևեռացման հարթության շեղման մեծությունը, 

արտահայտված աստիճաններով անվանում են պտտման անկյուն և նշանակում են 

հունարեն α տառով: Պտտման անկյան մեծությունը կախված է՝ 

• օպտիկապես ակտիվ նյութի բնույթից  

• բևեռացված լույսի անցած ճանապարհից օպտիկապես ակտիվ միջավայրում 

(մաքուր նյութում կամ լուծույթում), այսինքն, նյութի շերտի հաստությունից 
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• լույսի ալիքի երկարությունից  

Լուծույթների համար պտտման անկյունը կախված է նաև՝ 

•  լուծիչի բնույթից  

•  օպտիկապես ակտիվ նյութի կոնցենտրացիայից 

Պտտման անկյան մեծությունը ուղիղ համեմատական է ալիքի ճառագայթի անցած 

ճանապարհին, այսինքն նյութի շերտի հաստությանը: Ջերմաստիճանի ազդեցությունը 

դեպքերի մեծամասնությունում աննշան է:  

Տարբեր նյութերի բևեռացված հարթությունը պտտելու հատկությունների 

համեմատական բնութագրի համար գոյություն ունի այսպես կոչված տեսակարար 

պտույտի անկյունը [α]: 

Տեսակարար պտույտը, դա օպտիկապես ակտիվ նյութերի հաստատունն է: 

Տեսակարար պտույտը որոշում են փորձնական ճանապարհով որպես 1 դմ 

երկարությամբ ճանապարհին մեներանգ լույսի բևեռացման հարթության պտտման 

անկյուն, այն միջավայրում, որտեղ օպտիկապես ակտիվ նյութի պարունակությունը 

ընդունված է 1 գ/մլ: Եթե չկան հատուկ նշումներ, չափումները կատարում են 200С 

նատրիումի սպեկտրի դեղին D գծի ալիքի երկարության (589.3նմ) պայմաններում: Այս 

պայմաններում որոշված պտտման անկյունը նշանակում են [α]D20: Որոշ դեպքերում 

օգտագործում են սնդիկի սպեկտրի կանաչ գծի ալիքի երկարությունը 546,1նմ: 

Օպտիկապես ակտիվ նյութի լուծույթներում [α] որոշման ժամանակ պետք է ի 

նկատի ունենալ, որ ստացված մեծությունը կարող է կախված լինել լուծիչի բնույթից և 

օպտիկապես ակտիվ նյութի կոնցենտացիայից, այդ պատճառով, երբ բերում են 

տեսակարար պտտման անկյունի արժեքը, անհրաժեշտ է նշել նաև լուծիչը, որում 

կատարվել  է չափումը, և չափման համար նախատեսված կոնցենտրացիան: Լուծիչի 

փոխարինումը կարող է փոխել ոչ միայն անկյան մեծությունը, այլ նաև պտտման 

ուղղությունը (փոխվի նշանը): Տեսակարար պտտման արժեքը հաշվարկում են հետևյալ 

բանաձևերով՝ 

 (1)  որտեղ 

 а – չափված պտտման անկյունը 
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l – նյութի շերտի հաստությունը, դմ  

с – լուծույթի կոնցենտրացիան, % 

Հեղուկ նյութերի համար այն հաշվարում են՝ 

(2) 

որտեղ՝ 

а – չափված պտտման անկյունը 

l – նյութի շերտի հաստությունը, դմ  

р – նյութի խտությունը  գ)սմ2 

Ինչպես արդեն նշվեց, պոլյարիմետրիան լայնորեն կիրառվում  է դեղագիտական 

անալիզում դեղանյութերի օպտիկական ակտիվության, դրանց մաքրության, իսկության 

և քանակական պարունակության որոշման համար: 

Նյութի մաքրության որոշման համար կիրառում են (1) կամ (2) բանաձևերը, 

հաշվարկելով նրանց տեսակարար պտտումը [α]: 

Իմանալով նյութի տեսակարար պտույտի արժեքը կոնցենտրացիաների որոշակի 

տիրույթում կարելի է հաշվարկել նրա պարունակությունը լուծույթում հետևյալ 

բանաձևով: 

(3) 

Քանի որ [α] հաստատուն է միայն կոնցենտրացիաների որոշակի տիրույթում, (3) 

բանաձևի կիրառումը սահմանափակվում է տվյալ տիրույթով: Պտտման անկյունը 

որոշում են այնպիսի սարքերի վրա որոնց չափման ճշտությունը կազմում է  ±0,02 0: 

Բևեռացված լույսի հարթության պտտման անկյան որոշման համար կիրառում են 

սարքեր, որոնք կոչվում են բևեռաչափեր (պոլյարիմետրեր): Պրակտիկայում կիրառում 

են տարբեր տեսակի բևեռաչափեր, որոնց աշխատանքի սկզբունքները նույնն են: Սարքի 

կառուցվածքը ներկայացված է նկարում՝ 



104 

 

 

Նկար 8. Բեևռաչափի կառուցվածքը 

Այն կազմված է լույսի աղբյուրից, բևեռացուցիչից (պոլյարիզատոր), որը իրենից 

ներկայացնում է Նիկոլյաի բևեռացնող հատվածակողմ կամ թաղանթ (ժապավեն), 

հետազոտվող նյութով կյուվետից (խցիկից), անալիզատորից, որը նույնպես 

հատվածակողմ է, և դետեկտորից:  

Լույսի աղբյուրից արձակված ճառագայթները (նատրիումական կամ սնդիկային 

լամպ կամ սպիտակ լույս) բևեռացնող հատվածակողմով անցնելիս բևեռացվում են 

հարթության մեջ, անցնում են նյութով լցված կյուվետի միջով և ընկնում են 

անալիզատոր հատավածակողմի վրա, որը տեղադրված է ուղիղ անկյան տակ (900) 

բևեռացնող լույսի նկատմամբ, այնպես, որ բևեռացված լույսի հարթությունը չի հասնում 

անալիզատորին, երբ նրա ճանապարհին չկա նյութով լցված կյուվետը: Այսինքն, եթե 

երկու հատվածակողմերը և բևեռացնող հարթությունները գտնվում են միմյանց 

նկատմամբ ուղիղ անկյան տակ, ապա բևեռացված լույսը կյուվետի բացակայության 

ժամանակ չի հասնում անալիզատորին: 

 

Նկար 9. Օպտիկապես ակտիվ նյութի բացակայության պայմաններում դաշտի 

տեսքը բևեռաչափի դիտակում  

 

Դիտակում երևում է միատարր մուգ դաշտը: Օպտիկապես ակտիվ նյութի 

ներկայության պայմաններում բևեռացված լույսի հարթությունը փոխում է իր 
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ուղղությունը, անցնում է անալիզատորի միջով և ֆիքսվում է դետեկտորի վրա: Դա 

արտահայտվում է դիտակում մուգ և բաց դաշտերի առաջացմամբ: Որպեսզի 

բևեռացված լույսը կրկին չանցնի անալիզատորի միջով, սարքում օպտիկապես ակտիվ 

նյութի առկայության պայմաններում, անալիզատոր հատվածակողմը անհրաժեշտ է 

պտտել որոշակի անկյան տակ աջ կամ ձախ, որն էլ կհամապատասխանի 

հետազատվող նյութի պտտման անկյան մեծությանը: Միաժամանակ պտտվում է նաև 

սանդղակը, որը լուսավորված է հատվածակողմի շնորհիվ  և երևում է երկրորդ դիտակի 

խոշորացույցով, իսկ առաջին դիտակով հետևում են դաշտի գույնին: 

Հետազոտման համար նախատեսված նյութերը պետք է լինեն հեղուկ և 

թափանցիկ: Դրանք լցվում են հատուկ կյուվետների կամ տուբուսների մեջ, որոնց 

երկարությունը սովորաբար կազմում է 10 սմ (1դմ): 

                

Նկար 10.      Բևեռաչափ ա– տեսք կողքից, բ – տեսք հետևից  

1- խոշորացույցով դիտակ, որում երևում է սանդղակը; 2 - դիտակ, դաշտը դիտելու 

համար 3 –սանդղակը զրոյացնող պտուտակ, 4-փոխանցման բռնակ; 5-կյուվետի համար 

խցիկ; 6-կյուվետ; 7-լույսի աղբյուր: 

 

Ավելի ժամանակակից պոլյարիմետրերում կիրառում են մոնոքրոմատիկ լույսը, 

որը ստանում են լուսաֆիլտրերի օգնությամբ: Պոլյարիմետրը կարող է համակցաված 

լինել սպեկտրոֆոտոմետրի հետ, այդ սարքը կոչվում է սպեկտրապոլյարիմետր: 
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Նկար 11.  Սպեկտրապոլյարիմետր     

Աշխատանքի ընթացքը 

1. Լույսի աղբյուրը, տեսողական խողովակը (դաշտի դիտակը) և խոշորացույցով 

դիտակը տեղադրում են այնպես որ տեսադաշտը հստակ երևա (և սանդղակը և դաշտը) 

                                             

Նկար 12.  Օպտիկապես ակտիվ նյութի առկայության պայմաններում դաշտի 

տեսքը բևեռաչափի դիտակում, պտտման անկյան չափման սանդղակ  

 

2. Զրոյական կետի որոշում: Չափումների ժամանակ պետք է սարքը բերել 

զրոյական կետի, կամ որոշել սարքի ուղղման գործակիցը (х) մաքուր լուծիչով լցված 

կյուվետի (լուծույթների հետ աշխատելիս), կամ դատարկ կյուվետի (հեղուկ նյութերի 

դեպքում) օգնությամբ: Այս գործողությունից հետո, կատարում են հետազոտվող նյութի 

չափումը 3-5 անգամ: α վերջնական արդյունքը ստանալու համար ստացված տվյալների 

միջին արժեքին գումարում են շեղման գործակիցը (եթե սարքը զրոյի բերված չէ) α + (-х); 

α + (+х): Զրոյական կետին բերելու համար պտուտակը պտտում են այնքան, մինչև 

դաշտը դառնում է միատարր, և այդ դեպքում սանդղակի վերևի և ներքևի զրոները 

համընկնում են: 
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3. Հետազոտվող նյութի պտտման անկյան որոշում: Կյուվետը լցնելուց առաջ երկու 

անգամ լվանում են հետազոտվող լուծույթով, այնուհետև հեղուկը լցնում են այնքան, որ 

այն գոգավորություն առաջացնի, թողնում են, որ օդի պղպջակները բարձրանան և 

ապակին սահեցնելով դնում են վրան որպեսզի օդի բշտիկներ չմնան: 

 

կյուվետը տեղադրում են սարքի մեջ, դիտակում անմիջապես երևում է, որ դաշտի 

միատարրությունը խաղտվել է` (2) և (3): Պտուտակը պտտելով վերադարձնում են 

դաշտի միատարրությունը 

                                                 

խոշորացույցով նայում են սանդղակին, դրա վերևի և ներքևի հատվածները շեղված 

են միմյանց նկատմամբ, որոշում են շեղման անկյունը 0,01 ճշտությամբ և ուղղությունը 

(-) կամ (+): Այս գործողությունը կատարում են մի քանի անգամ: Որպես վերջնական 

արդյունք ընդունում են միջին թվաբանականը: 
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ԳԼՈՒԽ 5. ԴԵՂԵՐԻ ԱՆՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Բազմադեղաբուժությունը (полипрагмазия, լատ. poly+ հուն. pragma- ազդեցություն, 

կամ полифармация, հուն. polys – բազմաթիվ, pharmakon - դեղ, полифармакотерапия) 

զարգացել է դեռևս մ.թ.ա.: Ներկայումս, չնայած 15000–ից ավելի պատրաստի դեղաձևերի 

առկայությանը, հանպարաստի դեղատոմսերը (экстемпоральная (extempore) рецептура) 

իրենց նշանակությունը չեն կորցրել: Բժիշկների կողմից դեղանյութերի զուգակցված 

օգտագործման ձգտումը հետապնդում է 2 նպատակ՝ ա)բարձրացնել բուժամիջոցի 

արդյունավետությունը, բ)վերացնել կամ մեղմացնել ակտիվ նյութի կողմնակի, 

վտանգավոր ազդեցությունը: 

Դեղերի զուգակցման նախապայմաններն են՝  

➢ մոնոթերապիայի անբավարար արդյունավետությունն ու անվտանգությունը, 

➢ մի քանի հիվանդության առկայությունը: 

Մի քանի հիվանդություններով տառապող մարդուն միաժամանակ մի քանի դեղ 

նշանակելը կարող է հանգեցնել բուժման պրոցեսի անվերահսկելիության, կողմնակի 

երևույթների և բուժման արժեքի մեծացման:   

Զուգակցումները լինում են՝  

ա) խելամիտ,  

բ) ոչ ռացիոնալ,  

գ) վտանգավոր: 

Եթե դեղերի զուգակցման դեպքում նկատվում են ակտիվ նյութերի բուժական 

էֆեկտի թուլացում կամ խիստ ուժեղացում, խեղաթյուրված, թունավոր երևույթներ կամ 

մահ, ինչն արդյունք է ակտիվ կամ օժանդակ նյութերի որևէ տիպի փոխազդեցության, 

ապա այդ դեղախառնուրդը անհամատեղելի է: Ըստ ՀԱԿ[ն1]–ի վիճակագրական 

տվյալների՝ զուգակցված դեղերի 25% -ը պոտենցիալ վտանգավոր են, ինչի պատճառով 

տարեկան գրանցվում է մոտ 80 հազար մահ:  

Դեղերի ֆիզիկական և քիմիական, անհամատեղելիությունը (Ա) դիտարկվում է 

հիմնականում ֆարմացևտիկ փուլում՝ դեղաձևում (նախքան օրգանիզմ մտնելը, 
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ֆարմացևտիկ Ա), միևնույն ներարկիչում կամ կաթիլաներարկման (инфузия) 

