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ՀԱԿԱԱԼԵՐԳԱՅԻՆ, ՀԱԿԱՀԻՍՏԱՄԻՆԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ 

 

  Հակաալերգային դեղերը բաժանվում են 2 խմբի՝  

 ա) դեղեր, որոնք կիրառվում են անհապաղ տիպի 

գերզգայնության (ԱՏԳ, անաֆիլաքսիա) ռեակցիաների ընկճման 

համար  

բ) դեղեր, որոնք կիրառվում են այն հիվանդությունների 

բուժման համար, որոնց պաթոգենեզում առկա են դանդաղ տիպի 

գերզգայնության զարգացման ռեակցիաներ (ԴՏԳ)։  

Լայն կիրառություն ունեն հակաալերգային այն դեղերը, 

որոնք ընկճում են անաֆիլաքսային ռեակցիաների տարբեր 

փուլերը, բուժելով և կանխարգելելով ԱՏԳ:  

Անաֆիլաքսիայի զարգացման փուլերն են` 

 սենսիբիլիզացիա` ալերգենների հետ առաջնային 

կոնտակտի դեպքում օրգանիզմում առաջանում են E տիպի 

իմունոգլոբուլիններ (IgE), որոնք ֆիքսվում են պարարտ բջիջների 

և բազոֆիլների թաղանթների մակերեսին  

 դեգրանուլյացիա` կրկնակի կոնտակտի դեպքում 

ալերգենները փոխազդում են իմունոգլոբուլինների հետ, 

արդյունքում պարարտ բջիջների և բազոֆիլների բշտիկներից՝ 

էկզոցիտոզի ճանապարհով արյան մեջ նետում մի շարք կենսա-

ծին բարձրակտիվ նյութեր՝ ալերգիայի մեդիատորներ՝ հիստամին, 

սերոտոնին, բրադիկինին, հեպարին, կինիններ, լեյկոտրիեններ, 

նեյտրոֆիլների և բազոֆիլների քեմոտաքսիսի գործոններ, 

անաֆիլաքսիայի դանդաղ ազդող գործոն, պրոստագլանդիններ: 
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  Պարարտ բջիջները մեծամասամբ գտնվում են արտաքին 

միջավայրի հետ շփվող օրգաններում և հյուսվածքներում` 

թոքերում, մաշկում, քթըմպանի և աղիների լորձաթաղանթներում, 

նշագեղձերում։ Հենց այս օրգաններն են սովորաբար հանդիսա-

նում արտածին ալերգենների “դարպասներ” և այստեղ են առավել 

հաճախ զարգանում անհապաղ տեսակի ալերգիայի դրսևորում-

ները՝ բրոնխոսպազմ, ռինիթ, եղնջացան, անոթանյարդային 

այտուց, տենդ, շաղկապենաբորբ, աղիների և ստամոքսի 

ջղակծկումներ։ Ալերգիայի ամենասպառնալի դրսևորումն է 

անաֆիլաքսային շոկը։ 

Անհապաղ տիպի ալերգիաների ժամանակ կիրառվում են։ 

1. Ալերգիայի մեդիատորների ձերբազատումը (դեգրանուլյա-

ցիան)  ընկճող դեղեր։ 

2.Ալերգիայի մեդիատորների մրցակցային անտագոնիստներ 

(հակահիստամինային, հակասերոտոնինային, հակալեյկոտրիե-

նային դեղեր)։   

3.Ալերգիայի մեդիատորների ֆունկցիոնալ անտագոնիստներ՝ 

ալերգիայի ընդհանուր ախտանիշները (հատկապես կոլապսը, 

բրոնխոսպազմը և այլ սպաստիկ երևույթներ) վերացնող դեղեր՝ 

ադրենոմիմետիկներ, խոլինոլիտիկներ, մեթիլքսանտիններ, բրոն-

խալայնիչներ, սպազմոլիտիկներ: 

4․Հյուսվածքների բորբոքումը, այտուցը թուլացնող դեղեր՝ 

գլյուկոկորտիկոիդներ, ՈՍՀԲԴ։ 

1.Ալերգիայի մեդիատորների ձերբազատումը ընկճող դեղեր  

 Cromolin-natrium (Intal) 

  Nedocromil –natrium (Tilad) 
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  Ketotifen (Zaditen) 

  Գլյուկոկորտիկոիդներ, ՈՍՀԲԴ: 

Պարարտ բջիջների-մաստոցիտների և բազոֆիլիների դեգրա-

նուլյացիան խթանվում է Ca իոններով և արգելակվում է 

ներբջջային cAMP-ով։  

 Դեղերը ընկճում են դեգրանուլյացիան հետևյալ մեխանիզմ-

ներով՝ 

 - խոչընդոտում են Ca մղանցքների բացումը և 

սահմանափակում Ca իոնների մուտքը բջիջներ,  

- պաշարում են քլորային անցուղիները: Հայտնի որ Cl -ի 

մուտքը պարարտ բջիջներ առաջացնում է թաղանթի գեր-

բևեռացում, նպաստելով Ca իոնների ներհոսքին:  

-բարձրացնում են cAMP-ի ներբջջային խտությունը, 

արգելակելով cAMP-ը քայքայող ֆոսֆոդիէսթերազ ֆերմենտը: 

   Cromolin-natrium. Կանխարգելում է անհապաղ տիպի 

ալերգային ռեակցիների զարգացումը։  

 Ֆարմակոկինետիկա։ Օգտագործում են տեղային (աչքի, քթի 

կաթիլներ) կամ ինհալացիոն (փոշու կամ հեղուկի ձևով) ճանա-

պարհով: Կենսաձևափոխման չի ենթարկվում։ Առավելագույն 

էֆեկտը հասունանում է 2 ժամից, ազդում է մոտ 6 ժամ։ Կայուն 

թերապևտիկ էֆեկտը զարգանում է 2-4 շաբաթվա ընթացքում։ 

  Կողմնակի ազդեցություններ։ Վերին շնչուղիների գրգռման 

երևույթներ, կոկորդի չորություն, թեթև քերծում, հազ, ձայնի 

խռպոտություն։ 

  Ցուցումներ։ Բրոնխային ասթմայի նոպաների 

կանխարգելում (սուր նոպաների ժամանակ էֆեկտիվ չէ), քթի 
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(ալերգային ռինիթի) լորձաթաղանթի, շաղկապենու և 

եղջրաթաղանթի բորբոքումներ, սննդային ալերգիա (պարկուճը 

բացում են և ջրում լուծում): 

Nedocromil- natrium բացի հակաալերգային ազդեցությունից, 

տարբերվում է նախորդից իր արտահայտված հակաբորբոքային 

ազդեցությամբ։ Կայուն թերապևտիկ էֆեկտը զարգանում է 5-

7օրվա ընթացքում։ 

Ketotifen-ը ֆարմակոդինամիկայով նման է նախորդներին։ 

Ունի լրացուցիչ H1 –ընկալիչները պաշարող հատկություն, որի 

շնորհիվ թողնում է սեդատիվ ազդեցություն։ Օգտագործվում է 

էնտերալ ճանապարհով։  

Հիստամինի բշտիկներ

անտիգեն

հիստամին

H1 ընկալիչներ

Պարարտ բջիջների դեգրանուլյացիան կանխող
դեղեր

H1 ընկալիչների պաշարիչներ

օրգաններ
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2.Ալերգիայի մեդիատորների մրցակցային անտագոնիստներ 

Հակահիստամինային դեղեր 

  Հիստամինը կենսածին բարձրակտիվ նյութ է, պատկանում է 

աուտոկոիդների (լոկալ, տեղային հորմոններ) շարքին, որը այլ 

կարևոր մեդիատորների հետ մեկտեղ կարգավորում է օրգանիզմի 

ֆիզիոլոգիական ռեակցիաները:  

Որպես ԿՆՀ-ի մեդիատոր հիստամինը ազդում է անոթաշարժ, 

ջերմակարգավորման և փսխման կենտրոնների, վեստիբուլյար 

ռեֆլեքսների վրա, մասնակցում է սիմպաթադրենալային 

համակարգի մոբիլիզացման գործընթացին։ Հիստամինը կարգա-

վորում է արյան արյունամատակարարումը, ստամոքսի լորձա-

թաղանթի հյութազատությունը և տրոֆիկան: 

  Հիստամինը ֆիզիոլոգիական իմունոմոդուլյատոր է, 

իմունաբանական համակարգի տարբեր օղակների վրա թողնում է 

առավելապես ընկճող ազդեցություն։  

 Մյուս կողմից, հիստամինը (հավելյալ քանակներով) 

մասնակցում է մի շարք ախտաբանական պրոցեսներին։ 

Հիստամինը անհապաղ տիպի ալերգիայի մեդիատոր է, 

մասնակցում է ցանկացած (ոչ միայն ալերգային) բնույթի 

բորբոքային պրոցեսներին, ինչպես նաև ցավի, քորի ձևավորմանը։  

 Հյուսվածքներում հիստամինը սինթեզվում է հիստիդինից 

հիստիդինդեկարբօքսիլազի մասնակցությամբ։ Առաջացած 

հիստամինը պահեստավորվում է, ավելցուկը ակտիվազերծվում է 

հիմնականում մեթիլացման ճանապարհով մեթիլտրանսֆերազի 

մասնակցությամբ։ Ակտիվազերծման մյուս ուղին է օքսիդացնող 

դեզամինացումը դիամինօքսիդազի (հիստամինազի) օգնությամբ։  
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  Նորմալ պայմաններում հիստամինի մեծ մասը գտնվում է 

կապված, ֆիզիոլոգիական ոչ ակտիվ վիճակում։ Տարբերում ենք 

կապված հիստամինի երկու ձևեր՝ լաբիլ (ոչ կայուն) և ստաբիլ 

(կայուն) կապված հիստամին։ 

  Լաբիլ կապված հիստամինը տեղակայված է գրեթե բոլոր 

օրգաններում և հյուսվածքներում։ Տարբեր ազդակների ազդեցու-

թյան ներքո այն հեշտությամբ ձերբազատվում է և մասնակցում 

ֆիզիոլոգիական ռեակցիաների կարգավորմանը:  

  Ստաբիլ կապված ձևը իրենից ներկայացնում է հիստամինի 

կոմպլեքսներ հեպարինի, պոլիսախարիդների, սպիտակուցների 

հետ։ Պահեստավորված է պարարտ բջիջների և բազոֆիլների 

հատիկներում։ Հիստամինի այս ձևը ֆիզիոլոգիական ռեակցիանե-

րում չի մասնակցում, նա ձերբազատվում է ալերգիայի և այլ 

ախտաբանական պրոցեսների (սթրես, այրվածքներ, տրավմաներ, 

նորագոյացություններ) ժամանակ։ 

Հիստամինի ձերբազատումը կարող է իրականացվել իմուն-

բանական (հակածին-հակամարմին փոխազդեցություն) և ոչ 

իմունաբանական մեխանիզմներով։  

Ոչ իմունաբանական մեխանիզմ՝ հիստամինը ձերբազատ-

վում է տարբեր գործոնների (լիբերատորներնի,ազատիչներ) 

ազդեցության ներքո։ Հիստամինի լիբերատորների շարքում են 

ֆերմենտները (տրիպսին, պլազմին), թույները, դեղերը (մորֆին, 

տուբոկուրարին), բարձրմոլեկուլային միացությունները,  

այրվածքներ,  ցրտահարություն։  

Հիստամինը իր ազդեցությունը հասունացնում է խթանելով 

հիստամինային H1, H2, H3, H4 ընկալիչները։ Հիստամինի 
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մասնակցությունը ալերգիկ և բորբոքային պրոցեսներում պայմա-

նավորված է հիմնականում H1 և մասամբ` H2 ընկալիչներով։ 

 

Հիստամինային ընկալիչների տեսակները, հատկությունները, 

ակտիվացման էֆեկտներ և նրանց  անտագոնիստները։ 

Ընկալիչի 

տեսակը 

Տրանսդուկ-

ցիոն մեխա-

նիզմներ 

Ընկալիչների ակտիվացման 

էֆեկտներ  

 

Ընկալիչների 

անտագոնիստ-

ներ  

   

  

 

 

 

 

  

  H1 

 

Gq 

   ↑ ITP3  

(ինոզիտոլ 

1,4,5 եռֆոս-

ֆատ)  

 

↑ DAG  

(դիացիլգլիցեր

ոլ)  

 

Էնդոթելում  

NO-ի սինթեզի 

↑ 

 

 

-բրոնխների տոնուսի բարձրա-

ցում  

- աղիների տոնուսի բարձրացում  

-զարկերակներիի տոնուսի իջե-

ցում  

- երակների տոնուսի բարձրացում  

- զարկերակիկների լայնացում, 

նախամազանոթային 

սֆինկտերների կաթված, 

մազանոթների հիպերեմիա, 

նրանց թափանցելիության 

բարձրացում, էքսուդացիա, այ-

տուց, հիպովոլեմիա, արյան 

ճնշման կտրուկ անկում 

(կոլլապս) 

- ցավի, քորի ռեցեպցիայի 

մասնակցություն 

-ԱԿՏՀ-ի, ադրենալինի սեկրե-

 

Diphenhydramin 

 

Chlorpyramin  

 

Mebhidrolin  

 

Promethazin 

 Clemastin  

 Loratadin  

 

Desloratadin  

 

Fexofenadin, 

Cetirizin   
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ցիայի խթանում 

-վեստիբուլյար ռեֆլեքսների 

կարգավորում 

 

 

 

 

  H2 

 

    

 

 

Gs 

↑ cAMP  

 

 

- ստամոքսում՝ աղաթթվի և 

գաստրինի  սեկրեցիայի խթա-

նում  

- զարկերակների տոնուսի իջե-

ցում 

- դրական ինո- և քրոնոտրոպ 

էֆեկտ 

- պարարտ բջիջների և 

բազոֆիլների դեգրանուլյացիայի 

ընկճում 

- արգանդի թուլացում 

-ճարպաթթուների քանակի նվա-

զում 

-Тլիմֆոցիտների բջջատոքսիկ 

ակտիվության իջեցում, 

-ֆագոցիտների միգրացիան 

ընկճող գործոնի արտադրության 

նվազում  

- հումորալ իմունիտետի խթանում 

Ranitidin 

Famotidin 

Nizatidin 
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  H3 

նախա- 

սինապ- 

սային 

Gi 

↓cAMP  

 

-սերոտոնինի, նորադրենալինի, 

ացետիլխոլինի, հիստամինի 

ձերբազատման ընկճում 

Betahistin 

 

  Անաֆիլաքսային տիպի ալերգային ռեակցիաների 

ժամանակ կիրառվում են հակահիստամինային դեղեր, քանի որ 

հիստամինը հանդիսանում է այդ տեսակի ալերգիաների 

ունիվերսալ մեդիատոր։ Դեղերը պաշարում են ազատ, հիստա-

մինով չզբաղեցված H1 ընկալիչները և կանխում հիստամինի 

էֆեկտների զարգացումը։ Այս դեղերը, ունենալով հիստամինից 

ավելի ցածր խնամակցություն ընկալիչների հանդեպ, չեն կարող 

արտամղել նրանց հետ արդեն կապված հիստամինը: Հիստամինի 

սինթեզի, պահեստավորման, ձերբազատման և ակտիվազերծման 

վրա հակահիստամինային միջոցները չեն ազդում։ 

 H1 հիստամինապաշարիչները բաժանվում 3 սերնդների՝ 

 I սերնդի դեղեր, “սեդատիվ” 

 Diphenhydramin (Dimedrol) 

 Chlorpyramin (Suprastin)  

 Mebhidrolin (Diazolin) 

 Promethazin (Diprazin, Pipolphen) 

 Clemastin (Tavegil) 

II սերնդի դեղեր, “ոչ սեդատիվ” 

 Cetirizin (Zirtek) 

 Loratadin (Claritin) 

Terfenadin (Teldan) 
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III սերնդի դեղեր, “ոչ սեդատիվ, ակտիվ մետաբոլիտներ” 

Desloratadin (Erius) 

 Fexofenadin (Telfast) 

Բաժանման հիմքում ընկած են դեղերի որոշ 

ֆարմակոդինամիկ և ֆարմակոկինետիկ առանձնահատկություն-

ները։  

Ֆարմակոդինամիկա 

Հիստամինապաշարիչները թողնում են հակաալերգային 

ազդեցություն, թուլացնում կամ վերացնում են հիստամինով 

մակածված հարթ մկանների սպազմը (բրոնխների,աղիների), 

ցանը, ԶՃ անկումը (մասամբ), մազանոթների թափանցելիության 

բարձրացումը, այտուցը, քորը, ցանը, հիպերեմիան, բորբոքումը։ 

Բացի հակաալերգային ազդեցությունից, դեղերը օժտված են 

նաև այլ հատկություններով։ 

I սերնդի դեղեր, “սեդատիվ” 

Դիմեդրոլը, դիպրազինը, սուպրաստինը, պաշարելով 

կենտրոնական H1 ընկալիչները, ընկճում են ԿՆՀ-ն, ինչը 

դրսևորվում է սեդատիվ, քնաբեր ազդեցությամբ։ Տավեգիլը 

թողնում է աննշան սեդատիվ էֆեկտ, դիազոլինը ԿՆՀ-ի վրա 

գրեթե չի ազդում։ Դիմեդրոլը, դիպրազինը, սուպրաստինը 

թողնում են M-խոլինոլիտիկ (ատրոպինանման) ազդեցություն։ 

Դիմեդրոլը և դիպրազինը օժտված են արտահայտված 

տեղային անզգայացնող ազդեցությամբ։ Դիմեդրոլը հանգույցա-

պաշարիչ հատկության շնորհիվ իջեցնում է զարկերակային 

ճնշումը։ Դիպրազինը պաշարում է ադրենընկալիչները և 

նույնպես ունակ է իջեցնել ճնշումը (հատկապես ն/ե ներարկման 
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դեպքում)։ Դիմեդրոլը, դիպրազինը, սուպրաստինը օժտված են 

որոշակի սպազմոլիտիկ ազդեցությամբ։ Դիմեդրոլը ցուցաբերում է 

հակաբրոնխաջղակծկումային ազդեցություն, ընկճում է հազի 

ռեֆլեքսը, պակասեցնում է բորբոքումը վերին շնչուղիների 

լորձաթաղանթներում, բարելավում է թոքերի օդահարումը, 

կարգավորում է վեստիբուլյար ռեֆլեքսները։ 

 Դիմեդրոլը և դիպրազինը ուժեղացնում են տեղային անեսթե-

տիկների, ցավազրկողների, ջերմիջեցնողների, M- խոլինոլիտիկ-

ների ազդեցությունը։ I սերնդի հակահիստամինային միջոցները 

պոտենցում են ԿՆՀ ընկճող դեղերի (տրանկվիլիզատորներ, 

սեդատիվ դեղեր, քնաբերներ, ալկոհոլ) ազդեցությունը։ 

 Կողմնակի ազդեցություններ: Դիմեդրոլը, դիպրազինը, 

սուպրաստինը, ընկճելով ԿՆՀ-ն, կարող են առաջացնել քնկոտու-

թյուն, կողմնորոշման խանգարում, գլխապտույտ։ I սերնդի 

դեղերը (բացի դիազոլինից) խորհուրդ չի տրվում նշանակել բարձր 

զգոնություն պահանջող մասնագիտության հիվանդներին։ M-

խոլինոլիտիկ ազդեցությունը արտահայտվում է բերանում և կո-

կորդում չորությամբ, արագասրտությամբ, փորկապությամբ, 

ստամոքսի լորձաթաղանթի գրգռմամբ, միզարձակության 

խանգարումներով, տեսողության աղճատումով։ Երբեմն կրտսեր 

տարիքի երեխաների մոտ այս դեղերը կարող են առաջ բերել 

հակառակ երևույթներ՝ անհանգստություն, անքնություն, 

վերջույթների դող։     

   Համեմատական բնութագիրը ըստ սերունդների 

Դեղերը ներմուծվում են միջմկանային, ներերակային կամ 

ներքին ընդունման ճանապարհներով։ Ենթամաշկային չեն 
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նշանակվում, քանի որ թողնում են արտահայտված գրգռող 

ազդեցություն (բացառությամբ տավեգիլի)։  

I սերնդի դեղերի կենսապիտանելիությունը կազմում 40%   

(առաջին անցման ֆենոմեն)։ II և III սերնդի դեղերի կենսապիտա-

նելիությունը կազմում է 95 % և ավելին։ 

I սերնդի դեղերի տեղաբաշխման ծավալը մոտ 120-130 լ է, II 

սերնդի – մոտ 250լ, այսինքն վերջիններս ավելի լավ են ներթա-

փանցում տարբեր օրգաններ և հյուսվածքներ (բայց ոչ ԿՆՀ, քանի 

որ արյուն-ուղեղային պատնեշը չեն անցնում): 

 Կիսատրոհման ժամանակը I սերնդի դեղերի համար կազմում 

է 4-10ժամ, II սերնդի – 24ժ, III սերնդի – 27ժ և ավելի։ Հետևաբար I 

սերնդի դեղերը նշանակվում են օրը 3-4 անգամ, իսկ II և III 

սերնդի դեղերը – օրը մեկ անգամ:  

I սերնդի դեղերի նկատմամբ զարգանում է տոլերանտություն, 

որպես կանոն կիրառման 5-7 օրից։  

II սերնդի դեղերը՝ ունեն ավելի բարձր խնամակցություն 

ընկալիչների նկատմամբ, քան I սերնդի ներկայացուցիչները: 

Տոլերանտությունը ավելի ուշ է զարգանում։ 

Բարդություններ հազվադեպ են առաջացնում, սակայն 

Terfenadin կարող է նպաստել առիթմիաների զարգացմանր։ 

 III սերնդի դեղերը 

III սերնդի հիստամինապաշարիչները, հանդիսանալով II սերնդի 

դեղերի ակտիվ մետաբոլիտներ, պահպանում են նախորդ սերնդի 

բոլոր առավելությունները: Նրանք օժտված են նաև լրացուցիչ 

թաղանթակայունացնող, համակարգային հակաբորբոքային, հակա-

այտուցային ազդեցություններով: Ի տարբերություն  I և II 
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սերունդների, Desloratadin (Erius), Fexofenadin(Telfast) ընկճում են 

ալերգիայի  մեդիատորների    ձերբազատումը։ Բնորոշ է նաև տախի-

ֆիլաքսիայի բացակայումը, բարդություններ գրեթե չեն 

առաջացնում։ 

Կիրառման ցուցումներ: Սուր ալերգային տարբեր հիվանդու-

թյուններ և վիճակներ՝ քթի լորձաթաղանթի բորբոքում (ռինիթ), 

շաղկապենաբորբ, տարբեր բնույթի մաշկացան, անոթանյարդա-

յին այտուց, համակարգային անաֆիլաքսային ռեակցիաներ։ 

ԿՆՀ-ն ընկճող հակահիստամինային դեղերը կիրառվում են 

որպես սեդատիվ, քնաբեր միջոցներ։ 

Որոշ դեպքերում նրանք օգտագործվում են վեստիբուլյար 

խանգարումների բուժման համար։ 

Վեստիբուլյար խանգարումները կարող են զարգանալ ուղեղի 

արյան շրջանառության խանգարման, վեստիբուլյար նևրիտի, 

լաբիրինթիտի, էնցեֆալոպաթիայի, ուղեղի տրավմաների 

հետևանքով, Մենյերի հիվանդության ժամանակ, նյարդավիրա-

բուժական վիրահատություններից հետո։ Դրսևորվում են հավա-

սարակշռության, շարժումների կոորդինացիայի խանգարման, 

գլխապտույտի (vertigo), սըրտխառնոցի, փսխման ախտանիշ-

ներով։ 

 Վեստիբուլյար խանգարումների բուժման արդյունավետ 

միջոցներից է Betahistin (Betaserc), որը ունի խառը ազդեցության 

մեխանիզմ` H1-միմետիկ, H3- լիտիկ։  

H1 ընկալիչները տեղակայված են ներքին ականջի stria 

vascularis-ում։ 
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Betahistin-ը՝ խթանելով H1 ընկալիչները, առաջացնում է անո-

թալայնացում, և միկրոշրջանառության բարելավում, ինչի 

հետևանքով կարգավորվում է հիվանդության հետևանքով 

խանգարված էնդոլիմֆայի ճնշումը լաբիրինթոսի և խխունջի 

շրջանում: Մյուս մեխանիզմով բետահիստինը պաշարում է ԿՆՀ-

ում նախասինապսային H3 ընկալիչները և ուժեղացնում է 

նեյրոմեդիատորների (սերոտոնինի, նորադրենալինի, ացետիլ-

խոլինի, հիստամինի) ձերբազատումը, որոնք էլ ընկճում են 

վեստիբուլյար կորիզների գերակտիվությունը։ Betahistin-ը 

ընկճում է նաև ֆերմենտ դիամինոօքսիդազան և կանխում 

ընդերածին հիստամինի քայքայումը։ 

Դեղը վերացնում է գլխապտույտը, սրտխառնոցը, փսխումը, 

խշշոցը ականջներում, կարգավորում է հավասարակշռությունը, 

շարժումների կոորդինացիան՝ տարբեր ծագման վեստիբուլյար 

խանգարումների ժամանակ։ Բետահիստինը չի կարելի զուգորդել 

հակահիստամինային միջոցների հետ, քանի որ վերջինները 

բետահիստինի արդյունավետությունը նվազեցնում են։ 

 Անհապաղ տիպի ալերգիաների ժամանակ կարող են 

նշանակվել նաև լեյկոտրիենային ընկալիչները պաշարող 

միջոցներ (Zafirlukastum), 5-լիպօքսիգենազը ընկճողներ (Zileuton), 

սերոտոնինի ընկալիչները պաշարողներ (Cyproheptadinum)։  

Հակահիստամինային դեղերից H2 ընկալիչների ներհակորդներ 

Ranitidin, Famotidin, Nizatidin հիմնականում կիրառվում են որպես 

հակասեկրետոր դեղեր ստամոքսահյութի թթվայնությունը իջեց-

նելու նպատակով (խոցային հիվանդություն)։ 
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Ð²Î²Êàò²ÚÆÜ ¸ºÔºð 

 

Êáó³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ (ÊÐ) ùñáÝÇÏ³Ï³Ý, óÇÏÉÇÏ ÁÝÃ³óù 

áõÝ»óáÕ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ ¿, áñÇ µÝáñáß Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ ¿ ëñ³óÙ³Ý 

ßñç³ÝáõÙ ³Õ»ëï³Ùáùë³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ (²êÐ) Ëáó»ñÇ 

³é³ç³óáõÙÁ:  

Êáó³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý å³Ãá·»Ý»½Ç ³é³ç³ï³ñ ûÕ³ÏÝ ¿ 

Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ëï³Ùáùë³ÕÇù³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ³éÏ³ 

³·ñ»ëÇ³ÛÇ ¨ å³ßïå³Ý³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³í³-

ë³ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý Ë³ËïáõÙÁ, áñÇ Å³Ù³Ý³Ï ¹ÇïíáõÙ ¿ Ï³Ù 

³·ñ»ëÇ³ÛÇ ·áñÍáÝÝ»ñի ·»ñ³ÏßéáõÙ Ï³Ù å³ßïå³Ý³Ï³Ý 

·áñÍáÝÝ»ñի ÃáõÉ³ցáõÙ:  

²·ñ»ëÇ³ÛÇ ·áñÍáÝÝ»ñÝ »Ý` 

³/ ³Õ³ÃÃíÇ ¨ ·³ëïñÇÝÇ ÑÇå»ñë»Ïñ»óÇ³Ý, H+ ÇáÝÝ»ñÇ  

Ñ»ï³¹³ñÓ  ¹Çýáõ½Ç³Ý ¨ ·³ëïñá¹áõá¹»Ý³É ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  

Ñ»ï³·³ íÝ³ëáõÙÁ, 

µ/ å»åëÇÝá·»ÝÇ ¨ å»åëÇÝÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý áõÅ»Õ³óáõÙÁ, 

գ/ áõÉó»éá·»Ý Helicobacter pylori-Ç ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ áñå»ë   

Ëáó³·áÛ³óÙ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ·áñÍáÝ:  

ä³ßïå³ÝÇã ·áñÍáÝÝ»ñÝ »Ý` 

³/ ÉáñÓÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ, 

µ/ µÇÏ³ñµáÝ³ïÝ»ñÇ ³é³ç³óáõÙÁ »ÝÃ³ÉáñÓ³ÛÇÝ ß»ñïáõÙ ¨  

¹ñ³Ýó ¹Çýáõ½Ç³Ý ¹»åÇ Éáõë³Ýóù: ÈáñÓ-µÇÏ³ñµáÝ³ï³ÛÇÝ  

å³ïÝ»ßÁ Ñ³Ï³½¹áõÙ ¿ H+ ÇáÝÝ»ñÇ Ñ»ï³¹³ñÓ  

¹Çýáõ½Ç³ÛÇÝ: 

·/ ²êÐ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ ¿åÇÃ»ÉÇ³É µçÇçÝ»ñÇ é»·»Ý»ñ³ïÇí  

 ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ñÛáõÝ³Ù³ï³-

Ï³ñ³ñáõÙÁ: 

 



18 

 

 ²Õ³ÃÃíÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ 

êï³ÙáùëÇ ·»ÕÓ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÁ Çñ³-

Ï³Ý³ÝáõÙ ¿ Ý»ÛñáÏñÇÝ, ¿Ý¹áÏñÇÝ ¨ å³ñ³ÏñÇÝ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñáí: 

Ü»ÛñáÏñÇÝ Ï³ñ·³íáñáõÙÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ã³÷³ñáÕ ÝÛ³ñ¹Ç 

³ÏïÇí³óÝáÕ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ í»ñçáõÛÃÝ»ñÇó Ó»ñµ³-

½³ïíáÕ ·³ëïñáÇÝï»ëïÇÝ³É å»åïÇ¹Ý»ñÇ (ë»Ïñ»ïÇÝ, ËáÉ»-

óÇëïáÏÇÝÇÝ, VIP, GIP, ëáÙ³ïáëï³ïÇÝ, ³×Ç ¿åÇ¹»ñÙ³É ·áñÍáÝ 

¨ ³ÛÉÝ) ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ¾Ý¹áÏñÇÝ Ï³ñ·³íáñáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³-

ÝáõÙ ¿ ·³ëïñÇÝÇ ÙÇçáóáí, áñÝ ³ñï³¹ñíáõÙ ¿ ëï³ÙáùëÇ ·»ÕÓ³-

ÛÇÝ ³å³ñ³ïáõÙ: ¶³ëïñÇÝÁ ËÃ³ÝáõÙ ¿ HCl–Ç ë»Ïñ»óÇ³Ý:  

ä³ñ³ÏñÇÝ Ï³ñ·³íáñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³ÝáõÙ ¿ ÑÇëï³ÙÇÝÇ 

ÙÇçáóáí, áñÁ ³ñï³¹ñíáõÙ ¿ ¿Ýï»ñáùñáÙ³ýÇÝ³ÝÙ³Ý (¾øÜ, 

“ÑÇëï³ÙÇÝáóÇïÝ»ñ”) µçÇçÝ»ñáõÙ: ÐÇëï³ÙÇÝÁ ÝáõÛÝå»ë 

ËÃ³ÝáõÙ ¿ HCl-Ç ë»Ïñ»óÇ³Ý: 

ä´ ³åÇÏ³É ¨ µ³½áÉ³ï»ñ³É Ã³Õ³ÝÃÝ»ñÁ ï³ñµ»ñ 

ýáõÝÏóÇ³ »Ý ÏñáõÙ: ²Õ³ÃÃíÇ ë»Ïñ»óÇ³Ý ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ µççÇ 

³åÇÏ³É Ã³Õ³ÝÃÇ íñ³ ¨ ÑÇÙÝí³Í ¿ åñáïáÝÝ»ñÇ 

ïñ³ÝëÃ³Õ³ÝÃ³ÛÇÝ ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý íñ³: æñ³ÍÝÇ ÇáÝÝ»ñÁ 

³é³ç³ÝáõÙ »Ý ³ÍË³ÃÃíÇ ¹ÇëáóÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí: ä³ñÇ»ï³É 

µççÇ Ý»ñëáõÙ Ï³ñµá³ÝÑÇ¹ñ³½Á Ï³ï³ÉÇ½áõÙ ¿ CO2-Çó ¨ H2O-Çó 

H2CO3-Ç ³é³ç³óáõÙÁ, áñÝ ³ÛÝáõÑ»ï¨ ¹ÇëáóíáõÙ ¿` 

³é³ç³óÝ»Éáí H+ ¨ HCO3
-: ì»ñçÇÝë ¹áõñë ¿ ·³ÉÇë µççÇó ¨ 

³ÝóÝáõÙ ³ñÛáõÝ: 

äñáïáÝÝ»ñÁ ÷áË³¹ñÇãÇ /Н+/К+-²ºü³½, åñáïáÝ³ÛÇÝ 

åáÙå/ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ ÷áË³¹ñíáõÙ »Ý ëï³ÙáùëÇ Éáõë³Ýóù` 

÷áË³Ý³Ïí»Éáí К+ ÇáÝÝ»ñÇ Ñ»ï: ¼áõ·³Ñ»é ¹áõñë »Ý ·³ÉÇë Cl- 

ÇáÝÝ»ñÁ: ²ÛëåÇëáí ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ³Õ³ÃÃáõ: 
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A

C

P

Cl- ClCl-

HCO3
- HCO3

-

H2CO3

CO2 H2O

K+K+

H+ H 
Î³ñµá³ÝÑÇ¹ñ³½³

ä³ñÇ»ï³É 

µçÇç

äÉ³½Ù³

Èáõë³Ýóù

+

-

P - H+/ K+ ATPase

 

Н+/К+-²ºü³½Ç ³ÏïÇí³óáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ 

ÑÇëï³ÙÇÝ³ÛÇÝ` Н2, ·³ëïñÇÝ³ÛÇÝ ¨ ³ó»ïÇÉËáÉÇÝ³ÛÇÝ` M1 ¨ М3 

ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ, áñáÝù ï»Õ³Ï³Ûí³Í »Ý ä´ 

µ³½áÉ³ï»ñ³É Ã³Õ³ÝÃÇ íñ³:  
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²Ûëå»ë, M3 ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÇ ËÃ³ÝáõÙÁ ³ó»ïÇÉËáÉÇÝáí µ»ñáõÙ ¿ 

Ca2+-Ç Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý Ù»Í³óÙ³ÝÁ, åñáï»ÇÝÏÇÝ³½Ç 

³ÏïÇí³óÙ³ÝÁ, áñÝ ¿É Ýå³ëïáõÙ ¿ åñáïáÝ³ÛÇÝ åáÙåÇ 

³ÏïÇí³óÙ³ÝÁ: 

 M1 ÙáõëÏ³ñÇÝ³ÛÇÝ ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ 

ï»Õ³Ï³Ûí³Í »Ý ¾øÜ µçÇçÝ»ñÇ íñ³, ¨ ¹ñ³Ýó ¹ñ¹áõÙÁ 

Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ ÑÇëï³ÙÇÝÇ Ó»ñµ³½³ïÙ³ÝÁ: ì»ñçÇÝë 

÷áË³½¹áõÙ ¿ ä´-Ç ÑÇëï³ÙÇÝ³ÛÇÝ H2 ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÇ Ñ»ï, ÇÝãÁ 

µ»ñáõÙ ¿ ³¹»ÝÇÉ³ïóÇÏÉ³½Ç ³ÏïÇí³óÙ³ÝÁ, cAMP-Ç 

Ïáõï³ÏÙ³ÝÁ ¨ åñáï»ÇÝÏÇÝ³½Ç ³ÏïÇí³óÙ³ÝÁ ¨ åñáïáÝ³ÛÇÝ 

åáÙåÇ ËÃ³ÝÙ³ÝÁ: ¶³ëïñÇÝ³ÛÇÝ ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÁ ï»Õ³Ï³Ûí³Í »Ý 

¾øÜ µçÇçÝ»ñÇ ¨ ä´ íñ³: ²Ûë ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÇ ¹ñ¹áõÙÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ 

¾øÜ µçÇçÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÑÇëï³ÙÇÝÇ ³ñï³½³ïÙ³Ý ËÃ³ÝÙ³ÝÁ, 

ÇëÏ ä´-áõÙ` Ca2+-Ç Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý Ù»Í³óÙ³ÝÁ ¨ åñáïáÝ³ÛÇÝ 

åáÙåÇ ³ÏïÇí³óÙ³ÝÁ: 

ÆëÏ ä´ µ³½áÉ³ï»ñ³É Ã³Õ³ÝÃÇ íñ³ ï»Õ³Ï³Ûí³Í »Ý 

·³ëïñáÇÝï»ëïÇÝ³É å»åïÇ¹Ý»ñÇ ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÁ:  

ACh

PGE2

ÐÇëï³ÙÇÝ

¶³ëïñÇÝ

+

ATP cAMP

äñáï»ÇÝ ÏÇÝ³½³   

(³ÏïÇí³ó³Í)

Ca++

+

Ca++

äñáïáÝ³ÛÇÝ åáÙå

K+ H+

ä³ñÇ»ï³É µçÇç

êï³ÙáùëÇ Éáõë³Ýóù

H2M3

+

PGE 
ÁÝÏ³ÉÇã

+

+

¶³ëïñÇÝ³ÛÇÝ

ÁÝÏ³ÉÇã+

+

²Ô²ÂÂàô

M1

ACh ¾øÜ

-

²¹»ÝÇÉ³ï 

óÇÏÉ³½³
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Ð²Î²Êàò²ÚÆÜ ¸ºÔºð (ÐÊ¸) 

 ÐÊ¸ ÏÇñ³éÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¹Çëå»åïÇÏ 

»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ í»ñ³óáõÙÁ, ËáóÇ ëåÇ³óáõÙÁ ¨ Ëáó³ÛÇÝ 

ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý é»óÇ¹ÇíÝ»ñÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙÁ: ²Ûë Ýå³ï³Ïáí 

ÏÇñ³éíáõÙ »Ý ³·ñ»ëÇ³ÛÇ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ 

Ýí³½»óÝáÕ ¨/Ï³Ù å³ßïå³Ý³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÁ ËÃ³ÝáÕ ¹»Õ»ñ: 

 

Ð³Ï³Ëáó³ÛÇÝ ¹»Õ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ 

 

1.Ð³Ï³ë»Ïñ»ïáñ ¹»Õ»ñ 

2. ÂÃí³Ù³ñÇãÝ»ñ 

3.¶³ëïñáåñáï»ÏïáñÝ»ñ 

4.Ð³Ï³Ñ»ÉÇÏáµ³Ïï»ñ³ÛÇÝ ¹»Õ»ñ 

 

1. Ð³Ï³ë»Ïñ»ïáñ ¹»Õ»ñ 

Ð³Ï³ë»Ïñ»ïáñ ¹»Õ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ` 

 ÐÇëï³ÙÇÝ³ÛÇÝ` H2 ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÇ å³ß³ñÇãÝ»ñ  

 äñáïáÝ³ÛÇÝ åáÙåÇ ÁÝÏ×áÕÝ»ñ 

 ÊáÉÇÝáå³ß³ñÇãÝ»ñ 

 

ÐÇëï³ÙÇÝ³ÛÇÝ` H2 ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÇ å³ß³ñÇãÝ»ñ 

I-ÇÝ ë»ñáõÝ¹ - Cimetidine  

II-ñ¹ ë»ñáõÝ¹ - Ranitidine  

III-ñ¹ ë»ñáõÝ¹ - Famotidine, Nizatidine  

IV-ñ¹ ë»ñáõÝ¹ - Roxatidine, Loxatidine 

 

ü³ñÙ³Ïá¹ÇÝ³ÙÇÏ³: ²Ûë ËÙµÇ ¹»Õ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý 

ÑÇëï³ÙÇÝÇ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ý»ñÑ³Ïáñ¹Ý»ñ, ËáãÁÝ¹áïáõÙ »Ý 

ÑÇëï³ÙÇÝÇ ÙÇ³óÙ³ÝÁ H2 ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÇ Ñ»ï` Ë³Ã³ñ»Éáí H+ 

ÇáÝÝ»ñÇ ³ñï³½³ïáõÙÁ ¹»åÇ ä´ Éáõë³Ýóù: 
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H2 å³ß³ñÇãÝ»ñÁ ÁÝÏ×áõÙ »Ý ³Õ³ÃÃíÇ µ³½³É, ÇÝչå»ë Ý³¨ 

ËÃ³Ýí³Í (ë»Ïñ»ïÇÝ, Ïáý»ÇÝ, ëÝáõÝ¹) ë»Ïñ»óÇ³Ý: àñáß ã³÷áí 

Ýí³½եցնáõÙ »Ý Ý³¨ å»åëÇÝá·»ÝÇ, Î³ëÉÇ Ý»ñùÇÝ ·áñÍáÝÇ 

ë»Ïñ»óÇ³Ý: III-IV ë»ñÝ¹Ý»ñÇ ¹»Õ»ñÁ ûÅïí³Í »Ý Éñ³óáõóÇã 

ëï³Ùáùë³å³ßïå³ÝÇã ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ` ËÃ³Ý»Éáí ÉáñÓÇ ¨ 

µÇÏ³ñµáÝ³ïÝ»ñÇ ë»Ïñ»óÇ³Ý, ëï³ÙáùëÇ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃáõÙ 

µ³ñ»É³í»Éáí ÙÇÏñáßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý 

åñáó»ëÝ»ñÁ: 

î³ñµ»ñ ë»ñÝ¹Ý»ñÇÝ å³ïÏ³ÝáÕ H2-å³ß³ñÇãÝ»ñÁ 

ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å óáõó³µ»ñ³Í ³ýÇÝÇï»-

ïáí, ³Ûëå»ë, III-IV ë»ñÝ¹Ç ¹»Õ»ñÁ áõÝ»Ý ³í»ÉÇ µ³ñÓñ 

ËÝ³Ù³ÏóáõÃÛáõÝ ¨ Ï³ñáÕ »Ý Ýß³Ý³Ïí»É ³í»ÉÇ ÷áùñ ¹»Õ³-

ã³÷»ñáí, Ñ»ï¨³í³µ³ñ, áõÝ»Ý ³í»ÉÇ ùÇã ÏáÕÙÝ³ÏÇ ¿ý»ÏïÝ»ñ:  

ü³ÙáïÇ¹ÇÝÝ ³é³í»É ³ÏïÇí ¿ é³ÝÇïÇ¹ÇÝÇó, ³½¹áõÙ ¿ 

³í»ÉÇ »ñÏ³ñ: ÜÇ½³ïÇ¹ÇÝÝ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ù³ñÅ»ù ¿ é³ÝÇ-

ïÇ¹ÇÝÇÝ, µ³Ûó áõÝÇ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ Ï»Ýë³Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝ: èáùë³-

ïÇ¹ÇÝÁ ³½¹áõÙ ¿ é³ÝÇïÇ¹ÇÝÇó 2 ³Ý·³Ù ³é³í»É Ñ½áñ ¨ »ñÏ³ñ:  

ü³ñÙ³ÏáÏÇÝ»ïÇÏ³: I-II-ñ¹ ë»ñÝ¹Ý»ñÇ ¹»Õ»ñÁ ³ñï³-

½³ïíáõÙ »Ý ·»ñ³½³Ýó³å»ë ÉÛ³ñ¹áí, ÇëÏ ÙÛáõëÝ»ñÁª ³Ý÷á÷áË, 

ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ »ñÇÏ³ÙÝ»ñáí:  

ÎÇñ³éÙ³Ý óáõóáõÙÝ»ñÁ 

1. Êáó³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ 

2. ¼áÉÇÝ·»ñ-¾ÉÇëáÝÇ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß /å³ÝÏñ»³ëÇ 

·³ëïñÇÝáÙ³/  

3. Գ³ëïñá-¿½áý³·Ç³É é»ýÉÛáõùë 

4. êÃñ»ë³ÛÇÝ Ëáó»ñÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙ 

5. àêÐ´¸-»ñÇó ³é³ç³óáÕ ·³ëïñáå³ÃÇ³Ý»ñÇ 

Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙ ¨ µáõÅáõÙ:  
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ÎáÕÙÝ³ÏÇ ¿ý»ÏïÝ»ñÁ 

²É»ñ·³ÛÇÝ é»³ÏóÇ³Ý»ñ É»ÛÏáå»ÝÇ³յի, ÃñáÙµáóÇïáå»-

ÝÇ³ÛÇ, µñáÝËáëå³½ÙÇ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñáí: 

Ø»Í ¹»Õ³ã³÷»ñáí Ý³¨ ëÇñï-³ÝáÃ³ÛÇÝ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñª 

½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ Ã»ñ×ÝßáõÙ, µñ³¹ÇÏ³ñ¹Ç³, ³éÇÃÙÇ³Ý»ñ:  

ºñÏ³ñ³ï¨ ÏÇñ³éÙ³Ý ¨ ÏïñáõÏ ¹³¹³ñ»óÙ³Ý ¹»åùáõÙ 

Ï³ñáÕ »Ý ³é³ç³óÝ»É Ñ³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß` ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ 

ëï³ÙáùëÇ ÃÃí³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ÏïñáõÏ µ³ñÓñ³óáõÙáí ¨ 

Ëáó³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý é»óÇ¹Çíáí:  

òÇÙ»ïÇ¹ÇÝÁ å³ß³ñáõÙ ¿ ³Ý¹ñá·»Ý³ÛÇÝ ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÁ, 

ÁÝÏ×áõÙ ¿ ·áÝ³¹áïñáå ÑáñÙáÝÝ»ñÇ Ó»ñµ³½³ïáõÙÁ ¨ áõÅ»Õ³ó-

ÝáõÙ åñáÉ³ÏïÇÝÇ ë»Ïñ»óÇ³Ý` ³é³ç³óÝ»Éáí ·ÇÝ»ÏáÙ³ëïÇ³, 

ë»é³Ï³Ý ýáõÝÏóÇ³ÛÇ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ, ÇÙåáï»ÝóÇ³:  

 

äñáïáÝ³ÛÇÝ åáÙåÇ ÁÝÏ×áÕÝ»ñ (ääÀ) 

I-ÇÝ ë»ñáõÝ¹՝ Omeprazole, Pantoprazole  

II-ñ¹ ë»ñáõÝ¹` Lansoprazole, Rabeprazole 

ü³ñÙ³Ïá¹ÇÝ³ÙÇÏ³: ²Ûë ËÙµÇ ¹»Õ»ñÁ ÁÝÏ×áõÙ »Ý H+/K+-

ATP-³½³Ý: Ð³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý Ý³Ë³¹»Õ»ñ, áñáÝù ³ÏïÇí³ÝáõÙ 

»Ý ³é³í»É³å»ë ÃÃáõ ÙÇç³í³ÛñáõÙ: ääÀ- Ý»ñÁ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý 

å³ñÏáõ×³íáñí³× ¹»Õ³Ó¨áí:  

ääÀ ³ñÛáõÝÇó ³ÝóÝáõÙ »Ý å³ñÇ»ï³É µçÇçÝ»ñÇ 

ËáÕáí³ÏÇÏÝ»ñ, áñï»Õ ³éÏ³ ¿ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ³Ù»Ý³ÃÃí³ÛÇÝ 

ÙÇç³í³ÛñÁ, ³ÏïÇí³ÝáõÙ »Ý` ³é³ç³óÝ»Éáí Ù»ï³µáÉÇïÝ»ñ` 

ëáõÉý»Ý³ÙÇ¹ ¨ ëáõÉý»Ý³ÃÃáõ, áñáÝù ¨ ¹ÇëáõÉýÇ¹³ÛÇÝ Ï³Ùñç³Ï-

Ý»ñáí ³Ý¹³ñÓ»ÉÇáñ»Ý ³ñ·»É³ÏáõÙ »Ý H+/K+-²ºü-³½³Ý:  

Ð³Ï³ë»Ïñ»ïáñ ¿ý»ÏïÁ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ¹»ÕÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý 1 

Å³Ùí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, ï¨áõÙ ¿ 24-48Å³Ù: ø³ÝÇ áñ ¹»Õ»ñÁ 

³Ý¹³ñÓ»ÉÇ »Ý ³½¹áõÙ, ³å³ åáÙåÇ ³ßË³ï³ÝùÁ 
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í»ñ³Ï³Ý·ÝíáõÙ ¿ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ ëÇÝÃ»½íáõÙ »Ý åáÙåÇ Ýáñ 

ÙáÉ»ÏáõÉÝ»ñ: 

²Ûë ¹»Õ»ñÁ ÁÝÏ×áõÙ »Ý ëï³Ùáùë³ÑÛáõÃÇ ¨ µ³½³É, ¨ 

ËÃ³Ýí³Í ë»Ïñ»óÇ³Ý: úÅïí³Í »Ý Ý³¨ ·³ëïñáåñáï»ÏïÇí 

³½¹»óáõÃÛ³Ùµ: úÙ»åñ³½áÉÁ Ý³¨ ÁÝïñáÕ³µ³ñ ÁÝÏ×áõÙ ¿ 

ëï³ÙáùëÇ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ Ï³ñµá³ÝÑÇ¹ñ³½ ý»ñÙ»ÝïÁ, ÇÝãÁ ¿É 

³í»ÉÇ ¿ Ýå³ëïáõÙ ÃÃí³·áÛ³óÙ³Ý ÁÝÏ×Ù³ÝÁ: ²í»ÉÇÝ, 

ûÙ»åñ³½áÉÁ ¨ É³Ýëáåñ³½áÉÁ ÁÝÏ×áõÙ »Ý Ý³¨ Helicobacter 

pylori-Ç H+/K+-²ºü-³½³Ý` óáõó³µ»ñ»Éáí Ñ³Ï³-HP Ù³Ýñ¿³Ï³Ý· 

³½·»óáõÃÛáõÝ: Ð³Ï³ë»Ïñ»ïáñ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ùµ ääÀ-Á 

·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý H2-å³ß³ñÇãÝ»ñÇÝ:  

 

ääÀ ÏÇñ³éÙ³Ý óáõóáõÙÝ»ñÁ  

1. Êáó³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ 

2. ¼áÉÇÝ·»ñ-¾ÉÇëáÝÇ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß  

ÎáÕÙÝ³ÏÇ ¿ý»ÏïÝ»ñ 

ØÇ³É·Ç³, ³ñÃñ³É·Ç³, Í³Ûñ³Ù³ë³ÛÇÝ ³ÛïáõóÝ»ñ,ó³í»ñ 

·áïÏ³ï»ÕáõÙ, É»ÛÏáå»ÝÇ³, ³É»ñ·³ÛÇÝ é»³ÏóÇ³Ý»ñ, ÉÛ³ñ¹Ç 

ýáõÝÏóÇáÝ³É Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ, ÏáÙå»Ýë³ïáñ ÑÇå»ñ·³ëïñÇ-

Ý»ÙÇ³:  

ÊáÉÇÝáå³ß³ñÇãÝ»ñ 

Pirenzepine, Telenzepine, Dicyclomine` M-ËáÉÇÝáå³-

ß³ñÇãÝ»ñ »Ý, ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ùµ ½ÇçáõÙ »Ý ³ÛÉ ËÙµ»ñÇ 

Ñ³Ï³Ëáó³ÛÇÝ ¹»Õ»ñÇÝ: 

2. ²Ýï³óÇ¹Ý»ñ /ÃÃí³Ù³ñÇãÝ»ñ/ 

úÅïí³Í »Ý ÃáõÛÉ ÑÇÙÝ³ÛÇÝ Ñ³ïÏáõÃÛ³Ùµ, ã»½áù³óÝáõÙ »Ý 

ëï³ÙáùëÇ ³Õ³ÃÃáõÝ՝ ³é³ç³óÝ»Éáí ã»½áù ³Õ»ñ: 

¸³ë³Ï³ñ·áõÙÁ 

1. Ü»ñÍÍíáÕ ³Ýï³óÇ¹Ý»ñ՝ Natrii hydrocarbonas, Calcium 

carbonas, 
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2. âÝ»ñÍÍíáÕ ³Ýï³óÇ¹Ýñ` Aluminum hydroxide, Magnesium  

       hydroxide  

3. ¼áõ·³Ïóí³Í ³Ýï³óÇ¹»ñ` Almagel, Maalox, Phosphalugel, 

Renny, Gastal 

²Ýï³óÇ¹Ý»ñÁ ã»½áù³óÝáõÙ »Ý ëï³ÙáùëÇ ËáéáãáõÙ ³ñ¹»Ý 

ÇëÏ ³éÏ³ ³Õ³ÃÃáõÝ՝ ã³½¹»Éáí ¹ñ³ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý íñ³, áñÇ 

ßÝáñÑÇí՝  

 í»ñ³óÝáõÙ »Ý ó³íÁ ¨ ¹Çëå»åïÇÏ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ  

 ÇÝ³ÏïÇí³óÝáõÙ »Ý å»åëÇÝÁ  

 Al å³ñáõÝ³ÏáÕ ¹»Õ»ñÁ óáõó³µ»ñáõÙ »Ý ³¹ëáñµáÕ 

³½¹»óáõÃÛáõÝ 

 Ýí³½»óÝáõÙ »Ý ëï³Ùáùë³ÑÛáõÃÇ åñáï»áÉÇïÇÏ 

³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ 

 Ýå³ëïáõÙ »Ý ËáóÇ ëåÇ³óÙ³ÝÁ 

 Ü»ñÏ³ÛáõÙë ·»ñ³½³Ýó³å»ë ÏÇñ³éíáõÙ »Ý ãÝ»ñÍÍíáÕ Ï³Ù 

½áõ·³Ïóí³Í ³Ýï³óÇ¹Ý»ñÁ áñáÝù ûÅïí³Í »Ý ³ñ³·, µ³Ûó 

Ï³ñ×³ï¨ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ: Ø³·Ý»½ÇáõÙÇ ÑÇ¹ñûùëÇ¹Á 

Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ³Ù»Ý³³ñ³· ³½¹áÕ ³Ýï³óÇ¹Á, ÇëÏ ³ÉûáõÙÇ-

ÝÇáõÙÇ ÑÇ¹ñûùëÇ¹Á ³½¹áõÙ ¿ Ù³·Ý»½ÇáõÙÇ ÑÇ¹ñûùëÇ¹Çó ³í»ÉÇ 

¹³Ý¹³Õ: ²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí, Ù³·Ý»½ÇáõÙÇ ÑÇ¹ñûùëÇ¹Ç ¨ 

³ÉÛáõÙÇÝÇáõÙÇ ÑÇ¹ñûùëÇ¹Ç ½áõ·áñ¹áõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ 

ï³ÉÇë ëï³Ý³É ³ñ³· /ÙÇ ù³ÝÇ ñáå»Ý»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ/ ¨ 

»ñÏ³ñ³ï¨ /ÙÇÝã¨ 2-3 Å³Ù/ ÃÃí³Ù³ñÇã ¿ý»Ïï: ²ÉÛáõÙÇÝÇáõÙÇ 

ÑÇ¹ñûùëÇ¹ å³ñáõÝ³ÏáÕ ³Ýï³óÇ¹Ý»ñÝ ûÅïí³Í »Ý Ý³¨ 

·³ëïñáåñáï»ÏïÇí ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ, áñÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ 

ëï³ÙáùëÇ å³ïáõÙ åñáëï³·É³Ý¹ÇÝÝ»ñÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý 

µ³ñÓñ³óÙ³Ùµ, µÇÏ³ñµáÝ³ïÝ»ñÇ ë»Ïñ»óÇ³ÛÇ áõÅ»Õ³óÙ³Ùµ, 

Çնãå»ë Ý³¨ ÉáñÓÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý áõÅ»Õ³óÙ³Ùµ:  
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²¹ëáñµáÕ Ñ³ïÏáõÃÛ³Ùµ ³Ýï³óÇ¹Ý»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÃáõÉ³óÝ»É 

ëï³Ùáùë-³ÕÇù³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó ³ÛÉ ¹»Õ»ñÇ Ý»ñÍÍáõÙÁ 

/µ»Ý½á¹Ç³½»åÇÝÝ»ñÇ, àêÐ¸, Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ/` Ýí³½»óÝ»Éáí 

¹ñ³Ýó Ï»Ýë³Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝÁ: àõëïÇ, ³Ýï³óÇ¹Ý»ñÁ å»ïù ¿ 

Ýß³Ý³Ïí»Ý ³ÛÉ ¹»Õ»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÇó »ñÏáõ Å³Ù ³é³ç Ï³Ù »ñÏáõ 

Å³Ù Ñ»ïá: 

ÎÇñ³éÙ³Ý óáõóáõÙÝ»ñÁ՝ Ëáó³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ, ³ÛñáóÇ, 

ó³íÇ ¨ ³ÛÉ ¹Çëå»åïÇÏ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ ³Ëï³Ýß³Ý³ÛÇÝ µáõÅáõÙ: 

ÎáÕÙÝ³ÏÇ ¿ý»ÏïÝ»ñÁ: 

1. Calcium carbonas-Á ¨ Natrii hydrocarbonas-Á Ï³ñáÕ »Ý 

³é³ç³óÝ»É µÕÏáó ¨ ÷ùí³ÍáõÃÛáõÝ (CO2-Ç ³ñï³¹ñÙ³Ý 

ËÃ³ÝÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí), ¨ հանման Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß (HCl-Ç ¨ 

·³ëïñÇÝÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý áõÅ»Õ³óáõÙ): Calcium carbonas-Á 

³é³ç³óÝáõÙ ¿ Ý³¨ ÑÇå»ñÏ³ÉóÇ»ÙÇ³, »ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ ³Ëï³-

Ñ³ñáõÙ, ÇëÏ Natrii hydrocarbonas-Á, ³ñ³· Ý»ñÍÍí»Éáí, Ï³ñáÕ ¿ 

³é³ç³óÝ»É ³ÉÏ³Éá½, ÇÝãå»ë Ý³¨ çñÇ Ñ»ïÝ»ñÍÍÙ³Ý 

áõÅ»Õ³óáõÙ:  

2. AL å³ñáõÝ³ÏáÕ ³Ýï³óÇ¹Ý»ñÁ ³é³ç³óÝáõÙ »Ý 

÷áñÏ³åáõÃÛáõÝ, »ñÏ³ñ³ï¨ ÏÇñ³éÙ³Ý ¹»åùáõÙ՝ ³ñÛ³Ý 

åÉ³½Ù³ÛáõÙ ýáëýáñÇ ËïáõÃÛ³Ý Çç»óáõÙ ¨ í»ñçÇÝÇë 

ÙáµÇÉÇ½³óÇ³ áëÏñ»ñÇó: 

3. Mg å³ñáõÝ³ÏáÕ ³Ýï³óÇ¹Ý»ñÁ ³é³ç³óÝáõÙ »Ý 

÷áñÉáõÍáõÃÛáõÝ:  

 

3. ¶³ëïñáåñáï»ÏïáñÝ»ñ 

De-Nol (´ÇëÙáõïÇ »éÏ³ÉÇáõÙ³Ï³Ý ¹ÇóÇïñ³ï) 

êï³ÙáùëÇ ÃÃí³ÛÇÝ ÙÇç³í³ÛñáõÙ µÇëÙáõïÇ å³ïñ³ëïáõÏÁ 

³é³ç³óÝáõÙ ¿ ÏáÉáÇ¹ ÉáõÍáõÛÃ, áñÁ ÁÝïñáÕ³µ³ñ Ï³åíáõÙ ¿ 

Ëáó³ÛÇÝ Ù³Ï»ñ»ëÇ ·ÉÇÏáåñáï»ÇÝÝ»ñի Ñ»ï ¨ ³é³ç³óÝáõÙ 

³Ùáõñ å³ßïå³ÝÇã ÃÇÃ»Õ: 
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²ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ó¨³íáñíáõÙ ¿ å³ïÝ»ß, áñÝ ¿É å³ßïå³ÝáõÙ ¿ 

ëï³ÙáùëÇ ¨ ï³ëÝ»ñÏáõÙ³ïÝÛ³ ³Õáõ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÁ H+ 

ÇáÝÝ»ñÇ ¨ å»åëÇÝÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÇó ¨ Ýå³ëïáõÙ ËáóÇ 

ëåÇ³óÙ³ÝÁ: 

ØÇ³ñÅ³Ù³Ý³Ï De-Nol-Á` 

 H.pylori-Ç íñ³ ÃáÕÝáõÙ ¿ Ù³Ýñ¿³ëå³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ  

 áõÅ»Õ³óÝáõÙ ¿ PG E2 ëÇÝÃ»½Á, áñÝ ¿É ËÃ³ÝáõÙ ¿  

 µÇÏ³ñµáÝ³ïÝ»ñÇ ¨ ÉáñÓÇ ³é³ç³óáõÙÁ: 

ÂáÕÝáõÙ ¿ ³é³í»É³å»ë ï»Õ³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝ: 

¸»ÕÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÇó 30 ñáå» ³é³ç ¨ Ñ»ïá ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ÁÝ¹áõÝ»É 

³Ýï³óÇ¹Ý»ñ: êáíáñ³µ³ñ Ýß³Ý³ÏíáõÙ ¿ áõï»Éáõó ³é³ç Ï³Ù 

ÁÝÃñÇùÇó Ñ»ïá:  

ÎáÕÙÝ³ÏÇ ¿ý»ÏïÝ»ñÁ՝ ·ÉË³ó³í, ëñïË³éÝáó, Ù»ï³Õ³Ï³Ý 

Ñ³Ù, É»½íÇ Ù·³óáõÙ,ÏÕ³ÝùÇ ë¨³óáõÙ: 

è³ÝÇïÇ¹ÇÝ-µÇëÙáõï-óÇïñ³ï Ñ³Ù³ÏóáõÙÁ ÏáãíáõÙ ¿ 

“äÇÉáñÇ¹”:  

Sucralfate 

 Al-Ç ÑÇ¹ñûùëÇ¹Ç åñ»å³ñ³ï ¿, áñÝ ûÅïí³Í ¿ 

·³ëïñáåñáï»ÏïÇí, ³Ýï³óÇ¹, ³¹ëáñµáÕ, ïïåáÕ Ñ³ïÏáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñáí: êáõÏñ³Éý³ïÁ ³ÏïÇí³ÝáõÙ ¿ ÃÃáõ ÙÇç³í³ÛñáõÙ: 

²é³ç³ÝáõÙ ¿ Ù³ÍáõÏ³ÝÙ³Ý åáÉÇ³ÝÇáÝ, áñÝ áõÝÇ ³ñï³-

Ñ³Ûïí³Í µ³ó³ë³Ï³Ý ÉÇóù³íáñáõÙ ¨ ûÅïí³Í ¿ ß³ï µ³ñÓñ 

Ù³ÍáõóÇÏáõÃÛ³Ùµ: äáÉÇ³ÝÇáÝÁ ÷áË³½¹áõÙ ¨ Ï³åíáõÙ ¿ 

Ëáó³ÛÇÝ ¨ ¿ñá½Çí Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ ¹ñ³Ï³Ý ÉÇóù³íáñáõÙ áõÝ»óáÕ 

åñáï»ÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï: ä³ßïå³Ý³Ï³Ý ß»ñïÁ Ï³ÛáõÝ ¿ ÙÇ ù³ÝÇ 

Å³Ù:  

Sucralfat-Á Ý³¨` 

 ÁÝÏ×áõÙ ¿ H+-Ý»ñÇ Ñ»ï³¹³ñÓ ¹Çýáõ½Ç³Ý  

 ã»½áù³óÝáõÙ ¿ ³Õ³ÃÃáõÝ 
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 Ï³åíáõÙ ¿ å»åëÇÝÇ ¨ É»Õ³ÛÇÝ ³Õ»ñÇ Ñ»ï 

 ÁÝÏ×áõÙ ¿ H.pylori-Ý: 

Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí, áñ HCl-Á ëáõÏñ³Éý³ïÇ åáÉÇÙ»ñÇ½³óÇ³ÛÇ 

³ÏïÇí³óÝáÕÝ ¿, ¹»ÕÁ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ û·ï³·áñÍ»É ³Ýï³óÇ¹Ý»ñÇ, 

Ñ³Ï³ë»Ïñ»ïáñ ¹»Õ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï: 

êáõÏñ³Éý³ïÁ ãÇ Ý»ñÍÍíáõÙ ¨ Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝ 

ãÇ óáõó³µ»ñáõÙ: 

Misoprostol 

PGE1,2 ¨ PGI2-Á ÁÝÏ×áõÙ »Ý ³Õ³ÃÃíÇ ë»Ïñ»óÇ³Ý, 

µ³ñÓñ³óÝáõÙ »Ý µÇÏ³ñµáÝ³ïÝ»ñÇ ¨ ÉáñÓÇ ë»Ïñ»óÇ³Ý, 

É³í³óÝáõÙ »Ý ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ ÙÇÏñáóÇñÏáõÉÛ³óÇ³Ý, ËÃ³ÝáõÙ »Ý 

ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ µçÇçÝ»ñÇ é»·»Ý»ñ³óÇ³Ý` ³ÛëåÇëáí ¹ñë¨áñáõÙ 

»Ý ·³ëïñáåñáï»ÏïÇí ³½¹»óáõÃÛáõÝ: PGE2-Á ÁÝÏ×áõÙ ¿ Ý³¨ 

·³ëïñÇÝÇ ë»Ïñ»óÇ³Ý: 

 Misoprostol-Á PGE1-Ç ÝÙ³Ý³ÏÝ ¿: ÀÝÏ×áõÙ ¿ 

ëï³Ùáùë³ÑÛáõÃÇ µ³½³É ¨ ËÃ³Ýí³Í ë»Ïñ»óÇ³Ý: Misoprostol-Á 

É³í³óÝáõÙ ¿ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ ³ñÛáõÝ³ÑáëùÁ, Ù»Í³óÝáõÙ ÉáñÓÇ ¨ 

µÇÏ³ñµáÝ³ïÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ:  

Ð³×³Ë ³é³ç³óÝáõÙ ¿ ÷áñÉáõÍáõÃÛáõÝ, áñը ë³ÑÙ³Ý³-

÷³ÏáõÙ ¿ դñ³ ÏÇñ³éáõÙÁ:  

ÎÇñ³éíáõÙ ¿ àêÐ´¸ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í Ëáó³ÛÇÝ 

µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝËÙ³Ý Ï³Ù µáõÅÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí: 

Ü»ñÏ³ÛáõÙë ³éÏ³ ¿ àêÐ¸ Ñ»ï ½áõ·³Ïó³Í ¹»Õ` Arthrotec 

(Misoprostol +Diclofenac) 

  

Carbenoxolon 

 àõÅ»Õ³óÝáõÙ ¿ ÉáñÓÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ: Î³ñµ»ÝûùëáÉáÝÝ 

³ñ·»É³ÏáõÙ ¿ Pg-Ý»ñÇ ÇÝ³ÏïÇí³óÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³ÏóáÕ 

ý»ñÙ»ÝïÝ»ñÇÝ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÁÝÏ×íáõÙ ¿ å»åëÇÝá·»ÝÇ 

³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ ¨ դñ³ í»ñ³ÍáõÙÁ å»åëÇÝÇ: 
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ÎáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñ: Î³ñµ»ÝûùëáÉáÝÝ áõÝÇ 

ëï»ñáÇ¹³ÝÙ³Ý Ï³éáõóí³Íù ¨ ÙÇÝ»ñ³ÉáÏáñïÇÏáÇ¹³ÛÇÝ 

³ÏïÇíáõÃÛáõÝ, áñÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ çñÇ ¨ Na+-Ç å³ÑÙ³Ùµ, 

³é³ç³ÝáõÙ »Ý ³ÛïáõóÝ»ñ, ÑÇå»ñï»Ý½Ç³: êåÇñáÝáÉ³ÏïáÝÁ 

(միզամուղ է) í»ñ³óÝáõÙ ¿ ³Û¹ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ 

ÁÝÏ×áõÙ ¿ í»ñçÇÝÇë Ã»ñ³å¨ïÇÏ ¿ý»ÏïÁ:  

 

4. Ð³Ï³Ñ»ÉÇÏáµ³Ïï»ñ³ÛÇÝ ¹»Õ»ñ 

H.pylori-Ý /Hp/ ·ñ³Ù-µ³ó³ë³Ï³Ý, ³Ý³¿ñáµ Ù³Ýñ¿ ¿: 

ì»ñçÇÝÇë Ñ³Ù³ñ ÁÝÏ³ÉÇã ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ëï³ÙáùëÇ ¿åÇÃ»ÉÇ 

µçÇçÝ»ñáõÙ ·ïÝíáÕ ù³Ûù³ÛáõÙÝ ³ñ³·³óÝáÕ ·áñÍáÝÁ (decay 

accelerating factor, DAF): Hp ÏåãáõÙ ¿ DAF ÁÝÏ³ÉÇã áõÝ»óáÕ 

µçÇçÝ»ñÇն ¨ ËÃ³ÝáõÙ Ëáó³·áÛ³óáõÙÁ: Helicobacter pylori-Ý 

³ñï³¹ñáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù ý»ñÙ»ÝïÝ»ñª ÙáõóÇÝ³½³, åñáï»³½³, 

áõé»³½³, Ï³ï³É³½³: 

àõé»³½³Ý ËÃ³ÝáõÙ ¿ ÙÇ½³ÃÃíÇ ÑÇ¹ñáÉÇ½Á` ³ÙáÝÇ³ÏÇ 

³é³ç³óáõÙÁ, áñÝ ÑÇÙÝ³ÛÝ³óÝáõÙ ¿ ëï³ÙáùëÇ ³ÝÃñ³É Ù³ëÁ: 

ØÇ³éÅ³Ù³Ý³Ï ³ÙáÝÇ³ÏÁ, å³ï»Éáí Ù³Ýñ¿Ý, å³ßïå³ÝáõÙ ¿ 

Ýñ³Ý: ØÛáõë ÏáÕÙÇó, ÑÇÙÝ³ÛÝ³óÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ËÃ³ÝíáõÙ ¿ 

·³ëïñÇÝÇ ¨ Ñ»ï¨³µ³ñ HCl-Ç ë»Ïñ»óÇ³Ý:  

H.pylori-ÇÝ áõÅ»Õ³óÝáõÙ ¿ IL2 ¨ ³ÛÉ óÇïáÏÇÝÝ»ñÇ 

³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ, ³ÏïÇí³óÝáõÙ ¿ Ý»ÛïñáýÇÉÝ»ñÁ Ýå³ëï»Éáí 

ùñáÝÇÏ³Ï³Ý µáñµáù³ÛÇÝ ·³ëïñÇïÇ ³é³ç³óÙ³ÝÁ: 

H.pylori-Ç ¿é³¹ÇÏ³óÇ³ÛÇ (ÉñÇí áãÝã³óáõÙ) Ýå³ï³Ïáí 

ÏÇñ³éíáõÙ »Ý` 

1.Ð³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ` Clarithromycinum, Azithromycin, 

Tetracyclinum, Amoxicillinum 

2.ÜÇïñáÇÙÇ¹³½áÉÝ»ñ` Metronidazole, Tinidazole 

3.ÜÇïñáýáõñ³ÝÇ ³Í³ÝóÛ³ÉÝ»ñ` Furazolidon 

4. H.pylori-Ç ³¹Ñ»½Ç³Ý ÁÝÏ×áÕ ¹»Õ»ñ` Ecabet 
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5.Ð³Ï³- H.pylori å³ïí³ëï³ÝÛáõÃ:  

    Â»Ù³ÛÇÝ ³éÝãíáÕ Ã»ëï»ñÇ ÝÙáõßÝ»ñ 

1. ÀÝïñ»É H2 Ñ³Ï³ÑÇëï³ÙÇÝ³ÛÇÝ ¹»Õ – åñáïáÝ³ÛÇÝ 

åáÙåÇ ÇÝÑÇµÇïáñ – ËáÉÇÝáå³ß³ñÇã – ³Ýï³óÇ¹ ×Çßï 

Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ`  

³) Maalox – Pirenzepine– Lansoprazole- Ranitidine 

µ)Cimetidine – Omeprazole – Pirenzepine – Maalox 

·) Famotidine – Maalox – Lansoprazole – Pirenzepine 

¹) Ranitidine- Pirenzepine – Lansoprazole – Maalox 

 

 2.Rabeprazole –Á ³ñ·»É³ÏáõÙ ¿` 

ա) Ý»ñµçç³ÛÇÝ H+/K+-ATP-³½³Ý 

բ) ³ó»ïÇÉËáÉÇÝ³ÛÇÝ М1 ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÁ 

գ) åñáëï³·É³Ý¹ÇÝ³ÛÇÝ ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÁ  

դ) ÑÇëï³ÙÇÝ³ÛÇÝ Н2 ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÁ 

 

Natrii hydrocarbonas-Ç ¿ý»ÏïÝ»ñÝ »Ý` 

1. ëï³ÙáùëÇ pH-Ç Ï³ÛáõÝ Çç»óáõÙ 

2. ³ÉÏ³Éá½Ç ½³ñ·³óáõÙ 

3. ³Õ³çñ³ÛÇÝ ÷áË³Ý³ÏáõÃÛ³Ý Ë³ËïáõÙ 

4. ³Ý¹ñ³¹³ñÓÇ Ñ³Ù³³Ëï³ÝÇßÇ ³é³ç³óÙ³Ý 

µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ 

ա) 1,2 բ) 3,4 գ) 2,3 դ) 1,2,3 

 

De- Nol - Á 

1. ËáóÁ Í³ÍÏáõÙ ¿ åáÉÇÙ»ñ³·ÉÇÏáåñáï»ÇÝ³ÛÇÝ ÏáÙåÉ»ùëÇ  

  ëåÇï³Ï å³ßïå³ÝÇã ß»ñïáí  

2. ³¹ëáñµáõÙ ¿ å»åëÇÝÁ 

3. µ³ñÓñ³óÝáõÙ է ¿Ý¹á·»Ý Pg-Ç ù³Ý³ÏÁ  

4. ËÃ³ÝáõÙ է ÉáñÓ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ  
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³) µáÉáñÁ µ) 2,3,4 ·) 1,3,4 ¹) 1,2,3 

 

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ¹»Õ»ñÇ ó³ÝÏ 

Sucralfate - ¹»Õ³Ñ³ï»ñ 1,0 

Bismuthi subcitratum (De- Nol) - ¹»Õ³Ñ³ï»ñ 120Ù· 

Omeprazolum - ¹»Õ³Ñ³ï»ñ 0,02 
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Կարդիոտոնիկ դեղեր 

Կարդիոտոնիկ դեղեր համարվում են այն դեղերը, որոնք 

սրտային անբավարարության ժամանակ բարձրացնում են 

սրտամկանի կծկման ուժը:  

Սրտային անբավարարության (ՍԱ) պայմաններում 

սրտամկանի պոմպային ֆունկցիայի անլիարժեքության 

պատճառով սրտամկանը չի կարողանում ծայրամասային 

հյուսվածքներին ապահովել համապատասխան արյունա-

մատակարարման համար անհրաժեշտ արյան րոպեական 

ծավալով կամ հարաբերականորեն նորմալ րոպեական ծավալը և 

ծայրամասային հյուսվածքների արյունամատակարարումը 

ապահովվում է սրտամկանի նորմայից բարձր ծանրաբեռնված 

աշխատանքի շնորհիվ:  

Սրտային անբավարարության զարգացման պաթոգենետիկ 

ուղիները 

ՍԱ 70-75% դեպքերում դիտվում է սրտի սիստոլիկ 

ֆունկցիայի խանգարում, որի պարագայում դիտվում է 

փորոքների պոմպային ֆունկցիայի նվազում, հետևապես նաև 

սրտի հարվածային և րոպեական ծավալի (սրտի արտամղման 

ծավալ) նվազում:  

25-30% դեպքերում ՍԱ հիմքում ընկած է փորոքների 

դիաստոլիկ ֆունկցիայի խանգարումը: ՍԱ այս տարրատեսակը 

զարգանում է այն ժամանակ երբ խանգարված է փորոքների 

դիաստոլիկ արյունալեցումը կամ թուլացումը:  

Ընդհանուր առմամբ, ՍԱ ժամանակ նկատվում են 3 կարևոր 

հեմոդինամիկ ցուցանիշների խանգարում` 
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1. սրտամկանի արտամղման ծավալի իջեցում, 

2. հետբեռնվածության բարձրացում, 

3. նախաբեռնվածության բարձրացում: 

Ուստի, ՍԱ բուժման համար կիրառում են` 

• կարդիոտոնիկ դեղեր (դրական ինոտրոպ դեղեր), որոնք 

ուժեղացնում են սրտամկանի կծկման ուժը և մեծացնում են սրտի 

արտամղման ծավալը,  

• դեղեր, որոնք իջեցնում են նախա- և հետբեռնվածությունը` 

միզամուղներ, անոթալայնիչներ, ՌԱԱՀ-ընկճող դեղեր, 

• օրգանիզմի նյարդահումորալ համակարգը կարգավորող և 

սրտի ռեմոդելավորումը կանխող դեղեր (β-ադրենոպաշարիչներ, 

ՌԱԱՀ- ընկճող դեղեր): 

Կարդիոտոնիկ դեղեր 

Կարդիոտոնիկ դեղերի դասակարգումը 

1. Սրտային գլիկոզիդներ /ՍԳ/ – Strophanthine, Digoxin, 

Corglycon 

2. Սիմպաթոմիմետիկ դեղեր՝  

 β-ադրենոխթանիչներ - Prenalterol, Xamoterol 

 Կատեխոլամիններ և դրանց ածանցյալներ – Dopamine, 

Dobutamine  

3.Ֆոսֆոդիէսթերազ ֆերմենտի ընկճողներ (ՖԴԷ)` 

բիպիրիդինի ածանցյալներ – Amrinone, Milrinone 

4. խառը մեխանիզմով օժտված կարդիոտոնիկ դեղեր – 

Vesnarinone 

Կարդիոտոնիկ դեղերին ներկայացվող պահանջներն են` 

1. Հաճախասրտության նվազեցում  
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2. Սրտամկանի թթվածնի նկատմամբ պահանջարկի 

բարձրացման բացակայություն  

3. Կենտրոնական երակային ճնշման նվազեցում  

4. Նախասիրտ-փորոքային հաղորդականության վրա 

ազդեցության բացակայություն 

5. Ներքին ընդունման դեպքում արդյունավետություն և 

ազդեցության երկարատևություն: 

 

1. Սրտային գլիկոզիդներ 

Սրտային գլիկոզիդները (ՍԳ) ազոտ չպարունակող, 

բուսական ծագում ունեցող դեղեր են, որոնք բարձրացնում են 

սրտամկանի կծկման ուժը, առանց վերջինիս` թթվածնի 

նկատմամբ պահանջարկի մեծացման:  

ՍԳ ժողովրդական բժշկության մեջ կիրառվել են 500-1200թթ. 

որպես փսխեցուցիչ միջոցներ, իսկ 1785 թ. Ուիտերինգը 

նկարագրեց և հիմնավորեց դրանց կիրառումը: 

ՍԳ հիմնականում ստացվում են Digitalis purpurea 

(մատնոցուկի տերևներից), Strophanthus kombe (ստրոֆանտի 

սերմերից), Convallaria majalis (հովտաշուշան) և այլ բույսերից: 

 

Սրտային գլիկոզիդների քիմիական կառուցվածքը 

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

որը ներկայացված է ցիկլոպենտանոպերհիդրոֆենանտրենային 

օղակի ձևով, որին միացած է 5-անդամանի լակտոնային օղակը 

(կարդենոլիդների խումբ) կամ 6-անդամանի չհագեցած 

լակտոնային օղակը (բուֆադիենոլիդների խումբ) և շաքարային 
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մասից` գլիկոնից: ՍԳ մեծամասնությունը հանդիսանում են 

կարդենոլիդներ: Շաքարային մասը իր հերթին բաղկացած է 

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

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

մտնող շաքարներից (D-դիգիտոքսոզա, D-ցիմարոզա, D-օլեանդ-

րոզա): Յուրահատուկ շաքարներ պարունակող ՍԳ լյարդում դան-

դաղ են ենթարկվում կենսաձևափոխման, հետևաբար ունեն 

ազդեցության ավելի երկար տևողություն: Գենինը գերազան-

ցապես ապահովում է ՍԳ ֆարմակոդինամիկ ակտիվությունը, 

իսկ գլիկոնը հիմնականում` ֆարմակոկինետիկ առանձնա-

հատկությունները: Հիդրոքսիլ խմբերի քանակությունով է պայմա-

նավորված ՍԳ բևեռացման աստիճանը, և հետևապես ճարպերում 

կամ ջրում դրանց լուծելիության աստիճանը (Նկար 1): 

 

Նկար 1: ՍԳ քիմիական կառուցվածքը 
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ՍԳ դասակարգումը  

ՍԳ դասակարգվում են ըստ իրենց բևեռացման աստիճանի, 

ըստ որի առկա են` 

1. Բևեռացված ՍԳ –Strophanthine, Corglycon 

2. Միջանկյալ բևեռացումով ՍԳ-Digoxin, Celanide 

3. Չբևեռացված ՍԳ-Digitoxin 

 

Սրտային գլիկոզիդների Ֆարմակոդինամիկան 

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

որն իրենից ներկայացնում է թաղանթային փոխադրիչ, 

դասավորված է սարկոլեմայի արտաքին մակերեսին, կոչվում է 

նաև նատրումական պոմպ: Այն կազմված է α- և β- 

ենթամիավորներից: ՍԳ միանում են α-ենթամիավորի 

սուլֆհիդրիլ խմբերի հետ և պաշարում վերջինիս ֆոսֆորիլացված 

ձևը: Արտաբջջային K+-ական իոնների մակարդակի բարձրացումը 

հանգեցնում է այս սուլֆհիդրիլային խմբերի դեֆոսֆորիլացման, 

որի հետևանքով ՍԳ արդյունավետությունը նվազում է: 

Թերապևտիկ դեղաչափերի պայմաններում ՍԳ 35%-ով և դարձելի 

կերպով ընկճում են Na+/K+-ԱԵՖազ ֆերմենտի ֆոսֆորիլացված 

ձևը: 

ՍԳ սրտային բնույթի դեղաբանական էֆեկտներին են 

պատկանում` 

1. դրական ինոտրոպ 

2. բացասական քրոնոտրոպ 

3. բացասական դրոմոտրոպ 

4. դրական տոնոտրոպ 
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5. դրական բաթմոտորոպ 

1. Դրական ինոտրոպ ազդեցություն 

 Ինչպես հայտնի է յուրաքանչյուր ապաբևեռացման 

ժամանակ Na+ և Ca2+ իոնները ներթափանցում են դեպի բջիջ: 

Այս պարագայում Ca2+ իոնները, ներթափանցելով բջիջ L-

տիպի Ca2+ մղանցքներով, խթանում են (կայծ տվող Ca2+ 

իոններ) սարկոպլազմատիկ ցանցի ռիանոդինային 

ընկալիչները (RyR), ինչն էլ բերում է սարկոպլազմատիկ 

ցանցում կուտակված Ca2+ իոնների ձերբազատմանը դեպի 

ցիտոպլազմա: Նմանատիպ Ca2+-խթանված Ca2+ իոնների 

ներբջջային մակարդակի բարձրացումը բավարար է Ca2+-

իոնների կողմից տրոպոնին-տրոպոմիոզինային կոմպլեքսի 

ընկճման համար, ինչը բերում է ակտոմիոզինային 

համակարգի վրա այս կոմպլեքսի ընկճող ազդեցության 

վերացման և ակտին-միոզին փոխազդեցության խթանման: 

Բացի այդ Ca2+ իոնները ակտոմիզինային փոխազդեցության 

համար ապահովում են էներգիա, քանի որ խթանում են նաև 

միոզինային ԱԵՖ-ազ ֆերմենտը:  

Վերաբևեռացման ժամանակ Ca2+-ական իոնների հեռացումը 

բջջից իրականացվում է մի քանի ճանապարհներով` 

 

1. Սարկոլեմայում տեղակայված 3Na+/1Ca2+ փոխադրիչ 

(NCX): Այս փոխադրիչը բջիջ է բերում Na+ - ական երեք 

իոն, որի փոխարեն բջջից դուրս է բերում Ca2+-ական մեկ 

իոն: Այն չի օգտագործում ԱԵՖ-ի էներգիա, աշխատանքը 

կախված է ներբջջային Na+-ական իոնների խտությունից: 
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Որքան ցածր է Na+ իոնների ներբջջային ելքային 

մակարդակը, այնքան ավելի բարձր է դրա կողմից 

կալցիումական իոնների դուրս բերման ինտենսիվու-

թյունը և հակառակը, ներբջջային Na+ իոնների մակար-

դակի բարձրացման պարագայում կալցիումական 

իոնների դուրս բերման ինտենսիվությունը նվազում է և 

անգամ կարող է դադարել: 

2. Սարկոպլազմատիկ ցանցում տեղակայված Ca2+-ԱԵՖ-ազ 

(SERCA2), որի շնորհիվ սարկոպլազմատիկ 

ռետիկուլումում տեղի է ունենում Ca2+ իոնների 

վերապահեստավորում: 

3. Սարկոլեմայում տեղակայված Ca2+-ԱԵՖ-ազ, որի շնորհիվ 

կալցիումական իոնները դուրս են բերվում բջջից դուրս: 

Վերաբևեռացման ժամանակ K+ և Na+ իոնների ելքային 

մակարդակները /հանգստի պոտենցիալ/ վերականգնվում են 

Na+/K+-ԱԵՖազի օգնությամբ, որը բջջից հեռացնում է երեք Na+ իոն 

և ներս է բերում երկու K+ իոն: Այս պրոցեսը ակտիվ պրոցես է և 

պահանջում է ԱԵՖ-ի էներգիա /նկար 2/: 

ՍԳ պաշարելով Na+/K+-ԱԵՖազը, նվազեցնում են բջջից Na+-

ական իոնների դուրս բերումը` բարձրացնելով ցիտոպլազմայում 

վերջիններիս քանակությունը: Ներբջջային Na+-ական իոնների 

մակարդակի բարձրացումը բերում է Na+/Ca2+ փոխադրիչով 

միջնորդավորված ներբջջային Ca2+ իոնների դուրս բերման 

նվազմանը և յուրաքանչյուր ապաբևեռացման ժամանակ Ca2+ 

կրկնվող մուտքը հանգեցնում է կարդիոմիոցիտներում Ca2+ 

իոնների կուտակմանը:  
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ՍԳ թերապևտիկ դեղաչափերը չեն ազդում սարկոլեմայի և 

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

ՍԳ դրակամ ինոտրոպ ազդեցության այլ մեխանիզմներին են 

պատկանում` 

 սարկոպլազմատիկ ցանցի ռիանոդինային 

ընկալիչների (RyR) խթանումը, ինչն էլ բերում է 

սարկոպլազմատիկ ցանցում կուտակված Ca2+ իոնների 

ձերբազատմանը դեպի ցիտոպլազմա: Նմանատիպ 

մեխանիզմով օժտված են միայն ճարպալույծ ՍԳ: 

 ՍԳ կողմից Na+/K+-ԱԵՖ-ազ ֆերմենտի 

կոնֆորմացիոն փոփոխությունների առաջացումը, որը 

նույնպես բնորոշ է միայն ճարպալույծ ՍԳ: Այս պարա-

գայում նույնպես նվազում է Na+/K+-ԱԵՖազ ֆերմենտի 

ակտիվությունը` խախտելով սարկոլեմայի ֆոսֆոլիպիդ-

ների հետ վերջինիս կապը: 
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Նկար 2: ՍԳ ազդեցության մեխանիզմը 

  

 

 

Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights 

reserved. 