համակարգում: Ֆիզիկական և քիմիական Ա-ը մեծ մասամբ նկատելի է:  

 Նոր դեղերի հզոր հոսքը դժվարացնում է բժշկի աշխատանքը դեղերի նշանակման, 

առավել ևս զուգակցման գործում, որոնց մասին մասնագիտական գրականությունում 

լուրջ տեղեկությունները սկսել են երևալ վերջին 2 տասնամյակում: Այս բնագավառում 

մեծանում է դեղագետի դերը, ով զինված լինելով նյութերի ֆիզիկական և քիմիական 

հատկությունների մասին բարձր գիտելիքներով, կարող է մեծ դեր ունենալ 

առողջապահության համակարգում: Բազմաթիվ զարգացած երկրներում բժշկի 

դեղատոմսը ուժի մեջ է համարվում կլինիկական դեղագետի կողմից երաշխավորվելուց 

հետո:    

Ա. Ֆիզիկական անհամատեղելիության պատճառներն են՝  

ա)բաղադրիչների չլուծվելը (նստվածքագոյացում, ինչի պատճառն է նյութերի 

լուծելիության սահմանների գերազանցումը, լուծիչի սխալ ընտրությունը, նույնանման 

իոնների առկայությունը),  

բ)անհամասեռ խառնուրդների առաջացումը,  

գ)սորունության կորուստը՝ խոնավացող և դյուրահալ խառնուրդների (էվտեկտիկ 

խառնուրդներ) առաջացման պատճառով, սենյակի հարաբերական խոնավությունը, 

ջերմաստիճանը, նյութի մանրացման աստիճանը, դեղաձևի խառնելու արագությունն ու 

տևողությունը, փաթեթավորումը, բյուրեղահիդրատների և խոնավածուծ բաղադրիչների 

զուգակցումը,  

դ)լուծույթների կոագուլումը, էմուլսիաների շերտավորումը,  

ե) ակտիվ բաղադրիչի ադսորբումը ադսորբենտների կողմից: Երբեմն բժշկի հետ 

խորհրդակցելուց հետո որոշ անհամատեղելիություններ (Դեղատոմս N 1) կարելի է 

վերացնել: Օր.՝ 

1. Rp.: Inf. radicis Valerianae     6,0 – 180 ml 

    Natrii bromidi    4,0 

                                  Phenobarbitali                       2,0  

                 Misce. Da. Signa.  Ü»ñùÇÝ, ùÝ»Éáõó ³é³ç: 

Ջրում ֆենոբարբիտալի լուծելիությունը 1:1000 է, հետևաբար խառնուրդում այն 

համարյա լրիվ կնստի: Եթե բժշկի գիտությամբ խառնուրդին ավելացվի 1գ NaHCO3, 
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լուծույթը կդառնա համասեռ (I): Ըստ տեսական հաշվարկների, 2գ ֆենոբարբիտալը 

լուծելու համար անհրաժեշտ է 0,73գ NaHCO3, մնացածը (0,27գ) կչեզոքացնի 

կատվախոտի թուրմի թթուները: 

N

N

O

O

O

C2H5

C6H5

H

H

N

N

ONa

O

O

C2H5

C6H5

H

+ CO2

NaHCO3
  - H2O

I

 

Ֆարմացևտիկ փուլում մի քանի ֆիզիկական և քիմիական անհամատեղելիության 

օրինակներ. 

• միևնույն ներարկիչում բետա-լակտամիդների և գենտամիցինի համատեղումը 

հանգեցնում է երկուստեք ակտիվազրկման (А, II, a):  

N

S

COOH

R- C - HN

O

O
HN
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O

O
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NH2HO

O

O

4 4

Gent. C2, C1a

- Lac.

A

Co CN
+

A B

CD
O

O

OHHO

Vit. C Vit. B12

II a II b

 

• Հեպարինի և գենտամիցինի համատեղումից առաջանում է նստվածք: 

• Ցիանկոբալամինի (վիտամին B12) և ասկոբրնաթթվի զուգակցումից վերջինը 

փոխազդում է Co-ի իոնների հետ և երկուսն էլ ակտիվազրկվում են (II,b): 

• Դեղատոմսում (N2) նատրիումի սուլֆացիլի լուծույթը ասկորբինաթթվի հետ 

զուգակցումից չեզոքանում է, սուլֆացիլը` աղային ձևից անցնում է թթվայինի և 

վերածվում է նստվածքի (III, լուծելիությունը՝ 1:200): Դեղատոմսը բանական դարձնելու 

համար ասկորբինաթթուն պետք է փոխարինել Na-ի ասկորբինատով կամ թթուն 

չեզոքացնել 0,07գ NaHCO3-ով (բժշկի գիտությամբ):  

2.      Rp.:  Sol. Sulfacyli - natrii   30%   10 ml 

               Acidum Ascorbinici                0,15 

  M.D.S.  Ակնակաթիլներ: 
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Դեղերի ֆիզիկական անհամատեղելիության պատճառ կարող է լինել նաև դրանց 

պատրաստման դեղատնային տեխնոլոգիան, չնայած դեղատոմսը կարող է լինել 

խելամիտ:  

          Ներկայումս դեղաձևերի գործարանային արտադրության ընդարձակման և 

դեղատնային պատրաստուկների զգալի կրճատման, ինչպես նաև կասկածելի 

դեպքերում դեղերի առանձին-առանձին օրգանիզմ ներմուծման  հնարավորության 

հետևանքով ֆիզիկական և քիմիական անհամատեղելիության խնդիրը մասնակիորեն 

լուծված է, սակայն պետք է հաշվի առնել նաև, որ այդպիսի ամհամատեղելիությունը 

որոշ դեպքերում կարող է հանդես գալ նաև օրգանիզմում, նախքան զուգակցված դեղերի 

ֆարմակակինետիկական պրոցեսները (N 3): Օր.՝ 

                        3. Rp.:   Analgini 5,0 

                                      Solutionis Natrii bromidi 1% 200 ÙÉ 

                                      Kalii iodidi 4,0 

                                      Natrii nitritis 2,0 

                                      Misce. Da. Signa. 1 ճաշի գդ., օրը՝ 3 x: 

Անալգինի ներկայությամբ (թույլ հիմնային միջավայր) խառնուրդը կայուն է, 

սակայն ստամոքսի թթվային միջավայրում անջատվում է յոդ, որի քանակը ~ 11 անգամ 

գերազանցում է յոդի թույլատրելի սահմանային քանակությունը (ԹՍՔ՝ 0,02գ):  

2NaNO2 + 2KJ + 4H+  →  2NO  + J2 + 2Na+ + 2H2O 

Բ. Քիմիական անհամատեղելիությունը դեղախառնուրդի բաղադրիչների միջև 

քիմիական պրոցեսների արդյունք է, ինչը հաճախ տեսանելի է հեղուկ դեղաձևերում: 

Այդ երևույթներն ուղեկցվում են նստվածքագոյացմամբ, գույնի, հոտի, համի 

փոփոխումով, գազի անջատումով, երբեմն՝ նաև առանց տեսանելի փոփոխությունների: 

Թույլ հիմքերից և ուժեղ թթուներից ստացված աղերը ալկալիի միջավայրում վերածվում 

են թունավոր, ջրում վատ լուծվող թույլ հիմքերի (հատկապես 3-րդային ազոտ 

պարունակող միացությունների՝ մորֆինի, ատրոպինի, պապավերինի (III a), դիմեդրոլի, 

H2N N - C = O

Na

CH3

O
O

HO OH

H2N N - C = O

H
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O
O

HO ONa
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դիբազոլի աղերը): Ուժեղ հիմքերի և թույլ թթուների աղերը (կոֆեինի բենզոատի, 

բարբիտուրատների, սուլֆանիլամիդների, սալիցիլաթթվի, բեզոյական թթվի 

նատրիումական աղերը, էուֆիլինը) թթուների հետ զուգակցելիս նույնպես անջատվում 

են թունավոր նստվածքներ:  

 

Օրգանիզմում ընթացող քիմիական պրոցեսներ: 

Սրտային գլիկոզիդները (IV) հիդրոլիզի են 

ենթարկվում և՛ թթվային, և՛ հիմնային 

միջավայրում: Ուժեղ թթվային միջավայրում 

հիդրոլիզի հետևանքով մոլեկուլից անջատվում է 

շաքարային մասը (IV, R’’ -գլիկոն) առանց 

արտաքին նշանների (մի քանի ժամում դեղաձևի ակտիվությունը նվազում է 50-60%-ով), 

իսկ հիմնային միջավայրում բացվում է լակտոնային օղակը (R’), ինչը նույնպես 

ուղեկցվում է ակտիվազրկմամբ: Ուրեմն այդ դեղանյութերը չի կարելի զուգակցել 

թթվային  (ասկորբինաթթվի, կատվախոտի արմատի թուրմի) և հիմնային բնույթի 

(սուլֆանիլամիդների, բարբիտուրատների աղային ձևերի, NaHCO3) նյութերի հետ: 

Բացի դրանից, միջավայրի pH-ից կախված՝ կարող են փոփոխվել նաև 6-անդամանի 

ցիկլերի տարածական կոնֆորմացիաները, ինչը հանգեցնում է տեղակալիչների 

դիրքերի, հետևաբար նաև կենսաբանական ակտիվության փոփոխման: Կոնդենսացված 

ցիկլոհեքսանային օղակների յուրաքանչյուր զույգի միացման տեղում հնարավոր է 

տարածական իզոմերիայի (ցիս-տրանս) առկայությունը (V), իսկ ցիկլոհեքսանային 

օղակները կարող են լինել «բազմոցի» (բ) կամ «նավակի» (ն) տեսքով: Թթվային 

միջավայրում բազմոց/բազմոց (բ/բ) կոնֆորմացիան վերածվում է նավակ/բազմոցի (ն/բ), 

ինչը դիգիտալիսի շարքի գլիկոզիդների (Digitoxin, Digoxin, Celanid) ակտիվության վրա 

էապես չի ազդում (IV, R = CH3), սակայն ստրոֆանտի գլիկոզիդների (R18 = CHO, 

Strophantinum K…) տրանս բ/բ (a) կոնֆորմացիան տրանս ն/բ –ի (b) վերածվելիս ակտիվ 
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ֆունկցիոնալ խմբերի (V, հիդրոլիզից առաջացած 3-րդ դիրքի OH -ի և 10-րդ դիրքի -

CHO-ի) տարածական մոտեցման և փոխազդման հետևանքով մոլեկուլը վերածվում է 

ակտիվազուրկ կիսաացետալային ձևի (c), հետևաբար, ի տարբերություն մատնոցուկի 

պատրաստուկների (Digitoxin, Digoxin), ստրոֆանտի դեղաձևերը ներմուծելիս 

շրջանցում են ստամոքս-աղիքային համակարգը (Strophantinum K, Strophantidini acetas):   

HO
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Պենիցիլինները (VI) և ցեֆալոսպորինները (VII) մոլեկուլներում խիստ անկայուն β- 

լակտամային օղակի (ընդգծվածը) առկայության պատճառով հեշտությամբ քայքայվում 

են թթուների, թթվային բնույթի աղերի ջրային լուծույթների (թիամինի բրոմիդի (pH = 

3,8), ադրենալինի (pH=3,5) և դիկայինի (pH= 5), էֆեդրինի աղերի, ասկորբինաթթվի), 

հիմքերի, օքսիդիչների, ֆերմենտների և այլ ազդակների ազդեցությունից (քսուքներում 

պրոցեսն ավելի դանդաղ է ընթանում): Հիմնային միջավայրում հիդրոլիզվում է 

հիմնականում -CO-NH- կապը: Այս են պատճառները, որ կիսասինթետիկ 

պենիցիլինների (կամ ցեֆալոսպորինների) ելանյութ 6-ԱՊԹ–ն` 6-

ամինապենիցիլինաթթուն - d (կամ 7-ԱՑԹ-ն` e) ստանում են բենզիլպենիցիլինի (VI,   
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Penic. G) իմոբիլիզացված[ն2]պենիցիլին G-ացիլազ [կամ 7-ԱՑԹ-ը (e) բնական 

ցեֆալոսպորին С –ի (VII)]  ֆերմենտային հիդրոլիզով: Բնական պենիցիլիններից 

թթվային միջավայրում անկայուն են բենզիլպենիցիլինը և դրա ածանցյալները (աղերը, 

բիցիլինները՝ ն/լ) իսկ ֆենօքսիմեթիլպենիցիլինը (Penic. V) կայուն է, այն բաց են թողնում 

դեղահատերի, հատիկների տեսքով, զուգակցելով նույնիսկ թթվային բնույթի նյութերի 

հետ (օր., լիմոնաթթվի): Կիսասինթետիկ Պ-ի մեծ մասը կայուն են թթվային 

միջավայրում (Ampicillin, Amoxicillin, Carbenicillin):   

Ասկորբինաթթվի (վիտամին C, VIII, ա) ուժեղ վերականգնիչ հատկությունները 

(հակաօքսիդանտ է) պայմանավորված են ենդիօլային խմբավորումով (ընդգծվածը): Այն 

օքսիդանում է (բ)՝ վերականգնելով օքսիդիչներին, և տեսանելի ռեակցիաները կիրառում 

են Ասկորբինաթթվի իսկությունը հաստատելու համար [AgNO3 → Ag+, KMnO4 → Mn+2, 

Fe+3 → Fe+2, J2 → 2J- (ՊԴ*)]:  

 

Ասկորբինաթթուն թթվային հատկությունների (միահիմն թթու է) պատճառով 

անհամատեղելի է հեքսամեթիլենտետրամինի, կարբոնատների, բենզոատների, 

սալիցիլատների, բարբիտուրատների, սուլֆանիլամիդների աղային ձևերի, մետաղների 

աղերի հետ : Հակառակ դեպքում ստացվում են մետաղների ասկորբինատներ (VIII, գ, դ): 