2. Բացասական քրոնոտրոպ (սինուսային հանգույցում 

իմպուլսների առաջացման հաճախականության իջեցում) և 

դրոմոտրոպ (սինուսային հանգույցից դեպի նախասիրտ-

փորոքային հանգույց իմպուլսների հաղորդման արագության 

դանադաղեցում) ազդեցություն 

Բացասական քրոնոտրոպ և դրոմոտրոպ ազդեցության 

մեխանիզմներին են պատկանում` 

1. Սինուսային հանգույցի ուղղակի ընկճում (միայն 

բացասական քրոնոտրոպ էֆեկտի համար) 

3Na+/2K+-

ԱԵՖ-ազ 

3Na+/1Ca2+

փոխադրիչ 

 

Պոտենցիալ 

կախյալ 

Ca2+մղանցք 

SERCA2 

RyR 
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2. Վիսցերոկարդիալ ռեֆլեքսի խթանում, որի հիմքում 

ընկած է բարոընկալիչների սենսիտիզացիան /ՍԳ 

բարձրացնում են տարբեր խթանների նկատմամբ 

ճնշընկալիչների զգայունությունը/: ՍԳ դրական 

ինոտրոպ ազդեցությունը բերում է ռեֆլեքսածին 

գոտիներում (աորտայի աղեղ, կարոտիսյան ծոց) 

բարոընկալիչներից սկիզբ առնող ռեֆլեքսների 

ուժեղացմանը: Արդյունքում բարոընկալիչներով ընթացող 

գրգիռները ընկճում են սիմպաթիկ նյարդային 

համակարգի ակտիվությունը` խթանելով թափառող 

նյարդի ակտիվությունը:  

3. Կարդիոկարդիալ ռեֆլեքսի խթանում, որի հիմքում 

ընկած է սրտամկանի մեխանո- և քեմոընկալիչների 

սենսիտիզացիան: ՍԳ կողմից սրտամկանի հարվածային 

ծավալի բարձրացումը, հետևապես փորոքների 

վերջնական դիաստոլիկ ծավալի նվազումը և արյան 

թթվածնով հագեցման բարելավումը բերում են քեմո- և 

մեխանոընկալիչներով միջնորդավորված գլխուղեղի 

սիմպաթիկ կենտրոնի արգելակման և թափառող նյարդի 

կենտրոնի ակտիվացման: 

4. ՍԳ կողմից թափառող նյարդի կենտրոնի անմիջական 

դրդում:  

5. Սրտամկանում խոլիներգիկ գրգռափոխանցման 

ուժեղացում, քանի որ ՍԳ խոլիներգիկ սինապսներում 

խթանում են ացետիլխոլինի ձերբազատումը: 
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6. Նախասիրտ-փորոքային հանգույցի արդյունավետ 

ռեֆրակտեր շրջանի երկարաձգում /միայն բացասական 

դրոմոտրոպ էֆեկտի համար/: 

ՍԳ բուժիչ դեղաչափերի պայմաններում ցուցաբերում են 

գերազանցապես պարասիմպաթոմիմետիկ ազդեցություն: Քանի 

որ փորոքների հետ համեմատած` նախասրտերը ստանում են 

առավել հարուստ խոլիներգիկ նյարդավորում, վերոհիշյալ 

ազդեցությունը գերակշռում է նախասրտերում և նախասիրտ-

փորոքային հանգույցում և նվազագույնն է փորոքներում և 

Պուրկինյեի վերջավորություններում: Բացասական քրոնոտրոպ 

էֆեկտի շնորհիվ ՍԳ կարդիոտոնիկ ազդեցությունը չի 

զուգորդվում սրտամկանի կողմից թթվածնի նկատմամբ 

պահանջարկի մեծացմամբ: 

  Համարժեք դեղաչափերի պայմաններում բոլոր ՍԳ օժտված 

են նույնատիպ կարդիոտոնիկ ազդեցությամբ, բայց միևնույն 

ժամանակ տարբերվում են բացասական քրոնոտրոպ 

ազդեցությամբ: Այսպես, մատուտակից ստացվող ՍԳ` 

դիգիտոքսինը, դիգոքսինը, ցելանիդը օժտված են առավելագույն 

բացասական քրոնոտրոպ ազդեցությամբ: 

ՍԱ բացակայության պայմաններում ՍԳ կողմից 

ցուցաբերվող բացասական քրոնոտրոպ և դրոմոտրոպ 

ազդեցությունը շատ թույլ է արտահայտված: 

3.Դրական տոնոտրոպ ազդեցություն: 

ՍԳ կողմից սրտամկանում նյութափախանակային և հեմոդինա-

միկ դրական տեղաշարժերի զարգացումը, ինչպես նաև Ca2+ 
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իոնների խտության մեծացումը նպաստում են փորոքի պատի 

լարվածության բարձրացմանը: 

Այսպիսով վերոհիշյալ բոլոր էֆեկտների, հատկապես՝ 

դրական ինոտրոպ և բացասական քրոնո- ու դրոմոտրոպ շնորհիվ 

ՍԳ, ուժեղացնելով սրտամկանի կծկման ուժը, չեն առաջացնում 

հաճախասրտություն, հետևապես և սրտամականի թթվածնի 

հանդեպ պահանջի բարձրացում, ինչը բնորոշ է այլ խմբերի 

կարդիոտոնիկ դեղերին: 

 

4. Դրական բաթմոտրոպ ազդեցություն (սրտամկանի դրդունա-

կության բարձրացում) 

Բուժիչ դեղաչափերի պայմաններում ՍԳ ազդեցությամբ 

դիտվում է գործողության պոտենցիալի տևողության կարճացում, 

որը միջնորդավորված է ներբջջային կալցիումական իոնների 

մակարդակի բարձրացմամբ:  

Գերդեղաչափման պարագայում դիտվում է ներբջջային Ca2+ 

իոնների մակարդակի առավել արտահայտված բարձրացում, 

ինչպես նաև ներբջջային կալիումական իոնների մակարդակի 

նվազում, ինչը սրտի հաղորդչական համակարգի բջիջներում 

հանգեցնում է դրդման շեմքի նվազման, թաղանթային հանգստի 

պոտենցիալի տատանման, հետբևեռացման զարգացման, դրդման 

էկտոպիկ օջախների ձևավորման, հետևապես՝ տարբեր 

ռիթմաշեղումների առաջացման: 

Թերապևտիկ դեղաչափերով ՍԳ-ի ԷՍԳ տվյալներին են 

պատկանում` P-Q ինտերվալի չափավոր երկարացումը և S-T 

սեգմենտի իջեցումը: 
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ՍԳ հեմոդինամիկ էֆեկտները 

ՍԱ պայմաններում ՍԳ առաջացնում են դրական 

հեմոդինամիկ տեղաշարժեր` 

1. ՍՐԾ մեծացում (չնայած նրան որ վերանում է 

հաճախասրտությունը), որը պայմանավորված է սրտի 

կծկման ուժի մեծացմամբ: Սրտի արտամղման ծավալի 

մեծացումը հանգեցնում է նաև սիմպաթիկ նյարդային 

համակարգի տոնուսի նվազման, որն էլ իր հերթին 

նվազեցնում է հետբեռնվածությունը: 

2. Հետբեռնվածության նվազում, որը պայմանավորված է 

զարկերակային ճնշման իջեցմամբ (ռենին-անգիոտենզին-

ալդոստերոնային համակարգի ակտիվության ընկճում): 

3. Նախաբեռնվածության նվազում, որը պայմանավոր-

ված է երակային ճնշման իջեցմամբ և շրջանառող արյան 

ծավալի փոքրացմամբ: 

4. Արյան փոքր շրջանառությունում ճնշման իջեցում: 

5. Արյունահոսքի արագության մեծացում, արյան 

ռեոլոգիական հատկությունների բարելավում:  

 

Սրտային գլիկոզիդների ազդեցությունը այլ  

օրգան-համակարգերի վրա 

ՍԳ ազդում են բոլոր դրդունակ հյուսվածքների վրա` 

ներառելով հարթ մկանները և ԿՆՀ: Na+/K+-ԱԵՖ-ազ ֆերմենտի 

ընկճումը խթանում է ինչպես նեյրոնների, այնպես էլ հարթ 

մկանների ինքնաբուխ ակտիվությունը: 
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ԿՆՀ: Կենտրոնական ազդեցություններին են պատկանում 

թափառող նյարդի կենտրոնի և քեմոընկալիչային գոտու դրդումը: 

Շատ հազվադեպ կարող են առաջացնել տեսիլքներ և տեսողական 

խափանումներ (գունային ընկալման խանգարում): 

Հիպոթալամուսի խթանման կամ ծայրամասում 

էստրոգենների ազդեցության խթանման շնորհիվ երբեմն կարող է 

զարգանալ գինեկոմաստիա: 

ԱՍՀ: Աղեստամոքսային համակարգի կողմից կարող են 

դիտվել ախորժակի կորուստ, սրտխառնոց, փսխում, 

փորլուծություն (դիարեա): Փսխումը կարող է պայմանավորված 

լինել նաև ԿՆՀ-ի տրիգերյան գոտու խթանմամբ: 

Միզասեռական համակարգ: ՍԳ բարելավում են երիկամների 

արյունամատակարարումը (շնորհիվ դրական ինոտրոպ 

ազդեցության) և խթանում են միզագոյացումը, որը բերում է ՍԱ 

հիվանդների մոտ շրջանառող արյան ծավալի փոքրացման և 

ծայրամասային այտուցների վերացման: Բացի այդ ՍԳ օժտված 

են նաև հակաալդոստերոնային ազդեցությամբ, որի 

մեխանիզմներն են` 

 ռենինի սինթեզի ընկճումը,  

 լյարդի արյունամատակարարման բարելավումը, որն էլ 

ակտիվորեն չեզոքացնում է ալդոստերոնը,  

 ՍԳ, ունենալով ալդոստերոնին համանման կառուցվածք, 

բացասական հետադարձ կապի միջոցով մակերիկամների 

կեղևում ընկճում են ալդոստերոնի սինթեզը:  

ՍԳ հակաալդոստերոնային ազդեցության շնորհիվ նվազում է 

նաև հակադիուրետիկ հորմոնի սինթեզը, որն էլ և հանգեցնում է 
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ջրի և նատրիումի հետներծծման նվազման, միզամուղ 

ազդեցության, ինչպես նաև օրգանիզմում կալիումական իոնների 

պահման: 

ՍԱ հետ չկապված այտուցների դեպքում ՍԳ 

անարդյունավետ են: 

 

Սրտային գլիկոզիդների ֆարմակոկինետիկան 

 

ՍԳ ֆարմակոկինետիկ առանձնահատկությունները 

փոխկապակցված են դրանց բևեռացման աստիճանի հետ:  

Բևեռացված ՍԳ տարբերվում են չբևեռացված ՍԳ հետևյալ 

ֆարմակոկինետիկ առանձնահատկություններով` 

1. արյան սպիտակուցների հետ չեն առաջացնում կոմպլեքս 

միացություններ,  

2. օժտված են արագ ազդեցությամբ, 

3. օրգանիզմում գրեթե չեն կուտակվում, 

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

5. աղիներից վատ են ներծծվում, 

6. արտազատվում են հիմնականում երիկամներով (մինչդեռ 

չբևեռացված ՍԳ արտազատվում են հիմնականում լեղիով), 

7. կարելի է նշանակել օրը մինչև 4 անգամ (իսկ չբևեռացված 

ՍԳ` 1 անգամ), 

8. տեղաբաշխման ծավալը փոքր է (մինչդեռ դիգոքսինի 

տեղաբաշխման ծավալը կազմում է 6-8լ/կգ),   
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9. նշանակվում են հիմնականում հարմարսողական 

ճանապարհով (չբևեռացված ՍԳ` հիմնականում մարսո-

ղական ճանապարհով): 

Ստամոքսում սննդի առկայությունը դժվարեցնում է 

դիգոքսինի և դիգիտոքսինի ներծծումը: 

Բոլոր ՍԳ գերազանցապես կուտակվում են կմախքային 

մկաններում /ոչ ճարպային հյուսվածքում/, հետևապես` հյուծված 

հիվանդների մոտ արյան մեջ ՍԳ խտությունը կարող է շատ ավելի 

բարձր լինել: 

Դիգոքսինը արտազատվում է հիմնականում երիկամների 

միջոցով (կծիկային ֆիլտրացիա), անփոփոխ վիճակում: Այդ 

պատճառով երիկամային անբավարարությունով հիվանդների 

մոտ դիգոքսինի դեղաչափը պետք է կրճատվի: 

Բնակչության մոտ 10%-ը կրում է աղիքային բակտերիա` 

Eubacterium lentum, ինչը կարող է դիգոքսինին վերածել ոչ ատիվ 

մետաբոլիտի, որի պատճառով որոշ մարդկանց մոտ դիգոքսինի 

բուժիչ դեղաչափերի պայմաններում կարող է բացակայել 

վերջինիս արդյունավետությունը: Այս իսկ պատճառով ստեղծվել է 

դիգոքսինի հատուկ դեղաձև` պարկուճներ (LANOXICAPS), որոնք 

ապահովում են վերջինիս ավելի բարձր կենսամատչելիությունը: 

 

Սրտային գլիկոզիդներով թունավորում 

Քանի որ ՍԳ օժտված են նեղ թերապևտիկ ինդեքսով ՍԳ-ով 

թունավորումը հանդիպում է բավականին հաճախ: 
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Թունավորման սրտային ախտանիշները 

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

ֆերմենտի 60%-չափով ընկճումը, որը հանգեցնում է 

հիպոկալիհիստիայի և հիպերկալցիեմիայի զարգացման: Քանի 

որ, սրտամկանի հետ համեմատած, սրտի հաղորդչական 

համակարգի Na+/K+-ԱԵՖազ ֆերմենտի զգայունությունը ՍԳ-ի 

նկատմամբ 2,5 անգամով ավելի բարձր է, ՍԳ -ով թունավորման 

դեպքում գերազանցապես դիտվում են սրտային ախտանիշներ, 

հիմնականում ռիթմաշեղումների տեսքով` փորոքային 

էքստրասիստոլաներ, նախասիրտ-փորոքային հաղորդականու-

թյան տարբեր աստիճանի պաշարումներ: 

Թունավորման արտասրտային նշանները 

Դիսպեպտիկ երևույթներ 

1. ախորժակի բացակայություն, 

2. սրտխառնոց, փսխում, 

3. սպաստիկ բնույթի որովայնային ցավեր (թափառող նյարդի 

տոնուսի բարձրացում), 

4. միջընդերային անոթների սպազմի հետևանքով աղիների 

նեկրոզի զարգացման հավանականություն: 

Նյարդաբանական դրսևորումներ 

1. գլխացավ, մկանային թուլություն 

2. տեսիլքներ, ցնցումներ 

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

դեղին կամ կանաչ գույնով ներկված: 
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ՍԳ-ով թունավորման բուժումը 

Անմիջապես դադարեցնել ՍԳ բուժումը: Անհապաղ 

միջոցառումները ներառում են` 

1. ֆիզիկական ներհակորդների կիրառում` ակտիվացած 

ածուխ կամ խոլեստիրամին, 

2. զուգորդող հիպոկալիեմիայի առկայության դեպքում՝ 

վերջինիս վերացում (պանանգինի կան բևեռացած 

խառնուրդի կիրառում), 

3. հիպերկալցիեմիայի վերացում` կոմպլեքս առաջացնող միա-

ցությունների ն/ե ներմուծում` նատրումի ցիտրատ, էթիլեն-

դիամինտետրաքացախաթթվի երկնատրումական աղ, 

4. հակաառիթմիկ դեղերի կիրառում` լիդոկաին, β-ադրենո-

պաշարիչներ  

5. արյան մեջ առկա ՍԳ քիմիական ակտիվազերծում, 

սուլֆհիդրիլ խմբերի դոնատորների կիրառում` ունիթիոլ 

մ/մ, կամ դիգոքսինի և դիգիտոքսինի նկատմամբ հատուկ 

հակամարմինների` Fab- ֆրագմենտների ն/ե ներմուծում, 

6. դեղորայքային բուժման անարդյունավետության դեպքում` 

էլէկտրոիմպուլսային բուժում: 

 

Սրտային գլիկոզիդների կիրառման ցուցումները 

1. Սուր սրտային անբավարարություն (բայց ոչ սրտամկանի 

ինֆարկտով պայմանավորված), քրոնիկ սիստոլիկ կամ 

խառը սրտային անբավարարություն: Այս դեպքում 

գործնականորեն կիրառվում է ՍԳ դրական ինոտրոպ 

ազդեցությունը: 
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2. Սրտային անբավարարության զարգացման կանխարգելում` 

այն հիվանդությունների ժամանակ, որոնց ընթացքը կարող 

է բարդանալ ՍԱ (ծանր աստիճանի թոքաբորբեր, տաբեր 

տեսակի թունավորումներ, ռևմոկարդիտներ): 

3. Վերփորոքային պարոքսիզմալ տախիառիթմիաներ, 

նախասրտերի թրթռում, շողացում (անկախ ՍԱ 

առկայությունից): Այս դեպքում կիրառվում է ՍԳ 

բացասական քրոնո- և դրոմոտրոպ ազդեցությունները: 

Սուր ՍԱ ժամանակ հիմնականում կիրառվում են 

բևեռացված ՍԳ, իսկ քրոնիկ ՍԱ դեպքում` միջանկյալ 

բևեռացմամբ ՍԳ: 

Ոչ գլիկոզիդային բնույթի կարդիոտոնիկ դեղեր 

2. Սիմպաթոմիմետիկ դեղեր 

 

β-ադրենոխթանիչներ - Prenalterol, Xamoterol 

Ներկայումս չեն կիրառվում, քանի որ ՔՍԱ հիվանդների մոտ 

էականորեն բարձրացնում են սրտանոթային մահացության 

ցուցանիշները: 

Կատեխոլամիններ և դրանց ածանցյալներ 

Dopamine: Դօֆամինը ընդերածին կատեխոլամին է: 

Ֆարմակոդինամիկա: Դօֆամինի դեղաբանական և 

հեմոդինամիկ էֆեկտները կրում են դեղաչափ-կախյալ բնույթ: 

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

հարթ մկանների դօֆամիներգիկ ընկալիչները` D1>D2 (ցԱՄՖ – 

կախյալ թուլացում) և նախասինապսային D2 ընկալիչները 

(նորադրենալինի ձերբազատման նվազում և անոթների հարթ 
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մկանների ադրեներգիկ խթանման նվազում), առաջացնում է 

անոթների լայնացում: Վերոհիշյալ ընկալիչները գերակայում են 

միջընդերային և երիկամային զարկերակներում: Նմանատիպ 

դեղաչափով դօֆամինի ն/ե ինֆուզիան բարելավում է 

երիկամների արյունամատակարարումը, հետևապես նաև 

կծիկային քամազատումը, հատկապես ՍԱ տառապող այն 

հիվանդների մոտ, որոնք կայուն են միզամուղներով բուժման 

նկատմամբ: Բացի այդ դօֆամինը, երիկամների խողովակների 

էպիթելիալ բջիջների վրա ցուցաբերելով ուղղակի ազդեցություն, 

նույպես խթանում է միզագոյացումը: 

Միջանկյալ դեղաչափերով (2-5 մկգ/կգ/ր), դօֆամինը 

ուղղակիորեն խթանում է սրտի β1-ադրենոընկալիչները՝ 

մեծացնելով սրտի կծկման ուժը և արտամղման ծավալը: Բարձր 

դեղաչափերով  (5-15 մկգ/կգ/ր), խթանում է նախասինապսային β2-

ադրենոընկալիչները և հետևապես նախասինապսային վերջա-

վորություններից նորադրենալինի ձերբազատումը: Այս մեխա-

նիզմի միջոցով զարգանում է հաճախասրտություն, ընդհուպ 

մինչև ռիթմաշեղումներ: Բացի այդ 15 մկգ/կգ/ր և ավել 

դեղաչափերի պայմաններում դրդում է α1-ադրենոընկալիչները` 

բերելով ծայրամասային զարկերակների և երակների, այդ թվում 

նաև երիկամների անոթների սեղման: Նմանատիպ բարձր 

դեղաչափերը հազվադեպ են կիրառվում ՍԱ բուժման համար, 

քանի որ կտրուկ կերպով բարձրացնում են հետբեռնվածությունը, 

որն էլ վատթարացնում է ՍԱ ընթացքը: 

Ֆարմակոկինետիկա: Դօֆամինը օգտագործովում է միայն ն/ե 

ճանապարհով: Ն/ե ինֆուզիայից հետո ազդեցությունը 
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պահպանվում է 10 ր., քանի որ ՄԱՕ ֆերմենտի մասնակցությամբ 

արագ չեզոքանում է: Արտազատվում է երիկամներով: 

Կողմնակի էֆեկտները: Հաճախասրտություն (համեմատած 

դոբուտամինի հետ` ավելի է արտահայտված), ռիթմաշեղումներ, 

ծայրամասային անոթների հիվանդությունների սրացում, 

սրտխառնոց, փսխում: Բարձր դեղաչափերի դեպքում` 

ստամոքսային արյունահոսություններ, ծայրամասային արյան 

շրջանառության վատթարացում, ընդհուպ մինչև գանգրենայի 

զարգացում: Բրոնխիալ ասթմայով հիվանդների մոտ դօֆամինը 

կարող է հրահրել գրոհների առաջացումը: 

Կիրառման ցուցումները: 

1. ռեֆրակտեր ՍԱ  

2. կարդիոգեն շոկ  

3. տրավմատիկ, տոքսիկ, հետվիրահատական, հիպովոլեմիկ 

շոկ 

Dobutamine  

Ֆարմակոդինամիկա: Դոբուտամինի հիմնական կլինիկական 

ազդեցությունը պայմանավորվում է ընտրողական β1-

համակորդային ազդեցությամբ: Դոբուտամինի ն/ե կաթիլային 

ներմուծման ժամանակ նկատվում է սրտի կծկման ուժի 

մեծացում: Բացի այդ դիտվում է ընդհանուր ծայրամասային և 

փոքր արյան շրջանառության անոթների դիմադրության իջեցում, 

պսակային և երիկամային արյունամատակարարման բարելա-

վում, երիկամներով նատրիումի և ջրի հեռացման խթանում: 

Ֆարմակոկինետիկա: Դոբուտամինի կիսատրոհման 

ժամանակը կազմում է 2-3ր, քանի որ MAO ֆերմենտի 
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մասնակցությամբ շատ արագ չեզոքանում է: 2-3 օր կիրառելու 

դեպքում դոբուտամինի նկատմամբ զարգանում է ընտելացում: 

Կողմնակի էֆեկտները 

Հաճախասրտություն, ռիթմաշեղումներ, գերճնշում, 

հետկրծոսկրային ցավեր, սրտխառնոց, ներարկման տեղում` 

ֆլեբիտի զարգացում: 

Կիրառման ցուցումները 

1.սուր սրտամկանի ինֆարկտով պայմանավորված սուր ՍԱ 

2.քրոնիկ ՍԱ սրացում 

3.կարդիոգեն շոկ 

4.սրտի վիրահատություններ 

5.արյունահոսություն 

6.սեպտիկ շոկ 

3. Ֆոսֆոդիէսթերազ ֆերմենտի ընկճողներ 

Այս խմբի հիմնական դեղերին են պատկանում` Amrinone, 

Milrinone: 

Ֆարմակոդինամիկա: Ներկայումս հայտնի են 

ֆոսֆոդիէսթերազ ֆերմենտի յոթ տարրատեսակներ: Այս խմբի 

դեղերը ընկճում են ֆոսֆոդիէսթերազ ֆերմենտի երրորդ 

տարատեսակը, որն ապահովում է ցԳՄՖ-կախյալ ցԱՄՖ-ի 

հիդրոլիզը: Ֆոսֆոդիէսթերազ ֆերմենտի ընճումը հանգեցնում է 

բջջում ցԱՄՖ-ի կուտակման, ինչն էլ ակտիվացնում է 

սարկոլեմայի և սարկոպլազմատիկ ցանցի կալցիումական 

մղանցքները, հետևապես միոֆիբրիլներում շատանում է 

կալցիումական իոնների քանակությունը: 
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Բիպիրիդինների ածանցյալներ` ամրինոնը և միլրինոնը 

առանց սրտի կծկման հաճախականության վրա էական 

ազդեցության, ուժեղացնում են սրտի կծկման ուժը, լայնացնում են 

ինչպես դիմադրողունակ, այնպես էլ տարողունակ անոթները` 

նվազեցնելով նախա- և հետբեռնվածությունը: Բացի այդ խթանում 

են լիպոլիզը, ընկճում են թրոմբոցիտների ագրեգացիան և 

ցիտոկինների արտադրությունը: Միլրինոնը ամրինոնից տաս 

անգամով առավել ակտիվ է: 

Ֆարմակոկինետիկա: Վերոհիշյալ դեղերը կարելի է 

օգտագործել ինչպես մարսողական այնպես էլ ն/ե 

ճանապարհներով: Ամրինոնի կիսատրոհման ժամանակը 

կազմում է 2-3 ժամ, իսկ միլրինոնինը` 30-60ր, սակայն ՍԱ 

ժամանակ վերոհիշյալ ցուցանիշները կարող են մոտ երկու 

անգամով երկարել: 

Կողմնակի էֆեկտները: Ամրինոնը, ի տարբերություն 

միլրինոնի օժտված է առավել արտահայտված կողմնակի 

էֆեկտներով` ընդհուպ մինչև ռիթմաշեղումների, ոսկրածուծի, 

լյարդի բջիջների տոքսիկ ախտահարման առաջացմանը: Որոշ 

դեպքերում ամրինոնը կարող է առաջացնել ծանր աստիճանի 

թրոմբոցիտոպենիաներ: Բացի այդ հայտնաբերված է, որ 

Ֆոսֆոդիէսթերազ ֆերմենտի ընկճողների երկարատև կիրառումը 

կարող է բարձրացնել մահացության ցուցանիշը, այդ պատճառով 

խորհուրդ չի տրվում վերջիններիս երկարատև կիրառումը: 

 Կիրառման ցուցումները 

1. Քրոնիկ սրտային անբավարարություն, երբ դասական 

բուժումը անարդյունավետ է, 
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2. Սուր սրտային անբավարարություն: 

4. Խառը մեխանիզմով օժտված կարդիոտոնիկ դեղեր 

Vesnarinone նպաստում է պոտենցիալ-կախյալ Na- և Ca-ական 

մղանցքների բացմանը, սրտամկանի բջիջներում երկարացնում են 

գործողության պոտենցիալի տևողությունը: Այն գերազանցապես 

ընկճում է սրտի և երիկամների ֆոսֆոդիէսթերազա lll-ը: Ունի 

դրական ինոտրոպ էֆեկտ, նվազեցնում է հաճախասրտությունը, 

օժտված է հակաառիթմիկ և թույլ անոթալայնիչ հատկությամբ: 

 

Նորագույն դրական ինոտրոպ ազդեցությամբ օժտված դեղեր 

 

Istaroxime նույնպես պաշարում է Na+/K+-ԱԵՖ-ազ ֆեմենտը, 

միևնույն ժամանակ սարկոպլազմատիկ ռետիկուլումի կողմից 

նպաստում է Ca2+ իոնների հետզավթմանը, որի շնորհիվ ՍԳ հետ 

համեմատած օժտված է նվազագույն առիթմոգեն ազդեցությամբ: 

Ներկայումս Istaroxime գտնվում է կլինիկական փորձարկումների 

երկրորդ փուլում: 

Levosimendan բարձրացնում է տրոպոնինային համակարգի 

զգայունությունը Ca2+ իոնների նկատամբ, ինչպես նաև պաշարում 

է ֆոսֆոդիէսթերազ ֆերմենտը՝ ցուցաբերելով լրացուցիչ 

անոթալայնիչ ազդեցություն:  

 

Կիրառվող ժամանակակից դեղերի ցուցակը 

Strophanthin 0,05%-1մլ ամպուլաներ ներարկումների համար 

Digoxin 0,125, 0,25 մգ դեղահատեր; 0,05, 0,1, 0,2 մգ պարկուճներ; 

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

Dopamine 40 մգ/մլ 5մլ ամպուլաներ 

Milrinone 1 մգ/մլ ն/ե ներարկումների համար; 200 մկգ/մլ ն/ե 

կաթիլային ներմուծումների համար 

Amrinone 20 մլ ամպուլաներ ն/ե ներարկումների համար 

 

Թեմային առնչվող թեստերի օրինակներ 

Îարդիոտոնիկ դեղերի շարքին են պատկանում` 

1. սրտային գլիկոզիդներ 

2. սիմպաթոմիմետիկներ 

3. ԱՓՖ – ի ընկճողները 

4. ֆոսֆոդիէսթերազ ֆերմենտի ընկճողներ 

ա)1,2,4 բ)2,3,4 գ)1,2 դ) բոլորը 

 

Ստորև նշվածներից որ դրույթն է բնորոշ Amrinone-ին` 

1. սրտի կծկման ուժի մեծացում 

2. ՖԴԷ ll ֆերմենտի ընկճում  

3. նախա - և հետբեռնվածության նվազում 

4. լիպոլիզի խթանում 

ա)1,3,4 բ)2,3,4 գ)1,2 դ) բոլորը 

 

Սրտային գլիկոզիդների բուժիչ դեղաչափերը ընկճում են` 

ա) Na+/k+ - ԱԵՖազ ֆերմենտը 

բ) Ca2+ - ական մղանցքները 

գ) K +- ական մղանցքները 

դ) Ca2+ – կախյալ ԱԵՖազ ֆերմենտը 
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Հակագերճնշումային դեղեր 

Զարկերակային գերճնշումը (ԶԳՃ) զարկերակային ճնշման 

կայուն բարձրացման համախտանիշն է, երբ սիստոլիկ ճնշումը 

գերազանցում է 140 մմ սնդ.սյուն, իսկ դիաստոլիկը` 90 մմ 

սնդ.սյուն: 

Ըստ ախտածնության տարբերում են. 

1. էսենցիալ ԶԳՃ (կամ առաջնային, իդիոպաթիկ հիպերտոնիկ 

հիվանդություն) – երբ ճնշումը կարգավորող մեխանիզմների 

խափանման պատճառները հայտնի չեն, 

2. երկրորդային ԶԳՃ, որը հետևանք է այլ հիվանդություն-

ների` երիկամների, երիկամային զարկերակների, աորտայի 

կոարկտացիայի և այլ:  

Ըստ ԶՃ բարձրացման աստիճանի տարբերում են. 

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

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

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

 չարորակ կամ IV-րդ աստիճանի (210 և ավելի/120 և ավելի): 

  

ԶԳՃ նման դասակարգման համար հիմք են հանդիսացել այն 

ախտահարումները, որոնք զարգանում են բարձր ճնշման 

հետևանքով` թիրախ-օրգաններում: 

ԶԳՃ զարգացման համար ռիսկի գործոն կարող են 

հանդիսանալ` 

 Ժառանգական գործոնը, օրինակ երբ առկա է անոթի 

պատում Na+-իոնների փոխադրման մեխանիզմների ժառանգա-

կան անբավարարություն, 
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 տարիքային գործոնը, 

 սեռը, 

 ռասան: 

Բացի այդ, գերճնշումը կարող է պայմանավորված լինել նաև 

ապրելակերպով, օրինակ` 

 մեծ քանակով աղի կիրառումը, անբավարար կալցիումի 

պարունակությունը սննդում, 

 գիրությունը, 

 ծխախոտը, 

 ալկոհոլը, 

 ֆիզիկական ակտիվության նվազումը, 

 սթրեսը: 

Զարկերակային ճնշման կարգավորումն ունի չափազանց մեծ 

նշանակություն, քանի որ ԶՃ երկարատև բարձրացումը ինքը 

հանդիսանում է բավականին վտանգավոր ռիսկի գործոն մի շարք 

ախտահարումների զարգացման համար` 

 երիկամային անբավարարություն, 

 աթերոսկլերոզ, 

 պսակային հիվանդություն, 

 ուղեղի կաթված, 

 ցանցենու հիվանդություններ: 

 

Զարկերակային ճնշման կարգավորումը 

Զարկերակային ճնշման կարգավորման սկզբունքները ճիշտ 

հասկանալու համար քննարկենք, թե ինչ գործոններից է այն 

կախված և ինչպես է կարգավորվում օրգանիզմում: 
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Համաձայն ֆիզիկայի օրենքների` զարկերակային ճնշումը 

(ԶՃ) հավասար է սրտի րոպեական ծավալի (ՍՐԾ) և ընդհանուր 

ծայրամասային անոթային դիմադրության (ԸԾԱԴ) արտադրյալին: 

ԶՃ = ՍՐԾ x ԸԾԱԴ 

 Սրտի րոպեական ծավալն (ՍՐԾ, որը նորմայում կազմում է 

5-6 լ/րոպե) իր հերթին հավասար է սրտի հարվածային ծավալի 

(ՍՀԾ, որը նորմայում կազմում է 60-100 մլ/զարկ) և սրտի 

հաճախականության (ՍՀ, որը նորմայում կազմում է 60-90 

զարկ/րոպե) արտադրյալին:  

ՍՐԾ = ՍՀԾ x ՍՀ 

Ինչպես հայտնի է, արյան րոպեական ծավալը կախված է 

սրտամկանի կծկողականությունից և փորոքում ձևավորվող 

ճնշումից, որն իր հերթին կախված է շրջանառող արյան ծավալից, 

իսկ վերջինն էլ` երիկամների ֆունկցիայից: 

Սրտի կծկման հաճախականությունը, ծայրամասային 

դիմադրությունը,  կարգավորվում են նյարդային և հումորալ 

գործոններով (ռենին-անգիոտենզինային համակարգի, կատեխո-

լամինների, ազոտի օքսիդի, պրոստագլանդինների, էնդոթելին-1-

ի, թրոմբոքսան-A2-ի, բրադիկինինի, հակադիուրետիկ հորմոնի, 

ANP-իև այլնի մասնակցությամբ):  

Ճնշման կարճատև փոփոխման ժամանակ, (օրինակ՝ մարմնի 

դիրքի կտրուկ փոփոխում) արյան ճնշումը ենթարկվում է արագ 

նյարդային կարգավորման` բարոռեֆլեքսով, ճնշընկալիչների 

մասնակցությամբ: Երբ ճնշումը կտրուկ բարձրանում է, դրդվում 

են ճնշընկալիչները, այնուհետեւ՝ մենավոր ուղու կորիզը, 

արգելակող միջադիր նեյրոնի դրդման հետևանքով խթանվում է 
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արգելակիչ ազդեցությունը անոթաշարժ կենտրոնի վրա, 

անոթաշարժ կենտրոնի լարվածությունը թուլանում է, այդ 

կենտրոնի կողմից հսկվող ողնուղեղային թորակոլյումբար 

հատվածի կողմնային եղջյուրներում տեղակայված սիմպաթիկ 

նեյրոնների մարմինները արգելակվում են, նվազում է սիրտ-

անոթային համակարգի վրա սիմպաթիկ ազդեցությունը, ուստի՝ 

սրտի կծկման ուժը, հաճախականությունը, անոթների տոնուսը և 

համապատասխանաբար արյան ճնշումը: Բացի այդ 

ճնշընկալիչների դրդման հետևանքով՝ մենավոր ուղու կորիզի 

միջնորդությամբ, դրդվում է վագուսի կենտրոնը և ուժեղանում է 

պարասիմպաթիկ ազդեցությունը սրտի վրա, ինչը նպաստում է 

դանդաղասրտությանը: Հակառակը, երբ արյան ճնշումն ընկնում 

է, ճնշընկալիչների ակտիվությունն ընկնում է և սիմպաթիկ 

ակտիվությունը ապաարգեկակվում է (նկար 1):  
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áÕÝáõÕ»Õ

áõÕ»Õ³

µáõÝ

2. ëáÉÇï³ñ ïñ³ÏïÇ ÏáñÇ½Ý»ñ

3. ³ÝáÃ³ß³ñÅ            

Ï»ÝïñáÝ ß³ñÅÇã ÝÛ³ñ¹³Ã»É

4. Ñ³Ý·áõÛó 5. ëÇåÙ³ÃÇÏ 

ÝÛ³ñ¹Ç 

í»ñçáõÛÃ

ÁÝÏ×áÕ ÇÝï»ñÝ»ÛñáÝ

½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ×ÝßáõÙ

½·³óáÕ ÝÛ³ñ¹³Ã»É

6. α Ï³Ù β ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñ

1. ×ÝßÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñ

 

Նկար 1.Bertram G. KatzungBasic & Clinical Pharmacology - 10th 

Ed. (2007) 

ÎÜÐ
³ÝáÃ³ß³ñÅ Ï»ÝïñáÝ

äêÜÐ êÜÐՍԿՀ

êðÌ
³ÝáÃ³ÛÇÝ 

ïáÝáõë

+ -

¼Ö

¼Ö
Ã³÷³éáÕ 

ÝÛ³ñ¹Ç ïáÝáõëÇ

A1

 

Զարկերակային ճնշման երկարատև տատանումների 

ժամանակ կարգավորումը իրականանում է երիկամների միջոցով՝ 

նեյրոհումորալ եղանակով: Արյան ճնշման իջեցման ժամանակ, 

երբ թուլանում է երիկամների պերֆուզիան, նախ և առաջ 
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մեծանում է նատրիումի և ջրի հետներծծումը: Բացի այդ 

երիկամային արտերիոլներում ճնշման իջեցումը, ինչպես նաև 

սիմպաթիկ ակտիվության բարձրացումը, խթանում են ռենինի 

արտադրությունը, որն իր հերթին ավելացնում է անգիոտենզինի 

արտադրությունը: Վերջինս առաջացնում է դիմադրունակ 

անոթների սեղմում և մակերիկամների կեղևային շերտում 

խթանում է ալդոստերոնի սինթեզը, մեծանում է նատրիումի 

հետներծծումը և հետևաբար` շրջանառող արյան ծավալը:  

¼Ö 
»ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ

å»ñýáõ½Ç³
è»ÝÇÝ

³ÝáÃ³ÛÇÝ 

ïáÝáõë

²Ý·Çá

ï»Ý½ÇÝ-II
²É¹áëï»

ñáÝ

Þ²Ì

Na+/H2O

é»³µë.

¼Ö
 

Այսպիսով, արյան ճնշումը իջեցման նպատակով 

դեղաբանական ազդեցության պոտենցիալ թիրախներ կարող են 

հանդիսանալ` 

 կենտրոնական և ինքնավար նյարդային համակարգը 

/սիմպաթիկ տոնուսի իջեցում/, 

 սիրտը (արտամղման ծավալի իջեցում), 

 զարկերակները, որոնց լայնացնելով, կփոքրացնենք 

հետլարվածությունը, 

 երակները, որոնց լայնացնելով, կփոքրացնենք նախա-

լարվածությունը, 
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 երիկամները (միզարտադրության խթանում և ՌԱԱՀ 

արգելակում): 

Հակագերճնշումային դեղերի դասակարգումը 

1. Նյարդահակ դեղեր 

 Կետրոնական ազդեցությամբ ՀԳՃԴ, α2 - համազդիչներ` 

Clonidine, Methyldopa, Guanabenz, 

 Սիմպաթալուծարիչներ` Reserpine, Guanethidine, 

 Հանգուցապաշարիչներ` Trimethaphan, 

 α-ադրենապաշարիչներ` Propranolol, 

 β-ադրենապաշարիչներ` Prazosin, Terazosin: 
 

2. Մկանահակ անոթալայնիչներ  

 Ca-ական անցուղիների պաշարիչներ (Diltiazem, 

Nifedipine), 

 NO-դոնատորներ (Nitroprusside-Na) 

 K- անցուղիների բացիչներ (Minoxidil, Diazoxid) 
 

3. Ջրա – աղային փոխանակության վրա ազդող դեղեր 

 Միզամուղներ  

 ՌԱԱՀ –ի վրա ազդող դեղեր 

 

Սիմպաթիկ տոնուսը իջեցնող նյարդահակ 

հակագերճնշումային դեղեր 

Ինչպես հայտնի է, սիմպաթիկ տոնուսը կարելի է թուլացնել` 

ազդելով տարբեր մակարդակների վրա: Ելնելով սրանից, այս 

խմբի պրեպարատները ըստ դրանց ազդեցության 

նյարդաանատոմիական տեղակայման և ազդեցության 

մեխանիզմի դասակարգում են` 
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 կենտրոնական ազդեցության դեղեր 

 հանգուցապաշարիչներ 

 սիմպաթոլուծարիչներ 

 ադրենոպաշարիչներ 

Կենտրոնական ազդեցության դեղերի թվին են պատկանում ` 

 Clonidine (Clopheline), 

 Guanfacine, 

 Guanabenz,  

 իմիդազոլինային ընկալիչների ընտրողական ագոնիստներ 

– Moxonidine, Rilmenidine, 

 Methyldopa (Dopegyt) 

 

α2A-ագոնիստներ 
 

Methyldopa 

Guanabenz 

Guanfacine 

α2A-և I1-ագոնիստներ 
 

Clonidine 

I1- ագոնիստներ 
 

Moxonidine 

Rilmenidine 

 

Կլոնիդին` հանդիսանում է իմիդազոլինի ածանցյալ:  

Ֆարմակոդինամիկա: Կլոնիդինի հիպոտենզիվ ազդեցու-

թյունը պայմանավորված է ինչպես կենտրոնական, այնպես էլ 

ծայրամասային մեխանիզմներով: 

 Կենտրոնական մեխանիզմներին են պատկանում` 

 Սոլիտար կորիզների հետսինապսային α2 և 

իմիդազոլինային I1 ընկալիչների խթանում, որի հետևանքով 

խթանվում է արգելակող ուղին, թուլանում է անոթաշարժ 

կենտրոնի լարվածությունը,  
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 հիպոթալամուսի հետսինապսային α2 ընկալիչների 

դրդում` անոթների լարվածության նվազում, 

 հիպոֆիզի հետին բլթից վազոպրեսինի արտադրության 

ընկճում,  

 թափառող նյարդի կենտրոնի խթանում, ինչի հետևանքով 

զարգանում է դանդաղասրտություն: 

Ծայրամասային մեխանիզմներին են պատկանում` 

 նախասինապսային α2-ընկալիչների խթանում, որի 

հետևանքով ընկճվում է նորադրենալինի ձերբազատումը, և 

իջնում է արյան ճնշումը, 

 սիմպաթիկ նյարդերի տոնուսի իջեցման հետևանքով 

ռենինի սինթեզի ընկճում և ռենին - անգիոտենզին - 

ալդոստերոնային համակարգի ակտիվության արգելակում: 

 

Նշված մեխանիզմների շնորհիվ կլոնիդինը առաջացնում է 

հետևյալ էֆեկտները՝ 

 Զարկերակների լայնացում և ծայրամասային 

դիմադրության անկում (ավելի հաճախ ուղղահայաց դիրքում), 

 սրտի կծկման հաճախականության նվազում և 

շրջանառող արյան րոպեական ծավալի փոքրացում 

(գերազանցապես հորիզոնական դիրքում), 

 կանխում է ձախ փորոքի գերաճը և սրտային 

անբավարարության զարգացումը, 

 լայնացնում է երիկամների, գլխուղեղի և պսակային 

անոթները, 
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Այլ էֆեկտներ  

 ներերակային ներմուծման կամ մեծ դեղաչափերի 

դեպքում` անոթային հետսինապսային α1 և α2-ընկալիչների 

խթանում, որի հետևանքով անոթները կծկվում են և արյան 

ճնշումը բարձրանում է,  

 ենթաստամոքսային գեղձի β-բջիջների ընկճում և α-

բջիջների խթանում, որի հետևանքով նվազում է ինսուլինի ներզա-

տումը և արյան մեջ գլյուկոզայի մակարդակը բարձրանում է,  

 իջեցնում է ներակնային ճնշումը, 

 հանդիսանալով լիպոֆիլ միացություն` լավ է ներթա-

փանցում ԿՆՀ և ցուցաբերում է մի շարք կենտրոնական 

էֆեկտներ` ցավազերծող, սեդատիվ և այլն: 

 

Կիրառման ցուցումները: 

 միջին աստիճանի և արտահայտված գերճնշում, հաճախ 

միզամուղների հետ համակցված,  

 հիպերտոնիկ կրիզ, 

 բացանկյուն գլաուկոմա: 

 

Կլոնիդինի կողմնակի էֆեկտները 

 բերանի չորություն, քանի որ ընկճում է թքագեղձերի 

արտազատող ակտիվությունը,  

 ընկճում է ստամոքսահյութի արտադրությունը, 

 ընկճում է նատրիումի և ջրի արտազատումը, առաջաց-

նում է հիպոկալիեմիա, 
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 քնաբեր ազդեցություն, հետևապեսայն չի կարելի 

զուգակցել թմրաբեր ցավազրկողների, քնաբերների, ԿՆՀ վրա 

ընկճող ազդեցություն ունեցող այլ դեղերի և ալկոհոլի հետ, քանի 

որ վերջիններիս ազդեցությունը պոտենցվում է, 

 դեղի ընդունման կտրուկ դադարեցումը հագեցնում է 

հանման ֆենոմենի առաջացման, որի պատճառը դեպոներում 

կուտակված նորադրենալինի ինտենսիվ ձերբազատումն է, որն 

ուղեկցվում է հոգեէմոցիոնալ դրդումով, զարկերակային ճնշման 

կտրուկ բարձրացմամբ, հաճախասրտությամբ, գլխացավով: 

Հանման ֆենոմենի կանխման նպատակով դեղը հանում են 

աստիճանաբար, իջեցնելով դեղաչափը և զուգորդելով ռեզերպինի 

հետ, իսկ հանման ֆենոմենը շրջանցելու նպատակով կիրառվում 

է կլոֆելինի տրանսդերմալ դեղաձևը` սպեղանիների ձևով, որն 

ապահովում է ազդող նյութի կոնցենտրացիայի աստիճանական 

աճը արյան մեջ, և սպեղանին հեռացնելուց հետո օրգանիզմում 

դեղի թերապևտիկ կոնցենտրացիան պահպանվում է մի քանի 

օրվա ընթացքում:  

Գուանֆացինը ի տարբերություն կլոնիդինի օժտված է ավելի 

բարձր խնամակցությամբ α2-ընկալիչների հանդեպ, ուստի ավելի 

ուժեղ է իջեցնում անոթների դիմադրությունը: Այն կարելի է 

նշանակել կլոնիդինի հանդեպ դիմակայունության դեպքում: 

Գուանաբենզը օժտված է արտահայտված նատրիումուրետիկ 

ազդեցությամբ, որը պայմանավորված է նեֆրոնի պրոքսիմալ 

հատվածում նատրիումական իոնների հետներծծման ընկճմամբ և 

հակադիուրետիկ հորմոնի արտազատման նվազեցմամբ: 
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Կենտրոնական ազդեցության դեղերի թվին են դասում նաև 

մեթիլդօֆան: Այն հանդիսանում է նախադեղ: Օրգանիզմում նախ 

ենթարկվում է դեկարբօքսիլացման` առաջացնելով մեթիլդօ-

ֆամին, որը օքսիդանում է` առաջացնելով մեթիլնորադրենալին: 

Մեթիլնորնորադրենալինը ազդում է մի քանի մեխանիզմներով` 

•խթանում է սոլիտար տրակտի կորիզի α2 ընկալիչները, ինչի 

հետևանքով թուլանում է սիմպաթիկ ազդեցությունը սրտի, 

անոթների, երիկամների հարկծիկային համակարգի վրա, 

•որպես կեղծ մեդիատոր դուրս է մղում նորադրենալինը 

բշտիկներից, որը հետագայում ինակտիվանում է MAO-ի 

ազդեցությամբ: Իսկ մեթիլդոֆան և մեթիլնորադրենալինը կայուն 

են MAO-նկատմամբ: 

Մեթիլդոֆան դանդաղ է թափանցում ԿՆՀ, որտեղից նույնպես 

և դանդաղ է հեռանում: Կողմնակի էֆեկտներից են դեպրեսիան, 

պարկինսոնիզմը: 

Վերոհիշյալ դեղերի կողմնակի էֆեկտները հիմնականում 

պայմանավորված են α2 էֆեկտներով, որոնք շրջանցելու 

նպատակով` ստեղծվել են իմիդազոլինային ընկալիչների ընտրո-

ղական ագոնիստներ: Տարբերում են 2 տիպի իմիդազոլինային 

ընկալիչներ` I1 և I2: Նրանց էնդոգեն լիգանդն է ագմանտինը, որը 

դեկարբօքսիլացված արգինինն է: Ագմանտինը օժտված է ուժեղ 

հիպոտենզիվ և հիպոգլիկեմիկ, ինսուլինանման ազդեցությամբ: 

I1 ընկալիչները հիմնականում տեղակայված են երկարավուն 

ուղեղում, ադրեներգիկ նյարդերի վերջավորություններում, 

մակերիկամներում, ենթաստամոսքսային գեղձի կղզյակներում: I2 
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ընկալիչները կապված են միտոքոնդրիումների հետ, դեռ հստակ 

ուսումնասիրված չեն:  

Իմիդազոլինային ընկալիչների ագոնիստ են հանդիսանում 

մոքսոնիդինը և ռիլմենիդինը: Նշված դեղերը, ցուցաբերելով բարձր 

ընտրողականություն իմիդազոլինային ընկալիչների նկատմամբ` 

 ընկճում են սիմպաթիկ կենտրոնների ակտիվությունը, 

նորադրենալինի ձերբազատումը երկարավուն ուղեղում, 

 ընկճում են արյան մեջ ռենինի ակտիվությունը, 

 իջեցնում են NA, A, AT II-ի, ալդոստերոնի 

արտադրությունը: 

Այս դեղերի մոտ կողմնակի էֆեկտները թույլ են 

արտահայտված: Բարելավում են գլյուկոզայի հանդեպ 

տոլերանտությունը: 

Հանգուցապաշարիչներ 

Այս խմբի դեղերը ներկայումս առանձնապես չեն կիրառվում, 

քանի որ ցուցաբերում են և՛ սիմպաթոպլեգիկ, և՛ 

պարասիմպաթոպլեգիկ ազդեցություն, որը ուղեկցվում է 

բազմաթիվ կողմնակի էֆեկտներով: Սիմպաթոպլեգիկ ազդեցու-

թյան հետևանքով զարգանում է օրթոստատիկ կոլապս, սեռական 

ֆունկցիայի խանգարում, իսկ պարասիմպաթոպլեգիկ ազդեցու-

թյան հետևանքով` փորկապություն, միզակապություն, գլաուկո-

մայի սրացում և այլ: Քանի որ այս դեղերի ազդեցության լատենտ 

շրջանը շատ փոքր է և ազդեցությունը կարճատև է, երբեմն 

կիրառվում են հիպերտոնիկ կրիզերի բուժման նպատակով` 

ստացիոնար պայմաններում (Trimetaphan, Mekamylamine) և 
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վիրահատական միջամտությունների ժամանակ` կառավարելի 

հիպոթենզիա ստանալու նպատակով (Hygronium և Trimetaphan): 

 

 

Սիմպաթոլուծարիչներ 

Այս խմբի դեղերը տարբեր ճանապարհներով կանխում են 

հետհանգույցային սիմպաթիկ նյարդաթելերից նորադրենալինի 

ֆիզիոլոգիական ձերբազատումը: Այս խմբից են Reserpine, 

Guanethidine և Methyrozine:  

Գուանետիդինը, թափանցելով նյարդային վերջվորություն-

ների թաղանթներով, կուտակվում է բշտիկներում, դուրս մղելով 

նորադրենալինը, որի հետևանքով նյարդային վերջավորություն-

ներում հյուծվում են նորադրենալինի պաշարները: Հանդիսա-

նալով խիստ բևեռային միացություն` չի դրսևորում կենտրո-

նական էֆեկտներ: 

Ռեզերպինը հյուծում է նորադրենալինի պաշարները` 

խափանելով բշտիկների կողմից կենսածին ամինների զավթումը 

և պահեստավորումը, քանի որ ընկճում է բշտիկային փոխադրիչը՝ 

Mg-կախյալ ԱԵՖ-ազը: Հյուծում է NA, սերոտոնինի, դօֆամինի 

պաշարները: Այն շատ լավ է ներթափանցում ԿՆՀ, ուստի ԿՆՀ-

ում, հյուծելով NA պաշարները, ցուցաբերում է ընկճող 

ազդեցություն, որն արտահայտվում է քնաբեր էֆեկտով կամ 

դեպրեսիաների առաջացումով: 

Մեթիրոզինը հանդիսանում է α-մեթիլ-թիրոզին և ընկճում է 

թիրոզին հիդրոքսիլազ ֆերմենտի ակտիվությունը, որի 

հետևանքով հյուծվում են NA պաշարները:  
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α-ադրենոպաշարիչներ 

Այս խմբի դեղերից զարկերակային ճնշման իջեցման 

նպատակով կիրառվում են ինչպես ընտրողական, այնպես էլ ոչ 

ընտրողական ադրենոպաշարիչները: Ընտրողական ադրենո-

պաշարիչները, ընտրողաբար պաշարելով α1 ընկալիչները, 

առաջացնում են երակների, զարկերակների (ավելի արտա-

հայտված) հարթ մկանների թուլացում: Այս դեղերին են 

պատկանում` Prazosin, Terazosin, Doxazosin: Ոչ ընտրողական 

պաշարիչները պաշարում են ինչպես α1, այնպես էլ α2 

ընկալիչները` Phentolamine, Phenoxybenzamine: Վերջիններս 

հատկապես կիրառվում են այն ժամանակ, երբ արյան մեջ բարձր 

է ադրենալինի խտությունը (ֆեոքրոմոցիտոմա): Այս խմբին 

բնորոշ կողմնակի էֆեկտներից է ռեֆլեկտոր հաճախասրտու-

թյունը, որը վերացնելու նպատակով այս դեղերը զուգորդում են β- 

ադրենոպաշարիչների հետ: 

β-ադրենոպաշարիչներ 

Հիպոտենզիվ ազդեցության մեխանիզմներն են` 

 սրտի արտամղման ծավալի իջեցում, 

 նախասինապսային β2-ադրենընկալիչների պաշարում և 

նորադրենալինի ձերբազատման նվազում, 

 β1-ադրենընկալիչներով միջնորդավորված ռենինի 

ձերբազատման նվազում, հետևապես` ռենին - անգիոտենզին - 

ալդոստերոնային համակարգի ակտիվության ընկճում, ծայրա-

մասային դիմադրության իջեցում, 
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 լիպոֆիլ β-ադրենոպաշարիչները նաև կենտրոնական 

մեխանիզմով նվազեցնում են սրտի վրա սիմպաթիկ 

ազդեցությունը: 

Զարկերակայն գերճնշման բուժման համար գերադասու-

թյունը տրվում է ոչ ընտրողական β-ադրենպաշարիչներին, 

ինչպիսիք են` Propranolol- ը, Nadolol-ը, ինչպես նաև լրացուցիչ α-

ադրենոպաշարիչ հատկությամբ օժտված β-ադրենոպաշարիչ-

ներին` Labetalol, Carvedilol: 

ԶԳ պայմաններում կարդիոսելեկտիվ β-ադրենո-

պաշարիչները կիրառվում են միայն այն դեպքում, երբ առկա է 

հակացուցում ոչ ընտրողական պաշարիչների կիրառման համար: 

Վերոհիշյալ պայմաններում կարդիոսելեկտիվ β-ադրենո-

պաշարիչները ունեն հետևյալ առավելությունները` 

 չեն նեղացնում կմախքային մկանների անոթները, 

հետևապես չեն վատթարացնում վերջույթների արյունամատա-

կարարումը, 

 չեն վատթարացնում պսակային արյունամատա-

կարարումը, 

 չեն ազդում բրոնխների վրա, 

 առավել նվազ են ազդում ածխաջրատային 

փոխանակության վրա,  

 ճարպային փոխանակության վրա ունեցած բացասական 

ազդեցությունը ավելի թույլ է արտահայտված: 

Կիրառման ցուցումները: Առավել արդյունավետ են 

հիպերկինետիկ տիպի զարկերակային գերճնշման դեպքում, երբ 
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բարձրացած է սիմպաթիկ նյարդային համակարգի 

ակտիվությունը: 

 

Ռենին-անգիոտենզին - ալդոստերոնային համակարգի  

վրա ազդող դեղեր 

 Ռենին-անգիոտենզինային համակարգի առաջին օղակը դա 

ռենինի մասնակցությամբ անգիոտենզինոգենից AT-I-ի 

առաջացումն է: Անգիոտենզինոգենը – 14 ամինոթթվային մնացորդ 

պարունակող գլիկոպրոտեին է, որն առաջանում է լյարդում:  

Ռենինը, հանդիսանալով պրոտեազ, ճեղքում է 

անգիոտենզինոգենը՝ պոկելով նրանից դեկապեպտիդ` AT-I-ը: 

Ռենինը սինթեզվում է երիկամների հարկծիկային ապարատում: 

Դրա սինթեզը խթանվում է հետևյալ մեխանիզմներով` 

 երիկամների բերող արտերիոլներում ճնշման անկում, 

 հարկծիկային ապարատի β1-ադրենընկալիչների խթանում,  

 կծիկային ֆիլտրատում նատրիումի և քլորի խտության 

նվազում, 

 պրոստացիկլինի և պրոստագլանդին E2 քանակի մեծացում:  

Ռենինի սինթեզը ընկճում են անգիոտենզին-II-ը և 

նատրիուրետիկ հորմոնը: 

Անգիոտենզին-I-ի առաջացումը և կուտակումը հիմնականում 

կատարվում է թոքերում: AT-I-ը կենսաբանորեն ակտիվ չէ: Նրա 

ակտիվացումը իրականանում է անգիոտենզին փոխակերպող 

ֆերմենտի մասնակցությամբ, որի արդյունքում գոյանում է AT-II: 

Նշված ռեակցիաները օրգանիզմում կարող են կատալիզվել նաև 
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ուրիշ ֆերմենտների մասնակցությամբ (էլաստազա, քիմազա և 

այլն):  

Անգիոտենզին փոխակերպող ֆերմենտը` տրանս-

մեմբրանային էնդոպեպտիդազ է, որը սինթեզվում է անոթների 

էնդոթելի կողմից և արտամղվում դեպի արյուն և այլ 

հյուսվածքներ: Այն կատալիզում է մի շարք բիոքիմիական 

փոխակերպումներ` 

 անգիոտենզին I-ից անգիոնենզին II-ի գոյացում, 

 բրադիկինինի ապակտիվացում (կինինազա II), 

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

նյութի, նեյրոտենզինի և ինսուլինի β-շղթայի ինակտիվացում: 

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

պլազմայում, իսկ 20% հյուսվածքներում: Պլազմայի ՌԱԱՀ-ը շատ 

արագ է ակտիվանում և օրգանիզմի վրա թողնում է կարճատև 

ազդեցություն, իսկ հյուսվածքային ՌԱԱՀ-ի ակտիվությունը 

ախտաբանական տարբեր վիճակների ժամանակ աճում է 

դանդաղ, ինչը բերում է հարաճուն անդարձելի հետևանքների, 

ընդհուպ մինչև հյուսվածքներում կառուցվածքային փոփոխու-

թյունների:  

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

ճեղքման` առաջացնելով անգիոտենզին-III, անգիոտենզին-IV և 

այլ:  

AT-II-ի ֆիզիոլոգիական էֆեկտները իրականանում են 

հատուկ անգիոտենզինային ընկալիչների մասնակցությամբ: 

Տարբերում են մի քանի տեսակի անգիոտենզինային 

ընկալիչներ (AT1, AT2, AT3, AT4): Սրանք հանդիսանում են G-
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կախյալ ընկալիչներ, ակտիվացնելով ֆոսֆոլիպազա C-ին, 

նպաստում են ֆոսֆատիդիլինոզիտոլդիֆոսֆատից (DAG) 

դիացիլգլիցերոլի և (IP3) ինոզիտոլեռֆոսֆատի առաջացմանը: 

DAG-ը բարձրացնում է պրոտեին կինազա C–ի ակտիվությունը, 

իսկ IP3-ը խթանում է ներբջջային դեպոներից Ca-ի 

ձերբազատումը: Բացի այդ AT1 ընկալիչները ակտիվացնում են 

ֆոսֆոլիպազ A2-ը (նպաստելով ֆոսֆոլիպիդներից արախիդո-

նաթթվի առաջացմանը), բարձրացնում են Ca-ական մղանցքների 

թափանցելիությունը, ընկճում են ադենիլատցիկլազան:  

AT-II-ի սիրտ-անոթային էֆեկտները հիմնականում միջնորդ-

վում են AT1 ընկալիչներով: AT-II-ի կապումը AT1 ընկալիչների 

հետ ուղեկցվում է հետևյալ էֆեկտների զարգացմամբ` 

1. սրտամկան – կծկողականության բարձրացում, սրտամ-

կանի գերաճ, ANP-ի (որն օժտված է հզոր անոթալայնիչ և 

նատրիուրետիկ ակտիվությամբ) ապաակտիվացում, 

2. պսակային անոթներ – կծկում, 

3. ծայրամասային անոթներ – նեղացում, ԶՃ բարձրացում, 

հարթ մկանների հիպերպլազիա, գերաճ, 

4. մակերիկամի կեղևային շերտ – ալդոստերոնի ձերբազա-

տում` նատրիումի հետներծծման մեծացում, հեռադիր 

խողովակներում կալիումի սեկրեցիայի խթանում (հիպո-

կալիեմիա),  

5. մակերիկամի միջուկային շերտ – կատեխոլամինների 

ձերբազատում, 

6. երիկամներ – երիկամների զարկերակների նեղացում` 

ֆիլտրացիայի խափանում, 
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7. երիկամների հեռադիր խողովակներ – նատրիումի 

հետներծծման մեծացում,  

8. հարկծիկային ապարատ – ռենինի ձերբազատման 

արգելակում, 

9. հիպոֆիզ – ՀԴՀ (վազոպրեսինի) ձերբազատում` հավաքող 

խողովակներում ջրի հետներծծման ուժեղացմամբ և անոթների 

սեղմամբ, 

10. հիպոթալամուս – ծարավի կենտրոնի դրդում, հեղուկի 

ընդունման մեծացում, 

11. սիմպաթիկ կենտրոնների խթանում, 

12. ծայրամասային սիմպաթիկ վերջավորություններից NA-ի 

ձերբազատման խթանում: 

AT2 ընկալիչների դերը մինչև վերջ բացահայտված չէ: AT1 և 

AT2 ընկալիչները ֆունկցիոնալ անտագոնիստներ են: Պարզված է, 

որ AT2 ընկալիչները ունեն հակապրոլիֆերատիվ, 

պրոապոպտոտիկ և անոթալայնիչ ազդեցություններ: Դրանց 

կարևորագույն ֆունկցիաներից է ապոպտոզի գործընթացին 

մասնակցությունը, բացի այդ մեծ է AT2-ի պարունակությունը 

պտղի բջիջներում` հավանաբար մասնակցում են բջիջների 

տարբերակմանը:  

AT3 ընկալիչները տեղակայված են գլխուղեղում, դրանց 

ֆունկցիան բացահայտված չէ:  

AT4 ընկալիչները ընտրողաբար կապվում է երիկամների, 

սրտի և ուղեղի անգիոտենզին IV-ի հետ` կարգավորելով 

երիկամների ֆունկցիան, իսկ ուղեղում մասնակցում են 

ճանաչողական և ընկալման պրոցեսներին: 
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Այսպիսով ակնհայտ է, որ հիպոտենզիվ ազդեցություն 

ապահովելու համար ՌԱԱՀ-ը կարելի է արգելակել հետևյալ 

մակարդակներով` 

 ռենինի սինթեզի կամ դրա ակտիվության ընկճում,  

 ԱՓՖ-ի ակտիվության ընկճում,  

 AT1 ընկալիչների պաշարում: 

Ռենինի սինթեզը ընկճող հատկությամբ են օժտված` 

սիմպաթիկ համակարգի վրա ազդող դեղերը` կլոնիդինը (ընկճում 

է ռենինի սինթեզի սիմպաթիկ կարգավորումը), պրոպրանոլոլը 

(β1-ընկալիչների պաշարում) և մեթիլդոֆան (ընկճում է ռենինի 

սինթեզի նյարդային կարգավորումը), ոչ ստերոիդային հակա-

բորբոքային դեղերը, որոնք, արգելակելով ցիկլօքսիգենազան, 

ընկճում են պրոստագլանդինների կենսասինթեզը, իսկ վերջին-

ներս խթանում են ռենինի սինթեզը: Անմիջապես ռենինի 

ակտիվության վրա ազդող դեղերից են` Zankiren, Remikiren, 

Ciprokiren, Enalkiren, որոնք օժտված են բարձր հիպոտենզիվ 

ակտիվությամբ: Սակայն ոչ բավարար ուսումնասիրված լինելու 

պատճառով դեռևս լայնորեն չեն կիրառվում: 

 

ԱՓՖ-արգելակիչներ 

Այս դեղերը ԱՓՖ-ի մրցակցային արգելակիչներ են:  

ԱՓՖ-արգելակիչների դասակարգումը: Դասակարգվում են 

ըստ քիմիական կառուցվածքի, ըստ ֆարմակոկինետիկ 

հատկանիշների և ազդեցության տևողության: 

Ըստ քիմիական կառուցվածքի տարբերում են` 

1. սուլֆհիդրիլային խումբ պարունակողներ – ներկայացու-

ցիչներից է Captopril-ը, որը էնդոգեն թիոլների ազդեցությամբ 
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վերածվում է դիսուլֆիդային ոչ ակտիվ միացության և հեռացվում 

երիկամներով, ուստի ազդեցության տևողությունը կարճ է, 

2. կարբօքսիլ խումբ պարունակողներ –Enalapril, Lisinopril,  

Perindopril, Quinapril, Ramipril: Բացի Lisinopril-ից, այս խմբի բոլոր 

դեղերը իրենցից ներկայացնում են նախադեղեր և, լյարդում 

ենթարկվելով հիդրոլիզի, վերածվում են ակտիվ միացությունների 

(էնալապրիլատ, կվինապրիլատ և այլն): Բացառությամբ 

Lisinopril-ի, որը օրգանիզմից հեռանում է անփոփոխ ձևով,  

3. ֆոսֆորիլային խումբ պարունակող դեղեր–Fosinopril, 

4. հիդրօքսիամինային խումբ պարունակող դեղեր– Indapril: 

Ըստ ֆարմակոկինետիկ հատկանիշների բաժանվում են` 

1. I-ին սերնդի դեղեր – մետաբոլիզվող, ուստի կարճատև (6-12 

ժամ) ազդեցության (Captopril), 

2. II-րդ սերնդի – նախադեղեր երկարատև (24 ժամ) 

ազդեցության (Enalapril, Quinapril, Ramipril, Benazepril, Spirapril, 

Fosinopril), 

3. չմետաբոլիզվող, հիդրոֆիլ –Lisinopril: 

Ֆարմակոդինամիկա: ԱՓՖ արգելակիչները, արգելակելով 

ԱՓՖ-ն առաջացնում են` 

 անգիոտենզին II-ի քանակի իջեցում (ինչպես շրջանառող, 

այնպես էլ հյուսվածքային և անոթային), 

 նորադրենալինի և ադրենալինի մակարդակի իջեցում, 

 հակադիուրետիկ հորմոնի և ալդոստերոնի քանակության 

իջեցում, 

 նախասրտային նատրիուրետիկ հորմոնի և բրադիկինինի 

կուտակում (որն իր հերթին բերում է էնդոթելի B2 - ընկալիչների 
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խթանման, պրոստագլանդին E2, պրոստացիկլինի և NO-ի 

ձերբազատման), 

 էնդոթելում էնդոթելին I-ի առաջացման ընկճում: 

Նշված ազդեցությունների հետևանքով զարգանում են 

հետևյալ դեղաբանական էֆեկտները` 

 անոթների լայնացում` երակների լայնացումը հանգեցնում 

է նախաբեռնվածության նվազման, իսկ զարկերակների 

լայնացումը` հետբեռնվածության նվազման, 

 պսակային անոթների լայնացում, սրտամկանի արյան 

մատակարարման լավացում, 

 ուղեղային անոթների լայնացում, ուղեղային արյան 

շրջանառության բարելավում, 

 միզամուղ ազդեցություն (երիկամային արյան մատա-

կարարման խթանում, կծիկային ֆիլտրացիայի ուժեղացում), 

 սրտամկանի հիպերտրոֆիայի հետզարգացում (խոչընդո-

տում են շարակցական հյուսվածքի պրոլիֆերացիան, ճնշում են 

պրոտոօնկոգենների սինթեզը), 

 անգիոպրոտեկտիվ ազդեցություն (ճնշում են հարթ 

մկանային բջիջների հիպերպլազիան, հիպերտրոֆիան): 

 

ԱՓՖ – ընկճողների նշանակման ցուցումները 

1. Զարկերակային գերճնշում 

2. Սրտային անբավարարություն 

3. Ձախ փորոքի դիսֆունկցիա 

4. Դիաբետիկ նեֆրոպաթիա 

5. Սրտամկանի սուր ինֆարկտ 
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ԱՓՖ – ընկճողների կողմակի էֆեկտները 

1. Թերճնշում (առաջին դեղաչափի ազդեցություն),  

2. Գլխապտույտ, ուշագնացություն, ռեֆլեքսային 

հաճախասրտություն, կրծքավանդակում ցավեր (երկրորդ սերնդի 

դեղերի համար՝ հազվադեպ): 

3. Ալերգային ռեակցիաներ (SH-խմբերով պայմանավորված 

ինքնիմունացում), 

4. Չոր հազ (բրադիկինինի կուտակում), 

5. Դիսպեպտիկ երևույթներ` համազգացության խանգարում, 

բերանում չորություն, փսխում, ցավեր, փորկապություն կամ 

փորլուծություն (SH-խումբ), 

6. Նեյտրոպենիա (SH-խումբ), 

7. Սպիտամիզություն (SH-խումբ` պայմանավորված է 

կծիկային ֆիլտրացիայի խթանմամբ), 

8. Գերկալիումարյունություն, 

9. Ֆետոտոքսիկ էֆեկտ (ընկերքային արյան շրջանառության 

խանգարում): 

Անգիոտենզինային ընկալիչների պաշարողները: Քանի որ 

ԱՓՖ-ից բացի անգիոտենզինի սինթեզին մասնակցում են նաև այլ 

պրոտեազներ (օրինակ` սրտամկանում` քիմազան, նեյտրո-

ֆիլներում` էլաստազան), ուստի ԱՓՖ-ի պաշարումը չի կարող 

լիովին կանխել անգիոտենզինի առաջացումը, համապատասխա-

նաբար և դրա էֆեկտները: Այս առումով ավելի նախընտրելի է 

անգիոտենզինային ընկալիչների պաշարման ուղին:  

 AT ընկալիչների պաշարիչները սկզբում ստեղծվել էին 

ինչպես AT-II-ի կառուցվածքային համակերպները, որոնք 
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մրցակցային մեխանիզմով պաշարում էին AT ընկալիչները: 

Դրանցից է Saralazin-ը, որը մասնակի ագոնիստ է: Սակայն, 

ունենալով պեպտիդային կառուցվածք, շատ շուտ քայքայվում է 

պեպտիդազների ազդեցությամբ և ուստի պերօրալ ընդունման 

համար պիտանի չէ: Ներկայումս ավելի կիրառելի են ոչ 

պեպտիդային պաշարիչները, ինչպիսիք են` 

1. Losartan  

2. Valsartan  

3. Irbesartan  

4. Candesartan  

5. Eprosartan  

6. Tasosartan  

7. Telmisartan  

Այս դեղերը ընտրողաբար պաշարում են AT1 ընկալիչները` 

գրեթե չազդելով AT2 ընկալիչների վրա, (այդ պատճաով AT-II-ի 

կենսաբանական էֆեկտները, միջնրդավորված AT2 ընկալչի վրա 

ազդեցությամբ, ավելի արտահայտված են), հետևապես 

պաշարում են անգիոտենզին II-ի կենսաբանական այնպիսի 

էֆեկտները, ինչպիսիք են`  

 անոթների հարթ մկանների կծկումը, 

 արագ  և դանդաղ սեղմիչ պատասխանները,  

 ծարավը, 

 վազոպրեսինի ձերբազատումը, 

 ալդոստերոնի ձերբազատումը, 

 մակերիկամներից կատեխոլամինների ձերբազատումը, 
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 սիմպաթիկ տոնուսի բարձրացումը, նորադրեներգիկ նյար-

դագրգռափոխանցման ուժեղացումը, 

 երիկամային ֆունկցիայի փոփոխությունները, 

 բջիջների հիպերտրոֆիան և հիպերպլազիան: 

Անգիոտենզին II ընկալիչների պաշարիչների կողմնակի 

էֆեկտները համանման են ԱՓՖ-ընկճողների կողմնակի 

էֆեկտներին, բացառությամբ չոր հազի և անգիոնևրոտիկ 

այտուցի, քանի որ բրադիկինինի խտության վրա չեն ազդում: 

 

Վազոպեպտիդազների արգելակիչներ 

Վազոպեպտիդազները հանդիսանում են թաղանթային 

պեպտիդազներ (ԱՓՖ, չեզոք էնդոպեպտիդազ): Չեզոք 

էնդոպեպտիդազը մասնակցում է անոթալայնիչ պեպտիդների 

(ANP, bradikinin, adrenomedullin) քայքայմանը: Այս խմբի դեղ է 

(Omapatrilate): Ցուցաբերում է զարկերակային ճնշումը իջեցնող և 

սրտապաշտպանիչ ազդեցություն հետևյալ մեխանիզմներով` 

1. չեզոք էնդոպեպտիդազի արգելակում,  

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

Adrenomedullin-ի քանակի բարձրացում, 

3. անոթալայնացում, Na+ արտազատում, բջիջների աճի 

կասեցում, 

4. արգելակում է անգիոտենզին փոխակերպող ֆերմենտը, 

որի հետևանքով իջեցնում է AT-II–ի քանակը և կանխում 

անոթակծկումը, ալդոստերոնի գոյացումը, Na+ հետներծծումը, 

սրտամկանի և անոթների հարթ մկանների գերաճը: 

 

 



83 

 

Անոթալայնիչ դեղեր 

Ինչպես հայտնի է, անոթների հարթ մկանների տոնուսը 

կարգավորվում են սիմպաթիկ նյարդերով և էնդոթելի կողմից 

ձերբազատվող բազմաթիվ անոթալայնիչ և անոթասեղմիչ 

միջնորդանյութերով, ինչպես նաև արյան մեջ շրջանառող 

հորմոններով:  

Հարթ մկանների կծկման համար մեկնարկային է Ca2+-

իոնների խտության բարձրացումը, որոնք ակտիվացնելով 

միոզինի թեթև շղթայի կինազը, բերում է միոզինի 

ֆոսֆորիլացման, ակտիվացնելով այն և նպաստելով նրա 

փոխազդեցությանը միոզինի հետ, ապահովելով կծկումը:  

 

Անոթալայնիչ նյութերի ազդեցության մեխանիզմի հիմքում 

ընկած է` 

1. պոտենցիալ-կախյալ մղանցքներով կալցիումական 

ներհոսքի պաշարումը, 

2. կալիումական մղանցքների խթանումը, կալիումի 

արտահոսքը, թաղանթի գերբևեռացումը, 

3. EDRF (էնդոթելիում-կախյալ անոթալայնիչ գործոն) 

շատացումը, որը, խթանելով ցիկլիկ գուանիլատ ցիկլազան, 

բերում է cGMP շատացման (որը խոչնդոտում է ագոնիստ կախյալ 

Ca2+-ի շատացմանը) և անոթալայնիչ ազդեցության զարգացման, 

4. ներբջջային cAMP մեծացում, cAMP-ն ինակտիվացնում է 

միոզինի թեթև շղթաների կինազը և դրանով հեշտացնում 

կալցիումի արտահոսքը: 

Անոթալայնիչ դեղերը բաժանվում են հետևյալ խմբերի` 

 Ca-ական անցուղիների պաշարիչներ (Diltiazem, Nifedipine), 
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 NO-դոնատորներ (Nitroprusside-Na)  

 K- անցուղիների բացիչներ (Diazoxide, Minoxidil): 

 

 

Կալցիումական անցուղիների պաշարիչներ 

Ինչպես հայտնի է, կալցիումի իոնները բջջի ֆունկցիայի 

կարգավորման մեջ կատարում են երկու կարևոր դեր` 

 1. մասնակցում են թաղանթային պոտենցիալի ձևավորմանը   

 2. կատարում են երկրորդային մեսենջերի դեր` 

անմիջականորեն միանալով սպիտակուցների հետ և փոխելով 

դրանց ֆունկցիոնալ ակտիվ վիճակը:  

Սիրտ-անոթային համակարգում կալցիումի իոնները` 

 սինուսային և ատրիովենտրիկուլյար հանգույցում 

առաջացնում են ապաբևեռացում: 

 դրանց մասնակցությամբ կարդիոմիոցիտներում առաջա-

նում է տրոպոմիոզինային կոմպլեքսը, ստեղծելով հնարա-

վորություն ակտին - միոզինային փոխազդեցության համար, 

ակտիվացնում են միոզինային ԱԵՖ-զան: 

 զարկերակների հարթ մկաններում, միանալով 

կալմոդուլինի հետ, ակտիվացնում են միոզինի թեթև շղթաների 

կինազը, որը ուղեկցվում է ֆոսֆորիլացված միոզինի թեթև շղթայի 

առաջացմամբ, որոնք ունակ են միանալու ակտինի հետ:  

Հետևաբար կալցիումի իոնները`  

 առաջացնում են հաճախասրտություն, 

 հեշտացնում են ատրիովենտրիկուլյար հաղորդականու-

թյունը, 
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 ուժեղացնում են սրտի կծկման ուժը, 

 բարձրացնում են սրտամկանի պահանջը թթվածնի 

հանդեպ, 

 նեղացնում են անոթները: 

Կալցիումի մուտքը միոցիտներ իրականանում է 

արտաբջջային տարածքից և սարկոպլազմատիկ ցանցից, ուստի 

տարբերում են սարկոլեմային անցուղիներ, որոնցով Ca2+-իոնները 

դրսից թափանցում են բջիջ և ներբջջային անցուղիներ, որոնցով 

Ca2+-իոնները դուրս են գալիս սարկոպլազմտիկ ցանցից:  

 

Տարբերում են թաղանթային երկու տիպի Ca2+-ական 

անցուղիներ` 

 պոտենցիալ-կախյալ, որոնք բացվում են բջջաթաղանթի 

ապաբևեռացման ժամանակ, 

 ընկալիչ-կախյալ, որոնք բացվում են համապատասխան 

ընկալիչների դրդման ժամանակ:  

Սարկոպլազմատիկ ցանցի Ca2+-ական անցուղիներում, որոնց 

բացման համար մեկնարկային է ներբջջային կալցիումի 

շատացումը, տեղակայված են երկու տեսակի ընկալիչներ`  

 ռիանոդինային, որոնց ներհակորդներն են հանդիսանում 

ռիանոդինը և տեղային անզգայացնողները,  

 ինոզիտոլեռֆոսֆատային: 

Յուրաքանչյուր կալցիումի մղանցք կարող է գտնվել 3 

ցիկլայնորեն փոփոխվող վիճակներում` բաց, փակ և ոչ ակտիվ:  

Ժամանակակից կալցիումական անցուղիների պաշարիչների 

(ԿԱՊ) ազդեցությունը իրականացվում է պոտենցիալ-կախյալ 
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ընկալիչների հետ միացման շնորհիվ: Տարբերում են 6 տիպի 

պոտենցիալ-կախյալ Ca2+-ական անցուղիներ, որոնցից բժշկության 

մեջ առավել լայն կիրառվող դեղերի թիրախն են հանդիսանում L-

տիպի կալցիումական անցուղիները:  

1. L-տիպի (long-acting, երկար ազդող): Տեղակայված են 

կմախքային մկաններում, սրտամկանում և հարթ մկաններում 

(կծկողականություն); սինուսային հանգույցում (ավտոմատիզմ), 

նախասիրտ-փորոքային հանգույցում (հաղորդականություն), 

որոշ գեղձերում (որոշ հորմոնների ձերբազատում), 

2. T-տիպի (transient - անցողիկ): Տեղակայված են 

սինուսային հանգույցում (ավտոմատիզմ), նախասիրտ-

փորոքային հանգույցում (հաղորդականություն), հարթ 

մկաններում (կծկողականություն), որոշ գեղձերում (որոշ 

հորմոնների ձերբազատում), սպիտակուցների սինթեզի 

կարգավորում և բջիջների պրոլիֆերացիա:  

3. N-տիպի (neuronal – նեյրոնալ): Տեղակայված են 

նեյրոններում (նյարդամիջնորդանյութերի ձերբազատում), 

4. P-տիպի (ուղեղիկի Պուրկինյեի բջիջներում): Տեղակայված 

են նեյրոններում (նյարդամիջնորդանյութերի ձերբազատում), 

5. Q-տիպի: Տեղակայված են նեյրոններում և գեղձերում 

(նյարդամիջնորդանյութերի և հորմոնների ձերբազատում), 

6.  R-տիպի: Տեղակայված են էնդոթելիալ բջիջներում, 

(էնդոթելին-1 ի ձերբազատում): 

ԶԳՃ-ան ժամանակ նկատվում է`  

 զարկերակների L-տիպի կալցիումական մղանցքների 

խտության բարձրացում,  
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 խախտվում է կալցիումի պահեստավորումը դեպոներում,  

 Ca2+-իոնների ներբջջային խտության բարձրացում 

 զարկերակային ճնշման բարձրացման հետ մեկտեղ 

նկատվում է հաճախասրտություն, անոթների կծկում,  

 ձախ փորոքի գերաճ և նախամազանոթային սեղմանների 

գերաճ: 

ԿԱՊ, կապվելով անցուղիների հետ, կարող են առաջացնել` 

1. անցուղիների բացման ժամանակի էական փոփոխություն, 

2. գործող անցուղիների քանակի փոփոխություն,  

3. անցուղիներով Ca2+-իոնների հոսքի արագության 

փոփոխություն: 

 

ԿԱՊ հակագերճնշումային ազդեցության հիմքում ընկած է` 

1. սրտամկանի կծկման ուժի և հարվածային ծավալի 

նվազեցում (բացասական ինոտրոպ ազդեցություն),  

2. դանդաղասրտություն (բացասական քրոնոտրոպ 

ազդեցություն), սրտի արտամղման ծավալի նվազեցում, 

3. ԸԾԱԴ անկում (անոթների Ca2+ անցուղիների պաշարման, և 

սրտի կծկման ուժի նվազման հետևանքով), 

4. երիկամային կծիկների բերող արտերիոլների լայնացում` 

երիկամային արյունահոսքի ուժեղացում, երիկամներում Na-ի 

հետներծծման իջեցում, վերջինիս էքսկրեկցիայի ուժեղացում, 

հետևապես և միզագոյացման շատացում՝ առանց հիպո-

կալիեմիայի զարգացման, 
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5. թրոմբոքսանի քանակի իջեցում և պրոստացիկլինի 

քանակի մեծացում, ինչպես նաև թրոմբոցիտների ագրեգացիայի 

ընկճում,  

6. հակաաթերոսկլերոզային ազդեցություն: 

Բացի այդ ԿԱՊ բարելավում են ուղեղային, ինչպես նաև 

պսակային արյան շրջանառությունը, ցուցաբերում են ձախ 

փորոքի սրտամկանի գերաճը նվազեցնող, ինչպես նաև 

ռիթմակարգավորիչ ազդեցություն: 

ԿԱՊ ըստ քիմիական կառուցվածքի բաժանվում են հետևյալ 

խմբերի`  

1. դիհիդրոպիրիդինի ածանցյալներ, 

2. ֆենիլալկիլամինի ածանցյալներ, 

3. բենզոթազեպինի ածանցյալներ, 

4. այլ քիմիական կառուցվածքի դեղեր: 

Ըստ ազդեցության տեղակայման տարբերում են`  

 գերազանցապես սրտամկանի և սրտի հաղորդչական 

համակարգի բաց կալցիումական անցուղիների պաշարիչներ 

(verapamil), 

 գերազանցապես զարկերակների հարթ մկանների ոչ 

ակտիվ կալցիումական անցուղիների պաշարիչներ (դիհիդրո-

պիրիդիններ), 

 երկու տեղակայման ազդեցությամբ օժտված ԿԱՊ 

(diltiazem): 
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Ըստ ֆարմակոկինետիկ առանձնահատկությունների, 

կողմնակի ազդեցությունների արտահայտվածության տարբերում 

են` 

I սերունդ, որոնց բնորոշ է` 

 Ցածր կենսամատչելիություն, 

 Պլազմայում դեղի խտության տատանումներ, 

չկանխատեսված էֆեկտներ և ազդեցության անհետացում: 

II - սերունդ, որոնց բնորոշ է` 

 Առավելագույն խտության դանդաղ հասունացում, 

երկարատև ազդեցություն, 

 Կողմնակի ազդեցությունների թույլ արտահայտվա-

ծություն, 

 Թույլ արտահայտված – ինո-, դրոմո- և քրոնոտրոպ 

ազդեցություն (դիհիդրոպիրիդիններ), 

 ավելի բարձր հյուսվածքային  ընտրողականություն: 

 

III - սերունդ, որոնց բնորոշ է` 

 Բարձր կենսամատչելիություն, 

 Կանխատեսելի ազդեցություն, 

 Երկարատև ազդեցություն: 

Խումբ I սերունդ II սերունդ III սերունդ 

Դիհիդրոպիրիդիններ 

զարկ>>սիրտ 

Nifedipine Nifedipine GITS 

   Felodipine SR (extended 

release)         Nimodipine 

Nicardipine 

Amlodipine 

 

Բենզոթիազեպիններ Diltiazem Diltiazem SR      
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զարկ>սիրտ (sustainded release) 

Ֆենիլալկիլամիններ 

զարկեր< սիրտ 

Verapamil Verapamil SR  

 