Ասկորբինաթթուն մտնում է բազմաթիվ բազմավիտամինների բաղադրության մեջ, 

չնայած առանձին ընդունելն ավելի ճիշտ է: Վիտամինները զուգակցելիս նկատվում են 

միակողմանի կամ երկկողմանի ակտիվազրկում (թիամին–նիկոտինաթթու, 

ասկորբինաթթու, պիրիդօքսին, ռիբոֆլավին կամ ռետինոլ–էրգոկալցիֆերոլ): 

Դեղանյութերի ֆարմացևտիկ անհամատեղելիությունը կանխելու նպատակով 

կիրառում են առավել արդյունավետ կայունացնողներ, էմուլգատորներ, 

փաթեթանյութեր, լուծիչներ: Դեղաձևում իր համար վտանգավոր նյութերից, այդ թվում 

նաև կալցիումի աղերից (Calcii gluconas, Calcii lactas) մեկուսացնելու նպատակով 

Ասկորբինաթթուն առանձին են հատիկավորում (գրանուլացնում), ինչը 
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հնարավորություն է տալիս զգալիորեն երկարացնել պիտանիության ժամկետը (օր.,  

’’Антигриппин”):   

Հեշտ օքսիդանում են նաև ռետինոլը (վիտամին A), ռիբոֆլավինը (վիտամին B2), 

տոկոֆերոլը (վիտամին E): 

Տետրացիկլինները (IX, T) քիմիապես տարբերվում են 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ դիրքերի 

տեղակալիչներով (ինչով պայմանավորված են դրանց ֆարմակակինետիկական 

պարամետրերը՝ ներծծում, տարածում, մետաբոլիզմ, արտաքսում), սովորաբար կայուն 

են թթվային (բացի օքսիտետրացիկլինից) և չեզոք միջավայրերում և քայքայվում են 

հիմնայինում: Ուժեղ թթվային և հիմնային միջավայրերում տետրացիկլինները 

ակտիվազրկվում են, վերածվում են իզո- և անհիդրոտետրացիկլինների (IX, a, b),  

նկատվում է գույնի ուժգնացում լույսի տեսանելի և ՈւՄ- մարզերում, ինչից օգտվում են 

դեղի որակական և քանակական անալիզում: 

Տետրացիկլինների C-4 դիրքում դիմեթիլամինախմբի ալֆա-կողմնորոշումից է 

կախված մոլեկուլի կենսաակտիվությունը: Որոշակի պայմաններում (pH ~ 4) 

Տետրացիկլինները կարող են ենթարկվել դարձելի իզոմերման (էպիմերացում), որը 

դանդաղ է ընթանում պինդ դեղաձևերում և ուղեկցվում է պրոտոնի անջատումով և 

միացումով: Երկրորդ փուլում պրոտոնը միջանկյալ արգասիքին (intermediate) կարող է 

մոտենալ նույն կամ հակառակ կողմից, ինչը հանգեցնում է իզոմերների խառնուրդի 

առաջացմանը (տետրացիկլին - ակտիվազուրկ 4-էպիտետր., X), և բուժամիջոցը մոտ 

50% -ով կորցնում է ակտիվությունը:   Էպիտետրացիկլիններն օժտված են տեսակարար 

պտույտի մեծ բացասական արժեքով, որով կարելի է կողմնորոշվել խառնուրդի 

քանակական հարաբերությունում:  
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Տետրացիկլինների մոլեկուլում (IX, T) ֆենոլային հիդրօքսիլի (10) և բազմաթիվ 

թթվածնային ֆունկցիոնալ խմբերի (1, 11, 12, 12ա) առկայությամբ է պայմանավորված 

երկ- կամ եռվալենտային կատիոնների (Ca+2, Fe+2, Al+3) հետ դրանց կայուն, 

ակտիվազուրկ, ջրում չլուծվող կոմպլեքս միացությունների (c, անլուծելի խելատների` 

լատ. Chelate - խեցգետին) առաջացումը, որոնք զուրկ են ակտիվությունից, կուտակվում 

են (կումուլացում) օրգանիզմում: Հետևաբար, տետրացիկլինը չի կարելի համատեղել 

անտացիդների, նաև կատիոններով հարուստ սննդի (օր., կաթնեղեն) հետ: Այս  

անհամատեղելիությունը ի հայտ է գալիս ներծծման պրոցեսում 

(ֆարմակակինետիկական): Մետաղների իոնների հետ ֆտորխինոլոնների 

(Ciprofloxacin, Moxifloxacin, Norfloxacin), ինչպես նաև պենիցիլինների  չներծծվող 

կոմպլեքս միացությունների առաջացման պատճառը մոլեկուլում կարբօքսիլ խմբի 

առկայությունն է:  

Սուլֆանիլամիդները (պ-ամինաբենզոլսուլֆաթթվի ածանցյալները, ՊԱԲՍԹ՝ p-

ABSac) մանրէականգ հատկություններով օժտված ակտիվ բուժամիջոցներ են, 

կիրառվում են բազմաթիվ գրամդրական (+) և գրամբացասական (-) մանրէների կողմից 

հարուցվող վարակիչ հիվանդությունների բուժման նպատակով, ինչը բացատրվում է 

պարա-ամինաբենզոյական (ՊԱԲԹ - p-ABac) և ՊԱԲՍԹ– ի մրցակցային ներհակությամբ 

(հուն. antagonisma): ՊԱԲԹ-ը օրգանիզմում պուրինային և պիրիմիդինային հիմքերի, 

կարևոր կոֆակտորների[ն3] (կամ կոֆերմենտ)՝ ֆոլաթթվի, դիհիդրոֆոլաթթվի 

կենսասինթեզի ելանյութն է, որոնք սինթեզվում են աղիքային միկրոֆլորայում 

պտերինից (XI, P), ՊԱԲԹ-ից (p-ABac) և գլուտամինաթթվից (G), պատկանում են B 
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վիտամինների շարքին և անհրաժեշտ են մանրէային բջիջների աճի ու բազմացման 

համար (Lactobacillus, Bifidobacterium, Escherichia coli): Սակայն օրգանիզմ ախտածին 

մանրէ թափանցելիս աճի գործոնը դառնում է վտանգավոր: Սուլֆանիլամիդների 

մանրէականգ ազդեցությունը պայմանավորված է ֆոլաթթվի սինթեզի ժամանակավոր 

խափանումով (XI):  
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Պ-ամինաբենզոլսուլֆաթթուները (p-ABSac) քիմ. կառուցվածքով (միջատոմական 

տարածություններ, էլեկտրոնային ամպերի բաշխվածություն) շատ նման են պ-

ամինաբենզոյական թթվի (p-ABac) ածանցյալներին և օրգանիզմ ներմուծվելիս 

ընդգրկվում են ֆոլաթթվի կենսասինթեզի պրոցեսներում՝ որպես վերջինիս  

մրցակցային ներհակորդներ: Արդյունքում ստացվում է «կեղծ ֆոլաթթու»  (ps. Folic acid): 

Սուլֆանիլամիդային բուժման արդյունավետությունը մեծացնելու համար անհրաժեշտ 

են՝  

➢ հարվածային դեղաբաժիններ, կենսասինթեզի արագությունը 2-րդ  (II) 

ռեակցիայի կողմը շեղելու համար, որովհետև VI >> VII: Սուլֆանիլամիդները ունեն 

ազդման տարբեր տևողություններ, հետևաբար, պետք է հետևել բժշկի ցուցումներին,  

➢ չզուգակցել պ-ամինաբենզոյական թթվի ածանցյալների հետ (օր., նովոկայինի 

ածանցյալների), այս խախտումները նպաստում են մանրէների կայուն (ռեզիստենտ) 

ձևերի առաջացմանը, դեղային հիվանդությունների զարգացմանը,   

➢ բուժումն ուղեկցել վիտամիններով հարուստ սնունդով, քանի որ վնասվում են  

օգտակար մանրէները ևս, խախտվում է աղիքային միկրոֆլորան՝ հատկապես այլ 

հակամանրէային բուժամիջոցների (օր., հակաբիոտիկների) հետ սուլֆամիդների սխալ 

զուգակցումների հետևանքով (դիսբակտերիոզ),  

➢ օգտագործել առատ հիմնային բնույթի հեղուկներ՝ օրգանիզմում 

սուլֆանիլամիդների բյուրեղացման վտանգից խուսափելու համար:     
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Գ.Դեղաբանական անհամատեղելիություն: Բջջի, հյուսվածքի, օրգանի, համակարգի 

վրա մի քանի դեղերի տարաբնույթ ազդեցության հետևանքով կարող է նկատվել բուժիչ 

ազդեցության ուժեղացում, թուլացում, իսպառ անհետացում կամ անսպասելի 

երևույթների առաջացում: Զուգակցված դեղերի ազդեցությունները կարող են մասամբ 

կամ լրիվ հակադրվել կամ միավորվել: 

Դեղաբուժությունը ապահովագրված չէ դեղի կողմնակի, թունավոր 

ազդեցությունից, սակայն դեղի մշտապես սպառնացող վտանգը չի կարող մեզ հետ 

պահել դրա կիրառումից: Դեղանյութերի հիմնավորված համատեղումը արդյունավետ և 

անվտանգ դեղերի ստեղծման ուղիներից է, որն ունի լայն հնարավորություններ և պետք 

է ենթարկվի որոշակի դրույթների՝ 

➢ զուգակցված դեղերը պետք է ազդեն տարբեր մեխանիզմներով, 

➢ թունայնությամբ չպետք է գերազանցեն առանձին բաղադրիչներին, 

➢ ակտիվ նյութերի ֆարմակակինետիկական պարամետրերը միմյանցից չպետք է 

շատ տարբերվեն,  

➢ դեղաձևում բաղադրիչներից մեկի դեղաչափը չի կարելի փոխել առանց մյուս 

ակտիվ նյութի դեղաչափի փոփոխության: 

ՀԱԿ –ի առաջարկած «Հիմնական դեղերի ցուցակը» (2010 թ.) ընդգրկում է 18 

բուժամիջոց, որոնք 2 կամ ավելի ակտիվ նյութերի խելամիտ զուգակցումներ են: 

Դրանցից են՝  

• սուլֆամեթօքսազոլ - տրիմեթոպրիմ (5:1) – Co-trimoxazol (Bactrim), 120, 480, 960, 

բաղադրիչները մանրէականգ են (бактериостатик), սակայն զուգակցված ձևը օժտված է 

բարձր մանրէասպան (бактерицид) ազդեցությամբ գրամ (+, -) մանրէների, պալարախտի 

հարուցիչների նկատմամբ:  

• լևոդոպա – կարբիդոպա (10:1), Stalevo – 110, 275, 

• լևոդոպա – բենսերազիդ (4:1), Madopar – 62,5; 125; 250, որոնք կիրառվում են 

պարկինսոնիզմի բուժման համար, 

• ռիֆամպիցին – իզոնիազիդ և իզոնիազիդ–էթամբուտոլ՝ հակապալարախտային 

միջոցներ, 

• օլեանդոմիցին-տետրացիկլին (1:2, Oletetrinum) և այլն: 
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Դեղերի դեղաբանական անհամատեղելիության տեսակներն են՝   

Գ.ա. Ֆարմակակինետիկական, որի դեպքում մի նյութի ազդեցության տակ արյան 

մեջ փոխվում է մյուսի (կամ մետաբոլիտի)  կոնցենտրացիան, ինչը կախված է 

դեղանյութի ներծծման, բաշխման, 

մետաբոլիզմի և արտաքսման 

պրոցեսներից: Բոլոր նշված փուլերում 

զուգակցված դեղանյութերը կարող են 

փոխազդել միմյանց հետ և էապես ազդել միմյանց արդյունավետության վրա: Դեղի 

ազդման հետ կապված այդ տարբեր ֆազերի ուսումնասիրությունները կարելի է 

իրագործել ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական մեթոդներով, ինչպես նաև նյութի 

անմիջական ֆարմակադինամիկական ակտիվության որոշումով: 

Ներծծում: Թերապևտիկ նշանակություն ունի ստամոքսաղիքային համակարգից 

դեղի ներծծման արագությունն ու ամբողջականությունը:  Զուգակցված դեղերի հետ 

քիմիական փոխազդեցության արդյունքում կարող է փոխվել ստամոքսի կամ աղիների 

պարունակության թթվայնությունը, ինչը ազդում է այդ պարունակության անցմանը 

մարսողական համակարգ կամ փոխում է միկրոֆլորան: Պրեպարատների մի մասը 

ճնշում է, մյուս մասը խթանում է այդ պրոցեսը (տես տետրացիկլիններ, X, c):   

Բաշխում: Դեղանյութերը թափանցելով արյան մեջ դարձելիորեն կապվում են 

արյան պլազմայի սպիտակուցների հետ (ոչ սպեցիֆիկ ընկալիչներ) և դրանց մի մասը 

մինչև սպիտակուցից ազատվելը չի մասնակցում կենսապրոցեսներին: Որոշ նյութեր 

նպաստում կամ խանգարում են մյուսների փոխազդեցությանը սպիտակուցների հետ: 

Շատ դեղանյութեր 90—98% -ով կապվում են պլազմայի սպիտակուցների հետ 

(Phenylbutazone, Indometacinum, Sulfadimethoxinum, Warfarin) և, եթե օրգանիզմ 

ներմուծվի այդ նույն սպիտակուցի նկատմամբ մեծ հակում ունեցող այլ նյութ, ապա 

առաջինները դուրս կմղվեն սպիտակուցների հետ առաջացրած կոմպլեքսից, կմեծանա 

արյան մեջ դրանց դեղաբանական ակտիվ ձևը, ինչը կտրուկ մեծացնում է դեղի 

թերապևտիկ կոնցենտրացիան կամ թունայնությունը: 

Մետաբոլիզմը  (Биотрансформация3): Անկախ օրգանիզմ ներմուծվելու ձևից, 

շփվելով կենսահեղուկների հետ, դեղը ենթարկվում է կառուցվածքային 

Ý » ñ Í Í áõ Ù

µ ³ ß Ë áõ Ù
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փոփոխությունների: Պրոցեսն ընթանում է 2 փուլով, առաջինում այն վերածվում է 

մետաբոլիտների, որոնց ակտիվությունը ելային մոլեկուլի  համեմատ կարող է լինել 

տարբեր կամ օժտված լինեն այլ  դեղաբանական և թունավոր հատկություններով: Այս 

փուլում գերակշռում են օքսիդացման ռեակցիաները, ինչը կենդանի օրգանիզմի 

էներգիայի կարևորագույն աղբյուրն է: Երկրորդում (կոնյուգացում՝ մեթիլացում, 

սուլֆուրացում, ացիլացում, միացում գլյուկուրոնաթթվի, -ամինաթթուների հետ)՝ դեղը 

ակտիվազրկվում է, թունազերծվում, դառնում է ջրալույծ և արտաթորվում է 

օրգանիզմից: Դեղի կենսաձևափոխությունը կատարվում է լյարդում՝ միկրոսոմալային 

ֆերմենտների միջոցով, որոնց ակտիվությունը կարող է փոփոխվել այլ նյութերի հետ 

դրանց կապվելու հետևանքով: Որոշ դեղանյութեր օրգանիզմում համարյա չեն 

փոփոխվում (ֆերմենտաինդուկտորներ), ինչի պատճառով խթանում են լյարդի կողմից 

դեղերի փոխարկումները կատալիզող ակտիվ ֆերմենտների սինթեզը (քնաբերներ՝ 

հատկապես բարբիտուրատներ, ներշնչակային թմրեցնող միջոցներ՝ դիէթիլեթեր, 

ֆտորոտան, ազոտի ենթօքսիդ, հոգեմետներ՝ ամինազին, ցավազրկողներ՝ բութադիոն, 

հակացնցումայիններ՝ դիֆենին, հակահիստամիններ՝ դիմեդրոլ, ռենտգենակոնտրաստ 

նյութեր, քլորօրգանական միացություններ, ալկոհոլ, թեյ, կոֆեին, նիկոտին, 

ինսեկտիցիդներ), ինչը արագացնում է զուգակցված դեղանյութի մետաբոլիզմը, 

նպաստում դրա թերապևտիկ էֆեկտի թուլացմանը: Ֆենոբարբիտալի (նաև 

սուլֆանիլամիդների, սալիցիլատների) և անուղղակի հակամակարդիչների (օր., 

սինկումար) զուգակցման դեպքում վերջինիս դեղաչափը ավելացվում է, իսկ բուժման 

պրոցեսում ֆենոբարբիտալն ընդհատելիս՝ առաջանում է արյունահոսության վտանգ: 

Ֆենոբարբիտալն արագացնում է նույնիսկ էնդոգենային նյութերի՝ բիլիռուբինի, К և D 

վիտամինների մետաբոլիզմը: Որոշ դեպքերում ոչ բուժիչ դեղաչափերով առաջարկում 

են այն կիրառել լյարդի ֆունկցիան ակտիվացնելու համար (օր., դեղնախտի դեպքում): 

Դեղերի մետաբոլիզմի արագության վրա ազդում են տարիքը, ախտաբանական վիճակը, 

սեռը, դեղերի զուգակցումները, ծխախոտը, ալկոհոլը, սննդի բնույթը: Արևքույրիկը 

(Зверобой) CYP3A44 –ի հզոր ինդուկտոր է, փոքրացնում է օրալ հակաբեղմնավորիչների, 

հզոր իմունադեպրեսանտ ցիկլոսպորինի (կառաջանա վերապատվաստված օրգանների 

օտարացում), սիմվաստատինի, միդազոլամի կոնցենտրացիան արյան մեջ:  
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Ֆերմենտաինհիբիտորները ինակտիվացնող ֆերմենտների հետ կովալենտորեն 

կապվելով դանդաղեցնում են մետաբոլիզմի 

պրոցեսները, ինչը վտանգավոր է հատկապես 

դեղերի կանոնավոր ընդունման ժամանակ: 

Մետրոնիդազոլը, լևոմիցետինը, ֆուրազոլիդոնը, 

ցեֆալոսպորինները, տետուրամը ճնշում են 

ացետալդեհիդ դեհիդրոգենազ ֆերմենտի (ADF) ակտիվությունը, որի արդյունքում 

օրգանիզմում սպիրտից առաջացած ացետալդեհիդը չի վերածվում քացախաթթվի և 

թունավորում է օրգանիզմը (ջերմություն, հևոց, վախ, ճնշման անկում, մահ): 

Դեղնամորթների ~ 70% -ի մեջ այդ ֆերմենտը բացակայում է: Ալկոհոլի և 

հակադեպրեսանտների, հոգեմետների, տագնապամարիչների, թմրեցնող 

ցավազրկողների զուգակցումը ճնշող ազդեցություն է թողնում ԿՆՀ-ի վրա, կլոֆելինի 

դեպքում՝ կոլապս, հիշողության կորուստ, մահ: 

Ներկայումս ուսումնասիրված է մրգահյութերի (հատկապես թուրինջի) 

ինհիբիտորային ազդեցությունը ցիտոքրոմ P-4504 3A4 (CYP3A4) իզոֆերմենտի5 

ակտիվության վրա, որը մասնակցում է բոլոր հայտնի բուժամիջոցների մոտ  60 % -ի 

մետաբոլիզմի պրոցեսներում: Դա պայմանավորված է ֆուրանակումարիններով 

(բերգամիտին) և կենսաֆլավանոիդներով (նարինգին), որոնք կովալենտորեն կապվում 

են իզոֆերմենտի հետ՝ ակտիվազրկելով այն: Ընդ որում այդ տեսակետից սպիտակ 

թուրինջը գերազանցում է կարմրին: Ֆելոդիպինի նիֆեդիպինի, որոնք CYP3A4-ի 

սուբստրատն են,  ֆարմակակինետիկական կորից ներքև ընկած մակերեսը (AUC, XII, 

տես կենսամատչելիություն, Биодоступность6) զգալիորեն մեծանում է թուրինջի չոր 

էքստրակտի հետ զուգակցելիս: Ներկայումս հայտնի է, որ թուրինջի հյութն արյան 

արենահյութում (պլազմա) մեծացնում է կալցիումական մղանցքների պաշարիչներից ոչ 

միայն դիհիդրոպիրիդինային, այլև ֆենիլալկիլամինների (Verapamilum, ~ 1,45 անգամ), 

ինչպես նաև բենզթիազեպինների (Diltiazem) ածանցյալների, հակաառիթմիկների 

(Amiodarone), ստատինների (Simvastatin), հակաբիոտիկների (Clarithromycin), 

հոգեմետների  կոնցենտրացիան: Թուրինջի հյութը ճնշում է սիլդենաֆիլի (Sildenafil կամ 

Viagra) մետաբոլիզմը՝ արյան մեջ զգալիորեն մեծացնելով վերջինիս կոնցենտրացիան 

AUC(1)

AUC(2)

C=mmol / l

t

XII
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(XII, AUC1-ը AUC2 –ի համեմատ), ինչը կարող է հանգեցնել հիպոտոնիայի կամ մահվան: 

Մյուս հյութերը ևս օժտված են նույնանման հատկություններով, սակայն ավելի քիչ են 

ուսումնասիրված:  

Արտաթորում: Դեղանյութերի փոխազդեցությունը կարող է տեղի ունենալ նաև 

օրգանիզմից դրանց արտաքսման պրոցեսում, որի կարևորագույն ուղիներն են 

երիկամները և լեղին: Մի դեղանյութն ազդում է մյուսի արտաքսման արագության վրա: 

Մեզի թթվային ռեակցիան նպաստում է հիմնային և խոչընդոտում է թթվային բնույթի 

նյութերի արտաթորմանը: Թթվային բնույթի նյութերով թունավորվելու դեպքում (օր., 

բարբիտուրատներով) ընդունում են նատրիումի հիդրոկարբոնատ կամ այլ հիմնային, 

իսկ ալկալոիդների դեպքում՝ թթվային բնույթի նյութեր (միջավայրի pH–ը փոխելու 

տարբերակը):     

Գ.բ. Ֆարմակադինամիկական (ՖԴ), որի դեպքում ուսումնասիրում են դեղերի, 

ինչպես նաև դրանց մետաբոլիտների կողմից առաջացրած օրգանիզմի ֆունկցիաների 

փոփոխությունները: Նյութերից մեկը կարող է ազդել մյուսի ինչպես հիմնական, այնպես 

էլ կողմնակի դեղաբանական էֆեկտի վրա: Ֆարմակոդինամիկական փոխազդեցության 

արդյունքում, ի տարբերության ֆիզիկականի և քիմիականի, փոխազդում են ոչ թե 

անմիջականորեն դեղանյութերը, այլ դրանց էֆեկտները, ինչի դեպքում հնարավոր է 

ինչպես ազդեցության փոխադարձ ուժեղացում, այնպես էլ էֆեկտի թուլացում՝ 

օրգանիզմի որոշակի կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ համակարգերի վրա դեղերի 

հակառակ ազդեցության հետևանքով: Մի նյութն ազդում է մյուսի դեղաբանական 

ազդեցության ծագման ու իրացման ընթացքի՝ ազդման մեխանիզմի վրա (մոլեկուլ-

թիրախ) և լինում են ուղղակի (երբ ազդում են սուբստրատի վրա) և անուղղակի: Այս 

անհամատեղելիությունն արտահայտվում է սիներգիզմի, (մասնակի դեպքը՝ 

գերգումարային սիներգիզմ), երբ սովորաբար   դեղանյութերն ազդում են նույնանման 

մեխանիզմով (հուն. sinergia – համատեղ ազդեցություն) և անտագոնիզմի (մասնակի 

դեպքը՝ մասնակի անտագոնիզմ) երևույթներով: Սիներգիզմի (հուն. syn — միասին, erg 

— աշխատանք)  երևույթը դեղանյութերի  զուգակցման արդյունքում դեղի ազդման ուժի 

գերազանցումն է բաղադրիչներից յուրաքանչյուրի ազդման ուժը՝ նույն դեղաչափերի 

դեպքում: Գերգումարային սիներգիզմը  (ԳՍ, потенцирование) սիներգիզմի մասնակի 
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դեպքն է, երբ զուգակցված բուժամիջոցը ազդեցությամբ գերազանցում է  (երբեմն մի 

քանի անգամ) բաղադրիչների էֆեկտների գումարը: Սիներգիզմի երևույթները 

վերաբերում են դեղերի ոչ միայն առաջնային, այլև վտանգավոր, կողմնակի 

երևույթներին (ստրեպտոմիցինի և ֆուրոսեմիդի զուգակցումը կարող է հանգեցնել 

օտոտոքսիկ բարդությունների՝ լսողության կորուստ, գլխապտույտ): 

Անհամատեղելիության այս տեսակները համարվում են հարաբերական, քանի որ 

տեղյակ լինելու դեպքում կարելի է կիրառել փոքրացված դեղաչափեր, հասնել բարձր 

արդյունավետության, խուսափել անցանկալի հետևանքներից, ստանալ տնտեսական 

օգուտներ: Գերգումարային սիներգիզմի կանխատեսման որոշակի դրույթներ չկան, որի 

պատճառով այդ երևույթները, ցավոք, բացահայտվում և ուսումնասիրվում են դժբախտ 

դեպքերից հետո:  

Անտագոնիզմը լինում է ուղղակի, անուղղակի, մասնակի, մեկ կամ երկկողմանի: 

Անտագոնիստները կարող են ծառայել որպես հակաթույներ՝ ֆիզքիմիական 

եղանակներով վնասազերծել օրգանիզմում հայտնված թույները (օր., ունիտոլը) կամ 

հանդիսանալ թույների անտագոնիստներ ֆերմենտների և ընկալիչների վրա ազդելու 

միջոցով (ֆունկցիոնալ անտ.):  

 Ուղիղ անտագոնիզմը կոչվում է մրցակցային, երբ օրգանիզմում միաժամանակ 

շրջանառվում են քիմիական բնույթով և տարածական կառուցվածքով նման 

միացություններ: Սուլֆանիլամիդները (XIII) և սուլֆանիլմիզանյութի ածանցյալները 

(XIV, պերօրալ հիպոգլիկեմիկ միջոցներ) պայքարում են բջջի միևնույն ընկալիչի հետ 

կապվելու համար, խախտելով կինետիկական պրոցեսների արագությունը: 

Օրգանիզմում կարող են առաջանալ այդ դեղանյութերի գերդեղաբաժիններ՝ 

համապատասխան ծանր հետևանքներով (դիսբակտերիոզ, հիպոգլիկեմիա): 

Մրցակցային անտագոնիզմի երևույթ է նաև մորֆինի (XV) տոքսիկ ազդեցության 

վերացումը նալորֆինով (XVI): Տես նաև սուլֆանիլամիդները, XI): 
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Մեթոտրեքսատը բնական մետաբոլիտ է՝ պուրինային և պիրիմիդինային հիմքերի, 

ֆոլաթթվի կառուցվածքային նմանակը և մրցակցում է դրանց հետ՝ խախտելով 

նուկլեինաթթուների սինթեզը, արգելակում չարորակ գոյացումների աճը:  