ԿԱՊ կողմնակի էֆեկտները  

 պայմանավորված անոթալայնիչ ազդեցությամբ` գլխացավ, 

գլխապտույտ անցողիկ թերճնշում, արագասրտություն, այտուց-

ներ (սրունքների, արմունկների): Այս կողմնակի ազդեցություն-

ները ավելի բնորոշ են դիհիդրոպիրիդիններին, 

 բացասական ինոտրոպ, քրոնոտրոպ ազդեցության 

հետևանքով` սրտային անբավարարության ընթացքի վատթարա-

ցում (հազվադեպ), արտահայտված դանդաղասրտություն 

(Verapamil), ՍԻՀ-ի սրացում (I-սերնդի Nifedipine), 

 դեղորայքային պարկինսոնիզմ 

 արյունահորդում, ՍԱՀ-ի կողմից` փորկապություն, 

կանցերոգեն ազդեցություն: ԿԱՊ-երը զգուշորեն նշանակվում են 

սրտային գլիկոզիդների հետ` վերապամիլը մեծացնում է 

դիգոքսինի և դիգիտոքսինի պարունակությունը արյան մեջ, 

 վերապամիլը դանդաղեցնում է հակաառիթմիկ միջոցների 

էլիմինացիան, 

 H2 պաշարիչները դանդաղեցնում են ԿԱՊ մետաբոլիզմը, 

 β-ադրենոպաշարիչները դանդաղեցնում են ԿԱՊ 

երիկամային քլիրենսը, ինչը նրանց զուգրդված կիրառման 

դեպքում կարող է նպաստել AV պաշարման զարգացման: 

 

Կալիումական անցուղիների բացիչներ 
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Այս խմբի դեղերը նպաստում են կալիումական անցուղիների 

բացմանը, զարգանում է գերբևեռացում, կալցիումի պարունա-

կությունը բջջի ներսում ընկնում է և զարգանում է անոթալայնիչ 

ազդեցություն:  

Minoxidil – մարսողական ճանապարհով կիրառվող 

անոթալայնիչ է:  

 լյարդում վեր է ածվում մինոքսիդիլ սուլֆատի` ակտիվ 

մետաբոլիտի, 

 ռեֆլեկտոր կերպով ակտիվացնում է սիմպաթիկ նյարդային 

համակարգը, 

 ցուցված է այն դեպքում, երբ գերճնշումը զուգորդվում է 

երիկամների ծանր ախտահարումներով, 

 կիրառվում է միզամուղների և β-ադրենոպաշարիչների 

հետ: 

Կողմնակի ազդեցությունները: 

 գլխացավ, գլխապտույտ, 

 սրտխփոց, հաճախասրտություն, 

 հիպերտրիխոզ, որը կիրառում է գտել տղամարդկամց մոտ 

մազերի աճը խթանելու համար` Rogaine՝ տեղային ազդեցության 

հեղուկ դեղի ձևով: 

Diazoxide – հարմարսողական ճանապարհով կիրառվող 

անոթալայնիչ է: Ռեֆլեկտոր ճանապարհով կարող է բարձրացնել 

սիմպաթիկ համակարգի տոնուսը և հանգեցնել նատրիումի և ջրի 

հետներծծման ուժեղացման: 
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Կիրառվում է գերճնշման ժամանակ անհապաղ միջամտու-

թյուն պահանջող իրավիճակների դեպքում, միզամուղների և β-

ադրենոպաշարիչների հետ համատեղ: 

  Կողմնակի էֆեկտներ:  

 զարկերակային ճնշման չափից ավելի իջեցման 

հետևանքով հնարավոր է իշեմիկ ինսուլտների զարգացում, 

 ինսուլինի ձերբազատման ընկճում (ենթադրաբար β-

բջիջների թաղանթների կալիումական անցուղիների բացելու 

շնորհիվ): Այս հատկության շնորհիվ այն մարսողական ճանա-

պարհով կիրառվում է հիպոգլիկեմիաների կանխման 

նպատակով, 

 օրգանիզմում ջրի և նատրիումի պահում: 

 

NO-դոնատորներ 

Sodium Nitroprusside /նատրումի նիտրոպրուսիդ/` 

հարմարսողական ճանապարհով կիրառվող անոթալայնիչ է: 

Ֆարմակոդինամիկա: Դեղի մոլեկուլը պարունակում է և NO, և 

CN խմբեր: Ոչ ֆերմենտային քայքայման հետևանքով անջատում է 

NO, որը բերում է գուանիլատցիկլազի ակտիվացման, և 

համապատասխանաբար` անոթների հարթ մկանների 

թուլացման: Մյուս կողմից էրիթրոցիտներում նյութափոխան-

ակության հետևանքով անջատվում է CN-ցիանիդ, որի մի մասը 

առաջացնում է NO, իսկ մյուսը` միտոքոնդրիալ ֆերմենտ, 

ռոդանազի ազդեցությամբ և ծծմբի դոնատորների առկայությամբ, 

վերածվում է թիոցիանատի և արտազատվում մեզի միջոցով: 

Լայնացնում է և երակները, և զարկերակները, իջնում է ԸԾԱԴ և 

դեպի սիրտ երակային հետհոսքը: 
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Ազդեցությունը սկսվում է 30 վրկ-ից և տևում մինչև 10 րոպե:  

Կողմնակի էֆեկտները: 

 ցիանիդի և թիոցիանատի կուտակման հետևանքով 

նյութափոխանակային ացիդոզ: Այս դեպքում կիրառում են 

նատրիումի թիոսուլֆատ, որպես ծծմբի դոնատոր, որն 

արագացնում է թիոցիանատի արտազատումը: Կիրառվում է 

նաև հիդրօքսոկոբալամին, որը ցիանիդի հետ առաջացնում է 

ցիանկոբալամին: Թիոցիանատի կուտակումը դրսևորվում է 

թուլությամբ, պսիխոզով, ջղակծկումներով, 

 մեթհեմոգլոբինեմիա: Կիրառվում է գերճնշման այնպիսի 

իրավիճակների ժամանակ, որոնք պահանջում են անհապաղ 

միջամտություն: 

 

Խառը ազդեցությամբ մկանահակ անոթալայնիչներ 

Hydralazine-մարսողական ճանապարհով կիրառվող 

անոթալայնիչ է:  Հիդրալազինը` 

   նպաստում է NO-ի ձերբազատման, 

  պաշարում է Ca-ական անցուղիները 

  լայնացնում է գերազանցապես զարկերակները,  

  Զ/Ճ-ի կտրուկ իջեցման հետևանքով՝ ռեֆլեկտոր կերպով 

բարձրացնում է սիմպաթիկ նյարդային համակարգի ակտիվու-

թյունը և ուժեղացնում նատրիումի և ջրի հետներծծումը, 

 շատ արագ ացետիլացվում է, կենսամատչելիությունը շատ 

ցածր է, 

 դրա հանդեպ զարգանում է տախիֆիլաքսիա, 
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 կիրառվում է միզամուղների և β-ադրենոպաշարիչների 

հետ: 

 

Կողմնակի ազդեցությունները 

 գլխացավ, գլխապտույտ, 

 սրտխփոց, հաճախասրտություն, 

 գայլախտանման համախտանիշ, որը ներառում էհոդացավ, 

մկանացավ, մաշկային ցան և տենդ, սակայն այս երևույթները չեն 

զուգորդվում երիկամների ախտահարմամբ, 

 ծայրամասային նեյրոպաթիա: 

 

Fenoldopam արյան ճնշման անհապաղ իջեցման համար 

կիրառվող նոր միջոց է: 

Ֆարմակոդինամիկա: Հանդիսանում է դօպամինային D1 

ընկալիչների ուղղակի ագոնիստ: ԸնկՃում է նաև NA 

ձերբազատումը, լայնացնում է երիկամային, պսակային, 

ուղեղային, միջընդերային զարկերակները: Բացի այդ խթանում է 

նաև դիուրեզը, նատրիուրեզը և դրանով իսկ իջեցնում 

զարկերակային ճնշումը:  

Ֆարմակոկինետիկա: Լյարդում շատ արագ մետաբոլիզվում է 

կոնյուգացման ճանապարհով և հեռանում է օրգանիզմից 

մոտավորապես 10 րոպեի ընթացքում: 

Կողմնակի էֆեկտներ: 

 անոթալայնիչներին բնորոշ երկրորդային ռեֆլեկտոր 

բնույթի երևույթներ՝արագասրտություն, 

 բարձրացնում է ներակնային ճնշումը: 
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Արտահայտված անոթալայնիչ ազդեցությամբ օժտված այս 

խմբի դեղերը բերում են հետևյալ հարմարվողական 

ռեակցիաների զարգացմանը`  

 Na-ի արտազատման իջեցում, ՇԱԾ մեծացում, 

զարկերակային ճնշման բարձրացում, 

 ռենինի ձերբազատման մեծացում, անգիոտենզին II 

սինթեզի խթանում, զարկերակային ճնշման բարձրացում, 

 սիմպաթիկ համակարգի խթանում, սրտի հարվածայինև 

րոպեական ծավալի մեծացում, կծկման ուժի մեծացում, երակային 

տարողության իջեցում, ճայրամասային դիմադրության 

բարձրացում, զարկերակային ճնշման բարձրացում: 

Այդ պատճառով դրանց կիրառում են` զուգակցելով 

միզամուղների և β-ադրենոպաշարիչների հետ: 

Միզամուղներ 

Միզամուղներ են համարվում այն դեղերը, որոնք, 

ընտրողաբար ազդելով երիկամների վրա, ընկճում են Na+ 

իոնների և/կամ ջրի հետներծծումը և շատացնում են դիուրեզը 

/միզարտադրությունը/: 

Կախված ազդեցության տեղակայումից և մեխանզիմներից, 

տարբերում են միզամուղների չորս հիմնական խմբեր` 

1. Երիկամների մոտակա ոլորուն խողովակիկների վրա 

ազդողներ` կարբոանհիդրազ ֆերմենտի ընկճողներ – 

Acetazolamide: 

2. Կանթային միզամուղներ – Furosemide, Torasemide, 

Bumetanide, Ethacrynic acid: 
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3. Երիկամների հեռադիր ոլորուն խողովակիկների վրա 

ազդող թիազիդային և ոչ թիազիդային միզամուղներ 

Hydrochlorothyazide, Cyclomethiazide, Clopamide, Indapamide:  

4. Հեռադիր խողովակիկների վերջավորության և հավաքող 

խողովակիկների վրա ազդող (կալիում պահպան) միզամուղներ` 

 Ալդոստերոնի ուղղակի ներհակորդներ – Spironolactone, 

 Ալդոստերոնի անուղղակի ներհակորդներ – Triamterene, 

Amiloride:  

5. Օսմոտիկ միզամուղներ, որոնք ազդում են երիկամների 

խողովակիկների ամբողջ երկայնքով – Mannitol: 

 

Na+, K+, Cl- իոնների և ջրի հետներծծումը երիկամային 

խողովակիկներում 

Երիկամների մոտակա ոլորուն խողովակիկներում տեղի է 

ունենում կծիկում ֆիլտրման ենթարկված` առաջնային 

ֆիլտրատի կազմի մեջ մտնող Na+, K+, Ca2+, Cl- իոնների, 

ֆոսֆատների, միզանյութի, հիդրոկարբոնատների 

(կարբոանհիդրազ ֆերմենտի մասնակցությամբ), գլյուկոզի, 

ամինաթթուների և այլ նյութերի 70% հետներծծումը: Այստեղ 

տեղի է ունենում նաև օսմոտիկ ճնշմանը համարժեք 

քանակությամբ ջրի հետներծծում, այդ իսկ պատճառով 

խողովակային հեղուկը այս հատվածում պահպանում է 

պլազմայի նկատմամբ իր համաօսմոլյառությունը: Այս 

հետներծծումը կոչվում է ջրի և օսմոտիկորեն ակտիվ նյութերի 

օբլիգատ (պարտադիր) հետներծծում, որը կախված չէ օրգանզիմի 

պահանջներից: 
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Հենլեի կանթի վայրէջ հատվածում տեղի է ունենում միայն 

ջրի պասիվ հետներծծում, իսկ Հենլեի կանթի վերել բարակ 

հատվածում, որը նույնպես թափանցելի է միայն ջրի համար, 

տեղի է ունենում ջրի սեկրեցիա: Հենլեի կանթի վերել հաստ 

հատվածը թափանցելի չէ ջրի համար, թափանցելի է Na+ -ական 

իոնների համար: Այստեղ տեղի է ունենում միայն Na+-ական 

իոնների հետներծծումը և խողովակային հեղուկի խտությունը 

նվազում է, տեղի է ունենում վերջինիս նոսրացումը: 

Հեռադիր ոլորուն և հավաքող խողովակիկներում տեղի է 

ունենում Na+ ու Cl- իոնների, ջրի, միզանյութի ֆակուլտատիվ 

հետներծծումը, որի ինտենսիվությունը կախված է օրգանիզմի 

պահանջներից, ընդ որում այդտեղ ջրի և միզանյութի 

հետներծծումը կարգավորվում է հակադիուրետիկ հորմոնի 

մասնակցությամբ, իսկ Na+ իոններինը` ալդոստերոնի 

մասնակցությամբ: 

Հեռադիր խողովակիկներին բնորոշ է նաև կալիումական, 

ջրածնային իոնների սեկրեցիան: 

Միզամուղների մեծամասնությունը ընկճում են Na+, Ca2+, Cl- 

իոնների, հիդրոկարբոնատների ակտիվ հետներծծումը, որը 

զուգորդվում է ջրի պասիվ հետներծծման ընկճմամբ և դիուրեզի 

շատացմամբ: 
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Երիկամների մոտակա ոլորուն խողովակիկների վրա ազդող 

կարբոանհիդրազ ֆերմենտը ընկճողներ 

Դեղամիջոցների այս խմբին է պատկանում Acetazolamide-ը 

(Diacarb): Ինչպես հայտնի է կարբոանհիդրազ ֆերմենտը 

ապահովում է երիկամների մոտակա ոլորուն խողովակիկներում 

նատրիումի հիդրոկարբոնատի հետներծծումը` փոխանակելով 

վերջինիս ջրածնային իոնների հետ, որոնք արտազատվում են 

դեպի երիկամային խողովակիկների լուսանցք: 

Ացետազոլամիդը, ընկճելով ֆերմենտի ակտիվությունը, 

ընկճում է վերոհիշյալ փոխանակումը, որի արդյունքում Na+ 
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իոնները դուրս են բերվում օգանիզմից, իսկ ջրածնային իոնները 

մնում են երիկամների ինտերստիցիալ հյուսվածքում, որն էլ 

կարող է հանգեցնել մետաբոլիկ ացիդոզի զարգացման:  

Ացետազոլամիդը թույլ միզամուղ է, նրա ազդեցությունը 

ուժեղանում է մետաբոլիկ ալկալոզի պայմաններում: Կիրառվում 

է քրոնիկ սրտային անբավարարության դեպքում, երբ այլ խմբի 

միզամուղները արդյունավետ չեն, կամ վերջիններիս 

գերդեղաչափման հետևանքով զարգացել է մետաբոլիկ ալկալոզ: 

 

Կանթային միզամուղներ 

Այս խմբի միզամուղներին են պատկանում` Furosemide, 

Torasemide, Bumetamide, Etacrinic acid:  

Ֆարմակոդինամիկա: Այս դեղերը Հենլեի կանթի վերել հաստ 

հատվածում ընկճում են Na+, Cl--ական իոնների ակտիվ 

հետներծծումը, առաջացնելով ֆիլտրմանը ենթարկված Na+–ական 

իոնների 25-30%-ի հետներծծում: Միաժամանակ օրգանիզմում 

տեղի է ունենում K+ Mg2+-ական իոնների հեռացման ուժեղացում: 

Բացի այդ ֆուրոսեմիդը ուժեղացնում է նաև երիկամների 

արյունամատակարարումը, որը նույնպես նպաստում է դիուրեզի 

շատացմանը: Կարող է բերել հիպերգլիկեմիայի առաջացման:  

Ֆուրոսեմիդը  օժտված է նաև չափավոր հիպոտենզիվ 

ազդեցությամբ:  

Ի տարբերություն ֆուրոսեմիդի էտակրինաթթուն Na+–ական 

իոնների հետներծծումը ընկճում է նաև երիկամների մոտակա 

ոլորուն խողովակիկներում: 

Ֆարմակոկինետիկա: Ն/ե ներմուծման դեպքում ֆուրոսեմիդի 

բուժական էֆեկտը զարգանում է 3-4ր անց և տևում է 1-2 ժ: ներքին 
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ընդունման դեպքում էֆեկտը զարգանում է 20-30 ր անց և տևում է 

3-4 ժ: 60-70%-ով արտազատվում է երիկամների միջոցով: 

Էտակրինաթթվի ն/ե ներմուծման դեպքում ազդեցության 

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

ընդունման դեպքում ավելի ուշ է զարգանում բուժական 

արդյունքը` 60-90 ր, սակայն պահպանվում է ավելի երկար`8 ժ: 

Վերջերս ստեղծվել է նաև էտակրինաթթվի ածանցյալ` 

Indacrinone, որն օժտված է միզամուղ և ուրիկոզուրիկ 

ազդեցություններով: 

Կիրառման ցուցումները 

1. զարկերակային գերճնշում, 

2. թոքի այտուց, 

3. ուղեղի այտուց, 

4. խթանված դիուրեզի ապահովում, 

5. քիմիական տարբեր միացություններով թունավորում, 

6. հիպերկալցիեմիա (միայն ֆուրոսեմիդ, քանի որ այն 

նպաստում է նաև կալցիումական իոնների դուրսբերմանը), 

7. քրոնիկ սրտային անբավարարություն: 

Կողմնակի ազդեցությունները 

Հիպոկալիեմիա, հիպոմագնիեմիա, հիպոկալեմիկ մետա-

բոլիկ ալկալոզ, դիսպեպտիկ երևույթներ, որոշ դեպքերում 

լսողության թուլացում, գլխացավ, գլխապտույտ: 
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Երիկամների հեռադիր ոլորուն խողովակիկների վրա ազդող 

թիազիդային և թիազիդանման (ոչ թիազիդային) միզամուղներ 

Ներկայումս թիազիդային միզամուղներից լայնորոն 

կիրառվում են Hydrochlorthiazide (Dichlothiazide, Hypothiazide), 

Cyclomethiazide, որը դիքլոթիազիդից 50-անգամով ավելի ակտիվ 

է, իսկ ոչ թիազիդային միզմուղներից` Clopamide և Indapamide 

(Arifone): 

Ֆարմակոդինամիկա: Այս խմբի դեղերը հեռակա ոլորուն 

խողովակիկներում ընկճում են ֆոսֆոդիէսթերազ ֆերմենտը, 

շատացնելով մեզի միջոցով Na+, K+ Cl--ական իոնների, 

հիդրոկարբոնատների, ֆոսֆատների և մագնեզիումի հեռացումը: 

Բացի այդ դիքլոթիազիդը ընկճում է նաև երիկամներից 

կալցիումական իոնների հեռացումը և ցածր դեղաչափերի 

պայմաններում կարող է ընկճել նաև մեզի միջոցով միզաթթվի 

արտազատումը: Հիդրոքլորթիազիդը, բարձր դեղաչափերի 

պայմաններում` կարող է նպաստել միզաթթի արտազատմանը:  

Ինդապամիդը օժտված է լրացուցիչ` ուղղակի անոթալայնիչ 

ազդեցությամբ, որը պայմանավորված է անոթների հարթ 

մկաններում կալցիումական իոնների ներթափանցման 

ընկճմամբ: Բացի այդ ընկճում է նաև թրոմբոքսանի սինթեզը և 

նպաստում պրոստացիկլինի արտադրությանը: 

Ի տարբերություն կանթային միզամուղների` թիազիդային և 

թիազիդանման միզամուղների դիուրետիկ ազդեցությունը ավելի 

թույլ է արտահայտված և այն զգալիորեն նվազում է կծիկային 

ֆիլտրման 40 մլ/ր արագության պայմաններում և անհետանում է 

վերջինիս`30 մլ/ր պայմաններում: 
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Ֆարմակոկինետիկա: Կիրառվում են մարսողական 

ճանապարհով, դիքլոթիազիդի դիուրետիկ էֆեկտը զարգանում է 

ընդունումից 30-60 ր անց և տևում է 8-12ժ: Կլոպամիդի 

ազդեցության տևողությունը կազմում է 24 ժ և ավել, իսկ 

ինդապամիդի կիսատրոհման ժամանակը` 18 ժ: Երկու դեղերն էլ 

կիրառվում են օրեկան մեկ անգամ: 

Կիրառման ցուցումները 

Դիքլոթիազիդի կիրառման ցուցումներն են` 

1. զարկերակային գերճնշում. 

2. գլաուկոմա. 

3. ոչ շաքարայի դիաբետ (ազդեցության մեխանիզմն անհայտ է) 

4. հիպերկալցիուրիա. 

5. քրոնիկ սրտային անբավարարություն: 

Կլոպամիդը և ինդապամիդը գերազանցապես կիրառվում են 

զարկերակային գերճնշման դեպքում: 

Կողմնակի ազդեցությունները 

Հիպոկալի- և մագնիեմիա, որի կանխարգելման համար այս 

խմբի դեղերը զուգորդվում են պանանգինի /K-Mg Asparaginate/ 

հետ: 

 

Հեռակա խողովակիկների վերջնական հատվածի և հավաքող 

խողովակիկների վրա ազդող միզամուղներ 

 

Այս խմբի միզամուղները հանդիսանում են կալիում-

պահպան միզամուղներ: Գերազանցապես կիրառվում են 

Spironolactone (Aldactone, Veroshpiron), Triamterene և Amiloride: 
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Ֆարմակոդինամիկա: Տրիամտերենը և ամիլորիդը, 

հանդիսանալով ալդոստերոնի անուղղակի ներհակորդներ, 

երիկամների հավաքող խողովակիկներում պաշարում են Na+-

ական մղանցքները և ընկճում Na+-ական իոնների հետներծծումը: 

Միաժամանակ ընկճվում է նաև K+ -ական իոնների սեկրեցիան, 

որի հետևանքով դիուրեզի շատացման ֆոնի վրա չի զարգանում 

հիպոկալիեմիա: 

Սպիրոնոլակտոնը, լինելով ալդոստերոնի ներհակորդ, 

պաշարում է երիկամների հավաքող խողովակիկների ներբջջային 

տեղակայում ունեցող ալդոստերոնային ընկալիչները և 

շատացնում է օրգանիզմից նատրիումական, քլորային իոնների և 

համապատասխան քանակությամբ ջրի հեռացումը: Նվազում է 

նաև կալիումական իոնների սեկրեցիան:  

Ֆարմակոկինետիկա: Այս խմբի դեղերը կիրառվում են 

մարսողական ճանապարհով: Տրիամտերենի ազդեցության 

տևողությունը կազմում է 6-8 ժ, իսկ ամիլորդինը` 24 ժ: 

Սպիրոնոլակտոնը օրգանիզմում վերափոխվում է ակտիվ 

մետաբոլիտի` կանռենոնի, որի կիսատրոհման ժամանակը 

կազմում է 16 ժ, մինչդեռ սպիրոնոլակտոնի կիսատրոհման 

ժամանակը կազմում է 10 ր: Սպիրոնոլակտոնի միզամուղ 

ազդեցությունը զարգանում է դանդաղ` 2-5 օրվա ընթացքում: 

 

Կիրառման ցուցումները 

Այս խմի դեղերը թույլ միզամուղներ են և հիմնականում 

կիրառվում են այլ խմբի միզամուղների հետ միասին: 

1. քրոնիկ սրտային անբավարարություն, 
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2. հիպոկալիեմիա (պայմանավորված այլ խմբի միզամուղ-

ների կիրառմամբ), 

3. զարկերակային գերճնշում, 

4. տարբեր էթիոլոգիայի այտուցներ (զուգակցված բուժում) 

Կողմնակի ազդեցությունները 

Սպեցիֆիկ կողմնակի ազդեցություններին են պատկանում 

հիպերկալիեմիան, ազոտեմիան, ստորին վերջույթների մկանային 

ջղակծկումները, գինեկոմաստիան (սպիրոնոլակտոն): 

 

Երիկամների խողովակիկների ամբողջ երկայնքով ազդող 

օսմոտիկ միզամուղներ 

Օսմոտիկ միզամուղներին են պատկանում Mannitol, Urea 

(միզանյութը), գլյուկոզի 40%-ոց լուծույթը:  

Ֆարմակոդինամիկա: Այս դեղերի ազդեցության հիմքում 

ընկած է արյան պլազմայում և խողովակային հեղուկում 

օսմոտիկորեն ակտիվ նյութերի խտության բարձրացումը, որի 

արդյունքում այնտեղ տեղի է ունենում օսմոտիկորեն ակտիվ 

նյութերի պարտադիր հետներծծման ընկճում, որին զուգորդում է 

խողովակային հեղուկի քանակության մեծացումը և հեռադիր, 

հավաքող խողովակիկներում ջրի ֆակուլտատիվ հետներծծման 

ընկճումը: Սա կոչվում է օսմոտիկ դիուրեզ: Այս խմբի դեղերը չեն 

ազդում օրգանիզմի թթվահիմնային հավասարակշռության վրա: 

Մանիտոլը ի տարբերություն միզանյութի չի ներթափանցում 

բջջաթաղանթներով և հյուսվածքային պատնեշներով (օր` արյուն-

ուղեղային պատնեշ): 
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Կիրառման ցուցումները: Ուղեղի այտուց, տարբեր քիմիական 

նյութերով թունավորում: Միզանյութը հիմնականում կիրառվում է 

գլաուկոմային ժամանակ` ներակնային ճնշման նվազեցման 

նպատակով: 

Թեմային առնչվող թեստերի օրինակներ 

1.Ստորև նշված բոլոր դրույթները բնորոշ են Sodium Nitroprusside-

ին, ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ` 

ա)որպես կողմնակի ազդեցություն մեթհեմոգլոբինեմիայի 

զարգացում 

բ)ադենիլատցիկլազի անմիջական ակտիվացում 

գ)ազդեցության կարճ տևողություն (մինչև 10ր.) 

դ)և երակների, և զարկերակների լայնացում 

2.Անգիոտենզին փոխակերպող ֆերմենտը ընկճողներին բնորոշ 

են`  

1.միայն արտերիոլների լայնացում  

2.սրտամկանի արյունամատակարարման լավացում  

3.թերկալիումարյունություն  

4.չոր հազ  

ա)բոլորը.  

բ)2,4.  

գ)3,4.  

դ)2,3,4.  

3.Ընտրել դեղ-կողմնակի ազդեցություն ճիշտ համապատաս-

խանությունը`  

1.Sodium Nitroprusside- նյութափոխանակային ացիդոզ  

2.Diazoxide- հիպոգլիկեմիա  
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3.Minoxidil- հիպերտրիխոզ  

4.Fenoldopam- ներականային ճնշման իջեցում  

ա)1,3.  

բ)2,4.  

գ)1,3,4.  

դ)2,3,4.  

4.Ընտրել առաջին սերնդի անգիոտենզին փոխակերպող 

ֆերմենտի ընկճողը` 

ա)Enalapril 

բ)Captopril   

գ)Ramipril 

դ)Lisinopril 

5.Ստորև նշված բոլոր էֆեկտները բնորոշ են Clonidin-ին, 

ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ`  

ա)ձախ փորոքի գերաճի զարգացում 

բ)ծայրամասային դիմադրության անկում 

գ)սրտի կծկման հաճախականության փոքրացում 

դ)ռենինի սինթեզի արգելակում 

6.Կալցիումական մղանցքները պաշարող դեղերի 

հակագերճնշումային ազդեցության բոլոր հնարավոր 

մեխանիզմներին են պատկանում` 

1.թրոմբոցիտների ագրեգացիայի ընկճում 

2.հազվասրտություն  

3.ձախ փորոքի սրտամկանի գերաճի փոքրացում 

4.հակաաթերոսկլերոտիկ ազդեցություն 

ա)բոլորը.  
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բ)1,4.   

գ)1,2,3.    

դ)1,3,4. 

7.Minoxidil-ի բոլոր հնարավոր կիրառման ցուցումներն են` 

1.զարկերակային գերճնշում 

2.տղամարդկանց մոտ մազերի աճի խթանում  

3.հաճախասրտություն 

4.հիպերգլիկեմիայի կանխում 

ա)1,4.   

բ)բոլորը    

գ)1,2.    

դ)1,2,4.    

8.Ստորև նշված բոլոր դրույթները բնորոշ են Telmisartan-ին, 

ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ՝ 

ա)որպես կողմնակի ազդեցություն կարող է առաջացնել 

անգիոնևրոտիկ այտուց 

բ)ընկճում է ծարավը  

գ)կանխում է արագ և դանդաղ սեղմիչ պատասխանը 

դ)ընկճում է բջիջների հիպերտրոֆիան և հիպերպլազիան 

9.Mecamylamine-ի կողմնակի ազդեցություններին են 

պատկանում` 

1.սեռական ֆունկցիայի խանգարում 

2.փորլուծություն  

3.գլաուկոմայի սրացում  

4.օրթոստատիկ կոլապս  

ա)2,4.   
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բ)բոլորը.   

գ)1,2.    

դ)1,3,4. 

10.Ոչ ընտրողական ալֆա-ադրենոպաշարիչների առավել հաճախ 

հանդիպող կողմնակի ազդեցությունն է` 

ա)հիպոգլիկեմիա 

բ)ռեֆլեկտոր հաճախասրտություն  

գ)մետաբոլիկ ացիդոզ 

դ)աթերոգեն ազդեցություն 
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Հակահեղձուկային դեղեր 

Հակահեղձուկային դեղերը կիրառվում են սրտի իշեմիկ 

հիվանդության (սրտի պսակային հիվանդություն) բուժման 

նպատակով: 

Սրտի իշեմիկ հիվանդությունը (ՍԻՀ) բնորոշվում է 

սրտամկանի թթվածնի նկատմամբ պահանջարկի և պսակային 

արյունամատակարարման միջև եղած անհամապատասխանու-

թյամբ: 

Սրտամկանի թթվածնի նկատմամբ պահանջարկը 

պայմանավորող գործոններ են` 

 սրտամկանի կծկողունակությունը, 

 սրտի կծկման հաճախականությունը (ՍԿՀ), 

 սրտամկանի պատի լարվածությունը դիաստոլայի վերջում 

(նախաբեռնվածություն) և վերջինիս առավելագույն լարվա-

ծությունը սիստոլայի ժամանակ (հետբեռնվածություն): 

Պսակային արյունամատակարարումը պայմանավորող գործոն-

ներին են պատկանում` 

1. Պերֆուզիոն ճնշումը՝ ապահովում է պսակային արյունահոսքը, 

իրենից ներկայացնում է աորտայի ճնշման և կորոնար սինուսում 

(ներսրտամկանային ճնշում) ստեղծվող ճնշումների տարբերու-

թյունը: Որքան բարձր է ներսրտամկանային ճնշումը (օր` 

նախաբեռնվածության մեծացում), այնքան ցածր է պերֆուզիոն 

ճնշումը և այնքան վատ է սրտամկանի արյունամատա-

կարարումը: 

2. Պսակային անոթների դիմադրությունը և տրամաչափը, ինչն իր 

հերթին կախված է արտաքին (պսակային անոթների 
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դիմադրության և տրամաչափի պասիվ փոփոխությունների 

բերող), ներքին գործոններից (պսակային անոթների 

դիմադրության և տրամաչափի ակտիվ փոփոխությունների 

հանգեցնող) և արյան մածուցիկությունից: 

2.1. Արտաքին գործոններին է պատկանում այսպես կոչված 

անոթների արտաանոթային սրտամկանային սեղմումը 

(սիստոլայի ժամանակ սրտամկանի կծկմամբ պայմանավորված 

պսակային անոթների սեղմում), որին հատկապես ենթարկվում են 

ինտրամուրալ պսակային անոթները: Այս անոթներում 

արյունամատակարարումը համարյա ամբողջապես դադարում է 

սիստոլայի ժամանակ: Հետևապես, սրտի արյունամատա-

կարարման 67-90%-ը իրականանում է դիաստոլայի ժամանակ, 

երբ սրտամկանը ամբողջապես գտնվում է թուլացած վիճակում: 

Անոթների սիստոլիկ սեղմումից հատկապես տուժում են 

ենթաէնդոկարդիալ անոթները (նկար 1):  
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Նկար 1: Պսակային անոթների արտաանոթային սրտամկանային 

սեղմում 

 

 

2.2. Ներքին գործոններին են պատկանում պսակային անոթների 

տրամաչափի ինքնակարգավորիչ մեխանիզմները (տեղ են 

գտնում pO2-ի և (կամ pCO2-ի փոփոխման դեպքում), նյարդային 

(α-ադրենընկալիչների դրդումը բերում է պսակային անոթների 

սեղման, իսկ β2-ադրենընկալիչների դրդումը` լայնացման) և 

հումորալ գործոնները (օր` պրոստացիկլին և էնդոթելային 

թուլացնող գործոն): 

3. Պսակային անոթների անցանելիությունը (պսակային 

անոթներում աթերոսկլերոտիկ վահանիկների և/կամ թրոմբերի 

առկայություն): 
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Տարբերում են ՍԻՀ հետևյալ ձևերը՝ 

1. Հանկարծակի պսակային մահ 

2. Ստենոկարդիա (կրծքահեղձուկ) 

2.1. Լարման ստենոկարդիա  

2.2. Սպոնտան կամ Պրինցմետալի ստենոկարդիա 

3. Սրտամկանի ինֆարկտ 

4. Հետինֆարկտային կարդիոսկլերոզ 

5. Առիթմիաներ 

6. Սրտային անբավարարություն:  

Լարման ստենոկարդիայի ժամանակ նոպա առաջացնող 

հիմնական գործոնը ֆիզիկական կամ էմոցիոնալ լարվածության 

գագաթնակետին միոկարդի թթվածնի պահանջի բարձրացումն է, 

և քանի որ պսակային անոթները ենթարկված են 

աթերոսկլերոտիկ ախտահարման, նրանք ի վիճակի չեն լայնանալ 

և ապահովել համապատասխան արյունահոսք: 

Սպոնտան ստենոկարդիայի ժամանակ նոպա առաջացնող 

հիմնական գործոնը աթերոսկլերոզով ախտահարված կամ առողջ 

անոթի կծկումն է: 

Այսպիսով կարելի է եզրահանգել, որ ՍԻՀ բուժման 

հիմնական նպատակն է սրտամկանի թթվածնի նկատմամբ 

պահանջարկի և արյունամատակարարման միջև եղած անհավա-

սարակշռության վերականգնումը, որը կարելի է իրականացնել` 

 սրտամկանի արյունամատակարարման բարելավմամբ, 

 սրտի թթվածնի նկատմամբ պահանջարկի նվազեցմամբ, 
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 միաժամանակ սրտամկանի արյունամատակարարման 

բարելավմամբ և սրտի թթվածնի նկատմամբ պահանջարկի 

նվազեցմամբ: 

Ստենոկարդիայի դեղորայքային բուժումը հետապնդում է 

երկու նպատակ՝ 

1. ընդհատել ստենոկարդիայի նոպան 

2. կանխարգելել նոպայի առաջացումը, որը ենթադրում է 

հիվանդների երկարատև բուժում: 

 

Հակահեղձուկային դեղերի դասակարգումը 

1.Սրտի թթվածնապահանջը նվազեցնող և արյունամատա-

կարարումը բարելավող դեղեր` 

• Օրգանական նիտրատներ 

• L-տիպի Ca2+-ական անցուղիները պաշարող դեղեր 

• K+-ական անցուղիները ակտիվացնող դեղեր 

2. Առավելապես սրտի` թթվածնի նկատմամբ պահանջարկը 

նվազեցնող դեղեր` 

• β-ադրենապաշարիչներ 

• բրադիկարդիկ միջոցներ 

3. Գերազանցապես սրտամկանի արյունամատակարարումը 

բարելավող դեղեր` 

• մկանահակ սպազմոլիտիկ միջոցներ, 

• պսակային անոթների կծկումը ռեֆլեկտոր կերպով վերացնող 

դեղեր: 

Դեղեր, որոնք ներառված են ՍԻՀ համալիր բուժման մեջ, բայց 

չեն համարվում հակահեղձուկային դեղեր` 



114 

 

 կարդիոպրոտեկտորներ 

 հակաագրեգանտներ 

 հակամակարդիչներ 

 ֆիբրինոլիտիկ դեղեր 

 հիպոլիպիդեմիկ դեղեր` ստատիններ: 

 

1. Սրտի թթվածնապահանջը նվազեցնող և 

արյունամատակարարումը բարելավող դեղեր 

Օրգանական նիտրատներ 

Նիտրոգլիցերինը առաջին անգամ սինթեզվել է 1846թ Ասքանիո 

Սոբրերոյի կողմից: Նա հայտնաբերել է, որ նիտրոգլիցերինի ցածր 

դեղաչափերի ենթալեզվային կիրառումը առաջացնում է 

գլխացավ: Մեկ տարի անց Կոնստանտին Հերինգը որոշել է 

նիտրոգլիցերինի բուժիչ դեղաչափերը և ստացել է 

նիտրոգլիցերինի դեղահաբերը: 

Ներկայումս կիրառվում են օրգանական նիտրատների երեք 

խումբ`  

1. Nitroglycerin, 

2. իզոսորբիդ երկնիտրատի դեղեր` Isomak, Isodinit, Cardicet, 

3. իզոսորբիդ 5-մոնոնիտրատի դեղեր` Olicard, Monochinkve, 

Mono Rom retard.  

Գործնական տեսանկյունից օրգանական նիտրատները ավելի 

նպատակահարմար է դասակարգել ըստ ազդեցության 

տևողության` 

 կարճատև տևողությամբ (մինչև 1 ժ), 

 միջին տևողությամբ (1 – 6 ժ), 
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 երկարաձգված տևողությամբ (6 – 24 ժ): 

Ֆարմակոդինամիկա 

Նիտրատների հեմոդինամիկ էֆեկտները նման են 

էնդոթելային անոթալայնիչ գործոն NO-ի ազդեցությանը: 

Զարկերակների և երակների էնդոթելում NO-ն առաջանում է L-

արգինինի նյութափոխանակության ընթացքում` NO-սինթետազի 

մասնակցությամբ: 

Հայտնի են NO-սինթետազի երկու տարրատեսակներ՝ 

կառուցվածքային (կոնստիտուտիվ, էնդոթելային) և խթանվող: 

Կառուցվածքային տարրատեսակը էնդոթելային Ca2+-կալմա-

դուլին-կախյալ ֆերմենտ է, որն առկա է նաև թրոմբոցիտներում, 

նեյրոններում, բնորոշվում է ցածր ակտիվությամբ: 

NO-սինթետազի խթանվող տարրատեսակը առաջանում է 

իմունածին և նախաբորոբոքային գործոնների ազդեցությամբ 

(գամմա-ինտերֆերոն, ինտերլեյկին-1): 

Նորմալ պայմաններում, զարկերակներում NO ավելի շատ է 

առաջանում, քան երակներում, սակայն երակների 

գուանիլատցիկլազը շատ ավելի զգայուն է NO-ի նկատմամբ: 

 Նիտրատների ազդեցության բջջային մեխանիզմը:  

Նիտրատները էնդոթելի գլյուտաթիոն-S-տրանսֆերազի 

սուլֆհիդրիլ խմբերի մասնակցությամբ վերականգնվում են 

նիտրիտային ձևի, որից հետո մի շարք ռեակցիաների 

արդյունքում անջատվում է ռեակտիվ, ազատ ռադիկալ NO-ն: 

Լինելով լիպոֆիլ միացություն, NO-ն արագ ներթափանցում է 

հարթ մկաններ, որտեղ ակտիվացնում է ցիտոպլազմատիկ 

գուանիլատցիկլազը: Արդյունքում շատանում է ցԳՄՖ-ի քանա-
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կությունը: ցԳՄՖ-ն, հատուկ պրոտեինկինազների ակտիվացման 

միջոցով, հանգեցնում է միոզինի թեթև շղթաների դեֆոս-

ֆորիլացման` կանխելով ակտոմիոզինային փոխազդեցության 

առաջացումը: Արդյունքում, հարթ մկանները թուլանում են: Բացի 

այդ, ցԳՄՖ-ի բարձրացած քանակությունը կարող է սահմանափա-

կել դեպի բջիջ Ca2+ իոնների ներթափանցումը: Անոթալայնիչ 

ազդեցությունից բացի, NO-ն խթանում է նաև պրոստացիկլինի և 

PgE-ի սինթեզը, որոնք նույնպես օժտված են անոթալայնիչ և 

հակաագրեգանտային հատկություններով: Հարկ է նշել, որ NO-ի 

կիսատրոհման ժամանակը կարճ է և կազմում է 6-30 վ: 

Օրգանական նիտրատների համակարգային էֆեկտները 

Սրտանոթային համակարգ 

Նիտրատների հակահեղձուկային ազդեցության մեխանիզմ-

ներին են պատկանում` 

1. Նախաբեռնվածության իջեցում: Ցածր թերապևտիկ 

դեղաչափերի պայմաններում նիտրատները առավելապես 

լայնացնում են երակները: Երակների լայնացումը 

հանգեցնում է նրանց տարողունակության մեծացման, որն էլ 

բերում է դեպի սիրտ արյան հետադարձ հոսքի նվազման: 

Արդյունքում, նվազում է սրտի նախաբեռնվածությունը և 

փորոքների վերջնական դիաստոլիկ ճնշումը և սրտի 

կծկման ուժը, ինչն էլ նպաստում է պատի լարվածության և, 

հետևապես, սրտի` թթվածնի նկատմամբ պահանջի 

նվազմանը: Բացի այդ, վերջնական դիաստոլիկ ճնշման 

իջեցման արդյունքում, բարելավվում է ենթաէնդոկարդիալ 

հատվածի արյունամատակարարումը:  
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2. Հետբեռնվածության նվազեցում: Միջին թերապևտիկ դեղա-

չափերի պայմաններում նիտրատները լայնացնում են զարկ-

երակիկները` հանգեցնելով ընդհանուր ծայրամասային 

դիմադրության (հետբեռնվածության) նվազման: Առավելա-

պես նվազում է սիստոլիկ զարկերակային ճնշումը, ինչը 

նույնպես նպաստում է սրտի կծկման ուժի և, հետևապես, 

սրտի` թթվածնի նկատմամբ պահանջի նվազմանը: 

3. Պսակային անոթների լայնացում: Սրտամկանի իշեմիայի 

պայմաններում զարգացող ացիդոզը բերում է պսակային 

անոթների կոմպենսատոր լայնացման, մինչդեռ 

աթերոսկլերոզով ախտահարված պսակային անոթները 

ունակ չեն լայնացման: Նիտրատները գերազանցապես 

լայնացնում են էպիկարդի խոշոր պսակային անոթները, որի 

արդյունքում միջին աստիճանի աթերոսկլերոզով վնասված 

անոթներում արյան շիթը հաղթահարում է նեղացած 

հատվածը, հասնելով սրտամկանի իշեմիկ հատվածին՝ 

բարելավում արյունամատակարարումը: Բացի այդ, 

նիտրատները ունակ են վերացնելու պսակային անոթներ 

սպազմը, հետևապես արդյունավետ են նաև վազոսպաստիկ 

ստենոկարդիայի բուժման համար (նկար 2):  
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Նկար 2: Օրգանական նիտրատների ազդեցությունը պսակային 

արյունահոսքի վրա 

 

4. Պսակային կոլլատերալ արյունամատակարարման 

բարելավում` ինչպես ուղղակի, այնպես էլ անուղղակի 

մեխանիզմներով: Նիտրատները, անմիջականորոն լայնաց-

նում են ֆունկցիոնալ կոլլատերալ անոթները` շատացնելով 

գործող կոլլատերալների քանակությունը: Բացի այդ, սրտի 

ներփորոքային ճնշման և ծավալի նվազման, հետևապես 

սրտամկանի պատի լարվածության իջեցմամբ միջնորդա-

վորված` անուղղակի կերպով նվազեցնում են կոլլատերալ 

անոթների վրա ընկնող արտաքին ճնշումը: 