Անուղղակի անտագոնիզմի դեպքում ենթադրվում է, որ դեղերը միևնույն 

ընկալիչների վրա ազդում են տարբեր մեխանիզմներով: Երկկողմանի անտագոնիզմի 

դեպքում դեղերը փոխադարձաբար ակտիվազրկվում են՝ անկախ ներմուծման 

հերթականությունից: Լրիվ կամ մասնակի անտագոնիզմի (հուն. Antagonisma - 

ներհակություն) դեպքում զուգակցված բուժամիջոցում ակտիվ նյութի հատկությունները 

լրիվ կամ մասնակիորեն վերանում կամ նվազում են այլ դեղանյութի ներկայությամբ:  

Ֆենոբարբիտալի և պսևդոէֆեդրինի զուգակցման արդյունքում թուլանում է 

ֆենոբարբիտալի շշմեցնող ազդեցությունը, սակայն ուժեղանում է հակացնցումայինը 

(Fali-Lepsin, Գերմանիա), այսինքն, նկատվում են սիներգիզմի և մասնակի 

անտագոնիզմի երևույթների զուգակցում (սիներգո-անտագոնիզմ): Կիրառվում է 

էպիլեպսիաների դեպքում: 

Պենիցիլինային բուժման ընթացքում հակացուցված է ասկորբինաթթվի, վիկասոլի, 

ցիանկոբալամինի կիրառումը, քանի որ դրանք մեծացնում են արյան 

մակարդելիությունը և օրգ-ում կարող են զարգանալ տրոմբագոյացման պրոցեսներ: 

Մանկական բնագավառում պենիցիլինների և լևոմիցետինի զուգակցումը մեծացնում է 

մենինգոկոկային սեպսիսից մահվան վտանգը: 

Հակաբիոտիկները առանց խիստ անհրաժեշտության չի կարելի զուգակցել 

ջերմիջեցնող, քնաբեր, գլյուկոկորտիկոիդային (Cortisone, Hydrocortisone, Prednisolonum) 

պատրաստուկների հետ: Վերջին դեպքում զուգակցումը արդարացի է 

գլյուկոկորտիկոիդային, բայց ոչ հակաբիոտիկային թերապիայի դեպքում:     
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Մորֆինը օրգանիզմ ներմուծելիս շնչառական կենտրոնի հնարավոր ճնշումը 

խափանելու համար ներմուծում են ատրոպին, ինչը չի թուլացնում մորֆինի հիմնական 

էֆեկտը:  

Սրտային գլիկոզիդները սրտի խրոնիկ անբավարարության դեպքում հիմնական 

բուժամիջոցներն են ինչը, ըստ երևույթին, պայմանավորված է Na+, K+- ԱՏՖ-ազ 

ֆերմենտի (էներգիայով ապահովում է բջջային թաղանթի միջով Na+, K+ իոնների ակտիվ 

տրանսպորտը) արգելակման հատկությամբ, այսինքն խախտում է, այսպես կոչված 

նատրիումական պոմպի աշխատանքը, ինչի արդյունքում մեծանում է ներբջջային 

նատրիումի իոնների և փոքրանում կալիումի իոնների քանակը:  Հետևաբար, սրտային 

գլիկոզիդները չի կարելի զուգակցել նաև բենզոթիադիազինի ածանցյալների (K+ -ը 

չխնայող միզամուղների՝ հիպոթիազիդ, ֆուրոսեմիդ), էթակրինաթթվի (Etacrynic acid 

կամ   Uregit, ներկայումս արգելված է ԱՄՆ-ում՝ բարձր օտոտոքսիկ հատկությունների 

պատճառով, առավել ևս վտանգավոր է այն նման հատկություններով այլ դեղերի հետ 

զուգակցելիս, օր., ամինագլիկոզիդների), կորտիկոստերոիդների հետ, որոնք 

առաջացնում են հիպոկալեմիա: Երկարատև կիրառումից սրտային գլիկոզիդները 

աստիճանաբար կուտակվում են օրգանիզմում, ինչն ավելի բնորոշ է մատնոցուկի, քիչ՝ 

ստրոֆանտի գլիկոզիդներին: Դիաբետով և սրտային անբավարարությամբ տառապող 

մարդուն չի կարելի միաժամանակ նշանակել ինսուլին և սրտային գլիկոզիդներ՝ 

միոկարդի վրա հակասական էֆեկտի պատճառով: 

Ասկորբինաթթուն նպաստում է պրոտրոմբինի առաջացմանը, այսինքն՝ 

բարձրացնում է արյան մակարդելիությունը: Այս և բոլոր նման դեպքերում դեղը չի 

կարելի զուգակցել նույնանման (մակարդիչներ, վիտամին K) կամ հակառակ 

(հակամակարդիչներ՝ կումարինի ածանցյալներ) ազդեցությամբ բուժամիջոցների հետ: 

Առաջին դեպքում ուժեղանում է դեղի ազդեցությունը, երկրորդ դեպքում չեզոքանում է 

այն, ինչը երկու դեպքում էլ խիստ վտանգավոր է: Առաջին երևույթը, եթե անհրաժեշտ է, 

կարելի է օգտագործել, տեսականորեն սահմանելով զուգակցված բաղադրիչների 

առավել փոքր՝ հաշվարկված դեղաբաժիններ և ստանալ անհրաժեշտ 

արդյունավետություն: Ասկորբինաթթվի մեծ դեղաբաժինները ճնշում են 

ենթաստամոքսային գեղձի ֆունկցիան, արյան մեջ բարձրացնում սալիցիլատների 
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(մեզում բյուրեղների առաջացում՝ կրիստալուրիա), բենզիլպենիցիլինի, 

տետրացիկլինների տոկոսը: Ասկորբինաթթուն մեծացնում է արյան մեջ 

սալիցիլատների (բյուրեղագոյացում՝ կրիստալուրիա), բենզիլպենիցիլինի, 

տետրացիկլինի կոնցենտրացիան և իջեցնում կումարինի ածանցյալների 

հակամակարդիչ էֆեկտը: Նպաստում է աղիներում երկաթի պատրաստուկների 

ներծծմանը, արագացնում է էթանոլի արտամղմանը արյան համակարգից: 

Ասկորբինաթթուն զուգակցված ռուտինի հետ (Ascorutinum, 0,05:0,05+0,2գ գլյուկոզ) 

կիրառում են մազանոթների թափանցելության մեծացման դեպքում, խիստ 

հակացուցված է շաքարախտի, տրոմբոֆլեբիտի, միզաքարային հիվանդությունների 

դեպքում, հղիության 1-ին եռամսյակում, 3-ից ցածր տարիքում: Այս տվյալները պետք է 

հաշվի առնել ասկորբինաթթվի զուգակցումների ժամանակ: Օրգանիզմում 

ասկորբինաթթվի, ինչպես նաև էրգոկալցիֆերոլի, տոկոֆերոլի, վիկասոլի 

փոխանակությունը խանգարվում է ռետինոլի ավելցուկից:  

Տետրացիկլինների (IX, T) կանոնավոր կիրառումը կամ զուգակցումը լայն ազդման 

սպեկտրով այլ հակաբիոտիկների հետ կարող է առաջացնել սնկային 

հիվանդություններ, հանգեցնել աղիքային միկրոֆլորայի խախտման (դիսբակտերիոզ, 

որի առաջացման պատճառը հիմնականում սխալ դեղաբուժությունն է), հետևաբար, 

վտանգավոր են զուգակցումները նաև ինչպես ուղղակի (հեպարինոիդներ, Heparinum), 

այնպես էլ անուղղակի (կումարինի ածանցյալներ) ազդող հակամակարդիչների հետ, 

քանի որ վիտամին K-ն, որն օրգանիզմում մասնակցում է պրոտրոմբինային կոմպլեքսի 

կենսասինթեզին, սինթեզվում է աղիքային միկրոֆլորայում: Հետևաբար, հնարավոր է 

արյունահոսության (геморрагия) առաջացում: Հակաբիոտիկները առանց խիստ 

անհրաժեշտության չի կարելի զուգակցել ջերմիջեցնող, քնաբեր, գլյուկոկորտիկոիդային 

(Cortisone, Hydrocortisone, Prednisolonum) բուժամիջոցների հետ: Վերջին դեպքում 

զուգակցումը արդարացի է գլյուկոկորտիկոիդային թերապիայի դեպքում:  

Ասպիրինը սովորաբար խմում են կաթով, որը պահպանում է ստամոքսի 

լորձաթաղանթը (այդ նպատակի համար ավելի հարմար է օմեպրազոլը), սակայն 

ներկայումս համարում են, որ այդ դեպքում ասպիրինի ազդեցությունը լրիվ չեզոքանում 

է: Կաթը թեյի, սուրճի հետ խմելիս ակտիվազրկում է կոֆեինի ~ 40%ը:   
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1.   Իմոբիլիզացված ֆերմենտները (ԻՖ, լատ. immobiiis – ոչ շարժունակ) 

ֆերմենտային պատրաստուկներ են, որոնց մոլեկուլները կապված են մատրիցայի կամ 

կրողի (սովորաբար պոլիմերի) հետ, լրիվ կամ մասամբ պահպանելով իրենց 

կատալիտիկ հատկությունները: Այս պայմաններում ֆերմենտն ավելի կայուն է, քանի 

որ սահմանափակվում են դրա փոխարկումները рН -ի, ջերմաստիճանի, լուծիչների 

փոփոխություններից: ԻՖ –ը կիրառվում է չընդհատվող արտադրությունում: Ֆերմենտի 

իմոբիլիզացման համար գոյություն ունեն բազմաթիվ եղանակներ. 

➢ մատրիցայի և ֆերմենտի միջև կովալենտ կապերի առաջացում, 

➢ մատրիցան առաջացնող մոնոմերի պոլիմերացումը ֆերմենտի 

ներկայությամբ, որն ընդգրկվում է պոլիմերի (սովորաբար ժելի) ցանցում, 

➢ էլեկտրաստատիկ ձգողական ուժերի միջոցով, 

➢ մատրիցա առաջացնող մոնոմերի և ֆերմենտի սոպոլիմերացումով, 

➢ միմյանց հետ մոլեկուլի և ֆերմենտի կարումը այլ մոլեկուլների միջոցով (օր., 

գլուտարալդեհիդի): Սովորաբար կիրառվում են առաջին երկուսը:  

Հատկապես հետաքրքիր է ֆերմենտային ռեակցիաների իմոբիլիզացումը երկֆազ 

համակարգերում, երբ ֆերմենտը գտնվում է ջրային ֆազում իսկ սուբստրատը և 

ռեակցիայի արգասիքները՝ բաշխվում են ջրային և օրգանական ֆազերի միջև, ինչը 

հնարավորություն է տալիս ռեակցիայի հավասարակշռությունը շեղել ցանկացած 

ուղղությամբ, կախված ֆազերի միջև բաշխման գործակցից: 

2. Կոֆակտոր (լատ. co - միասին, factor - կատարող): Բազմաթիվ ֆերմենտներ 

իրենց կատալիտիկ ակտիվության ցուցաբերման համար կարիք են զգում ոչ 

պեպտիդային բնույթի որոշ նյութերի՝ կոֆակտորների առկայության, որոնցից են 

մետաղների իոնները, որոշ անօրգանական անիոններ և ոչ սպիտակուցային բնույթի 

ցածրամոլեկուլային որոշ օրգանական նյութեր (կոֆերմենտներ կամ կոէնզիմներ): 

Բոլոր հայտնի ֆերմենտների մոտ 1)3 մասը պարունակում է մետաղի իոններ կամ 

ակտիվանում է դրանցից (տես Источник: «Биологический энциклопедический словарь.» 

Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Бабаев):       

3. Биотрансформация  - տես « Քիմ. և դեղագիտ. համառոտ հանրագիտարան», 

dex.am : 
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4. Ցիտոքրոմ P-450–ը (անգլ. cytochrome P450, CYP, իզոֆերմենտներ CYP2C19, 

CYP3A4) հեմոպրոտեիդ է, որի ոչ սպիտակուցային բաղադրիչը մետաղապրոտեինն է՝ 

պորֆիրինի և Fe +2 –ի կոմպլեքսը: Այն բացակայում է միայն անաէրոբ օրգանիզմներում: 

Հիմնականում գտնվում են լյարդում և աղիներում: Ցիտոքրոմային համակարգը 

իրականացնում է բազմաթիվ էկզոգենային և էնդոգենային միացությունների 

օքսիդացման պրոցեսները (մետաբոլիզմը), չեզոքացնում է թույները, դեղերը, 

թմրանյութերը, մասնակցում է ստերոիդների, լեղաթթուների փոխանակմանը…: 

Գոյություն ունեն   ցիտոքրոմ P-450–ի  մոտ 250 տարբեր տեսակներ, որոնցից 50-ն են 

օրգանիզմում և 6-ն են մասնակցում դեղերի մետաբոլիզմի պրոցեսներին (CYP1A2, 

CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4): Ածխածնի մոնոօքսիդի հետ կապված 

վիճակում առաջացնում է լույսի 450 նմ ալիքի առավելագույն կլանում, որտեղից էլ 

անվանումն է: Որոշ նյութեր CYP3A4 –ի նկատմամբ ինհիբիտորներ են կամ 

ինդուկտորեր: P-450–ի  ակտիվության վրա ազդում են բազմաթիվ գործոններ՝ ծխելը, 

ալկոհոլը, տարիքը, սնունդը, հիվանդությունը, գենետիկան:     

5. Որոշ դեղանյութեր CYP3A4 –ի նկատմամբ ինհիբիտորներ (կետոկոնազոլ, 

էրիտրոմիցին, ցիմետիդին, թուրինջի հյութ…) կամ ինդուկտորներ [կարբամազեպին, 

ռիտոնավիր, արևքույրիկի (Hypericum perforatum L.) մզվածք …]: 

6. Իզոֆերմենտ կամ իզոէնզիմ – ամինաթթուների տարբեր 

հաջորդականությամբ միևնույն ֆերմենտի իզոձևն է կամ իզոտոպը, որոնք գործում են 

նույն օրգանիզմում, սակայն տարբեր բջիջներում, հյուսվածքներում, օրգաններում և 

տարբերվում են սուբստրատի նկատմամբ իրենց հակումով: Նույն ֆերմենտի բոլոր 

իզոձևերը իրականացնում են միևնույն ֆունկցիան, սակայն զգալիորեն տարբեր 

կատալիտիկ ակտիվությամբ, կարգավորման յուրահատկությամբ, ակտիվ կենտրոնի 

կառուցվածքի կայունությամբ...:  

7. Биодоступность, տես « Քիմ. և դեղագիտ. համառոտ հանրագիտարան», dex.am 

     ՊԴ* - Պետական դեղագիրք (ֆարմակոպեա): 

ՀԱԿ* – համաշխարհային առողջապահական կազմակերպություն: 
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ԳԼՈՒԽ 6. ԴԵՂԱՁԵՎԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆԱՑՈՒՄ 

 

Դեղաձևերի կայունությունը պիտանիության ժամկետում բուժման 

արդյունավետության կարևորագույն պայմանն է և որակի կարևորագույն բնութագիրը: 

Ներկայումս դեղերի տեսականու ընդարձակումը նորանոր խնդիրներ է առաջադրում 

դեղագետների առջև, որոնց լուծման համար անհրաժեշտ է գիտական ու փորձնական մեծ 

պատրաստվածություն:  

Դեղը ստացումից մինչև հիվանդին հասնելը անցնում է երկար ճանապարհ և այդ 

ընթացքում դրա կայունության վրա կարող են ազդել բազմաթիվ ֆիզիկական գործոններ 

ու քիմիական պրոցեսներ, որի հետևանքով դեղը կարող է կորցնել իր հիմնական 

չափանիշերը՝  արդյունավետությունը, անվտանգությունը և որակը: 

 

Բուժամիջոցների անորակության պատճառները 

Նախակլինիկական, կլինիկական փորձարկումները երաշխավորում են դեղի 

արդյունավետությունն ու անվտանգությունը իսկ դեղի հաջորդ կարևոր ցուցանիշը՝  

դեղի որակը կախված է արտադրական պրոցեսի կազմակերպումից, դեղի 

պատրաստումից և պահման պայմաններից: Բժշկության մեջ օգտագործվում են միայն 

ՊԴ-ի բոլոր պահանջներին բավարարող դեղերը: 

Դեղերի կայունության վրա ազդող հիմնական պատճառներն են սինթեզի 

ելանյութերի, օգտագործվող լուծիչների մաքրության աստիճանը, սարքավորման 

տեխնիկական վիճակը, սինթեզի միջանկյալ արգասիքներից ազատվելու վերաբերյալ 

արտադրական կանոնադրության խախտումը, որոնք կարող են հարուցել կողմնակի 

քիմիական ռեակցիաներ: Այդ ռեակցիաների հետևանքով առաջացած նյութերը կարող 

են խախտել վերջանյութերի անհրաժեշտ կայունությունը և մաքրության աստիճանը:  

Դեղերի անկայունության մյուս պատճառը՝ դեղի փաթեթի վրա նշված պահման 

պայմանների խախտումն է, որը կարող է նպաստել բազմաթիվ անցանկալի 

պրոցեսների: 

Բոլոր և հատկապես ներարկվող դեղաձևերի (Ն/Դ) նկատմամբ ՊԴ-ի կողմից 

առաջադրված կարևոր պահանջներից է կայունությունը (стабилизация), ինչը պահման 
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ընթացքում դեղի գլխավոր բնութագրերից է, որով պայմանավորված է դեղի  

արդյունավետությունը: Նոր դեղերի հզոր հոսքի պայմաններում Ն/Դ -ի կայունացման 

հիմնախնդիրը խիստ ակտուալ է: 

Դեղանյութերի որոշ խմբերի, մասնավորապես կենսաբանական ակտիվ նյութերի՝ 

հորմոնների, վիտամինների, գլիկոզիդների, հակաբիոտիկների կայունացումը  կապված 

է բարդությունների հետ: Դրանց կիրառման փոքր դեղաբաժինները և պիտանիության 

կարճ ժամկետները որոշակի դժվարություններ են ստեղծում դրանց արտադրության, 

ինչպես նաև պահման ու կիրառման համար: Այդ է պատճառը, որ արտադրության 

պրոցեսում հիշյալ դեղանյութերը դեղաձևերի մեջ վերցվում են 110-120% ավելցուկով: 

Պահելու որոշակի ժամանակահատվածում տեղի է ունենում դեղաբանական 

ակտիվության անկում, որը պայմանավորված է դեղանյութի խտության նվազումով 

մինչև 80-90%: Տեխնոլոգիական այս գործողությունը կոչվում է «ավելցուկ՝ 

արտադրական նպատակների համար»: Ֆարմակոպեայում այդպիսի դեղանյութերի 

(որոշ հակաբիոտիկներ, հորմոններ) պարունակությունը դեղաձևում թույլ է տրվում 90-

110% և նույնիսկ 80-120%: 

Բազմաթիվ դեղանյութեր պատրաստման և պահման ընթացքում տարբեր 

գործոնների ազդեցության տակ քայքայվում են, ձևափոխվում՝ վերածվելով 

ակտիվազուրկ, տոքսիկ նյութերի, ինչը կանխելու համար պետք է ուսումնասիրել 

ռեակցիաների բնույթը և դրան խթանող պայմանները: Կայուն լուծույթների ստացումը 

նպատակ ունի առավելագույն չափով վերացնելու Դ/Ն–ի քայքայմանը նպաստող 

գործոնները՝ օժանդակ նյութերի՝ կայունարարների, ինչպես նաև տեխնոլոգիական 

բազմազան հնարքների միջոցով:    

Կախված դեղանյութի ստացման պայմաններից, բյուրեղացման ընթացքում կարող 

են փոփոխվել դեղերի ֆիզիկական հատկությունները (չափսերը, նիստերի ձևավորումը, 

պոլիմորֆ ձևերը), որոնք ազդում են դեղի ֆիզիկական, քիմիական, դեղաբանական 

հատկությունների վրա: Պահման ընթացքում դեղը կարող է ենթարկվել պոլիմորֆ 

ձևափոխության՝ անցնելով կայուն, սովորաբար ակտիվազուրկ ձևին: 

Սուլֆանիլամիդների, բարբիտուրատների, ստերոիդների ոչ կայուն պոլիմորֆ ձևերը 

օժտված են բարձր քիմիական և դեղաբանական ակտիվությամբ: Ուրեմն անհրաժեշտ է 
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մշակել ակտիվ պոլիմորֆ ձևերի կայունացման եղանակներ: Ներկայումս 

պարացետամոլի համար մշակված են նպատակադրված պոլիմորֆ ձևերի ստացման 

եղանակներ, ինչին հասել են լուծիչների ընտրությամբ, օժանդակ նյութերով, սառեցման 

արագության կարգավորումով: Դեղի արդյունավետությունն ու կայունությունը կախված 

է պոլիմորֆ ձևերից և ամենակարևորը այդ ձևերի լուծելիությունն է, որից կախված է 

դեղի կենսամատչելիությունը: 

Պիտանիության ժամկետը այն ժամանակահատվածն է, որի ընթացքում դեղը 

պահպանում է իր արդյունավետությունը, անվտանգությունը, իսկ որակի չափանիշերը 

(իսկությունը, քանակական պարունակությունը, մաքրությունը) փոխվում են թույլատրելի 

սահմաններում (համաձայն ՊԴ-ի պահանջների)՝ պահման պայմանները չխախտելու 

դեպքում: 

Պիտանիության ժամկետների, պահման բարենպաստ պայմանների որոշումը 

Պիտանիության ժամկետները որոշում են «Արագացված ծերացման 

եղանակներով»: Այս եղանակների հիմքում ընկած են դեղերի քայքայման ռեակցիաների 

կինետիկայի ուսումնասիրությունները: Օգտագործելով քիմիական ռեակցիաների 

արագացման վրա ազդող գործոնները (ջերմաստիճան, pH, թթվածին, խոնավություն) 

կարելի է կարճ ժամանակի ընթացքում (2-3 ամիս) քանակապես սահմանել պահման 

ընթացքում դեղի հնարավոր անթույլատրելի փոփոխությունը (նստվածքագոյացում, 

գույնի ու վիճակի փոփոխությունը), որոնք հանգեցնում են ակտիվության կորստի:  

Ջերմաստիճանից կախված դեղաձևերի պահման ժամկետների հաշվարկման 

պարզագույն եղանակը հիմնված է Վանտ-Հոֆֆի կանոնի (կամ Արենիուսի 

հավասարման) վրա: Փորձարկվող բուժամիջոցը գործարանային փաթեթով պահում են 

«կլիմայական պահարանում»` առաջադրված հաստատուն բարձր ջերմաստիճանում, 

որի հետևանքով արագանում են դեղի քայքայման ֆիզիկական և քիմիական 

պրոցեսները, և պարբերաբար ստուգում են բուժամիջոցի որակի թույլատրելի սահմանը, 

ըստ ՊԴ-ի առաջադրված պայմանների:  

 

 

 

 

texp - t0

    10C20 = K . Cexp,    K =  K =V2

V1,

V2 - é»³ÏóÇ³Ç ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ  600 - áõÙ,  

V1 -é»³ÏóÇ³ÛÇ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ  200 - áõÙ:
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Որտեղ՝ (C20-ը պիտանիության ժամկետն է 200C–ում, Cexp.–ը պիտանիության 

ժամկետն է փորձարկման ջերմաստիճանում, K-ն 600–ում և 200-ում ընթացող 

ռեակցիաների  արագությունների հարաբերությունն է, γ-ն գործակից է, որի արժեքը 

ընդունված է 2-4, սակայն բժշկության մեջ առավել անվտանգության համար կիրառվում 

է 2-ը): 

Նույնանման «կլիմայական պահարաններով» փորձարկում են նաև մյուս 

գործոնների (լույսի, pH–ի, խոնավության, թթվածնի) նկատմամբ կայունությունը և 

ստացված տվյալներից ամենակարճը ընդունում են որպես վերջնական պիտանիության 

ժամկետ: Նույն ձևով ստուգում են փաթեթանյութի իներտ գազերի, ակտիվ 

բաղադրամասերի, օժանդակ նյութերի, կայունարարների ազդեցությունը: 

Դեղերը խստորեն պետք է պահել այն ջերմաստիճանում որը նշված է փաթեթի 

վրա:  Սառնարանում պահել միայն այն դեպքում, եթե նշված է (օր., 2 – 80):   

Կայունարարների խելամիտ ընտրությունը որակյալ և արդյունավետ դեղաձևերի 

ստացման նախապայմանն է, սակայն դրանց ընտրությունը կատարվում է փորձնական 

ճանապարհով, քանի որ պրոցեսների մեխանիզմը առայժմ հայտնի չէ:  

Օդի խոնավության աճը ազդում է խոնավածուծ դեղանյութերի հատկությունների 

վրա, արագացնում է հիդրոլիզը: Կարող է տեղի ունենալ արտաքին տեսքի, գույնի 

փոփոխություններ և առաջանալ քայքայման արգասիքներ, փոքրանալ դեղաբանական 

ակտիվությունը: Այդ դեղերը պահում են հերմետիկ, պարաֆինապատված խցաններով 

ապակյա անոթներում: 

Ֆոտոտաուտոմերումը ջրածնի ատոմի ներմոլեկուլային տեղափոխությունն է, որը 

բնորոշ է հատկապես նիտրոխմբեր պարունակող միացություններին (լևոմիցետին, 

նիտրոֆուրաններ, ֆենասալ): Մոլեկուլն անցնում է խինոիդային կառուցվածքի, 

կորցնելով ակտիվությունը.  