5. Հակաագրեգանտային ազդեցություն: Նիտրատները, 

բարձրացնելով թրոմբոցիտներում ցԳՄՖ-ի քանակությունը, 

ընկճում են թրոմբոցիտների ագրեգացիան` կանխելով 

պսակային անոթների լուսանցքում թրոմբագոյացումը: 
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Հարթ մկաններ 

Օրգանական նիտրատները թուլացնում են բրոնխների, 

կերակրափողի, լեղուղիների, լեղապարկի, Օդիի սեղմանի, 

միզուկի հարթ մկանները, ինչպես նաև արգանդը:  

Ֆարմակոկինետիկա 

Օրգանական նիտրատները հիմնականում տարբերվում են 

միմյանցից ըստ իրենց ֆարմակոկինետիկ ցուցանիշների: 

Նիտրոգլիցերինի դեղաձևեր:  

Nitroglycerin-ը և դրա դեպո դեղերը (սուստակ ֆորտե, 

նիտրոնգ ֆորտե) ներքին կիրառման պարագայում ունեն թույլ 

հակահեղձուկային ազդեցություն: Դա պայմանավորված է 

նրանով, որ նիտրոգլիցերինը, լինելով լիպոֆիլ միացություն, 

ներքին ընդունման դեպքում ամբողջապես և արագ ներծծվում է և 

լյարդի նիտրատռեդուկտազ ֆերմենտի մասնակցությամբ 80-90%-

ով չեզոքանում է:  

Այդ իսկ պատճառով նիտրոգլիցերինի դեղահատերը 

հիմնականում կիրառվում են ենթալեզվային ճանապարհով` 

ստենոկարդիայի նոպաների վերացման նպատակով: Այս 

պարագայում կիսատրոհման ժամանակը կազմում է 1-3ր, իսկ 

ազդեցության տևողությունը` 15-20ր:  

Նիտրոգլիցերինի դեպո դեղաձևերը ունեն ավելի մեծ կենսա-

մատչելիություն և ազդեցության տևողություն (մինչև 6 ժամ): 

Ներկայումս առկա են նաև նիտրոգլիցերինի այլ դեղաձևեր` 

թշային պոլիմերային թիթեղներ (որոնք դրվում են վերին ծնոտի 

լնդային մակերեսին), ցողացիրներ (սփրեյ), քսուքներ, 

սպեղանիներ, որոնք ունեն ազդեցության ավելի մեծ տևողություն 
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և կարող են օգտագործվել ստենոկարդիայի նոպաների կանխման 

նպատակով: 

Նիտրոգլիցերինը կիրառվում է նաև ն/ե ճանապարհով:  

Իզոսորբիդ երկնիտրատի դեղաձևերը ` Isomak, Isodinit, 

Cardicet ունեն լայն կիրառում: Ներքին ընդունման դեպքում 

ամբողջապես ներծծվում են, բայց կենսամատչելիությունը 

կազմում է 10-20%: Կենսաձևափոխումը իրականանում է 

լյարդում, որի արդյունքում առաջանում է իզոսորբիդ-5-

մոնոնիտրատը, որի կենսամատչելիությունը կազմում է 90% և 

իզոսորբիդ-2-մոնոնիտրատը, որն վերջինիս համեմատ ավելի քիչ 

ակտիվ է: Իզոսորբիդ երկնիտրատի տարբեր դեղապատրաստուկ-

ների ազդեցության տևողությունը տատանվում է 3-6 ժամ: 

Ներկայումս առկա են իզոսորբիդ երկնիտրատի դանդաղ 

ձերբազատվող և ավելի երակարատև ազդող` ռետարդ 

դեղաձևերը` Isomak retard, Cardicet retard: 

Իզոսորբիդ-5-մոնոնիտրատի դեղաձևերը` Olicard, 

 Monochinkve, Mono Rom retard հանդիսանում են ՍԻՀ բուժման 

ամենաարդյունավետ միջոցները, քանի որ իզոսորբիդ-5-

մոնոնիտրատը չի կենսաձևափոխվում լյարդում, հետևապես 

օժտված է բարձր կենսամատչելիությամբ (90%) և ազդեցության 

երկար տևողությամբ (մինչև 24ժ):  

Կողմնակի էֆեկտները 

1. Գլխացավ` պայմանավորված գլխուղեղի երակների 

լայնացմամբ, թափանցելիության մեծացմամբ և 

ներգանգային ճնշման բարձրացմամբ: Այս կողմնակի 

ազդեցությունը կարելի է թեթևացնել վալիդոլի, կոֆեինի և 
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ցավազերծիչների կիրառմամբ: Գլխացավի նկատմամբ 

զարգանում է ընտելացում: 

2. Հաճախասրտություն, որը առաջանում է որպես 

կոմպենսատոր ռեակցիա ԶՃ իջեցման նկատմամբ, 

դեղաչափ-կախյալ է: Արտահայտված հաճախասրտության 

դեպքում ստենոկարդիայի գրոհը կարող է կրկնվել և/կամ 

վատթարանալ /մեծանում է սրտամկանի պահանջը 

թթվածնի հանդեպ/: 

3. Օրթոստատիկ թերճնշում, հաճախակի զարգանում է 

նիտրատների ուղղահայաց դիրքում կիրառման պարա-

գայում: 

4. Նիտրատների նկատմամբ պարադոքսալ պատասխան, որն 

արտահայտվում է կրծքային հեղձուկի գրոհների հաճախաց-

մամբ, սրտամկանի իշեմիայի խորացմամբ: 

5. Դեղորայքային կախյալություն: 

6. Հանման համախտանիշ: Նիտրատներով բուժման 

հանկարծակի դադարեցումը կարող է հանգեցնել ՍԻՀ 

ընթացքի վատթարացման՝ ընդհուպ մինչև սրտամկանի 

սուր ինֆարկտի զարգացում: Երկարատև ազդեցության 

նիտրատները և իզոսորբիդ-5-մոնոնիտրատի պրեպարատ-

ները առավել հազվադեպ են առաջացնում հանման 

համախտանիշ: 

7. Ընտելացում (խաչաձև): Նիտրատների կանոնավոր 

ընդունման դեպքում զարգանում է ընտելացում: Առավել 

հաճախ ընտելացում առաջանում է կարճատև և միջին 

ազդեցության նիտրատների կիրառումից: Եթե ընտելացման 



122 

 

զարգացման պայմաններում նիտրատների կիրառումը 

դադարեցվում է, վերջիններիս կլինիկական արդյունավե-

տությունը կարող է վերականգնվել 3-5 օրվա ընթացքում: 

Խաչաձև ընտելացում զարգանում է օրգանական նիտրատ-

ների բոլոր տարրատեսակների նկատմամբ: Իզոսորբիդ-5-

մոնոնիտրատի նկատմամբ ընտելացումը զարգանում է 

ավելի դանդաղ:  

Նիտրատների նկատմամբ ընտելացումը կարող է զարգանալ 

բջջային և համակարգային մակարդակներով:  

Բջջային մակարդակով ընտելացման զարգացման հիմնական 

մեխանիզմներն են՝  

 էնդոթելում վերականգնված գլյուտաթիոնի քանակու-

թյան նվազում, քանի որ NO2-ից NO խմբի առաջացման 

ընթացքում տեղի է ունենում գլյուտաթիոնի սուլֆհիդրիլ 

խմբերի օքսիդացում` դիսուլֆիդային խմբերի առաջաց-

մամբ: Ընտելացման այս տեսակը կոչվում է «իսկական 

անոթային» ընտելացում,  

 ֆոսֆոդիէսթերազի ակտիվացում և ցԳՄՖ քայքայման 

արագացումը: 

Համակարգային մակարդակով ընտելացման զարգացման 

մեխանիզմներին են պատկանում` 

 սիմպաթիկ նյարդային համակարգի ռեֆլեկտոր ակտիվացում 

և անոթասեղմիչ միջնորդանյութերի քանակության շատա-

ցում (կատեխոլամիններ, անգիոտենզին II), 

 երիկամների արյունամատակարարման վատթարացում, որը 

հանգեցնում է շրջանառող արյան ծավալի մեծացման: 
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Նիտրատների նկատմամբ ընտելացումից խուսափելու 

նպատակով պետք է կատարել նիտրատների ճիշտ դեղաչափում` 

օրվա ընթացքում երկու դեղաչափերի միջև պետք է լինի առնվազն 

10-12ժամ տևողությամբ ընդմիջում և պետք է զուգահեռաբար 

նշանակվեն սուլֆիհիդրիլ խմբերի դոնատորներ` N-

ացետիլցիստեին, մեթիոնին, սուլֆհիդրիլ խումբ պարունակող 

ԱՓՖ-ընկճողներ (օր՝ կապտոպրիլ, պերինդոպրիլ): 

Կիրառման ցուցումները 

1. Կրծքային հեղձուկ  

2. Քրոնիկ սրտային անբավարարություն, սուր ձախ փորոքային 

անբավարարություն` զարկերակային թերճնշման բացա-

կայության պայմաններում 

3. Ձախ փորոքի սուր ինֆարկտ, եթե չկա ճնշման զգալի 

անկում, գերադասությունը տրվում է նիտրոգլիցերինի ն/ե 

ներմուծմանը 

4. Սրտի վիրահատական միջամտություններ, օր` պսակային 

անոթների պլաստիկա 

5. Լեղային խիթ 

6. Կերակրափողի սպազմ, նույնիսկ նիտրոգլիցերինի ե/լ 

կիրառումը կարող է թեթևացնել ցավը: 

Նիտրատներով բուժման արդյունավետության ցուցանիշներն 

են՝ թեթև գլխացավը, սրտի կծկման հաճախականության 7-10 

զարկով ավելացումը, սիստոլիկ զարկերակային ճնշման 10-

15%-ով իջեցումը, կրծքային հեղձուկի գրոհների 

հաճախականության և տևողության փոքրացումը, ֆիզիկական 

ծանրաբեռնվածության նկատմամբ տանելիության լավացումը:  
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Molsidomin (Sidnopharm) 

Մոլսիդոմինը հանդիսանում է սիդնոնիմինի ածանցյալ:  

Ֆարմակոդինամիկա: Մոլսիդոմինի մոլեկուլը պարունակում է 

NO-ի ֆունկցիոնալ ակտիվ խումբ: Հեմոդինամիկ էֆեկտները 

համանման են նիտրատների էֆեկտներին: 

Ֆարմակոկինետիկա: Կիրառվում է մարսողական (ազդեցության 

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

Կիրառման ցուցումները: 

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

կանխում, 

2. քրոնիկ սրտային անաբավարարություն, 

3. արյան փոքր շրջանառությունում գերճնշման առկայություն, 

Կողմնակի էֆեկտները: Նիտրատների համեմատ առավել 

մեղմ արտահայտված գլխացավ և զարկերակային թերճնշում: 

Ընտելացումը բնորոշ չէ: 

Կալցիումական անցուղիների պաշարիչներ 

Հակահեղձուկային ազդեցությամբ օժտված կալցիումական 

անցուղիների պաշարիչները պաշարում են Lm տիպի 

պոտենցիալ-կախյալ կալցիումական անցուղիները, որոնք 

գտնվում են սրտում, զարկերակիկների և խոշոր զարկերակների 

հարթ մկաններում: 

Կալցիումական անցուղիների պաշարիչների (ԿԱՊ) 

հակահեղձուկային ազդեցության մեխանիզմներն են ` 

1. սրտի` թթվածնի նկատմամբ պահանջի նվազեցում, որը 

պայմանավորված է կծկման ուժի և հաճախականության 

իջեցումով (ֆենիլալկիլամինային և բենզոտիազեպինային 
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շարքի ԿԱՊ), նախաբեռնվածության (միայն նիֆեդիպին) և 

հետբեռնվածության նվազեցումով (բոլոր խմբերը),  

2. սրտի արյունամատակարարման բարելավումը, որի 

հիմքում ընկած են պսակային անոթների լայնացումը, 

դրանց սպազմի վերացումը և կոլատերալ անոթների 

ֆունկցիայի բարելավումը, 

3. կարդիոպրոտեկտիվ ազդեցությունը, քանի որ նվազում է 

կալցիումական իոնների ակտիվացնող ազդեցությունը 

լիզոսոմալ պրոտեոլիտիկ ֆերմենտների և ԱԵՖ-ազի վրա, 

4. հակաագրեգանտային և հակաաթերոսկլերոտիկ ազդեցու-

թյունը: Հակաագրեգանտային ազդեցությունը ի հայտ է 

գալիս ԿԱՊ միայն բարձր դեղաչափերի կիրառման 

դեպքում: Թրոմբոցիտներում վերապամիլը և դիլտիազեմը 

խախտում են կալցիումական իոնների կինետիկան, 

պաշարում են ֆոսֆոդիէսթերազը, ինչպես նաև թրոմբոքսան 

A2 առաջացումը: Անոթների էնդոթելում խթանում են 

պրոստացիկլինի արտադրությունը,իսկ նիֆեդիպինը 

թրոմբոցիտներում ընկճում է նաև ֆոսֆոլիպազ A2-ը` 

խախտելով արախիդոնաթթվի ձերբազատումը, հանդիսա-

նում է նաև թոմբոքսանային ընկալիչների ներհակորդ: ԿԱՊ 

հակաաթերոսկլերոտիկ ազդեցությունը պայմանավորված է 

մակրոֆագերում խոլեստերինի կուտակման արգելակմամբ, 

լիպիդների պերօքսիդացման ընկճմամբ և բարձր խտության 

լիպոպրոտեինների սինթեզի խթանմամբ: Հակա-

աթերոսկլերոտիկ ազդեցությամբ հատկապես օժտված են 

Amlodipine,Isradipine և Lacidipine: 
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Կողմնակի էֆեկտները /տես ՀԳՃԴ բաժինը/ 

Դիհիդրոպիրիդինի ածանցյալները, հատկապես կարճատև 

ազդեցության նիֆեդիպինը, առաջացնում են զարկերակային 

ճնշման կտրուկ անկում, որը կարող է ավելի խորացնել 

սրտամկանի իշեմիան, հատկապես այն հիվանդների մոտ, որոնք 

ունեն պսակային անոթների արտահայտված աթերոսկլերոտիկ 

ախտահարում: Այս պարագայում կարող է զարգանալ «պսակային 

անոթների թալանման» համախտանիշը (նկար 3), որի պատճառն 

է սրտամկանի ոչ իշեմիզացված հատվածները մատակարարող 

առողջ պսակային անոթների լայնացումը, մինչդեռ իշեմիկ 

հատվածի արյունամատակարարումը ավելի է վատթարանում, 

քանի որ ԿԱՊ ազդեցությամբ աթերոսկլերոզով ախտահարված 

անոթները ունակ չեն լայնանալու: Թալանման համախտանիշի 

զարգացումից բացի, նիֆեդիպինը, կտրուկ կերպով իջեցնելով 

զարկերակային ճնշումը, անուղղակի կերպով բարձրացնում է 

սիմպաթիկ նյարդային համակարգի տոնուսը` հանգեցնելով 

հաճախասրտության զարգացման: Հաճախասրտությունը իր 

հերթին բարձրացնում է սրտամկանի թթվածնի նկատմաբ 

պահանջը, որն ավելի է խորացնում իշեմիան: 

 

 

 

 

Նկար 3: Թալանման համախտանիշ 
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Կալցիումական անցուղիների պաշարիչների կիրառման 

ցուցումները 

1. Վազոսպաստիկ ստենոկարդիա: Ցանկալի է կիրառել 

երկարատև ազդեցության դեղեր, քանի որ վազոսպաստիկ 

ստենոկարդիայի նոպաները ավելի հաճախ զարգանում են 

գիշերային ժամերին կամ առավոտյան: 

2. Կայուն լարվածության կրծքային հեղձուկ: 

3. Անկայուն կրծքային հեղձուկ, այս դեպում 

դիհիդրոպիրիդինային շարքի ԿԱՊ ցանկալի է զուգորդել β-

ադրենապաշարիչների հետ: Այս պարագայում նիֆեդիպինի 

կաճատև ազդեցությամբ դեղաձևերի կիրառումը ցանկալի 

չէ՝ հնարավոր «թալանման համախտանիշի» զարգացման 

պատճառով: 

ÜÇïñ³ïÝ»ñ 

ÜáñÙ³É 
½³ñÏ»ñ³ÏÇÏÝ»ñ 

Æß»ÙÇ³ Ù³Ï³Íí³Í 
½³ñÏ»ñ³ÏÇÏÝ»ñÇ 

É³ÛÝ³óáõÙ 

Â³É³ÝÙ³Ý 
Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß 
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4. Երկրորդային թոքային հիպերտենզիա, հատկապես 

արդյունավետ է նիֆեդիպինը: 

5. Սրտամկանի սուր ինֆարկտ (բացառությամբ նիֆեդիպինի): 

6. Ռեյնոյի համախտանիշ (նիֆեդիպին): 

 

Կալիումական անցուղիները ակտիվացնող դեղեր 

Կալիումական անցուղիները ակտիվացնողներ են Nicorandil, 

Pinacidil, Cromocalim:  

Ֆարմակոդինամիկա:  

Այս դեղերը ակտիվացնում են ԱԵՖ-կախյալ կալիումական 

անցուղիները, ինչի հետևանքով տեղի է ունենում բջջից 

կալիումական իոնների արտահոսք և սրտի հաղորդչական 

համակարգի, սրտամկանի և անոթների հարթ մկանային 

բջիջների գերբևեռացում: Գերբևեռացումը զուգորդվում է 

պոտենցիալ-կախյալ կալցիումական անցուղիների փակմամբ և 

դեպի բջիջ կալցիումական իոնների ներթափանցման նվազմամբ: 

Կալիումական անցուղիները ակտիվացնող դեղերի 

հակահեղձուկային ազդեցության մեխանիզմներն են ` 

 պսակային զարկերակների լայնացումը և պսակային 

արյունամատակարարման բարելավումը, 

 ծայրամասային զարկերակների և երակների լանացումը, 

նախա- և հետբեռնվածության նվազումը, 

 նիկորանդիլը, հանդիսանալով նաև NO-ի դոնատոր, առավել 

արտահայտված կերպով է լայնացնում երակները և 

զարկերակիկները (ցԳՄՖ-շատացում): Նիկորանդիլը 

լայնացնում է ինչպես էպիկարդիալ, այնպես էլ խորը 
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դիմադրողունակ պսակային անոթները, ընկճում է 

թրոմբոցիտների ագրեգացիան:  

Ֆարմակոկինետիկա: Նիկորանդիլը կարելի է օգտագործել ե/լ և 

ներքին ընդունման ձևով: Ե/լ ընդունման դեպքում հեմոդինամիկ 

ազդեցությունը ի հայտ է գալիս 30ր անց: Կիսատրոհման 

ժամանակը կազմում է մեկ ժամ: 

Կողմնակի ազդեցությունները: Գլխացավ, գլխապտույտ, 

թերճնշում, սրտխփոց, արագասրտություն, որոշ 

ռիթմաշեղումների խորացում, դիսպեպտիկ երևույթներ: 

Կիրառման ցուցումները: Կրծքային հեղձուկ, զարկերակային 

գերճնշում: 

 

3. Առավելապես սրտի թթվածնի նկատմամբ  

պահանջը իջեցնող դեղեր β-ադրենապաշարիչներ 

ՍԻՀ բուժման համար β-ադրենապաշարիչները գրավում են 

կարևոր տեղ, քանի որ արդյունավետորեն իջեցնում են կրծքային 

հեղձուկի գրոհների հաճախականությունը, բարձրացնում են 

հիվանդների ֆիզիկական լարվածության նկատմամբ 

կայունությունը (տանելիությունը), ինչպես նաև իջեցնում են 

հիվանդների պահանջը նիտրատների նկատմամբ: 

β-ադրենապաշարիչների հակահեղձուկային ազդեցության 

մեխանիզմներին են պատկանում` 

1. սրտի կծկման հաճախականության նվազեցում ինչպես 

հանգստի, այնպես էլ ֆիզիկական ակտիվության ժամանակ, 

2. դիաստոլայի երկարում և սրտամկանի արյունա-

մատակարարման ժամանակի երկարում, 
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3. սրտի կծկման ուժի նվազեցում, 

4. ռենինի սինթեզի ընկճում, որը հանգեցնում է ծայրամասային 

անոթների տոնուսի, հետևապես` հետբեռնվածության 

նվազման, 

5. զարկերակային ճնշման նվազեցում (հետբեռնվածության 

նվազում) 

6. ճարպային հյուսվածքում լիպոլիզի ընկճում, ինչը 

սրտամկանում հանգեցնում է ազատ ճարպաթթուների 

օքսիդացման ընկճման, իսկ այս պրոցեսը պահանջում է 

ավելի շատ թթվածին, քան գլյուկոզի օքսիդացումը: 

Սրտամկանի իշեմիզացված հատվածներում β-ադրենա-

պաշարիչները բարելավում են արյունամատակարարումը, քանի 

որ իշեմիզացված հատվածներում պսակային անոթները գտնվում 

են պարալիտիկ լայնացած վիճակում (CO2-ի և H+ իոնների, 

ադենոզինի բաձր խտության պատճառով): Սրտամկանի առողջ 

հատվածներում պսակային անոթների սեղմումը (ոչ սելեկտիվ β-

ադրենապաշարիչներ), նպաստում է պսակային արյունահոսքի 

հակառակ վերաբաշխմանը` լայնացած անոթներով դեպի իշեմիկ 

հատված (նկար 3): 

Կողմնակի էֆեկտները (տես ՀԳՃԴ, ԻՆՀ բաժինները) 

1.Ոչ սելեկտիվ β-ադրենապաշարիչները, պաշարելով 

պսակային անոթների β2-ադրենընկալիչները, կարող են 

վատթարացնել վազոսպաստիկ ստենոկարդիայի ընթացքը: 

2.β-ադրենապաշարիչները, բարձրացնելով սրտի վերջնական 

դիաստոլիկ ծավալը և երկարացնելով արտամղման 

ժամանակը, կարող են մեծացնել թթվածնի նկատմամբ 
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պահանջը, հետևապես խորացնել կրծքային հեղձուկի 

ընթացքը: Այդ իսկ պատճառով ՍԻՀ բուժման ժամանակ 

ցանկալի է β-ադրենոպաշարիչների զուգակցված կիրառումը 

այլ հակաանգինալ միջոցների, օր` նիտրատների կամ ԿԱՊ–ի 

հետ: 

ՍԻՀ ժամանակ β-ադրենապաշարիչների նշանակման ցուցումները 

1. Կայուն լարվածության ստենոկարդիա 

2. Անկայուն ստենոկարդիա (համակցված բուժում` այլ 

հակահեղձուկային դեղերի հետ) 

3. Սրտամկանի սուր ինֆարկտ, եթե բացակայում են սրտային 

անբավարարությանը բնորոշ ախտանշանները 

(համակցված բուժում) 

4. Հետինֆարկտային կարդիոսկլերոզ: 

Վազոսպաստիկ ստենոկարդիայի դեպքում β-ադրենա-

պաշարիչների կիրառումը հակացուցված է: 

 

Բրադիկարդիկ միջոցներ 

Այս խմբին են պատկանում` Alinidin, Falipamil և 

համեմատաբար նոր պրեպարատ` Ivabradin (Coraxan): 

Ivabradin (Coraxan) 

Ֆարմակոդինամիկա: Իվաբրադինի բրադիկարդիկ 

ազդեցությունը պայմանավորված է սինուսային հանգույցում Na+-

K+-ան խառը հոսքի ընկճմամբ (այսպես կոչված If հոսքի 

պաշարում, որն ապահովող անցուղիները կոչվում են "հրաշք" 

անցուղիներ, ակտիվանում են ԳՊ-ի գերբևեռացման փուլում): 

Բաց "հրաշք" անցուղիներով իվաբրադինը ներթափանցում է ներս 
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և պաշարում անցուղիները, որն արտահայտվում է դանդաղ 

դիաստոլիկ ապաբևեռացման դանդաղեցմամբ, սինուսային 

հանգույցի ավտոմատիզմի ընկճմամբ և հազվասրտության 

առաջացմամբ: Արդյունքում երկարում է դիաստոլան, ինչը 

հանգեցնում է սրտի (հատկապես ենթաէնդոկարդիալ հատված-

ների) արյունամատակարարման ժամանակի երկարացման: 

Բացի այդ, հազվասրտությունն ինքնին բերում է սրտի թթվածնի 

նկատմամբ պահանջի նվազման: Իվաբրադինը պսակային 

անոթների վրա չունի անմիջական ազդեցություն: Սրտի 

կծկողական և հաղորդչական ֆունկցիայի վրա ազդեցությունը 

նույնպես բացակայում է: Չի պաշարում β-ադրենընկալիչները և 

կալցիումական անցուղիները: 

Նշանակման ցուցումներն են՝ ՍԻՀ բոլոր տարրատեսակները 

և քրոնիկ սրտային անբավարարությունը:  

Կողմնակի ազդեցություններից են տեսողության անցողիկ 

խափանումները: Չի առաջացնում հանման համախտանիշ: 

 

3. Գերազանցապես սրտամկանի 

թթվածնամատակարարումը բարելավող դեղեր 

 

Պսակային մկանահակ անոթալայնիչ դեղեր 

Այս խմբին է պատկանում Dipiridamol-ը (Curantil): 

Ազդեցության հիմքում ընկած է ադենոզինի հետզավթման և 

ադենոզինդեզամինազ ֆերմենտի ընկճումը: Արդյունքում, 

սրտամկանում շատանում է ադենոզինի քանակությունը, որն էլ 

օժտված է հզոր անոթալայնիչ ազդեցությամբ (գերազանցապես 
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լայնանում են սրտի դիմադրողունակ անոթները): Ընկճվում է նաև 

թրոմբոցիտների ագրեգացիան: 

Հարկ է նշել, որ պսակային անոթների աթերոսկլերոտիկ 

բնույթի ախտահարման ժամանակ դիպիրիդամոլը այլ 

հակահեղձուկային դեղերի համեմատությամբ առավել հաճախ է 

վատթարացնում իշեմիայի ենթարկված օջախի արյունա-

մատակարարումը (թալանման համախտանիշ, նկար 3): 

 

Պսակային անոթների սպազմը ռեֆլեկտոր  

ճանապարհով վերացնող դեղեր 

Validol: Մենթոլի 25-30% լուծույթն է իզովալերիանաթթվի 

մեթիլային եթերում: Որպես հակահեղձուկային միջոց 

արդյունավետությունը ցածր է: Հիմնականում կիրառվում է 

ստենոկարդիայի վաղ փուլերում` թեթև աստիճանի գրոհների 

հանման նպատակով: Ստենոկարդիայի գրոհների դեպքում 

վալիդոլի մի քանի կաթիլ կաթեցնում են շաքարի վրա և կիրառում 

ե/լ կամ ուղղակի օգտագործում են վալիդոլի ենթալեզվային 

հաբերը և պարկուճները: Բերանի լորձաթաղանթի ընկալիչների 

գրգռման միջոցով, ռեֆլեկտոր կերպով թուլացնում է պսակային 

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

վալիդոլը պետք է փոխարինել նիտրոգլիցերինի ենթալեզվային 

դեղահատով: 

 

 

Կարդիոպրոտեկտիվ միջոցներ 

Trimetazidine (Preductal) բարելավում է կարդիոմիոցիտների 

էներգետիկ բալանսը` առանց հեմոդինամիկայի վրա էական 
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ազդեցության: Տրիմետազիդինը իշեմիայի պայմաններում 

կանխում է կարդիոմիոցիտներում ԱԵՖ-ի անբավարարության 

զարգացումը, քանի որ ընկճում է 3-կետոացիլ CoA թիոլազ 

ֆերմենտը, որի արդյունքում ընկճվում է ճարպաթթուների բետա-

օքսիդացումը: Այս ամենը հանգեցնում է գլյուկոզի օքսիդացման 

ակտիվացմանը, ինչն էլ պահանջում է ավելի քիչ թթվածին: Ուստի 

էներգագոյացումը ընթանում է թթվածնի համեմատաբար քիչ 

ծախսով, քանի որ ճարպաթթուների օքսիդացման միջոցով 

ստացվող էներգիայի համար անհրաժեշտ է ավելի շատ թթվածին: 

Դեղը վերացնում է ներբջջային ացիդոզը և ցուցաբերում է 

հակաօքսիդանտային ակտիվություն, քանի որ խթանում է 

գլյուտաթիոնպերօքսիդազի ակտիվությունը, որն ընկճում է 

լիպիդների գերօքսիդային օքսիդացումը:  

Ֆարմակոկինետիկա: Կիրառվում է օրեկան երկու անգամ, 

ուտելու ընթացքում: 

Կիրառման ցուցումներն են ՍԻՀ բոլոր դրսևորումները: 

Ranolazine (Ranexa): Նոր սերնդի կարդիոպրոտեկտոր է: Բացի 

3-կետոացիլ CoA թիոլազ ֆերմենտը ընկճելուց, ընկճում է նաև 

նատրիումական իոնների ուշ հոսքը, որի արդյունքում նվազում է 

կալցիումական իոնների մուտքը դեպի բջիջ: 

Meldonium (Cardionate) Սրտամկանում արգելակում է 

գամաբութիրոբետաին- հիդրոքսիլազ ֆերմենտը և ընկճում 

կարնիտինի սինթեզը, որի արդյունքում ուժեղանում է 

անոթալայնիչ ազդեցությամբ օժտված գամա-բութիրոբետաինի 

առաջացումը: Կարդիոնատը ընկճում է նաև երկար շղթա ունեցող 

ճարպաթթուների փոխադրումը դեպի բջիջ, բջջում կանխում է 
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չհագեցած ճարպաթթուների ակտիվացած տարրատեսակների 

կուտակումը: Արդյունքում, կարգավորվում է սրտամկանի 

նյութափոխանակությունը և ԱԵՖ փոխադրումը, միաժամանակ 

ակտիվանում է նաև գլիկոլիզը:  

Phosphocreatine (Neoton): Հանդիսանում է սրտամկանի 

կծկման մեխանիկան էներգիայով ապահովող ներբջջային 

միացություն` ֆոսֆոկրեատինինի սինթետիկ ածանցյալը: 

Նեոտոնը ցուցաբերում է հակաիշեմիկ, հակաառիթմիկ, 

հակաօքսիդանտային ազդցություններ: Ավելին, դեղը 

ցուցաբերում է նաև հակաագրեգանտային ազդեցություն, քանի որ 

ընկճում է թրոմբոցիտների աճակցումը: 

Կիրառվող դեղերի ցուցակը 

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

ենթալեզվային դեղահատեր 

Isosorbide mononitrate 10, 20 մգ դեղահատեր; extended-release 

30, 60, 120 մգ դեղահատեր 

Nitroglycerin 0.3, 0.4, 0.6 մգ ենթալեզվային դեղահատեր 

Amlodipine 2.5, 5, 10 մգ դեղահատեր 

Diltiazem 30, 60, 90, 120 մգ դեղահատեր  

Nifedipine 10, 20 մգ պարկուճներ 

Verapamil 40, 80, 120 մգ դեղահատեր 

Preductal MR 35մգ դեղահատեր 

Ranexa 500, 1000մգ դեղահատեր 

Թեմային առնչվող թեստերի օրինակներ 

Օրգանական նիտրատները` 
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ա) իջեցնում են առավելապես սրտամկանի թթվածնա-

պահանջը և չեն ազդում սրտամկանի արյունամատակարարման 

վրա 

բ) բարձրացնում են սրտաամկանի արյունամատա-

կարարումը և չեն իջեցնում սրտամկանի թթվածնապահանջը 

գ) իջեցնում են սրտամկանի թթվածնապահանջը և 

բարձրացնում են սրտամկանի արյունամատակարարումը  

դ) ուղղակիորեն բարձրացնում են սրտամկանի 

կծկելիությունը 

 

Օրգանական նիտրատների ազդեցության մեխանիզմը 

մոլեկուլային մակարդակով ներառում է բոլորը, բացի՝ 

ա) NO-ի առաջացում 

բ) ցիտոզոլային գուանիլատցիկլազի ակտիվացում 

գ) cGMP քանակի բարձրացում 

դ) միոզինի թեթև շղթաների կինազի ակտիվացում 

Կալիումական մղանցքները ակտիվացնող դեղերը թուլաց-

նում են անոթների հարթ մկանները, քանի որ առաջացնում են` 

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

ուժեղացում, հիպերպոլյարիզացիայի առաջացում, Ca2+ իոնների 

մուտքի արգելակում  

բ) K-ական մղանցքների փակում և K+ իոնների արտահոսքի 

ընկճում, հիպերպոլյարիզացիայի առաջացում, Ca2+ իոնների 

մուտքի արգելակում 

գ) ընկճում են ցիտոզոլային գուանիլատցիկլազի ակտիվու-

թյունը 
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դ) ընկճում են ցիտոզոլային ադենիլատցիկլազի ակտիվու-

թյունը 

Նիտրոգլիցերինի կիրառման ցուցումներն են` 

1. ստենոկարդիայի բոլոր ձևերը 

2. Ռեյնոյի համախտանիշ 

3.խրոնիկ սրտային անբավարարություն, որը չի զուգորդվում 

արտահայտված հիպոտենզիայով 

4. սրտամկանի ձախփորոքային սուր ինֆարկտ 

ա)1,2,3. բ)1,3,4. գ)1,2,4 դ)բոլորը. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀԵՄՈՍՏԱԶԻ ԵՎ ԹՐՈՄԲՈԶԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԴԵՂԵՐ 
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Օրգանիզմում գործում է կարգավորված հեմոստազի 

համակարգ, որը պահպանում է արյան հեղուկ, մակարդուկներից 

զերծ վիճակը նորմալ անոթներում, իսկ վնասվածքների ժամանակ 

արագ առաջացնելով տեղային խցաններ կասեցնում է 

արյունահոսությունը: Թրոմբոզը դա ախտաբանական վիճակ է, 

հեմոստազի ֆիզիոլոգիական մեխանիզմի չափազանց ակտիվաց-

ման հետևանք, ինչը կարող է ավարտվել թրոմբագոյացմամբ 

անոթի լուսանցքում: Կարևոր է նաև ֆիբրինոլիզը (թրոմբա-

լուծարումը), որի գործընթացը իրականանում է մակարդման 

կասկադին զուգահեռ: Կախված օրգանիզմի համապատասխան 

իրավիճակներից հեմոստազի և ֆիբրինոլիզի ֆիզիոլոգիական 

հավասարակշռությունը կարող է խախտվել և գերիշխել մեկը կամ 

մյուսը, համապատասխանաբար առաջացնելով արյունահոսու-

թյուն կամ թրոմբագոյացում անոթի լուսանցքում: 

Հեմոստազի հաջորդական գործընթացին մասնակցում են` 

արյունատար անոթները, արյան ձևավոր տարրերը և պլազմայի 

ֆերմենտները: 

 

Հեմոստազի հաջորդականությունը ներառում է հետևյալ 

հիմնական գործընթացները` 

 

1. Անոթասեղմում: Վնասվածքի դեպքում անմիջապես զարգացող 

անոթասեղմումը հանդիսանում է անոթի անհապաղ հեմոստա-

տիկ պատասխանը, որը ներառում է նեյրոհումորալ գործոններ 

(ռեֆլեկտոր սիմպաթիկ դրդում) մի կողմից, և մյուսից` 

էնդոթելինի ձերբազատում մերկացած և ակտիվացած էնդոթելից, 
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որոնք սահմանափակում են արյան սկզբնական կորուստը և 

նախապարաստում հետագա գործընթացները: 

2. Առաջնային կամ անոթա-թրոմբոցիտային հեմոստազ: Վնասվածքի 

ժամանակ մերկացած ենթաէնդոթելային հիմքը նպաստում է 

թրոմբոցիտների ադհեզիայի և ակտիվացման գործընթացներին: 

Թրոմբոցիտները ձևափոխվում են, ապահատիկաորվում և 

տեղափոխվում դեպի էնդոթելի վնասված հատվածը: 

Ձերբազատված գործոնների մասնակցությամբ զարգանում է 

թրոմբոցիտների ագրեգացիա, որն ավարտվում է առաջնային 

հեմոստատիկ խցանի գոյացմամբ: Վերջինս ապահովում է 

արյունահոսության դադարեցումը փոքր տրամագծի անոթներում: 

3. Երկրորդային հեմոստազ (մակարդման կասկադ): Մասնակցում են 

հյուսվացքային գործոնը, ակտիվացված թրոմբոցիտները, 

էնդոթելային բջիջները, հրահրելով մակարդման կասկադի 

սկիզբը: Կասկադի կարևորագույն պահն է թրոմբինի 

ակտիվացումը, ինչը խթանում է ֆիբրինոգենից ֆիբրինի 

գոյացումը: Ֆիբրինը պոլիմերացվում է վնասվածքի շրջակայքում, 

առաջացնելով երկրորդային հեմոստատիկ խցանի գոյացումը: 

4. Ֆիբրինոլիզ: Մասնակցում են բնական հակամակարդման և 

թրոմբալուծարման գործոնները, որոնք սահմանափակում են 

հեմոստազի գործընթացը անոթի վնասվածքի շրջակայքում: 

Դրանցից են` հյուսվացքային պլազմինոգենի խթանիչը (t-PA), որն 

ակտիվացնում է ֆիբրինոլիզը, թրոմբոմոդուլինը (թրոմբինի 

ընկալիչ, թրոմբոմոդուլին+թրոմբին կոմպլեքսը, ապակտիվաց-

նելով թրոմբինը, կասեցնում է ֆիբրինոգենից ֆիբրինի գոյացումը), 

պրոստացիկլինը (PGI2, անոթալայնիչ և հակաագրեգանտային 
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գործոն) և հեպարինանման մոլեկուլները (հակամակարդիչ 

գործոն):  

 

Առաջնային կամ անոթա-թրոմբոցիտային հեմոստազ 

Թրոմբոցիտների ադհեզիա և ագրեգացիա 

Ադհեզիա /աճակցում/` վնասված էնդոթելի մերկացած 

կոլագենային մակերեսին թրոմբոցիտների կպչումն է: Թրոմբոցիտ 

– կոլագեն կապի կայունացումը իրականանում է Վիլլենբրանդի 

գործոնի (vWF) մասնակցությամբ (արտադրվում է վնասված 

էնդոթելից և ակտիվացված թրոմբոցիտներից): vWF-ը 

գլիկոպրոտեիդ Ib ընկալիչի (GPIb) մասնակցությամբ ֆիքսում է 

թրոմբոցիտները էնդոթելի մակերեսին:  

Այնուհետև թրոմբոցիտներից ձերբազատվում են 

ակտիվացման ներքին գործոնները` ԱԿՖ, կոլագեն, ադրենալին, 

որոնք ակտիվացնում են թաղանթային ֆոսֆոլիպազ A2-ը (PLA2) և 

արդյունքում` արախիդոնաթթվի (АА) կասկադը: Ապա-

հատիկավորման ընթացքում թրոմբոցիտներից ձերբազատվում են 

թրոմբոքսանը (TxA2), սերոտոնինը, Ca2+ և այլ միացություններ, 

որոնք նպաստում են թրոմբոցիտների ակտիվացմանը և 

ագրեգացիայի գործընթացին: Արդյունքում վնասման տեղում 

ձևավորվում է ագրեգատ, որի ներսում թրոմբոցիտները միանում 

են միմյանց ֆիբրինոգենի օգնությամբ, որը ստեղծում է կապեր GP 

IIb/IIIa ընկալիչի հետ: Փաստորեն vWF: GPIb փողազդեցությունը 

կարևոր է ադհեզիայի գործընթացի համար, իսկ ֆիբրինոգեն: 

GPIIb-IIIa փոխազդեցությունը` ագրեգացիայի համար: 

Ագրեգացիան բերում է առաջնային հեմոստատիկ խցանի 

գոյացմանը:  
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Միաժամանակ տեղի է ունենում մակարդման կասկադի 

ակտիվացում: Էնդոթելային  հյուսվածքային գործոնը համարվում 

է մակարդման կասկադի սկզբնական շրջանի կարևոր մասնակից: 

Ակտիվացված թրոմբոցիտների թաղանթի վրա իրագործվում են 

մակարդման կասկադի շատ ռեակցիաներ, այդ թվում` 

պրոթրոմբինից թրոմբինի ստացումը: Առաջնային հեմոստատիկ 

խցանի վրա գոյանում է ֆիբրին, որը փաթաթվում է ձևափոխված 

թրոմբոցիտների պսևդոպոդիաներին և կրճատվում, ձևավորելով 

պինդ, անլուծելի երկրորդային հեմոստատիկ խցան:  

 

Երկրորդային հեմոստազ (մակարդման կասկադ) 

Մակարդումը (կոագուլյացիա)՝ դա հեղուկ արյան 

վերածումն է պինդ դոնդողի կամ մակարդուկի:  

Մակարդման կասկադի գործոնները ներկա են արյան մեջ ոչ 

ակտիվ նախորդողների (պրեկուրսորների), պրոտեոլիտիկ 

ֆերմենտների կամ կոֆակտորների ձևով: Դրանք ակտիվանում են 

պրոտեոլիզի ընթացքում: Չնչին քանակի գործոնի ակտիվացումը 

հրահրում է մոտակայքում տեղակայված նմանատիպ գործոնների 

հսկայական քանակների առաջացումը կրկնապատկման 

մեխանիզմով (կասկադ): Ենթադրվում է, որ այդ արագացված 

ֆերմենտային կասկադը գործում է հատուկ արգելակիչների 

հսկողության տակ, որոնք կասեցնում են արյան մակարդումը: 

Հակաթրոմբին III –ը կարևորագույն պրոտեազային արգելակիչ է, 

որը չեզոքացնում է մակարդման կասկադի մի շարք գործոններ: 

Թրոմբի տարածումը սահմանափակվում է նաև էնդոթելի կողմից: 
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Մակարդման կասկադի ակտիվացման գլխավոր ռեակցիաները 

ծավալվում են ակտիվացված թրոմբոցիտների, լեյկոցիտների և 

էնդոթելային բջիջների ֆոսֆոլիպիդային մակերեսի վրա, որը 

կոմպլեքս է ստեղծում ֆերմենտի (մակարդման ակտիվացված 

գործոն), սուբստրատի (հաջորդող մակարդման գործոնի 

նախաֆերմենտային ձև) և կոֆակտորի հետ: 

Երկրորդային հեմոստազը ընթանում է մակարդման 

գործոնների մասնակցությամբ և ներառում է արտաքին, ներքին և 

ընդհանուր ուղիները:  

Ներքին ուղին (բոլոր անհրաժեշտ բաղադրատարրերը գտնվում 

են արյան մեջ) ապահովում է մերկացած ենթաէնդոթելային 

կոլագենային մակերեսին XII–րդ (Հագեմանի) գործոնի, 

բարձրամոլեկուլային կինինոգենի և նախակալիկրեինի կոմպլեքսի 

առաջացումը: Արդյունքում XII–րդ գործոնը աստիճանաբար վեր է 

ածվում ակտիվ պրոտեազի (XIIa գործոն), որն իր հերթին 

նախակալիկրեինը վեր է ածում կալիկրեինի, իսկ XI- րդ գործոնը 

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

ազդեցությամբ ակտիվանում է IX-րդ գործոնը` վերածվելով IXa 

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

ի և VIII-րդ (հակահեմոֆիլային գլոբուլին А) գործոնի հետ, 

առաջացնելով կոմպլեքս, որը այնուհետև ակտիվացնում է X–րդ 

(Ստյուարտ – Պրաուէրի) գործոնը: 

 

 

Երկրորդային հեմոստազը 
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Արտաքին ուղին (in vivo ուղի) հրահրվում է հյուսվածքային 

գործոնի (III գործոն, հյուսվածքային թրոմբոպլաստին) կողմից, 

որը մերկանում է բջիջների վնասման պարագայում և 

հանդիսանում էVII–րդ գործոնի (պրոկոնվերտին) ընկալիչ: 