 

 

 

Ֆոտոիզոմերման արդյունքում տեղի է ունենում տարածական ձևափոխությունը: 

Ռետինոլի (A վիտամին) տրանս- կոնֆիգուրացիան է ցուցաբերում բարձրագույն 

O2N R N R
HO

-O

h
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ակտիվություն: Լույսի ազդեցության տակ թեկուզ մեկ կրկնակի կապի անցումը ցիս- 

ձևի, մոլեկուլը ակտիվազրկվում է մի քանի անգամ: 

 

 

 

Ֆոտոօքսիդացումը բնորոշ է մեկ և հատկապես մի քանի ֆենոլային հիդրօքսիլ  

խումբ պարունակող միացություններին: Օքսիդացման արդյունքում ստացվում են 

խինոիդային կառուցվածքներ:  

 

 

 

 

Օքսիդացումը դեղանյութերի քայքայման հիմնական պատճառներից է, որն 

ուժեղանում է լուծույթներում: Օքսիդացման լավագույն թիրախ են ֆենոլները, 

ալդեհիդները, չհագեցած միացությունները, հիդրազիդները, ֆենթիազինի 

ածանցյալները, որի հիմնական պատճառը օդի թթվածինն է, և պրոցեսն արագանում է 

ջերմաստիճանի, խոնավության, ՈՒՄ-ճառագայթման պայմաններում կամ Fe (III), Cu 

(II), Pb-ի և այլ ծանր մետաղների իոններից:  

Տետրացիկլինի շարքի հակաբիոտիկների, կանամիցինի մոնոսուլֆատի համար 

առաջարկվում է սենյակային ջերմաստիճան, իսկ թիոֆոսֆամիդի համար՝ մինչև 100C: 

Ցինկ-ինսուլինի կախույթը (suspension) անհրաժեշտ է պահել չեզոք ապակուց պատ-

րաստված և մետաղական տոփանումով խցանափակված սրվակներում, +1-ից մինչև 

+100C ջերմաստիճանում: Ռետինոլի ացետատը պահվում է ազոտի հոսքի տակ զոդված 

սրվակներում, +50C-ից ոչ բարձր ջերմաստիճանում: 

Կայունացման նպատակով կարևոր դեր է պատկանում ներառնված 

միացություններին, որոնք առաջանում են մի նյութի մոլեկուլը (հյուր) մյուսի 

բյուրեղական վանդակի մեջ (տանտեր՝ միզանյութ, թաղանթանյութ, որոնց խոռոչների 

ներքին տրամագիծը 5-10 պմ է) տեղադրումից, եթե չափսերը համապատասխանում են 

(օր., վալիդոլը ցիկլոդեքստրինի խոռոչներում): Կայունությունը դեղաձևի ունակությունն 

է՝ պահպանել դեղի ֆիզ-քիմ հատկությունները և դեղաբնական ակտիվությունը ՉՎՓ –

H

H

Me

H

H

H

Me

CH2OH

H

H

H

Me

H

H H

H3C CH2O
H

Hh
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³ ¹ ñ » Ý ³ É Ç Ý                                ³ ¹ ñ » á ù ñ á Ù
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ով նախատեսված որոշակի ժամկետում: Ժամկետանց դեղերը ոչնչացնում են համաձայն 

ԱՀԿ-ի հանձնարարականների: 

 

Դեղաձևերի կայունացումը  կախված է՝ 

➢ պահման ջերմաստիճանից ,  

➢ լուսավորությունից, 

➢ բաղադրությունից,   

➢ պատրաստման ձևից,  

➢ օժանդակ նյութերից,   

➢ դեղաձևի ագրեգ.  վիճակից,   

➢ փաթեթավորումից:  

 

Կայունացումը դասակարգվում է՝ 

 

 

 

   

 

 

Կայունության հիմնական սկզբունքը  դեղանյութերի  վրա ազդող գործոնների  

առավելագույն բացառումն է: 

Դեղաձևերի ապակայունացման ֆիզիկական պրոցեսներն են՝ 

➢ դիսպերս ֆազի մասնիկների խոշորացում, 

➢  շերտավորում, 

➢  թանձրության փոփոխություն, 

➢  գոլորշացում, 

➢  սուբլիմացում: 

Ֆիզիկական պրոցեսների կանխման մեթոդները՝ 

1. Դ/Ն -ը պաշտպանել անբարենպաստ գործոններից  

➢ ներարկման ջուրը հագեցնել CO2 –ով, 

Ï ³ Û á õ Ý áõ Ã Û áõ Ý

ù Ç Ù Ç ³ Ï ³ Ýý Ç ½ Ç Ï ³ Ï ³ Ý Ù ³ Ý ñ ¿ ³ Û Ç Ý

Ï ³ Û á õ Ý ³ ó áõ Ù

ù Ç Ù Ç ³ Ï ³ Ý
» Õ ³ Ý ³ Ï Ý » ñ

ý Ç ½ Ç Ï ³ Ï ³ Ý
» Õ ³ Ý ³ Ï Ý » ñ

Ï á Ù å É » ù ë.
» Õ ³ Ý ³ Ï Ý » ñ
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➢ սրվակները լցնել իներտ գազի միջավայրում: 

2. Օգտվել մաքուր Դ/Ն-ից և օժանդակ նյութերից,  

➢ ջրի եռացում և արագ սառեցում, 

➢ ելանյութերի վերաբյուրեղացում, 

➢ լուծույթների մշակում ադսորբենտով: 

3. Օգտվել ժամանակակից սարքերից: 

4. Կիրառել ոչ ջրային լուծիչներ, կոնցենտրատներ, լիոֆիլիզացված լուծույթներ 

սուբլիմված կամ վակուումում չորացված), օգտագործել սառեցված ինֆուզիոն 

լուծույթներ: 

Լիոֆիլիզացում (հուն. lyo–լուծել, phileo-սիրել), նուրբ չորացման եղանակ է, 

վակուումային խցիկում, սուբլիմացումով:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կայունացման քիմիական եղանակները 

Լուծույթների քիմիական կայունությունը կախված է՝ 

➢  դեղանյութերի և լուծիչների որակից, 

➢  սրվակների ապակու մակնիշից  (որակից), 

➢  ջրի և O2-ի առկայությունից , 

➢  լուծույթների  pH –ից, 

➢  վարակազերծման ջերմաստիճանից և տևողությունից, 

➢  ծանր մետաղների իոնների առկայությունից, 

➢  պահման պայմաններից:  

Ù ³ ù ñ áõ Ã Û ³ Ý  µ ³ ñ Ó ñ
³ ë ï Ç × ³ Ý Ç  ³ Ï ï Ç í, 
û Å ³ Ý ¹ ³ Ï  Ý Û áõ Ã » ñ Ç
û · ï ³ · á ñ Í áõ Ù Á 

û · ï ³ · á ñ Í » É
Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ Ï Ç ó
ë ³ ñ ù ³ í á ñ áõ Ù Ý » ñ

Ï Ç ñ ³ é » É  · Ç ï áõ Ã Û.
Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ Ï Ç ó  
Ý í ³ × áõ Ù Ý » ñ Á

¹ » Õ ³ Ý Û áõ Ã » ñ Ç
å ³ Ñ å ³ Ý áõ Ù Á
³ Ý µ ³ ñ » Ý å ³ ë ï
³ ½ ¹ » ó áõ Ã Û áõ Ý Ç ó

Ý / Ñ  ç ñ Ç  Ñ ³ · » ó áõ Ù Á  CO2 -á í

ë ñ í ³ Ï Ý » ñ Á   É ó Ý » É   Ç Ý » ñ ï  
· ³ ½ Ç   Ù Ç ç ³ í ³ Û ñ áõ Ù

ç áõ ñ Á  » é ³ ó Ý » É  ¨  ³ ñ ³ ·  ë ³ é » ó Ý » É

» É ³ Ý Û áõ Ã » ñ Ç  í » ñ ³ µ Û áõ ñ » Õ ³ ó áõ Ù Á

É áõ Í áõ Û Ã Ý » ñ Ç  Ù ß ³ Ï áõ Ù Á  ³ ¹ ë á ñ µ » Ý ï á í

û · ï ³ · á ñ Í » É  ë áõ µ É Ç Ù ³ ó í ³ Í  Ï ³ Ù
í ³ Ï áõ áõ Ù áõ Ù  ã á ñ ³ ó í ³ Í  ¹ » Õ ³ Ý Û áõ Ã » ñ

Ï Ç ñ ³ é » É  Ï á Ý ó » Ý ï ñ ³ ï Ý » ñ

û · ï í » É  á ã  ç ñ ³ Û Ç Ý  É áõ Í Ç ã Ý » ñ Ç ó

û · ï í » É  ë ³ é » ó í ³ Í  Ç Ý ý áõ ½ Ç á Ý  É áõ Í Ç ã-
 Ý » ñ Ç ó
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Հեղուկ  և պինդ դեղաձևերում  տեղի  են  ունենում՝ 

➢  հիդրոլիզ, 

➢  օքսիդա-վերականգնում, 

➢  դեկարբօքսիլացում, 

➢  իզոմերում, 

➢  ռացեմացում, 

➢  պոլիմերացում, 

➢  ֆոտոքիմիական քայքայում, 

➢  պոլիմորֆ ձևերի առաջացում: 

 

Կայունարարների  նկատմամբ  պահանջներն են՝ 

1. դեղաբանական ինդիֆերենտություն (անտարբերություն),  

2. պատկանելիություն բժշկության մեջ օգտագործելու թույլատրված նյութերի 

ցուցակին, 

3. օգտագործվող կոնցենտրացիաների արդյունավետություն, 

4. քիմիական մաքրություն, 

5. մատչելիություն: 

Ստաբիլիզատորների  ազդման մեխանիզմը՝ 

❖ չլուծվող ակտիվ նյութերը վերածել լուծելի աղերի, 

❖  ստեղծել  pH –ի որոշակի միջավայր, 

❖  լուծիչների արդյունավետ համակարգի ընտրություն,  

❖  օքսիդա-վերակնգնման պրոցեսների կանխարգելում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ë ï ³ µ Ç É Ç ½ ³ ï á ñ Ý » ñ     ¸ Ü , á ñ á Ý ù  ³ Ý Ñ ñ ³ Å » ß ï  ¿  Ï ³ Û áõ Ý ³ ó Ý » É 
 
                                                   Ã áõ Û É  Ã Ã áõ Ý » ñ Ç ó  ¨  áõ Å » Õ  Ñ Ç Ù ù » ñ Ç ó    
Ñ Ç ¹ ñ á É Ç ½ Ç Ý   Ë ³ Ý -         Ï ³ Ù  Ã áõ Û É  Ñ Ç Ù ù » ñ Ç ó  ¨  áõ Å » Õ   Ã Ã áõ Ý » -   
· ³ ñ á Õ  Ý Û áõ Ã » ñ                  ñ Ç ó   ë ï ³ ó í ³ Í   ³ Õ » ñ Á

û ù ë Ç ¹ ³ ó Ù ³ Ý Á  Ë ³ Ý-                   
· ³ ñ á Õ  Ý Û áõ Ã » ñ                    Ñ » ß ï   û ù ë Ç ¹ ³ ó í á Õ   ÝÛ áõ Ã » ñ
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Հիդրոլիզի ենթարկվող  Դ/Ն –ի լուծույթների կայունացումը 

Հիդրոլիզը սոլվոլիզի մասնակի դեպքն է, ինչը աղերի (էսթերների, 

սպիտակուցների, ճարպերի) և ջրի միջև իոնափոխանակման ռեակցիա է: 

Եթե հիդրոլիզվում են թույլ թթվից և ուժեղ հիմքից առաջացած աղերը (հիդրոլիզ 

ըստ անիոնի), ապա լուծույթը ստանում է հիմնային բնույթ, ուժեղ թթվից և թույլ հիմքից 

ստացված աղերը հիդրոլիզվելիս (ըստ կատիոնի) լուծույթը ստանում է թթվային բնույթ: 

 

 

 

Հիդրոլիզի են ենթարկվում միայն այն աղերը, որոնց ստացման բաղադրամասերից 

թթուն կամ հիմքը կամ երկուսն էլ թույլ են: Ուժեղ թթվից և ուժեղ հիմքից ստացված 

աղերը հիդրոլիզի չեն ենթարկվում և դրանց միջավայրը չեզոք է (օրինակ, NaCl) :  

-  Ջերմաստիճանը բարձրացնելիս ջրի դիսոցումը կտրուկ աճում է, քանի որ 

դիսոցումը էնդոթերմիկ պրոցես է (Լե-Շատելյեի սկզբունքը) և լուծույթում H+ և OH- 

Իոնների քանակը մեծանում է, այսինքն մեծանում է դիսոցման աստիճանը: 

- Աղի լուծույթը ջրով նոսրացնելիս հիդրոլիզն արագանում է, եթե աղի 

բաղադրամասերից մեկը ուժեղ էլեկտրոլիտ է: Թույլ թթվից և թույլ հիմքից ստացված 

աղերի դեպքում նոսրացումը դիսոցման վրա չի ազդում: 

-  Աղերի լուծույթներում փոփոխելով H+ և OH-  իոնների կոնցենտրացիան, կարելի է 

կարգավորել, ուղղորդել հիդրոլիզը:  

Թույլ թթվից և ուժեղ հիմքից ստացված աղի հիդրոլիզը (հիդրոլիզ ըստ անիոնի), HA 

–ն թույլ թթու է՝ 

 

Թթու ավելացնելիս հիդրոլիզն արագանում է (ըստ Լե-Շատելյեի սկզբունքի): 

Հետևաբար հիդրոլիզը ճնշելու համար անհրաժեշտ է ավելացնել հիմք  (0,1 մոլ/լ NaOH  

կամ NaHCO3), ստեղծել թույլ հիմնային միջավայր:  

-NaNO2 -ի լուծույթի կայունացման համար 1 լիտրին ավելացնում են 2 մլ 0,1 մոլ/լ  

NaOH -ի լուծույթ:  

- Na-ի թիոսուլֆատի լուծույթի կայունացման համար պետք է 1լ լուծույթին 

ավելացնել 20գ NaHCO3:  

AB + HOH         BOH + H+ + A-
BA + HOH         B+ + OH- + HA

BA + HOH         B+ + OH- + HA
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- Կոֆեինի Na-ի բենզոատի լուծույթների յուրաքանչյուր 1լիտրին ավելացնում են 4 

մլ 0,1 Մ NaOH–ի լուծույթ, pH = 6,8-8,5  դարձնելու համար: 

- Բարբիտուրատների Na -ական աղերից հեքսենալը կայունացնում են NaOH –ի  

0,05-0,25% -ոց, իսկ  Na-թիոպենտալը 5-6% -ոց NaHCO3 –ով: 

             Rp.: Sol. CoffeInI - Natrii  benzoatIs  10%  50 մլ 

                                              S t e r I l I s e t u r ! 

                                              D.S. 2 մլ օրը  2 x, ն/մ ներարկում: 

Ուժեղ ազդող նյութի լուծույթ է, ստացվել է ուժեղ հիմքից և թույլ թթվից: 50 մլ 

տարողությամբ չափիչ փորձանոթում տեղավորում են 10գ  կոֆեինի Na բենզոատը, 

լուծում ջրի (ն/հ) որոշ քանակում, ավելացնում 8 կաթիլ 0,1Մ NaOH–ի լուծույթ, 

խառնուրդի ծավալը հասցնում են մինչև նիշը, որից հետո կատարում են հաջորդ 

քայլերը (անալիզ, ֆիլտրում, մեխանիկական խառնուրդների ստուգում, հերմետիկ 

փաթեթավորում, վարակազերծում, պիտակավորում): 

Թույլ հիմքից և ուժեղ թթվից ստաց. աղի հիդրոլիզը՝  

 

  

Այսպիսի լուծույթներում նույնիսկ pH–ի չնչին բարձրացումը հանգեցնում է 

նստվածքի՝ ստրիխնինի նիտրատի, պապավերինի ու օմնոպոնի հիդրոքլորիդների 

լուծույթներում: Եթե սրվակի ապակին ունի հիմնային բնույթ, ապա դա բավարար է, որ 

նկատվի թույլ հիմքերի (ստրիխնին, պապավերին) նստվածքը՝ սրվակի պատերը 

յուղոտվում են: Սակայն էֆեդրինի հիդրոքլորիդի դեպքում նույն պայմաններում 

նստվածք չի առաջանում, քանի որ էֆեդրինը համեմատաբար ուժեղ հիմք է:   

Եթե հիմնային ձևը փոխազդում է ալկալու հետ և լուծվում է, չնայած նստվածքի 

բացակայությանը՝ դեղի արդյունավետությունը նվազում է: Դա հատկապես բնորոշ է 

ֆենոլային հիդրօքսիլ խումբ պարունակող ալկալոիդներին՝ մորֆին, ադրենալին:   

 

 

 

 

 

AB + HOH         BOH + H+ + A-

O
N -CH3

HO

HO

. HCl

HO

HO C*H - CH2NHCH3

OH

³ ¹ ñ » Ý ³ É Ç Ý Ç
ÑÇ¹ñáï³ñïñ³ï

. C4H6O6

Ù á ñ ý Ç Ý Ç . HCl
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 Rp.: Sol. N o v o c a i n i  0,5%  200 մլ 

                                               S t e r i l i s e t u r! 

                          D. S. Ինֆիլտրացիոն  ցավազրկման  համար: 

Նովոկայինի լուծույթները կայունացնում են 1Մ HCl –ի լուծույթով (տես Աղյ. 2), 

որպեսզի  pH –ը դառնա  3,8 - 4,5 (ՊԴ XI), որի քանակը կախված է նովոկայինի  լուծույթի 

կոնցենտրացիայից (տես Աղյուսակ 3). 

 

 

 

 

Հեշտ  օքսիդացող դեղանյութերի լուծույթների  կայունացումը 

Ներարկվող դեղաձևերի պատրաստման ընթացքում դեղանյութերի օքսիդացման 

պատճառը ջրում և լուծույթի շերտի վրա գտնվող O2-ն է: Պրոցեսն արագանում է 

դեղանյութի զգայունությունը բարձրացնող գործոնների՝ սենսիբիլիզատորների  (լատ. 

sensibilis) ներկայությամբ՝ 

➢  լույս, 

➢  ջերմություն, 

➢  pH 

Հեշտ օքսիդացող դեղանյութերի կայունացման  եղանակներն են՝ 

➢  ավելացնել հակաօքսիդանտներ, 

➢  ավելացնել ծանր մետաղների իոնները կապող կոմպլեքսոններ, 

➢  ստեղծել  pH –ի  խելամիտ սահմաններ, 

Ã áõ Û É  Ñ Ç Ù ù » ñ Ç   ¨  áõ Å » Õ  Ã Ã áõ Ý » ñ Ç  ³ Õ » ñ Ç
                  É áõ Í áõ Û Ã Ý » ñ Á  Ï ³ Û áõ Ý  »Ý

³ é ³ Ý ó  ë ï ³ µ Ç É Ç -    0,1 M  HCl  ³ í » É ³ ó -     0,1 M  HCl  ¨  Ñ ³ Ï ³ û ù - 
½ ³ ï á ñ Ç                          Ý » É Ç ë                               ë Ç ¹ ³ Ý ï   ³ í » É ³ ó.
 
   È áõ Í áõ Û Ã Ý » ñ                   È áõ Í áõ Û Ã Ý » ñ                È áõ Í áõ Û Ã Ý » ñ
¹ Ç Ù » ¹ ñ á É                       ³ ï ñ á å Ç Ý Ç  H2SO4     ³ å á Ù á ñ ý Ç Ý Ç  HCl
å ³ å ³ í » ñ Ç Ý Ç  HCl     ¹ Ç µ ³ ½ á É                       Ý á í á Ï ³ Û Ç Ý  5 ¨ 10%...
¿ ý » ¹ ñ Ç Ý Ç  HCl               Ý á í á Ï ³ Û Ç Ý
ï ñ Ç Ù » Ï ³ Û Ç Ý ...            (0,25; 0,5; 1; 2%),
¿ Ù » ï Ç Ý Ç  HCl                  ë ï ñ Ç Ë Ý Ç Ý Ç  HNO3

² Õ Û. 2

Ý á í á Ï ³ -        HCl -Ç É áõ Í. 
 Û Ç Ý (%)                  (Ù É)

     0,25                       3
     0,5                         4
     1,0                         9
      2,0                        12

² Õ Û. 3
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➢  լուծույթը հագեցնել CO2-ով, սրվակները լցնել իներտ գազի միջավայրում, 

➢  օգտագործել լուսաանթափանց տարաներ:  

Հակաօքսիդանտները (ՀՕ) հեշտ օքսիդացվող, օժանդակ նյութեր են, խափանում են 

օքսիդացման պրոցեսները:  

ՀՕ-ին ներկայացված պահանջներն են՝  

➢ ՀՕ-ի կիրառվող քանակները, դրանց մետաբոլիտները, պետք է լինեն 

անվտանգ, պատկանեն դեղերի և սննդի բնագավառում թույլատրելի նյութերի 

ցուցակին, չունենան  գրգռիչ և ալերգիկ  ազդեցություն, 

➢ արդյունավետություն ցուցաբերեն ցածր կոնցենտրացիաների դեպքում, 

➢ լավ լուծվեն դիսպերս միջավայրերում:  

Դ Ա Ս Ա Կ Ա Ր Գ Ու Մ Ը 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Á ë ï  ³ ½ ¹ Ù ³ Ý                 Á ë ï   É á õ Í » É Ç á õ Ã Û ³ Ý

á õ Õ Õ ³ Ï Ç,             ³ Ý á õ Õ Õ ³ Ï Ç      ç ñ ³ É á õ Í     × ³ ñ å ³ É á õ Í 
á õ Å » Õ   ³ ½ ¹ á Õ   ( Ç Ý Ñ Ç µ Ç ï á ñ )

ý » Ý á É Ý » ñ               Ë ³ ÷ ³ Ý á õ Ù  » Ý             µ ³ ½ Ù ³ Ñ Ç Ù Ý  Ï ³ ñ µ á Ý ³ Ã.
Ý ³ ý Ã á É Ý » ñ           ³ Ï ï Ç í  é ³ ¹ Ç -              û ù ë Ç Ã Ã á õ Ý » ñ ( É Ç Ù á Ý ³ -, 
³ ñ á Ù . ³ Ù Ç Ý Ý » ñ   Ï ³ É Ý » ñ Ç  ³ é ³ ç.          · Ç Ý » Ã Ã á õ, ë ³ É Ç ó Ç É ³ Ã Ã áõ) , 
                                                                                   î ð Æ È à Ü  B, á õ Ý Ç ï á É, Ã Ç á Ù Ç -
S, P, N -Ç  Ù Ç ³ -        ù ³ Û ù ³ Û áõ Ù  » Ý                ½ ³ Ý Û á õ Ã, ³ Ù Ç Ý ³ Ã Ã á õ Ý » ñ,                              
 ó á õ Ã Û á õ Ý Ý » ñ      Ñ Ç ¹ ñ á å » ñ û ù ë Ç ¹-       Ã Ç á Ù Ç ½ ³ Ý Û á õ Ã...
                                    Ý » ñ Á

Ë Ç Ý á Ý Ý » ñ,            ÷ á Ë ³ ½ ¹ á õ Ù  » Ý
Ý Ç ï ñ á Ù Ç ³ ó.,       ³ É Ï Ç É  é ³ ¹ Ç Ï ³ É -   
³ ½ ³ ï  Û á ¹  ( J2 )    Ý » ñ Ç   Ñ » ï

Na -Ç ëáõÉýÇï                  ³åáÙáñýÇÝÇ  HCl
                                              ³ëÏáñµÇÝ³ÃÃáõ
                                         Na -Ç å -³ÙÇÝ³ë³ÉÇóÇÉ³ï

Na -Ç Ù»ï³µÇëáõÉýÇï     íÇÏ³ëáÉ,
                                          ³ëÏáñµÇÝ³ÃÃáõ,
                                          Na -Ç ë³ÉÇóÇÉ³ï,

Na -Ç µÇëáõÉýÇï               ÝáíáÏ³ÛÇÝ³ÙÇ¹

Na -Ç ÃÇáëáõÉý³ï            íÇÏ³ëáÉ,
                                          ¹ÇÏ³ÛÇÝ (1; 2%)
                                          ÝáíáÏ³ÛÇÝ (5; 10%)

àõÝÇïáÉ                             ÃÇ³ÙÇÝÇ µñáÙÇ¹ (3; 6%)
                                          ÃÇ³ÙÇÝÇ ùÉáñÇ¹ (2,5; 5%)

òÇëï»ÇÝ                           ³åáÙáñýÇÝ HCl

îñÇÉáÝ ´                            Na -Ç ÑÇ¹ñáÏ³ñµáÝ³ï

²ÕÛ. 3, Ü/É -áõÙ Ðú-Ç û·ï³·áñÍáõÙÁ
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Ուղղակի ազդող հակաօքսիդանտներ են Na-ի սուլֆիտը (ապոմորֆինի HCl,  

ասկորբինաթթու, Na-ի պ-ամինասալիցիլատ), Na-ի մետաբիսուլֆիտը (վիկասոլ, 

ասկորբինաթթու, Na-ի սալիցիլատ), Na-ի բիսուլֆիտը (նովոկայինամիդ), Na-ի 

թիոսուլֆատը (վիկասոլ, դիկային, նովոկային), ունիտոլը (թիամինի բրոմիդ, քլորիդ),  

ցիստեինը (ապոմորֆինի HCl): Անուղղակի հակաօքսիդանտներ են  (ինհիբիտորներ) 

Տրիլոն Բ-ն: Օրինակ՝ 

 

    Rp.: Sol. Acidi ascorbinici 5% 100 մլ 

                                                   Sterilisetur! 

                                                            D. S. Ներերակային: 

Չափիչ փորձանոթում (100 մլ) տեղավորում են 0,2 գ Na-ի մետաբիսուլֆիտ (կամ 

0,1գ Na-ի սուլֆիտ), լուծում են մեծ քանակով ջրում (ն/հ), հաջորդաբար ավելացնում 5,0գ 

ասկորբինաթթու,  2.38գ NaHCO3 և խառնուրդի ծավալը հասցնում են մինչև նիշը:  

 

ԿՈՆՍԵՐՎԱՆՏՆԵՐ 

Միկրոկենսաբանական անկայունությունը մանրէների և դրանց 

կենսագործունեության արգասիքների (տոքսիններ, ֆերմենտներ) ազդեցության տակ 

դեղանյութերի բնույթի փոփոխությունն է:  

Ներարկման լուծույթի մանրէային կայունացման համար խառնուրդին ավելացնում 

են հակամանրէային հատկություններով տարբեր քիմիական միացություններ՝ 

կոնսերվանտներ կամ հակամանրէային կայունարարներ, որոնց ընտրությունը կախված 

է դեղաձևի բաղադրությունից, pH–ից, դեղի կիրառման ռեժիմից: Տարբեր 

ներարկումների, ինչպես նաև ներակնային ներմուծումների դեպքում, եթե դեղանյութը 

հասանելի է ողնուղեղային հեղուկին կամ, եթե միանվագ դեղաչափը գերազանցում է 

15մլ-ը, կոնսերվանտներ չի կարելի օգտագործել: 

 

Կոնսերվանտների նկատմամբ առաջադրված պահանջները 

➢ Դեղաբանական ինդիֆերենտություն 

➢  հակամանրէային լայն սպեկտր, 

➢  լավ լուծելիություն դիսպերս միջավայրում, 
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➢  քիմիական ինդիֆերենտություն, 

➢  կայունություն pH-ի և ջերմաստիճանի լայն տիրույթում, պիտանիության 

ժամկետի ընթացքում, 

➢  դեղի օրգանալեպտիկ հատկությունների պահպանում, 

➢  վարակազերծվածության ապահովումը պիտանիության ժամկետի ընթացքում, 

➢  չնպաստել մանրէների կայուն ձևերի ստեղծմանը: 

 

Կոնսերվանտների  բնութագիրը  և դասակարգումը 

1. ըստ  հակամանրէային սպեկտրի՝ 

❖ մանրէականգ՝ նիպագին, բենզոական թթու, սորբինաթթու, ֆենիլէթիլսպիրտ, 

մերթիոլատ (0,005%) 

❖ մանրէասպան՝ ֆենոլ, տրիկրեզոլ, քլորկրեզոլ, 

2. քիմիական դասակարգում՝ 

❖ անօրգանական - արծաթաջուր (1-10 մգ/լ), 

❖ մետաղօրգանական միացություններ – մերթիոլատ (0.005, 0.002, 0,01%), ֆենիլ 

սնդիկի ացետատ (0.02%) կամ (0.001, 0.002, 0.004%),  

❖ օրգանական միացություններ – ֆենիլէթիլսպիրտ (0.3 – 0.5%), բենզիլսպիրտ (1-

2%),  ֆենոլ (0.005, 0.25, 0,3%), չորրորդային ամոնիումային աղեր՝ բենզալկոնիումի 

քլորիդ (0.01%): 

Կայունացման  կոմպլեքս  եղանակներ 

❖ Մի քանի ուղղակի հակաօքսիդանտներ, 

❖ ուղղակի և անուղղակի  հակաօքսիդանտներ, 

❖ հակաօքսիդանտ և pH ապահովող նյութ, 

❖ հակաօքսիդանտ և կոնսերվանտ 

 

 

 

 

 