Արդյունքում VII–րդ գործոնը ակտիվանում է VIIа + III գործոն 

կոմպլեքսի գոյացմամբ: Са2+-ի առկայությամբ այս կոմպլեքսը 

ակտիվացնում է X-րդ գործոնը` առաջացնելով Xa գործոնը:  

Ընդհանուր ուղին: Xa գործոնը, V-րդ գործոնի (պրոակցելերին), 

Са2+-ի և ֆոսֆոլիպիդների առկայության պայմաններում վեր է 

ածում պրոթրոմբինը թրոմբինի: Թրոմբինը մասնակցում է 

հետևյալ գործընթացներին` 

1. ֆիբրինոգենից ֆիբրինի գոյացում,  

2. V, VIII և XIII գործոնների ակտիվացում, 

http://medbiol.ru/medbiol/endocrinology/000eec6d.htm
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3. թրոմբոցիտների ակտիվացում և ապահատիկավորում: 

Սկզբնական շրջանում գոյանում է դոնդողանման ֆիբրին – 

մոնոմերը, այնուհետև Са2+-ի մասնակցությամբ` լուծվող ֆիբրին 

պոլիմերը, որն այնուհետև ХIIIа (ֆիբրին կայունացնող) գործոնի 

ներկայությամբ վեր է ածվում անլուծելի ֆիբրին–պոլիմերի: 

Ֆիբրինային ցանցում պահվում են արյան բջիջները, ձևավորվում 

է թրոմբը, որն կասեցնում է արյան կորուստը: Որոշ ժամանակ 

անց, այն սկսում է պնդանալ, դուրս է մղվում շիճուկը 

(մակարդուկի ռետրակցիա): Գործընթացին մասնակցում են 

թրոմբոստենինը (թրոմբոցիտների կծկողական սպիտակուց) և 

Са2+-ը: Ռետրակցիայի արդյունքում թրոմբը ավելի ամուր է 

խցանում վնասված անոթը և վերքի եզրերը մոտեցնում միմյանց: 

Մակարդուկի ռետրակցիային զուգահեռ տեղի է ունենում 

առաջացած ֆիբրինի ֆերմենտատիվ քայքայում` ֆիբրինոլիզ, որի 

արդյունքում վերականգնվում է խցանված անոթի լուսանցքը:  

 

Հեմոստազի վրա ազդող դեղերի դասակարգումը 

 Դեղաբանության զարգացումը այս ոլորտում ուղղված է եղել 

թրոմբագոյացումը կասեցնելու և/կամ գոյացած թրոմբերը 

լուծարելու նպատակին: 

 Հակաթրոմբոցիտային դեղեր (հակաագրեգանտներ) 

 Հակամակարդիչներ 

 Թրոմբալուծարիչ միջոցներ/ ֆիբրինոլիտիկներ: 

Երբեմն կիրառվում են նաև հեմոստատիկ միջոցներ` 

հակամակարդիչների էֆեկտները զսպելու կամ ընդերածին 

ֆիբրինոլիզը արգելակելու նպատակով: 

Հակաթրոմբոցիտային դեղեր /հակաագրեգանտներ 
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Թրոմբոզների կանխման և բուժման համար նախատեսված 

դեղերը պաշարում են թրոմբոցիտների ագրեգացիային նպաստող 

գործոնների ազդեցությունը կամ ակտիվացնում են ընդերածին 

հակաագրեգացիոն գործոնները:  

Թրոմբոցիտների ագրեգացիան խթանող և ընկճող 

գործոններ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Խթանող գործոններ 

 

Ընկճող գործոններ 

Թրոմբոքսան (ТхА2) Պրոստացիկլին (PgI2) 

ԱԿՖ Ադենոզին 

Կոլագեն ցԱՄՖ 

Թրոմբին NO 

Նորադրենալին PgD2 

Ադրենալին Հեպարին 

Սերոտոնին  

ԹԱԳ 

(Թրոմբոցիտները 

ակտիվացնող գործոն) 
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Հակաթրոմբոցիտային / Հակաագրեգանտային դեղերի 

դասակարգումը 

1       Ցիկլօքսիգենազի (COX) ընկճողներ Aspirin, Indobufen, Triflusal

2       Ֆոսֆոդիէսթերազի (PDE)    ընկճողներ Cilostazol, Dipyridamole, 

Pentoxifylline

3        ԱԿՖ (ADP)-ընկալիչների 
պաշարողներ

Clopidogrel, Ticlopidine

4       Գլիկոպրոտեինային GPIIb-IIIa –
ընկալիչների պաշարողներ

Abciximab, Eptifibatide, Tirofiban

5      Պրոստագլանդինների համակորդներ
(PGI2)

Epoprostenol, Beraprost

6        TxA2 - ներհակորդներ Ridogrel, Dazoxiben, Pirmagrel, 
Daltroban

 

Հակաթրոմբոցիտային դեղերի կլինիկական կիրառումը 

1. Սրտամկանի սուր ինֆարկտ, կամ ինֆարկտի մեծ ռիսկ 

2. Անկայուն ստենոկարդիա (կլոպիդոգրել + ասպիրին) 

3. Պսակային անոթների պլաստիկ վիրահատություններ 

(աբցիկսիմաբ + ասպիրին ) 

4. Անցողիկ իշեմիկ գրոհներ (դիպիրիդամոլ + ասպիրին ) 

5. Նախասրտերի ֆիբրիլյացիա ներքին ընդունման 

հակամարդիչների հակացուցման դեպքում:   

1. Ցիկլօօքսիգենեզի (COX-1) ընկճողներ 

      Aspirin: Ցիկլօօքսիգենեզ (COX-1) ֆերմենտի անդարձելի 

պաշարող, որի արդյունքում խանգարվում է TxA2-ի սինթեզը 

թրոմբոցիտներում, ապահովելով ասպիրինի հակաագրեգացիոն 

ակտիվությունը: Անդարձելի ազդեցությունը պայմանավորված է 

թրոմբոցիտներում կորիզի բացակայությամբ, ինչը թույլ չի տալիս 
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վերականգնել COX-1-ի ակտիվությունը 7-10 օր, մինչ նոր 

թրոմբոցիտների գոյացումը: Միաժամանակ էնդոթելում 

խախտվում է PgI2-ի սինթեզը, ինչն անցանկալի է: Քանի որ 

թրոմբոցիտներում COX-1-ի զգայունությունը ասպիրինի 

նկատմամբ ավելի բարձր է քան էնդոթելում, ասպիրինը փոքր 

դեղաչափերով ցուցաբերում է գերազանցապես 

հակաագրեգացիոն ակտիվություն, ազդելով միայն թրոմբոցի-

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

ընտրողական և միայն հակաագրեգացիոն ազդեցություն 

ստանալու նպատակով ասպիրինը կիրառվում է փոքր 

դեղաչափերով (50-125 մգ/օրը): 

   Արախիդոնաթթվի COX-ային մետաբոլիզմի ընկճումը 

հանգեցնում է մետաբոլիզմի շեղման դեպի լիպօքսիգենազային 

ուղի: Ասպիրինը հանդիսանում է նաև վիտամին К–ի ներհակորդ, 

լյարդում խափանում է վիտամին К–կախյալ արյան մակարդիչ 

գործոնների ակտիվացումը (II, VII, IX, X): 

  Triflusal` 

 ընտրողաբար պաշարում է թրոմբոցիտների COX-1 ֆերմենտը և 

չի ազդում էնդոթելի COX-ի վրա, 

 ընկճում է ֆոսֆոդիէսթերազ ֆերմենտը և բարձրացնում ցԱՄՖ-ի 

խտությունը, 

 ավելացնում է NO քանակությունը, 

 կենսաձևափոխման արդյունքում առաջացնում է ակտիվ 

մետաբոլիտ, որը նույնպես օժտված է հակաագրեգացիոն 

հատկությամբ: 

  Indobufen` թրոմբոցիտների COX-1-ի դարձելի պաշարող: 
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2. Ֆոսֆոդիէսթերազի (PDE) ընկճողներ 

Dipyridamol` անոթալայնիչ և hակաագրեգանտային ազդե-

ցությամբ օժտված դեղ: Ազդեցության մեխանիզմներն են` 

 ներբջջային ցԱՄՖ-ի քանակության ավելացումը, ինչը 

պայմանավորված է PDE-ի ընկճումով, արյան մեջ 

ադենոզինի խտության և թրոմբոցիտների ադենի-

լատցիկլազ ֆերմենտի ակտիվության բարձրացմամբ: 

 էնդոթելից PgI2-ի ձերբազատման խթանումը: 

Ունենալով թույլ արտահայտված հակաագրեգացիոն 

ազդեցություն, սովորաբար զուգորդվում է անուղղակի հակա-

մակարդիչների (վարֆարին) կամ ասպիրինի հետ (օր.` սրտի 

փականների պրոտեզավորման դեպքում թրոմբոէմբոլիկ 

բարդությունների կանխման նպատակով): Դիպիրիդամոլը 

հանդիսանում է նաև անոթալայնիչ դեղ, սակայն պսակաձև 

անոթների աթերոսկլերոզի դեպքում կարող է հրահրել 

ստենոկարդիայի գրոհներ (“թալանման՚ համախտանիշ”): 

Pentoxifylline` 

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

 խթանում է PgI2-ի ձերբազատումը էնդոթելից, 

 ավելացնում է t-PA-ի քանակությունը, 

 նվազեցնում է ֆիբրինոգենի քանակությունը, 

 բարելավում է արյան ռեոլոգիական հատկությունները 

(էրիթրոցիտների էլաստիկությունը), 

 Պաշարում է անոթային А1 ադենոզինային ընկալիչները և 

արդյունքում գերիշխում է А2 ընկալիչների անոթալայնիչ 

էֆեկտը:  
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Cilostazol` նույպես արգելակում է PDE-ն, լայնացնում է 

անոթները և ընկճում թրոմբոցիտների ագրեգացիան: 

Օգտագործվում է ̔ընդմիջվող կաղության՚ բուժման նպատակով: 

 

3. ԱԿՖ ընկալիչների պաշարիչներ 

    Հանդիսանում են թիենոպիրիդինի ածանցյալներ, պաշարում են 

ԱԿՖ-ի P2Y-ընկալիչները, որի արդյունքում անդարձելի ընկճում 

են ԱԿՖ-խթանվող թրոմբոցիտների ագրեգացիան, առաջացնելով 

հակաթրոմբոցիտային էֆեկտ in vivo և in vitro: Նաև 

ակտիվացնում են ցԱՄՖ-ի սինթեզը, ընկճելով թրոմբոցիտների 

ագրեգացիան: 

Ticlopidine` բացի վերոհիշյալ ազդեցություններից բարելա-

վում է արյան ռեոլոգիական հատկությունները, անոթների 

լուսանցքում ընկճում է մկանային բջիջների պրոլիֆերացիան: 

Ազդեցությունը սկսում է ընդունումից 24-48 ժամ անց, 

առավելագույնին է հասնում 3-5 օր անց և պահպանվում է 

բուժումը դադարեցնելուց 3 օր անց:  

Clopidogrel` նախադեղ է, հակաագրեգանտային 

ակտիվությունը գերազանցում է տիկլոպիդինին 6 անգամ, լյարդի 

1А ցիտոքրոմ Р-450 ֆերմենտի մասնակցությամբ վերածվում է 

ակտիվ մետաբոլիտի, որն անդարձելի կերպով պաշարում է ԱԿՖ–

ի ընկալիչները: Ազդեցությունը հասունանում է ընդունումից 2 

ժամ անց, առավելագույն ազդեցությունը զարգանում է 4-7 օր անց 

և պահպանվում 7-10 օր: Ի տարբերություն տիկլոպիդինի 

կլոպիդոգրելը ավելի հազվադեպ է առաջացնում կողմնակի 

էֆեկտներ: 
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Սրտամկանի ինֆարկտի երկրորդային թրոմբագոյացման 

կանխման հարցում այս դեղերը ասպիրինից ավելի արդյունավետ 

են և հանգեցնում են հակաագրեգանտային ազդեցության 

պոտենցմանը, ինչը բերում է մահացության ցուցանիշի 

նվազմանը: 

 

4. Գլիկոպրոտեինային GP IIb/IIIa ընկալիչների պաշարիչներ  

GP IIb/IIIa ընկալիչների էքսպրեսիան ի հայտ է գալիս 

թրոմբոցիտեների ագրեգացիայի տարբեր արտաքին և ներքին 

գործոնների ազդեցությամբ: Այս դեղերը` պաշարելով GP IIb/IIIa 

ընկալիչները, խաթարում են ադհեզիայի և ագրեգացիայի 

գործոնների (ֆիբրինոգեն, ֆիբրոնեկտին, Վիլլեբրանդի գործոն) 

միացումը GP IIb/IIIa–ն, ցուցաբերելով ուժեղ 

հակաագրեգանտային ակտիվություն: 

Abciximab`հանդիսանում է գլիկոպրոտեինային GP IIb/IIIa 

ընկալիչների խիմերիկ մոնոկլոնալ հակամարմին: Անդարձելի և 

արագ կերպով պաշարում է թրոմբոցիտների GP IIb/IIIa 

ընկալիչները: Կիրառվում է պսակային անոթների պլաստիկ 

վիրահատությունների ժամանակ: 

Eptifibatide, Tirofiban` սինթետիկ պեպտիդներ են, դարձելի 

կերպով պաշարում են GP IIb/IIIa ընկալիչները: Այս դեղերին 

բնորոշ է արագ և կարճատև հակաագրեգանտային 

ազդեցությունը, ինչպես նաև իմունածին հատկության 

բացակայությունը: Կիրառվում են պսակային անոթների 

պլաստիկ վիրահատությունների, ստենոկարդիայի, ինֆարկտի 

ժամանակ` երկրորդային թրոմբագոյացման կանխման 
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նպատակով: Կարող են կիրառվել ասպիրինի և հեպարինի հետ 

համակցված: 

1. Պրոստագլանդինների (PGI2) համազդիչներ  

    Epoprostenol`անկայուն սինթետիկ պրոստացիկլին է: Ն/ե 

ներարկման ժամանակ խթանում է անոթների և թրոմբոցիտների 

PGI2 ընկալիչները, առաջացնելով անոթալայնիչ և 

հակաագրեգանտային էֆեկտներ: Դեղը չստացավ լայն կիրառում, 

քանի որ ունի կիսատրոհման կարճ ժամանակ: Օգտագործվում է 

հեմոդիալիզի ժամանակ` թրոմբոցիտների ադհեզիան ընկճելու 

նպատակով, հեմոսորբցիայի և էքստրակորպորալ 

արյունաշրջանառության ժամանակ: 

 

2. Թրոմբոքսանի (TxA2)-ի ներհակորդներ  

 TxA2- հանդիսանում է թրոմբոցիտների ագրեգացիայի և 

անոթասեղման հզոր գործոն, ձերբազատվում է թրոմբոցիտներից, 

փոխազդում է համապատասխան ընկալիչների հետ: Ընկալիչները 

համակցված են Gq սպիտակուցի հետ, ակտիվացնում են PLС 

ֆերմենտը, որի արդյունքում գոյանում են ինոզիտոլեռֆոսֆատը 

(ITP3) և դիացիլգլիցերոլը (DAG), որոնք ավելացնում են Ca2+ի 

քանակությունը` նպաստելով ագրեգացիային: 

    Dazoxiben, Pirmagrel` ընտրողաբար պաշարում են TxA2-ի 

սինթեզը, նպաստում են սակայն ցիկլիկ էնդոպերօքսիդների 

(PgH2) կուտակմանը, որոնք TxA2 ընկալիչների համազդիչ են և 

նվազեցնում են այս դեղերի արդյունավետությունը, 

սահմանափակելով դրանց կլինիկական կիրառումը: 
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   Daltroban` TxA2 ընկալիչները պաշարող: Չի ստացել լայն 

կիրառում ցածր արդյունավետության, կարճատև ազդեցության և 

զգալի կողմնակի էֆեկտների շնորհիվ: 

   Ridogrel` միաժամանակ պաշարում է Tx-սինթետազ ֆերմենտը և 

TxA2 ընկալիչները: Գտնվում է փորձարարական շրջանում: 

Հակամակարդիչներ 

Հակամակարդիչները ընկճում են երկրորդային կամ 

կոագուլյացիոն հեմոստազը և խափանում ֆիբրինային թրոմբի 

առաջացումը անոթի լուսանցքում: Հակամակարդիչները 

բաժանվում են երկու խմբի`  

1)Ուղղակի հակամակարդիչներ` ապակտիվացնում են 

արյան մեջ շրջանառող մակարդման գործոնները և գործում են 

ինչպես in vivo, այնպես էլ in vitro պայմաններում: 

2)Անուղղակի հակամակարդիչներ` հանդիսանում են 

վիտամին К-ի ներհակորդներ, խաթարում են վիտամին К–կախյալ 

գործոնների ակտիվացումը լյարդում, գործելով միայն in vivo 

պայմաններում: 
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ՀԱԿԱՄԱԿԱՐԴԻՉՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

1. Vit.K-ի ներհակորդներ Warfarin

2. Հեպարինի խումբ •Ոչ 
ֆրակցիոն 

•Ցածրամոլե-
կուլային

Heparin

Dalteparin, 
Tinzaparin,
Enoxaparin

3. Թրոմբինի ուղղակի
արգելակիչներ

•Lepirudin,
•Bivalirudin
•Argatroban
•Dabigatran
(Pradaxa)

4.           Xa գործոնի ուղղակի
արգելակիչներ

Rivaroxaban 
(Xarelto)

 

1. Վիտամին Կ-ի ներհակորդներ 

Warfarin`անուղղակի հակամակարդիչ է, բնական ծագման 

(երեքնուկից) հակամակարդիչ դիկումարոլի սինթետիկ ածանցյալ, 

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

ունի երեք ձևով` էպոքսիդային (ոչ ակտիվ), քինոնային և 

հիդրոքինոնային (ակտիվ): Նշված հերթականությամբ այս ձևերի 

վերափոխումը իրականանում է անընդհատ: Հիդրոքինոնային 

ձևի` էպոքսիդային ձևի անցման ժամանակ ակտիվանում է 

կարբոքսիլազը, որն ակտիվացնում է II, VII, IX, X պրոտեազները և 

ընդերածին հակամակարդիչներ` սպիտակուցներ S և С-ն: 

Վարֆարինը պաշարում է էպոքսիդռեդուկտազը և խաթարում 

վիտամին К-ի ոչ ակտիվ էպոքսիդային ձևի անցումը ակտիվ` 

հիդրոքինոնային ձևի: Վերջինիս բացակայության պայմաններում 
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II, VII, IX, X գործոնների և S- և С-սպիտակուցների ակտիվացում 

տեղի չի ունենում, չնայած պահպանված սինթեզի: 

Վարֆարինի հակամակարդիչ ազդեցության մեխանիզմը 

Vit.K – ի 
էպօքսիդային ձևը
(ոչ ակտիվ) 

Vit.K – ի քինոնային  

ձևը

Vit.K – ի հիդրոքինոնային
ձևը (ակտիվ)

էպոքսիդրեդուկտազ
քինոնրեդուկտազ

Ոշ ակտիվ II, VII, IX, X 
գործոններ,
C և S պրոտեիններ

II, VII, IX, X գործոնների γ-
կարբոքսիգլուտամատի 
մնացորդներ և C և S
պրոտեիններ (ակտիվ)

 

Անուղղակի հակամակարդիչները չեն ազդում արյան մեջ 

շրջանառվող մակարդման գործոնների վրա: Վարֆարինի 

հակամակարդիչ ազդեցությունը զարգանում է նշանակումից մի 

քանի օր անց: Այս ժամանակը անհրաժեշտ է արյան մեջ 

շրջանառող II, VII, IX, X գործոնների ապակտիվացան համար:  

Կլինիկական կիրառումը: Օգտագործվում է 

հակամակարդիչներով բուժման ավարտի ընթացքում` 

հեպարինից հետո: Նշանակվում է նաև թրոմբոզի կանխարգելման 

նպատակով: 

Ֆարմակոկինետիկա: Վարֆարինը նշանակվում է ներքին 

ընդունման համար և ցուցաբերում է 100% կենսամատչելիություն: 
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Պլազմային մաքսիմալ կոնցենտրացիան հասունանում է 0,5-1ժ 

անց,  99% -ով կապվում է պլազմայի սպիտակուցների հետ, 

կիսադուրսբերումը կազմում է 36ժ:  Հիդրօքսիլացվում է լյարդում 

ցիտոքրոմ Р450-ով:  

Փոխազդեցությունը այլ դեղերի հետ: Վարֆարինի նշանակման 

ժամանակ խիստ կարևոր է հաշվի առնել փոխազդեցությունները 

այլ դեղերի հետ` 

• Պլազմայի սպիտակուցները ուժեղ կապող դեղերը կարող են 

առաջացնել  դեղի կոնցենտրացիայի աճ : 

•  Ցիտոքրոմ Р450–ով կենսավերափոխող այլ դեղերի հետ 

կարող է զարգանալ մրցակցություն ֆերմենտի համար, ինչը 

կառաջացնի պլազմայում դեղերի կոնցենտրացիայի 

փոփոխություններ:  

Այսպես` կան դեղեր, որոնք իջեցնում են վարֆարինի 

հակամակարդիչ արդյունավետությունը (Cholestiramine, 

Barbiturates, Carbamazepine, Phenytoin, Rifampin, Vit.K), և 

հակառակը` հակամակարդիչ արդյունավետությունը 

բարձրացնող դեղեր (Chloral Hydrate, Amiodarone, 

Clopidogrel, Ethanol, Fluconazole, Fluoxetine, Metronidazole, 

Testosterone և այլ): 

Կողմնակի ազդեցությունները 

1. Արյունահոսություններ: Բուժումը պետք է իրականացնել 

արյան մակարդելիության հսկողության պայմաններում, 

արագ ներարկելով թարմ սառեցված պլազմա, որը 

պարունակում է II, VII, IX, X գործոնները: 
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2. Փափուկ հյուսվածքների պարադոքսալ մեռուկացում, 

ինչը պայմանավորված է մազանոթներում թրոմբոզների 

առաջացմամբ: Դա բացատրվում է հակամակարդիչ С և S 

սպիտակուցների արագ նվազմամբ դրանց ժառանգական 

դեֆիցիտ ունեցող հիվանդների մոտ: Շտապ դեպքերում 

համապատասխան հակամակարդիչ ազդեցություն 

ստանալու և մեռուկներից խուսափելու նպատակով` 

վարֆարինի հետ միաժամանակ նշանակում են 

հեպարին:  

Հակացուցումները` հղիություն: Վարֆարինը թափանցում է 

սաղմնային պատնեշը և կարող է առաջացնել 

արյունահոսություններ պտղի մոտ: Նկարագրվում են ոսկրի 

զարգացման արատներ նորածինների մոտ, որոնց մայրերը 

հղիության ժամանակ ստացել են վարֆարին: 

 

2. Հեպարինի խումբ  

Heparin` ուղղակի հակամակարդիչ է, մուկոպոլիսախարիդ: 

Պարարտ բջիջների հատիկներում կուտակվում է հիստամինի 

հետ միասին: Մակերեսին կրում է ուժեղ բացասական լիցք: 

Կլիկնիկայում կիրառում են բարձրամոլեկուլային կամ ոչ 

ֆրակցիոն հեպարինը (10-16կԴ) և ցածրամոլեկուլային կամ 

ֆրակցիոն հեպարինները (Enoxaparin, Tinzaparin, Dalteparin), 2,5-8 

կԴ մոլեկուլյար կշռով: 

Հեպարինի ազդեցություն մեխանիզմը` 

Հեպարինը հանդիսանում է համակարգային արյունահոսքում 

շրջանառող ֆիզիոլոգիական հակամակարդիչ հակաթրոմբին III–
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ի (AT-III) կոֆակտոր: Իր պենտաշաքարային, բացասական լիցք 

կրող կենտրոնով միանում է AT-III-ի կատիոնային կենտրոնին, 

առաջացնելով կոնֆորմացիոն փոփոխություններ: Արդյունքում 

AT-III –ը ակտիվանում է և 1000-2000 անգամ հեշտանում է դրա 

միացումը սերինային պրոտեազների` մակարդման գործոնների 

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

ինչպես նաև կալիկրեինը, ապակտիվանում են: Փաստորեն 

հեպարինը խաթարում է մակարդման հեմոստազի ներքին և 

ընդհանուր ուղիները: Բացի այդ ապակտիվանում է նաև 

թրոմբինը, ինչին նպաստում է հեպարինի մոլեկուլի մեծ չափը: 

Թրոմբինի ապակտիվացման համար հեպարինը միաժամանակ 

կատալիզի է ենթարկում երկու ռեակցիա` (Xa+AT-III) և (թրոմբին 

+ AT-III), իսկ ցածրամոլեկուլային հեպարինները հեշտությամբ են 

ապաակտիվացնում Xa գործոնը և գործնականորեն չեն ազդում 

թրոմբինի վրա, քանի որ ունեն փոքր մոլեկուլ: 

Կիրառման ցուցումները` 

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

պսակային համախտանիշի բուժման համար, սովորաբար 

հակաթրոմբոցիտային դեղերի հետ համակցված: Օրինակ, 

ասպիրինի հետ` սրտամկանի ինֆարկտի սահմանների 

նեղացման նպատակով: Հաշվի առնելով արյունահոսության 

մեծ ռիսկը, այս դեպքում անհրաժեշտ է իրականացնել արյան 

մակարդելիության մոնիտորինգ: 

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

օգտագործվում են խորանիստ երակների թրոմբոզի 

կանխարգելման և բուժում համար: Քանի որ 
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ցածրամոլեկուլային հեպարինները ունեն ավելի մեծ 

թերապեվտիկ ինդեքս, քան ֆրակցիոն հեպարինը, արյան 

մակարդման մոնիտորինգի անհրաժեշտություն չկա:  

3. Շողացող առիթմիայով, սրտի փականների պրոտեզավորումով 

հիվանդների մոտ երակային թրոմբոզների և էմբոլիաների 

կանխման նպատակով: 

4. էքստրակորպորալ հեմոդիալիզի և հեմոսորբցիայի ժամանակ: 

5. Անկայուն ստենոկարդիայով հիվանդների մոտ: 

Հեպարինի կիրառման դադարեցումը պետք է իրականացնել 

աստիճանաբար և բուժումը պետք է շարունակել անուղղակի 

հակամակարդիչներով, որոնց ընդունումը պետք է տևի մինչև 3-4 

շաբաթ: Սովորաբար բարձրամոլեկուլային հեպարինը կիրառվում 

է հիվանդությունների սուր փուլերում` ստացիոնար 

պայմաններում, արյան մակարդելիության ցուցանիշների 

հսկողությամբ: Իսկ ցածրամոլեկուլային հեպարինները կարող են 

կիրառվել ինչպես կարճատև, այնպես էլ երկարատև բուժման 

նպատակով, քանի որ ապահովում են մշտական և կանխատեսելի 

հակամակարդիչ ազդեցություն: 

 Ֆարմակոկինետիկա` 

 Ֆրակցիոն հեպարինները օժտված են 100% 

կենսամատչելիությամբ մ/մ և ե/մ ներմուծման դեպքում, մինչդեռ 

ոչ ֆրակցիոն հեպարինի կենսամատչելիությունը կազմում է 30%. 

Ոչ ֆրակցիոնը հեպարինը ազդում է անմիջապես ն/ե 

ներմուծումից հետո, և մինչև 60 րոպե ե/մ ներմուծումից հետո: 

Ֆրակցիոն հեպարինները ունեն ավելի երկարատև ազդեցություն` 

ե/մ նշանակման դեպքում կիրառվում են օրը 1-2 անգամ, իսկ ոչ 
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ֆրակցիոնը` 4-6 անգամ: Ֆրակցիոն հեպարինները թափանցում 

են ընկերքային պատնեշով և կրծքի կաթ: Հղիներին նշանակվում է 

բարձրամոլեկուլային հեպարինը, որը ընկերքային պատնեշով չի 

թափանցում: 

Կողմնակի էֆեկտները` 

Հեպարինը օժտված է փոքր թերապևտիկ լայնությամբ և կարող 

է առաջացնել` 

1. Արյունահոսություններ` բուժման համար կիրառում են 

հեպարինի ներհակորդ` պրոտամինի սուլֆատը:  

2. Թրոմբոզ` հանգեցնում է պսակաձև, երիկամային, թոքային 

և այլ անոթների թրոմբոէմբոլիկ բարդությունների 

առաջացման: Պայմանավորված է հեպարին–խթանված 

թրոմբոցիտոպենիայի առաջացմամբ: Տարբերում են 

անցողիկ թրոմբոցիտոպենիա (I տիպի, ոչ իմունային), որն 

անհետանում է առանց որևէ միջամտության, և ծանր 

թրոմբոցիտոպենիա (II տիպի, իմունային), որը 

պայմանավորված է հեպարին/թրոմբոցիտային IV գործոն 

կոմպլեքսի նկատմամբ IgG և IgM հակամարմինների 

առաջացմամբ: Թրոմբոցիտոպենիայի I տիպի զարգացումը 

պայմանավորված է հեպարինի ազդեցությամբ թրոմբոցիտ-

ների ոչ իմունային ագրեգացիայի առաջացմամբ և անցողիկ 

է: Թրոմբոցիտոպենիայի II տիպի դեպքում, որն ավելի ուշ է 

զարգանում, առաջանում է թրոմբոցիտների ապահատիկա-

վորում և պարադոքսալ թրոմբերի գոյացում պսակային, 

թոքային և այլ զարկերակներում, ծանր բարդությունների և 

մահվան ելքի հավանականությամբ: Ցածրամոլեկուլային 
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հեպարինները հազվադեպ են առաջացնում այդ կողմնակի 

ազդեցությունը, քանի որ չեն նպաստում հակամարմինների 

առաջացմանը:  

3. Օստեոպորոզ՝ ինքնաբուխ կոտրվածքներով: Այս 

բարդությունը հիմնականում առաջանում է հեպարինով 

երկարատև բուժման ժամանակ (6 ամիս կամ ավել): 

4. Գերզգայունության ռեակցիաներ: 

5. Հիպոալդոստերոնիզմ (հիպերկալիեմիա): 

 

3. Թրոմբինի ուղղակի արգելակիչներ  

Հանդիսանում են AT-III-անկախ, թրոմբինի ուղղակի 

արգելակիչներ: Չեզոքացնում են թրոմբինը` պաշարելով 

վերջինիս ակտիվ և/կամ կատալիտիկ կենտրոնները: 

Lepirudin` ռեկոմբինանտ պոլիպետիդ է, ստացվում է 

Hirudin-ից (Hirudo medicinalis տզրուկների թքի մեջ պարունակվող 

սպիտակուց): Վերջինս թրոմբինի ուղղակի արգելակիչների խմբի 

նախատիպ է հանդիսանում: Լեպիրուդինը արդյունավետ, 

ընտրողական և անդարձելի կերպով արգելակում է ինչպես 

ազատ, այնպես էլ ֆիբրինի հետ կապված թրոմբինը: Կասեցնում է 

թրոմբինի բոլոր էֆեկտները` ֆիբրինոգենից ֆիբրինի 

առաջացումը, V, VIII, XIII գործոնների ակտիվացումը, 

թրոմբոցիտների ագրեգացիան: Ազդեցությունը զարգանում է 

արագ, կարճատև է, սակայն երիկամների ախտահարումների 

դեպքում հնարավոր է ազդեցության երկարաձգում և դեղի 

կուտակում: Համեմատաբար անվտանգ է լյարդի 

անբավարարության ժամանակ: Հազվադեպ առաջացնում է 
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հակամարմինների գոյացում: Կիրառվում է հատկապես 

հեպարինով առաջացված թրոմբոցիտոպենիայի դեպքերում: 

Bivalirudin` սինթետիկ պոլիպեպտիդ է, ազդեցությամբ նման 

է Լեպիրուդինին: Կիրառվում է պսակային անոթների 

անգիոգրաֆիայի և պլաստիկ վիրահատությունների ժամանակ: 

Հեպարինի համեմատ հազվադեպ է առաջացնում 

արյունահոսություններ: 

Argatroban` դարձելի կերպով կապում է թրոմբինի միայն 

ակտիվ կենտրոնը և ընկճում դրա մակարդմանը և թրոմբոզին 

նպաստող ազդեցությունը: Հակամակարդիչ ազդեցությունը ի 

հայտ է գալիս ն/ե ներարկման առաջին վայրկյաններից: 

Այլընտրանք է հեպարինով հրահրված թրոմբոցիտոպե-

նիայի դեպքում: Արտազատումն իրականանում է լյարդով, ինչը 

թույլ է տալիս դեղի կիրառումը երիկամային հիվանդների մոտ: 

 Dabigatran (Pradaxa)՝ խմբի նոր ներկայացուցիչ, թրոմբինի 

ուղղակի արգելակիչ: Նախորդ դեղերի համեմատ ունի առավելու-

թյուններ՝ ներքին ընդունմամբ կիրառվող հակամակարդիչ է,  

ազդեցությունը արագ է հասունացում, կանխատեսելի է, 

մակարդման հսկման անհրաժեշտությունը բացակայում է:  

 

4. Xa գործոնի ուղղակի արգելակիչներ  

 Rivaroxaban (Xarelto)՝ առաջին ներքին ընդունմամբ 

կիրառվող Xa գործոնի ուղղակի արգելակիչ: Ընդունումից հետո 

էֆեկտը զարգանում է 4ժ անց, տևողությունը մինչև 12ժ, իսկ Xa 

գործոնի ակտիվության ընկճման տևողությունը – 24ժ: 

Նշանակվում է  օրը 1 անգամ 10մգ: Ակտիվությամբ գերազանցում 
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է   ցածրամոլեկուլային հեպարիններին, իսկ անվտանգությամբ չի 

տարբերվում դրանցից:  

Կիրառվում է որպես կանխարգելման միջոց երակային 

թրոմբոէմբոլիզմի ժամանակ, նաև ստորին վերջույթների 

լայնածավալ օրթոպեդիկ վիրաբուժական միջամտությունների 

ժամանակ (օրինակ՝ կոնք-ազդրային էնդոպրոտեզավորում): 

 

Հակամակարդիչների կիրառման հակացուցումները 

1. Հիվանդություններ, որոնց ընթացքում մեծ է արյունա-

հոսությունների առաջացման հավանականությունը` 

 Ստամոքսի և աղիների խոցային հիվանդություն, 

 հեմատուրիա,միզաքարային հիվանդություն 

 հեմոռագիկ դիաթեզներ: 

2. Հղիություն, 

3. Լյարդի և երիկամների ֆունկցիայի ծանր ախտահարումներ: 

      

Ֆիբրինոլիտիկներ 

Մակարդման ակտիվացմանը զուգահեռ դիտվում է նաև 

ֆիբրինոլիտիկ համակարգի ակտիվացում` պլազմինոգենի 

տարբեր ընդերածին ակտիվացնող գործոնների ազդեցությամբ   

(t-PA, ուրոկինազ, կալիկրեին): Ֆիբրինոլիտիկները ակտիվաց-

նում են ֆիբրինոլիզի ֆիզիոլոգիական համակարգը, նպաստելով 

պլազմինոգենից պլազմինի առաջացմանը: Ֆիբրինոլիտիկները 

քայքայում են արդեն գոյացած թրոմբերը, բացելով անոթի 

լուսանցքը և կանխարգելելով հյուսվացքների մեռուկացումը:  

Պլազմինոգենը տեղակայվում է թրոմբի ներսում` 

ֆիբրինային թելերի մակերեսին: Պլազմինոգենի ակտիվացնող-
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ները ներթափանցում են թրոմբ և ոչ ակտիվ պլազմինոգենը 

փոխակերրպում են պլազմինի (սերինային պրոտեազ), որը 

քայքայում է ֆիբրինը: Պլազմինի ազդեցությունը սահմանա-

փակվում է միայն թրոմբի հատվածով, իսկ շրջանառվող արյան 

հոսքում այն ապակտիվանում է պլազմինի ներհակորդներով 

(PAI-1 և այլ): Քանի որ ֆիբրինոլիտիկները քայքայում են ինչպես 

ախտածին, այնպես էլ ֆիզիոլոգիական (հեմոստատիկ) թրոմբերը, 

արյունահոսության հետ կապված բարդությունները 

անխուսափելի են:  

Streptokinase` β-հեմոլիտիկ ստրեպտոկոկի կողմից 

արտադրվող պրոտեին: Առաջացնում է ստրեպտոկի-

նազ/պլազմինոգեն կոմպլեքսի կազմավորում, որի արդյունքում 

տեղի են ունենում վերջինիս կոնֆորմացիոն փոփոխությունները 

ակտիվ պրոտեոլիտիկ մասի բացմամբ, ինչը հնարավոր է 

դարձնում պլազմինոգենից պլազմինի առաջացումը:  

Սահմանափակումներ՝  

1. Որպես օտար սպիտակուց առաջացնում է անտիգե-

նային ռեակցիաներ կրկնակի կիրառման դեպքում: 

2. Ունենալով ոչ սպեցիֆիկ ազդեցություն կարող է 

առաջացնել ՝  համակարգային ֆիբրինոլիզ:  

Ցուցումներ՝ 

1. Սրտամկանի ինֆարկտ ST-հատվածի բարձրացմամբ: 

2. Կյանքին սպառնացող թոքային էմբոլիա:  

Նշանակում են ն/ե և ներզարկերակային, ազդեցությունը 

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

ինֆուզիայի ձևով: Հատկապես արդյունավետ է թարմ թրոմբերի 
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դեպքում /մոտավորապես 3օր/: Առաջացնում է էնդո- և 

էկզոթրոմբոլիզ: 

Streptodecase` ստրեպտոկինազի երկարատև ազդեցության 

ածանցյալ: Միանվագ դեղաչափի ներմուծումից հետո էֆեկտը 

պահպանվում է 48-72 ժ: 

Urokinase` ստացվում է մարդու երիկամային բջիջներից 

(օժտված չէ հակածինային ակտիվությամբ): Համեմատած 

ստրեպտոկինազի հետ` հակաթրոմբային ակտիվությունը 

զարգանում է ավելի արագ: Ակտիվացնում է արտաքին և ներքին 

թրոմբալուծարումը: Նշանակվում է ն/ե կաթիլային ձևով:  

tPA, Alteplaze` ռեկոմբինանտային հյուսվացքային 

պլազմինոգենի ակտիվացնող, սերին-պրոտեազային նյութ 

մարդու էնդոթելային բջիջներից (օժտված չէ հակածինային 

ակտիվությամբ): t-PA-ը ընտրողաբար կապվում է նորագոյացած 

թրոմբերին: Ն/ե երմուծումից հետո պլազմայում մնում է ոչ ակտիվ 

վիճակում մինչև ֆիբրինի հետ միանալու պահը, այսինքն գործում 

է միայն ախտածին թրոմբի ներսում (էնդոթրոմբոլիզ):  

Ցուցումներ՝  

1. Սրտամկանի ինֆարկտ ST-ի բարձրացմամբ, 

2. Թոքային էմբոլիա, 

3. Իշեմիկ կաթված: 

Սահմանափակումներ՝՝ համակարգային ֆիբրինոլիզի վտանգ, 

արյունահոսություններ:  

Հակացուցում՝ հեմորագիկ կաթված: 
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Հեմոստատիկներ 

 Etamsylate (Dicynon) ակտիվացնում է առավելապես անոթա-

թրոմբոցիտային հեմոստազի գործընթացները՝ 

 Ավելացնում է թրոմբոցիտների քանակը:  

 Թուլացնում է պրոստացիկլինի ազդեցությունը: 

 Հակահիալուրոնիդազային ակտիվության շնորհիվ իջեցնում 

անոթների պատի թափանցելիությունը: 

 Արագացնում է հյուսվածքային թրոմբոպլաստինի 

առաջացումը: 

Էտամզիլատը ներմուծվում է մ/մ, ն/ե և ներքին ընդունման 

ձևով: 

 Կիրառում՝ 

 Պարենխիմատոզ և մազանոթային արյունահոսու-

թյուններ: 

 Աղիքային արյունահոսություններ: 

 Մաշկա-հեմոռագիկ համախտանիշով դրսևորվող 

թրոմբոցիտոպենիկ պուրպուրա: 

  

 Thrombin-ը և Fibrinogen-ը արյան մակարդման բնական 

բաղադրատարրեր են, ստացվում են դոնորային արյունից: 

Ակտիվացնում են առավելապես կոագուլյացիոն հեմոստազի 

գործընթացները: 

 Թրոմբինը նշամակվում է տեղային, ինհալյացիոն և ներքին 

ընդունման ձևով: Ֆիբրինոգենը նշամակվում է տեղային և ն/ե 

կաթիլային ձևով: 

 Կիրառում՝ 

 Տեղային՝ մակերեսային արյունահոսություններ 
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  ներքին ընդունման համար՝ ստամոքսի 

արյունահոսություններ 

 Ինհալյացիոն՝ շնչուղիների արյունահոսություններ: 

 

 Կողմնակի էֆեկտներ՝ թրոմբինի հայտնվելը 

արյունահոսքում պետք է բացառել, քանի որ այն կառաջացնի 

տարածուն մակարդում: 

 

 Vitamin K-ի դեղապատրաստուկներ  

  Vit K ակտիվացնում է կոագուլյացիոն հեմոստազի գործոնները: 

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

(մենաքինոն, կենդանական և բակտերիալ ծագման) ձևերը:  

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

Vikasol-ից լյարդում առաջանում են վիտամիններ K1 և K2-ը, որոնք 

և առաջացնում են մակարդում: Այդ պատճառով Vikasol-ի էֆեկտը 

զարգանում է դանդաղ: 

 Նշանակվում է մարսողական ն/ե, մ/մ ուղիներով: 

 Vit K-ի դեղապատրաստուկները ազդում են միայն in vivo 

պայմաններում: 

   

Հակաֆիբրինոլիտիկներ 

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

պրոտեազային արգելակիչ: Ընկճելով ֆիբրինոլիզը` նպաստում է 

մակարդուկի կայունացմանը: Սրտի վիրահատությունների 

ժամանակ նվազեցնում է արյունահոսության հետ կապված 

բարդությունները: Սակայն, ըստ սրտավիրաբուժության վերջին 

տվյալների` կարող է առաջացնել  հետվիրաբուժական սուր 

երիկամային  անբավարարություն: 
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εAminocaproic Acid, Tranexamic Acid, լիզինային համակերպներ` 

բարձրացնում են թրոմբոցիտների զգայունությունը ագրեգացիայի 

խթանիչների նկատմամբ: Կիրառվում են սրտի 

անգիոպլաստիկայի  և կյանքին սպառնացող արյունահոսու-

թյունների դեպքում: Երիկամային  անբավարարության ռիսկը 

ցածր է: 

 

Հիմնական դեղերի ցանկ 

Aspirin 25, 500 մգ դեղահատեր 

Abciximab 2 մգ/մլ ն/ե ներարկման լուծույթ 

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

ն/ե ներարկման լուծույթ 

Clopidogrel (Plavix) 75 մգ դեղահատեր 

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

ներարկման լուծույթ 

Lepirudin 50 մգ փոշի ն/ե ներարկման լուծույթ 

Ticlopidine (Ticlid) 250 մգ դեղահատեր 

Urokinase 250,000IU ներարկման լուծույթ 

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

 

Թեմային առնչվող թեստերի նմուշներ 

1. Թրոմբինի ակտիվությունը ընկճում են 

1. սինկումար 

2. բարձրամոլեկուլյար հեպարինը 

3. նեոդիկումարին 

4. լեպիրուդին 

5. ֆրաքսիպարին 
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ա) բոլորը  բ) 1, 2, 4, 5 գ) 2, 3, 4,  դ) 2, 4 

Պատասխան՝ դ 

2. Ասպիրինի հակաագրեգացիոն ազդեցության հիմքում ընկած է` 

ա) ցիկլոօքսիգենազի ընկճում 

բ) լիպոօքսիգենազի ընկճում 

գ) թրոմբոքսանային ընկալիչների պաշարում 

դ) ADP-ընկալիչների պաշարում 

ե) հակաթրոմբին III ակտիվացում 

Պատասխան` ա 

1. Ցածրամոլեկուլյար կամ ֆրակցիոն II սերնդի հեպարինները 

տարբերվում են բարձրամոլեկուլյար հեպարինից հետևյալ 

հատկություններով, բացի 

ա) թափանցում են ընկերքային պատնեշով 

բ) ունեն ավելի բարձր կենսամատչելիություն 

գ) ավելի վատ են կապվում արյան սպիտակուցների հետ  

դ) ունեն ազդեցության ավելի երկար տևողություն 

ե) ավելի հաճախ են առաջացնում արյունահոսությունները 

Պատասխան ` ե 

4. Ֆիբրինոլիտիկները` 

ա) հանդիսանում են հակաթրոմբին III կոֆակտոր և ընկճում են 

IIa, IXa, Xa, XIa, XIIa գործոնները 

բ) հանդիսանում են վիտամին K ներհակորդ 

գ) ընկճում են թրոմբոցիտներում ցիկլոօքսիգենազ ֆերմենտը 

դ) ակտիվացնում են ֆիբրինոլիզի ֆիզիոլոգիական համակարգը, 

նպաստելով պլազմինի առաջացմանը պլազմինոգենից 

ե) պաշարում են ADP ընկալիչները 
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Պատասխան` դ 

5. Հեպարինի կողմնակի էֆեկտները բոլորն են, բացի 

ա) արյունահոսություններ 

բ) թրոմբոցիտոպենիաներ 

գ) տեղային կամ համակարգային մազաթափում 

դ) ռեթրոմբոզներ 

ե) աթերոգեն ազդեցություն 

Պատասխան` ե 
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Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական 

 բժշկական համալսարան 

 

 

 

 

Ֆարմակոլոգիա 

 

Մեթոդական ձեռնարկ 

Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի 

III կուրսի ուսանողների համար 

 

(մաս V) 

 

 

 

 

Երևան 2016-2017 

Ð³Ï³Ù³Ýñ¿³ÛÇÝ ¹»Õ»ñ 

Ð³Ï³Ù³Ýñ¿³ÛÇÝ ¹»Õ»ñÁ µ³Å³ÝíáõÙ »Ý »ñÏáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý 

ËÙµ»ñÇ` 

1. Ñ³Ï³Ù³Ýñ¿³ÛÇÝ ¹»Õ»ñ, áñáÝù ûÅïí³Í ã»Ý áñáß³ÏÇ 

ÁÝïñáÕ³Ï³Ý Ñ³Ï³Ù³Ýñ¿³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ, ÝÙ³Ý³ïÇå 

¹»Õ»ñÇÝ »Ý å³ïÏ³ÝáõÙ` 

 Ñ³Ï³Ý»ËÇã,  

 ¹»½ÇÝý»կցոÕ նյութեր: 
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2. ùÇÙÇáÃ»ñ³å¨ïÇÏ Ñ³Ï³Ù³Ýñ¿³ÛÇÝ ¹»Õ»ñ, áñáÝù 

գերազանցապես ազդում են միկրոօրգանիզմների վրա, ³Ûë ËÙµÇÝ 

»Ý å³ïÏ³ÝáõÙ` 

 Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ, 

 ëáõÉý³ÝÇÉ³ÙÇդÝ»ñ, 

 ùíÇÝáÉáÝÝ»ñ և ³ÛÉÝ: 

¸»½ÇÝý»ÏóáÕ ÝÛáõÃÁ` (de-í»ñ³óáõÙ, infection-í³ñ³Ï), áñå»ë 

Ï³ÝáÝ, Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ³Ëï³ÍÇÝ Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ í»·»ï³ïÇí 

Ó¨»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý (ÇÝãå»ë Ý³¨ íÇñáõëÝ»ñÇ) ÝÏ³ïÙ³Ùµ 

Ù³Ýñ¿³ëå³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ ûÅïí³Í ùÇÙÇ³Ï³Ý ÙÇ³óáõÃÛáõÝ, áñÁ 

ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ ¨ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ (µÅßÏ³Ï³Ý 

·áñÍÇùÝ»ñÁ, ë³ñù»ñÁ, ëå³ëùÇ ¨ ³ÛÉÝ) ³Ëï³Ñ³ÝÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí:  

Ð³Ï³Ý»ËÇã ÝÛáõÃÁ` (anti-Ñ³Ï³, septicas-Ý»ËÇã),  áñå»ë 

Ï³ÝáÝ, Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Ù³Ïñáûñ·³ÝÇ½ÙÇ Ñ³Ý¹»å ³í»ÉÇ 

ó³Íñ ÃáõÝ³ÛÝáõÃÛ³Ùµ ûÅïí³Í ¹»½ÇÝý»ÏóáÕ ÝÛáõÃ, áñÁ ÇÝãå»ë in 

vitro, ³ÛÝå»ë ¿É`  in vivo å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ áõÝÇ Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 

³é³í»É³å»ë Ù³Ýñ¿³ëå³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ: ÐÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÏÇñ³éíáõÙ 

»Ý Ù³ßÏÇ ¨ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÝ»ñÇ ³Ëï³Ñ³ÝÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ 

ËáéáãÝ»ñÇ Éí³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí: 

ÜÛáõÃ»ñÇ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÁ ¹»½ÇÝý»ÏóáÕ ¨ Ñ³Ï³Ý»ËÇã 

ÝÛáõÃ»ñÇ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ¿, ù³ÝÇ áñ ÝáõÛÝ ÝÛáõÃÁ áñáß³ÏÇ ËïáõÃÛ³Ùµ 

Ï³ñáÕ ¿ ÏÇñ³éí»É áñå»ë Ñ³Ï³Ý»ËÇã, ÇëÏ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ 

ËïáõÃÛáõÝáí` áñå»ë ¹»½ÇÝý»ÏóáÕ:  

øÇÙÇáÃ»ñ³å¨ïÇÏ դեղերից Ñ³Ï³Ý»ËÇã ¨ ¹»½ÇÝý»ÏóáÕ 

ÝÛáõÃ»ñÁ ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí` 

 

 Ð³Ï³Ý»ËÇã ¨ ¹»½ÇÝý»ÏóáÕ 

ÝÛáõÃ»ñ 

øÇÙÇáÃ»ñ³å¨ïÇÏ 

դեղեր 

²½¹»óáõÃÛ³Ý 

ÁÝïñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ 

àã ÁÝïñáÕ³Ï³Ý  

(³½¹áõÙ »Ý ÇÝãå»ë Ù³Ýñ¿Ç, 

ÀÝïñáÕ³Ï³Ý  

(Ã»ñ³å¨ïÇÏ Ëïáõ-
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³ÛÝå»ë ¿É Ù³Ïñáûñ·³ÝÇ½ÙÇ 

µçÇçÝ»ñÇ íñ³) 

ÃÛáõÝÝ»ñáí գերազան-

ցապես óáõó³µ»ñáõÙ ¿ 

íÝ³ë³Ï³ñ ³½¹»óáõ-

ÃÛáõÝ ÙÇ³ÛÝ Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ 

µçÇçÝ»ñÇ íñ³) 

²½¹»óáõÃÛ³Ý áÉáñïÁ  È³ÛÝ ¿`(³ÏïÇí »Ý Ñ³Ù³ñÛ³ 

µáÉáñ ³Ëï³ÍÇÝ Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ 

ÝÏ³ïÙ³Ùµ): Àëï ½·³Ûáõ-

ÝáõÃÛ³Ý Ù³Ýñ¿Ý»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ 

¿ ¹³ë³íáñ»É Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå` 

·ñ³Ù-¹ñ³Ï³Ý > ·ñ³Ù-

µ³ó³ë³Ï³Ý > ÙÇÏá-

µ³Ïï»ñÇ³Ý»ñ: øÇã ³ñ¹Ûáõ-

Ý³í»ï »Ý ëåáñÝ»ñÇ ÝÏ³ï-

Ù³Ùµ, ÙÇ³ÛÝ áñáß Ñ³Ï³-

Ý»ËÇãÝ»ñ áõÝ»Ý Ñ³Ï³-

íÇñáõë³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝ: 

 

Ð³Ù»Ù³ï³µ³ñ Ý»Õ ¿ 

(³½¹áõÙ »Ý Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ 

áñáß ËÙµ»ñÇ íñ³) 

²½¹»óáõÃÛ³Ý µÝáõÛÃÁ  ²é³í»É³å»ë Ù³Ýñ¿³ëå³Ý Ø³Ýñ¿³Ï³Ý· ¨ 

Ù³Ýñ¿³ëå³Ý 

²½¹»óáõÃÛ³Ý 

Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ  

àã ëå»óÇýÇÏ` 

(ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³é³ç³óÝáõÙ 

»Ý ëåÇï³ÏáõóÇ 

¹»Ý³ïáõñ³óÇ³, Ù»Í ¹»ñ ¿ 

Ë³ÕáõÙ Ý³¨ åÉ³½Ù³ïÇÏ 

Ã³Õ³ÝÃÇ 

Ã³÷³Ýó»ÉÇáõÃÛ³Ý 

Ë³Ý·³ñáõÙÁ ¨ Ù³Ýñ¿Ç 

Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 

êå»óÇýÇÏ 
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Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï 

ý»ñÙ»ÝïÝ»ñÇ ÁÝÏ×áõÙÁ) 

Ð³Ï³Ù³Ýñ¿³ÛÇÝ 

³½¹»óáõÃÛáõÝÁ  

ò³Íñ ¿ 

(1:100 -1:10000) 

´³ñÓñ ¿ 

(1:1000000 ¨ ³í»É) 

ÎÇñ³éáõÙÁ ÐÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ï»Õ³ÛÇÝ ÐÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ 

é»½áñµïÇí 

³½¹»óáõÃÛáõÝ 

ëï³Ý³Éáõ Ýå³ï³Ïáí  

ÂáõÝ³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ´³ñÓñ ¿ ò³Íñ ¿ 

Ø³Ýñ¿Ý»ñÇ Ï³ÛáõÝ 

Ó¨»ñÇ ³é³ç³óáõÙÁ  

Ð³½í³¹»å ¿ Ð³×³Ë ¿ 

 

øÇÙÇáÃ»ñ³å¨ïÇÏ Ñ³Ï³Ù³Ýñ¿³ÛÇÝ ¹»Õ»ñ 

Ð³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ 

Ð³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÁ ÙÇÏñáûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ëÇÝÃ»½í³Í 

Ï³Ù ï³ñµ»ñ ùÇÙÇ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑÝ»ñáí ëï³óí³Í ¹»Õ»ñ »Ý, 

áñáÝù ß³ï ó³Íñ ËïáõÃÛáõÝáí Ï³ñáÕ »Ý ցուցաբերել մանրէասպան 

կամ մանրէականգ ազդեցություն: Ð³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý 

ëï³óí»É ëÝÏ»ñÇó, µ³Ïï»ñÇ³Ý»ñÇó, ³ÏïÇÝáÙÇó»ïÝ»ñÇó ¨ ³ÛÉÝ: 

Ð³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ: 

Àëï ùÇÙÇ³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇ` 

1. β-É³Ïï³ÙÝ»ր-å»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñ, ó»ý³ÉáëåáñÇÝÝ»ñ, ÙáÝá-

µ³Ïï³ÙÝ»ñ, Ï³ñµ³å»Ý»ÙÝ»ñ, 

2. ÝÇïñáµ»Ý½»ÝÇ ³Í³ÝóÛ³ÉÝ»ñ – Chloramphenicol, 

3. ³ÙÇÝá·ÉÇÏá½Ç¹Ý»ñ – Streptomycin, Gentamicin, 

4. Ù³ÏñáÉÇ¹Ý»ñ – Erythromycin, Roxythromycin, 

5. óÇÏÉիկ պոլիå»åïÇ¹Ý»ñ – Polymyqin-B, Bacitracin, 

6. ï»ïñ³óÇÏÉÇÝÝ»ñ – Oxytetracycline, Doxycycline, 

7. ÉÇÝÏá½³ÙÇ¹Ý»ñ – Clindamycin, Lincomycin, 

8. ·ÉÇÏáå»åïÇ¹Ý»ñ – Vancomycin, 
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Àëï ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ` 

1. µçç³å³ïÇ ëÇÝÃ»½Ý ÁÝÏ×áÕÝ»ñ – բետա-լակտամներ, 

Vancomycin, Bacitracin, 

2. ցիտոպլազմատիկ Ã³Õ³ÝÃÇ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ 

ýáõÝÏóÇ³Ý ÁÝ×áÕÝ»ñ – óÇÏÉիկ պáլիå»åïÇ¹Ý»ñ, 

3. ëåÇï³ÏáõóÇ ëÇÝÃ»½Ý ÁÝÏ×áÕÝ»ñ – ï»ïñ³óÇÏÉÇÝÝ»ñ, 

Ù³ÏñáÉÇ¹Ý»ñ, 

4. ÝáõÏÉ»ÇÝ³ÃÃáõÝ»ñÇ ëÇÝÃ»½Ý ÁÝÏ×áÕÝ»ñ  –  

éÇý³ÙÇóÇÝÝ»ñ: 

 

 

 

Àëï ³½¹»óáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÇ` 

1. Ù³Ýñ¿³ëå³Ý – µçç³å³ïÇ ëÇÝÃ»½Ý ÁÝÏ×áÕ 

Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ, 

2. Ù³Ýñ¿³Ï³Ý· – ëåÇï³ÏáõóÇ, նուկլեինաթթուների 

ëÇÝÃ»½Ý ÁÝÏ×áÕÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ: 

Բջջապատի սինթեզ 

 
Ֆոլաթթվի  սինթեզ 

 

Նուկլ-թթուների սինթեզ 

 

Ցիտոպլ-իկ թաղանթ 

 Ռիբոսոմի 30S ենթամիավոր 

 

Ռիբոսոմի 50S 

ենթամիավոր 

 

Սպիտակուցի սինթեզ 
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Որպես կանոն մ³Ýñ¿³Ï³Ý· Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñը, µ³ñÓñ 

¹»Õ³ã³÷»ñáí Ï³ñáÕ »Ý óáõó³µ»ñ»É Ù³Ýñ¿³ëå³Ý 

³½¹»óáõÃÛáõÝ /¿ñÇÃñáÙÇóÇÝ/: 

Մ³Ýñ¿³ëå³Ý ¨ Ù³Ýñ¿³Ï³Ý· Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÇ ÙÇç¨ առկա 

ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ »Ý å³ïÏ³ÝáõÙ` 

 Ù³Ýñ¿³ëå³Ý Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÇ 

³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ Ç Ñ³Ûï ¿ ·³ÉÇë կիրառմ³Ý ³é³çÇÝ 

ûñ»ñÇó ÇëÏ ëÏë³Í, ÇëÏ Ù³Ýñ¿³Ï³Ý·ÇÝÁ՝ 3-4 ûñ ³Ýó, 

 Ù³Ýñ¿³ëå³Ý Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñáí µáõÅáõÙÁ å»ïù ¿ 

ï¨Ç ³éÝí³½Ý 7 ûñ, ÇëÏ Ù³Ýñ¿³Ï³Ý·ÇÝÁ`  10-14 ûñ, 

 Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Ù³Ýñ¿³Ï³Ý· Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÇ, 

Ù³Ýñ¿³ëå³Ý Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÁ ¶ñ³Ù-µ³ó³ë³Ï³Ý 

Ù³Ýñ¿Ý»ñáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñÇ ¹»åùáõÙ Ï³ñáÕ 

»Ý ³é³ç³óÝ»É ¿Ý¹áïáùëÇÏ ßáÏ, 

 Ù³Ýñ¿³ëå³Ý Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÇÝ ³é³í»É µÝáñáß 

¿ ³ÛÝåÇëÇ ÏáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãåÇëÇÝÝ »Ý ëáõå»ñ-

ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñÁ, 

 Ù³Ýñ¿³ëå³Ý Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÁ հիմնականում 

Ýß³Ý³Ïվում են ÁÝÏ×í³Í ÇÙáõÝÇï»ïով ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ, ÇëÏ 

Ù³Ýñ¿³Ï³Ý· Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÁ՝ Ã»Ã¨, ÙÇçÇÝ ³ëïÇ×³ÝÇ 

Í³ÝñáõÃÛ³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ, 

 Ù³Ýñ¿³Ï³Ý· Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñով µáõÅÙ³Ý 

³í³ñïÇó Ñ»ïá հնարավոր է ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý é»óÇ¹ÇíÇ 

³é³ç³óáõÙÁ: 

Àëï ³½¹»óáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ`  

1. É³ÛÝ áÉáñïÇ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ, áñáÝù ³ÏïÇí »Ý 

ÇÝãå»ë ·ñ³Ù-¹ñ³Ï³Ý, ³ÛÝå»ë Գñ³Ù-µ³ó³ë³Ï³Ý 

Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³µ, ûñÇÝ³Ï` ó»ý³ÉáëåáñÇÝÝ»ñÁ, 
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2. Ý»Õ áÉáñïÇ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ, áñáÝù Çñ»Ýó Ñ»ñÃÇÝ 

ï³ñµ»ñ³ÏíáõÙ »Ý`  

 ³é³í»É³å»ë ¶ñ³Ù-¹ñ³Ï³Ý Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ íñ³ 

³½¹áÕ` µÝ³Ï³Ý å»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñ, 

 ³é³í»É³å»ë ¶ñ³Ù-µ³ó³ë³Ï³Ý Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ íÇ³ 

³½¹áÕ` óÇÏÉÇÏ åáÉÇå»åïÇ¹Ý»ñ, 

 ³é³í»É³å»ë ³Ëï³ÍÇÝ ëÝÏ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 

³ÏïÇí Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ` åáÉÇ»ÝÝ»ñ: 

Àëï Ã»ñ³å¨ïÇÏ ÇÝ¹»ùëÇ`  

1. É³ÛÝ Ã»ñ³å¨ïÇÏ ÇÝ¹»ùëáí ûÅïí³Í 

Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ, ûñ` µÝ³Ï³Ý å»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñ,   

2. Ý»Õ Ã»ñ³å¨ïÇÏ ÇÝ¹»ùëáí ûÅïí³Í Ñ³Ï³µÇáïÇÏ-

Ý»ñ, ûñ` ³ÙÇÝá·ÉÇÏá½Ç¹Ý»ñ, ï»ïñ³óÇÏÉÇÝÝ»ñ,   

3. ß³ï Ý»Õ Ã»ñ³å¨ïÇÏ ÇÝ¹»ùëáí ûÅïí³Í 

Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ-í³ÝÏáÙÇóÇÝ: 

Â»ñ³å¨ïÇÏ ÇÝ¹»ùëÁ ¹³ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÇ ÃáõÝ³ÛÇÝ ¹»Õ³ã³÷Ç 

¨ Ù³Ýñ¿³ëå³Ý Ï³Ù Ù³Ýñ¿³Ï³Ý· ¹»Õ³ã³÷»ñÇ 

Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÝ ¿: ÆÝãù³Ý Ù»Í ¿ ³Ûë ÇÝ¹»ùëÁ, ³ÛÝù³Ý 

Ñ³Ï³µÇáïÇÏÁ ³Ýíï³Ý· ¿: 

Àëï երկրորդային ¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý 

³ñ³·áõÃÛ³Ý` 

1. Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ, áñáÝó ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ 

½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ¹³Ý¹³Õ-å»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñ, ó»ý³ÉáëåáñÇÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ, 

2. Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ, áñáÝó ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ 

½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ³ñ³·-Ù³ÏñáÉÇ¹Ý»ñ ¨ ³ÛÉÝ: 

Ð³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÇ é³óÇáÝ³É ÏÇñ³éÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñը 

1. Ð³Ï³µÇáïÇÏÇ ×Çßï ÁÝïñáõÃÛáõÝ: Ð³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÁ 

¿ÃÇáïñáå ¹»Õ»ñ »Ý, áñáÝù áõÝ»Ý ëå»óÇýÇÏ ³½¹»óáõÃÛáõÝ, ³Û¹ 

ÇëÏ å³ï×³éáí Ý³Ë ¨ ³é³ç ß³ï Ï³ñ¨áñ ¿ Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É 

³Ëï³ÍÇÝ Ù³Ýñ¿Ç ï»ë³ÏÁ: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ 
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å³ïß³× Ï»ñåáí í»ñóÝ»É ÇÝý»ÏóÇáÝ ÝÛáõÃÁ /ùëáõù, 

³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ù»ñáõÏ/ ¨ Ï³ï³ñ»É í»ñçÇÝÇë ó³ÝùëÁ: 

Ø³Ýñ¿³µ³Ý³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Ñ³ÛïÝ³µ»ñÇ 

Ù³Ýñ¿Ç ï»ë³ÏÁ, ë»ñÙÝ³óñÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ, ¨ Ù³ùáõñ ·³ÕáõÃáõÙ 

å»ïù ¿ áñáßվÇ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ  ÙÇÏñáûñ·³ÝÇ½ÙÇ 

½·³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ: ê³Ï³ÛÝ Ù³Ýñ¿³µ³Ý³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý 

ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ëï³óíáõÙ »Ý Ýí³½³·áõÛÝÁ 4-5 ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ: àñáß 

¹»åù»ñáõÙ Ù³Ýñ¿Ý ÑÝ³ñ³íáñ ãÇ ÉÇÝáõÙ Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É: ²Û¹ ÇëÏ 

å³ï×³éáí ß³ï Ñ³×³Ë Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÁ Ýß³Ý³ÏíáõÙ »Ý 

»ÉÝ»Éáí »ÝÃ³¹ñíáÕ հարուցիչի առկայությունից, հետևյալ 

գործոնների հիման վար` 

 ùëáõùÇ ·ñ³ÙÇ »Õ³Ý³Ïáí Ý»ñÏáõÙ ¨ 

Ù³Ýñ³¹Çï³Ï³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ, 

 ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý å³ïÏ»ñ,  

 ÑÇí³Ý¹Ç ï³ñÇù, 

 ¿åÇ¹»ÙÇáÉá·Ç³Ï³Ý Çñ³íÇ×³Ï,  

 ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ë»½áÝ³ÛÝáõÃÛáõÝ, 

 Ý³Ëáñ¹áÕ բուժում, áñÁ ÷áËáõÙ ¿ ÙÇÏñáýÉáñ³Ý: 

2. ´áõÅÙ³Ý ³ÙµáÕç ÏáõñëÇ ÁÝÃ³óùáõÙ 

Ù³Ïñáûñ·³ÝÇ½ÙÇ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñáõÙ ¨ Ñ»ÕáõÏ ÙÇç³í³Ûñ»ñáõÙ 

Ñ³Ï³µÇáïÇÏÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇçÇÝ Ã»ñ³å¨ïÇÏ ËïáõÃÛ³Ý 

/ØÂÊ/ å³Ñå³ÝáõÙ: ØÂÊ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ù³Ýñ¿³ëå³Ý Ï³Ù 

Ù³Ýñ¿³Ï³Ý· ³½¹»óáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ: ºñµ»ÙÝ 

ÏÇñ³éíáõÙ »Ý Ñ³ñí³Í³ÛÇÝ ¹»Õ³ã³÷»ñ /ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý Í³Ýñ 

ÁÝÃ³óùÇ ¹»åùáõÙ/, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù 

·»ñ³½³Ýó»É ØÂÊ:  

ØÂÊ å³Ñå³ÝáõÙÁ Çñ³Ï³Ýóվում է` հիմնվելով 

Ñ³Ï³µÇáïÇÏÇ ý³ñÙ³ÏáÏÇÝ»ïÇÏ Ñ»ï¨Û³É ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñի վրա` 
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 Ï»Ýë³åÇï³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ, ինչը նաև որոշիչ է 

Ñ³Ï³µÇáïÇÏÇ ûåïÇÙ³É Ý»ñÙáõÍÙ³Ý áõղղու ընտրության 

համար,  

 Ñ³Ï³µÇáïÇÏÇ արտազատÙ³Ý ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ, áñով 

պայմանավորված է Ñ³Ï³µÇáïÇÏÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý 

Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ,  

 ³ÛÉ ËÙµÇ ¹»Õ»ñÇ Ñ»ï ÷áË³½¹»óáõÃÛáõÝÁ, áñÁ 

Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ý³ñÙ³ÏáÏÇÝ»ïÇÏ, ûñ` ÃÃí³Ù³ñÇãÝ»ñÁ 

Ýí³½»óÝáõÙ »Ý ï»ïñ³óÇÏÉÇÝÝ»ñÇ Ý»ñÍÍÙ³Ý ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ, 

ýÇ½ÇÏáùÇÙÇ³Ï³Ý, ûñ` ÙÇ¨ÝáõÛÝ Ý»ñ³ñÏÇãáõÙ å»ÝÇóÇÉÇÝ³ÛÇÝ 

ß³ñùÇ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÁ ³ÝÑ³Ù³ï»Õ»ÉÇ »Ý B ß³ñùÇ 

íÇï³ÙÇÝÝ»ñÇ Ï³Ù ³ëÏáñµÇÝ³ÃÃíÇ Ñ»ï: 

3. ÐÇí³Ý¹ներÇ հատուկ խմբերի կամ 

իրաíÇ×³Ïների գնահատում /ï³ñÇù, »ñÇÏ³ÙÇ, ÉÛ³ñ¹Ç 

ýáõÝÏóÇáÝ³É íÇ×³ÏÁ, ÑÕÇáõÃÛáõÝ,  ÇÝý»Ïóí³Í ûç³ËÇ 

³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÙáõÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç íÇ×³ÏÁ, 

·»Ý»ïÇÏ³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÁ/:   

4. Ð³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõ-

ÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙ, áñը Ï³ñ»ÉÇ Çñ³Ï³ÝóÝ»É Ñ»ï¨Û³É 

×³Ý³å³ñÑÝ»ñáí` 

 µáõÅÙ³Ý í³Õ ëÏÇ½µ, ù³ÝÇ áñ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý 

ëÏ½µÝ³Ï³Ý ÷áõÉ»ñáõÙ Ù³Ýñ¿Ý»ñÁ ·ïÝíáõÙ »Ý ÇÝï»ÝëÇí 

µ³½Ù³óÙ³Ý ÷áõÉáõÙ ¨ ³é³í»É ½·³ÛáõÝ »Ý ùÇÙÇáÃ»ñ³å¨ïÇÏ 

դեղ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ,  

 Ñ³Ï³µÇáïÇÏÇ ×Çßï ÁÝïñáõÃÛáõÝ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí 

Ýñ³ ³½¹»óáõÃÛ³Ý áÉáñïÁ ¨ ³½¹»óáõÃÛ³Ý µÝáõÛÃը: ²յսå»ë, »Ã» 

Ñ³ñáõóÇãÇ ï»ë³ÏÁ Ñ³ÛïÝÇ ¿ ³å³ Ý»Õ áÉáñïի 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³Ï³µÇáïÇÏ է ·»ñ³¹³ë»ÉÇ, ÇëÏ »Ã» 

µáõÅáõÙÁ ¿ÙåÇñÇÏ ¿, ³å³ É³ÛÝ áÉáñïáí Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ »Ý 

·»ñ³¹³ë»ÉÇ, 
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 Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï áõÕáõ ÁÝïñáõÃÛáõÝ, 

Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ ³Õ»ëï³Ùáùë³ÛÇÝ 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó áã µáÉáñ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÝ »Ý ÉÇáíÇÝ Ý»ñÍÍíáõÙ, 

 ï³ñµ»ñ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÇ ½áõ·³Ïóí³Í ÏÇñ³éáõÙ, 

áñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÝ »Ý` 

a. ëÇÝ»ñ·Ç½ÙÇ ëï³óáõÙ, 

b. ÏáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýí³½»óáõÙ, ù³ÝÇ áñ 

½áõ·³ÏóÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÇ ¹»Õ³ã³÷»ñÁ 

Ýí³½»óíáõÙ »Ý, Ñ»ï¨³å»ë Ýí³½áõÙ ¿ Ý³¨ Ýñ³Ýó 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÏáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 

c. երկրորդային ¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý 

¹³Ý¹³Õ»óáõÙ Ï³Ù Ï³ÝËáõÙ, 

d. Ñ³Ï³Ù³Ýñ¿³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ, 

áñը Ñ³ïÏ³å»ë Ïիրառելի ¿ Ë³éÁ ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñÇ Ï³Ù ß³ï 

Í³Ýñ ³ëïÇ×³ÝÇ ÇÝý»ÏóÇաների դեպùáõÙ, 

 ÏÉÇÝÇÏá-É³µáñ³ïáñ µ³Ïï»ñÇáÉá·Ç³Ï³Ý 

³å³ùÇÝÙ³Ý Ñ³ëï³ïáõÙ, áñÇó Ñ»ïá ÙÇ³ÛÝ 

Ñ³Ï³µÇáïÇÏáÃ»ñ³åÇ³Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹³¹³ñ»óÝ»É: 

 

Ð³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

Ð³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µ³Å³ÝíáõÙ »Ý 

»ñÏáõ Ù»Í ËÙµÇ` ëå»óÇýÇÏ ¨ áã ëå»óÇýÇÏ: àã ëå»óÇýÇÏ ÏáÕÙÝ³ÏÇ 

³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ »Ý å³ïÏ³ÝáõÙ` 

1. ³É»ñ·ÇÏ é»³ÏóÇ³Ý»ñ,  

2. ï»Õ³ÛÇÝ ·ñ·éÇã ³½¹»óáõÃÛáõÝ, áñÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ 

ûñÇÝ³Ï Ù/Ù Ý»ñ³ñÏáõÙÝ»ñÇ ï»ÕáõÙ ինֆիլտրատի և 

Ã³ñ³Ë³ÏáõÛï»ñÇ ³é³ç³óáõÙáí, Ý/» Ý»ñ³ñÏÙ³Ý Ñ³ïí³ÍáõÙ 

ÃñáÙµáýÉ»µÇïÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙáí, 

3. ëáõå»ñÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñ /¹Çëµ³Ïï»ñÇá½/՝ Ñ³ÏաµÇáïÇÏá-

Ã»ñ³åÇ³ÛÇ ýáÝÇ íñ³ Ýáñ ÇÝý»ÏóÇ³ÛÇ Ç Ñ³Ûï ·³ÉÁ: 
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Պ³ï×³éÝերն են Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÇ կողմից 

մակրոûñ·³ÝÇ½ÙÇ ÝáñÙ³É ÙÇÏñáýÉáñ³ÛÇ Ë³ËïáõÙÁ՝ ë³åñáýÇï 

ýÉáñ³յի ընկճումը և Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³Ï³µÇáïÇÏÇ 

ÝÏ³ïÙ³Ùµ áã ½·³ÛáõÝ՝ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ³Ëï³ÍÇÝ 

ÙÇÏñáûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³ÏïÇí³óումը: Առավել բնորոշ է լ³ÛÝ 

áÉáñïÇ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñին: Սáõå»ñÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý 

ï»Õ³Ï³Ûí»É շնչառական, աղեստամոքսային, միզասեռական 

Ñ³Ù³Ï³ñ·երի օրգաններում, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ù³ßÏáõմ: 

êáõå»ñÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñÇ ³Ù»Ý³Ñ³×³Ë³ÏÇ Ñ³Ý¹ÇåáÕ 

Ñ³ñáõóÇãÝ»ñÇÝ »Ý å³ïÏ³ÝáõÙ` 

 Clostridium difficle, որն առաջացնում է կեղծ 

թաղանթային կոլիտ։ 

 Proteus, áñÝ Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³óÝ»É ÙÇ½áõÕÇÝ»ñÇ 

µáñµáùáõÙ, ¿Ýï»ñÇïÝ»ñ: 

 ¸»Õáñ³Ûù³Ï³ÛáõÝ Staphylococci, áñը Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ 

¿Ýï»ñÇïÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý: 

 Candida albicans, áñÝ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý·»óÝ»É 

÷áñÉáõÍáõÃÛ³Ý, íáõÉíáí³·ÇÝÇïÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý: 

êáõå»ñÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñÇ Ï³ÝËÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë å»ïù 

¿ ÏÇñ³é»É Ý»Õ áÉáñïÇ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ, ãå»ïù ¿ Ýß³Ý³Ï»É 

Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ íÇñáõë³ÛÇÝ ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï /»Ã» ãÏ³Ý 

µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ/, 

4. íÇï³ÙÇÝ³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ: Աղիների 

ÝáñÙ³É ÙÇÏñáýÉáñ³Ý ³ñï³¹ñáõÙ ¿ B ËÙµÇ íÇï³ÙÇÝÝ»ñ, 

հետևապես Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÇ »ñÏ³ñ³ï¨ ÏÇñ³éáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ 

Ñ³Ý·»óÝ»É íÇï³ÙÇÝ³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý, 

5. ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ ¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ, Ù³Ýñ¿Ç`  

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³Ï³µÇáïÇÏÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõ-

ÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙ: ºÃ» Ù³Ýñ¿Ý Ï³ÛáõÝ ¿ »ñÏáõ Ï³Ù ³í»É ï³ñµ»ñ 

ËÙµ»ñÇ å³ïÏ³ÝáÕ Ñ³Ï³µÇáïÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ³å³ ¹³ 
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ÏáãíáõÙ ¿ µ³½Ù³¹»Õáñ³Ûù³Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ: Ø»Ï Ñ³Ï³µÇáïÇÏÇ 

ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ï³ÛáõÝ Ù³Ýñ¿Ý Ï³ñáÕ ¿ Ï³ÛáõÝ ÉÇÝ»É Ý³¨ ÝáõÛÝ ËÙµÇÝ 

å³ïÏ³ÝáÕ ³ÛÉ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ²Ûë Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ 

ÏáãíáõÙ ¿ Ë³ã³Ó¨ Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ: ¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý 

¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý »ñÏáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï³ññ³ï»ë³ÏÝ»ñ` µÝ³Ï³Ý՝ 

առաջնակի ¨ Ó»éùµ»ñáíÇ՝ երկրորդային: 

´Ý³Ï³Ý՝ առաջնակի ¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ` ïíÛ³É Ù³Ýñ¿Ý Ç 

ëÏ½µ³Ý» Ï³ÛáõÝ ¿ áñáß Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ²Ûëå»ë 

ûñÇÝ³Ï` ïáõµ»ñÏáõÉÛá½Ç Ñ³ñáõóÇãÁ Ï³ÛáõÝ ¿ ï»ïñ³óÇÏÉÇÝ³ÛÇÝ 

ß³ñùÇ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ¸ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ³Ûë 

ï»ë³ÏÁ ãáõÝÇ ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý áñ¨Çó» ÙÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ: 

Ò»éùµ»ñáíÇ՝ երկրորդային ¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ïíÛ³É  

Ñ³Ï³µÇáïÇÏÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ½·³ÛáõÝ ÙÇÏñáûñ·³ÝÇ½ÙÇ åáåáõÉÛ³-

óÇ³ÛáõÙ Ç Ñ³Ûï »Ý ·³ÉÇë Ï³ÛáõÝ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ:  

¸ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ³Ûë Ó¨Ç ½³ñ·³óáõÙÁ Ï³Ëí³Í ¿ ÇÝãå»ë 

Ù³Ýñ¿Çó ³ÛÝå»ë ¿É Ñ³Ï³µÇáïÇÏÇó: Üñ³Ýó ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í »Ý 

Ùáõï³óÇ³Ý»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ Ï³Ù Å³é³Ý·³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ  

÷áË³ÝóáõÙÁ: 

Øáõï³óÇ³Ý Ï³Ù »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ ¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý 

ùñáÙáëáÙ³ÛÇÝ ï»ë³ÏÁ  ¹³ Ï³ÛáõÝ ¨ Å³é³Ý·³µ³ñ ÷áË³ÝóíáÕ  

·»Ý»ïÇÏ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝ ¿, áñը ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ÇÝùÝ³µáõË ¨ 

å³ï³Ñ³Ï³Ý: ²ÛÝ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ã¿ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñáí: 

Øáõï³óÇ³Ý Çñ Ñ»ñÃÇÝ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É Ù»Ï÷áõÉ³ÝÇ Ï³Ù ³ñ³· 

Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ /§ëïñ»åïáÙÇóÇÝ³ÛÇÝ ¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ¦/, »ñµ Ù»Ï 

·»ÝÇ Ùáõï³óÇ³Ý Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ µ³ñÓñ 

³ëïÇ×³ÝÇ ¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý/ տուբերկուլյոզի 

հարուցիչը՝ ëïñ»åïáÙÇóÇÝÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ/ ¨ µ³½Ù³÷áõÉ³ÝÇ Ï³Ù 

¹³Ý¹³Õ ½³ñ·³óáÕ ¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ, áñÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ¿ 

µ³½Ù³ÃÇí ·»Ý»ñÇ Ùá¹ÇýÇÏ³óÇ³Ý /§å»ÝÇóÇÉÇÝ³ÛÇÝ 

¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ¦/: 
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Ä³é³Ý·³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ ÷áË³ÝóáõÙ Ï³Ù »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ 

¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý åÉ³½ÙÇ¹³ÛÇÝ ï»ë³Ï Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ 

Å³é³Ý·³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ ÷áË³ÝóáõÙÁ Ù»Ï Ù³Ýñ¿Çó ÙÛáõëÇÝ: ¶áÛáõÃÛáõÝ 

áõÝ»Ý ³Ûë ÷áË³ÝóÙ³Ý Ñ»ï¨Û³É Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ` 

 ÏáÝÛáõ·³óÇ³` ÙÇ¨ÝáõÛÝ Ï³Ù ï³ñµ»ñ 

åáåáõÉÛ³óÇÝ»ñÇ Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ ÙÇç¨ /ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ·ñ³Ù 

µ³ó³ë³Ï³Ý/ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ë»é³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó, áñÇ 

ÁÝÃ³óùáõÙ, åÉ³½Ù³ïÇÏ Ï³Ùñç³ÏÇ` §åÇÉÇ¦ û·ÝáõÃÛ³Ùµ  ï»ÕÇ ¿ 

áõÝ»ÝáõÙ ùñÙáëáÙ³ÛÇÝ Ï³Ù ³ñï³ùñáÙáëáÙ³ÛÇÝ  Å³é³Ý·³Ï³Ý 

ÝÛáõÃÇ /åÉ³½ÙÇ¹/ ÷áË³ÝóáõÙ: ²Ûë åÉ³½ÙÇ¹Á å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿  

¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý`  R-·áñÍáÝÁ /resistance-¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ/ ¨ 

³Ûë ·áñÍáÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ÷áË³Ýóí»É »ñÏñáñ¹ Ù³Ýñ¿ÇÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, 

»ñµ ³Ûë »ñÏñáñ¹ Ù³Ýñ¿Ý å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ RTF-·áñÍáÝÁ 

/¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ÷áË³ÝóÙ³Ý ·áñÍáÝ /resistance transfer 

factor//: ²Ûë Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ ßÝáñÑÇí ÝáõÛÝÇëÏ áã ³Ëï³ÍÇÝ 

Ù³Ýñ¿Ý»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³Ëï³ÍÇÝÝ»ñÇÝ ÷áË³Ýó»É R-·áñÍáÝÁ: ²Ûë 

Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ ³Ù»Ý³Ñ³×³ËÝ ¿ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ, 

 ïñ³Ýë¹áõÏóÇ³` R-·áñÍáÝÇ ÷áË³ÝóáõÙÝ ¿ 

µ³Ïï»ñÇáý³·Ç Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ, 

 ïñ³ÝëýáñÙ³óÇ³` Ï³ÛáõÝ Ù³Ýñ¿Ý ¹»åÇ ³ñï³ùÇÝ 

ÙÇç³í³Ûñ Ï³ñáÕ ¿ ³ñï³½³ï»É ¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ÏñáÕ ¸ÜÂ, 

áñÝ ¿É ¨ Ï³ñáÕ ¿ ÏÉ³Ýí»É ³ÛÉ` ½·³ÛáõÝ Ù³Ýñ¿Ç ÏáÕÙÇó: Þ³ï 

Ñ³½í³¹»å ¿ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ: 

ºñÏñáñ¹³ÛÇÝ ¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Ù»ÃÇóÇÉÇÝÏ³ÛáõÝ ï»ë³ÏÁ 

(MRSA) µÝáñáßíáõÙ ¿ å»ÝÇóÇÉÇÝ-Ï³åáÕ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 

ëåÇï³ÏáõóÇ կոնֆորմացիոն փոփոխության զարգացամբ։ 

 

 

ºրկրորդային ¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛունը պայմանավորող 

Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñին են պատկանում`  
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1. Ø³Ýñ¿Ç ÃÇñ³Ë-Ï»Ýë³ÙáÉ»ÏáõÉÇ ½·³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Ïáñáõëï 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³Ï³µáïÇÏÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ՝ Ù³Ýñ¿Ç µççáõÙ 

Ó¨³÷áËíáõÙ ¿ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÇ Ï³åÙ³Ý ÃÇñ³ËÁ, áñÇ 

³ñ¹ÛáõÝùáւÙ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÁ ãÇ Ï³ñáÕ ×³Ý³ã»É Çñ ÃÇñ³ËÇÝ ¨ 

Ñ»ï¨³å»ë áõÝ»Ý³É Çñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ: úñÇÝ³Ï Ï³ñáÕ ¿ Í³é³Û»É 

å»ÝÇóÇÉÇÝ Ï³åáÕ ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ Ùá¹ÇýÇÏ³óÇ³Ý: 

2. Ð³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ ù³Ûù³ÛáÕ ý»ñÙ»ÝïÝ»ñÇ ëÇÝÃ»½՝ 

նմանատիպ ý»ñÙ»նïÝ»ñÇÝ »Ý å³ïÏ³ÝáõÙ ûñÇÝ³Ï` 

 β-É³Ïï³Ù³½Ý»ñÁ, áñáÝù ³ñï³¹ñíáõÙ »Ý ûñ` 

Staphylococci ÏáÕÙÇó: ²Ûë ý»ñÙ»ÝïÝ»ñÁ չեզոքացնáõÙ »Ý 

å»ÝÇóÇÉÇÝ³ÛÇÝ ¨ ó»ýÉáëåáñÇÝ³ÛÇÝ ß³ñùÇ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÇ β-

É³Ïï³Ù³ÛÇÝ ûÕ³ÏÁ: ÀÝ¹ áñáõÙ ÝÙ³Ý³ïÇå ý»ñÙ»ÝïÝ»ñÁ Ï³ñáÕ 

»Ý ëÇÝÃ»½í»É ÷áùñ ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ, µ³Ûó ï»Õ³Ï³Ûí»Ý Ù³Ýñ¿Ç  

Ñ³ñåÉ³½Ù³ïÇÏ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝáõÙ, áñÇ ßÝáñÑÇí Ñ³Ï³µÇáïÇÏÁ 

ù³Ûù³ÛíÇ ³ÝÙÇç³å»ë Ù³Ýñ¿ Ý»ñÃ³÷³Ýó»Éáõó Ñ»ïá Ï³Ù ¿É 

Ï³ñáÕ »Ý Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ ³ñï³½³ïí»É ³ñï³ùÇÝ ÙÇç³í³Ûñ 

¨ ù³Ûù³Û»É Ñ³Ï³µÇáïÇÏÁ Ý³Ëù³Ý Ù³Ýñ¿ Ùáõïù ·áñÍ»ÉÁ, 

 ³ó»ïÇÉïñ³Ýëý»ñ³½ ý»ñÙ»ÝïÁ, áñը քայքայáõÙ ¿ 

ùÉáñ³Ùý»ÝÇÏáÉÁ, ³ñï³¹ñíáõÙ ¿ ûñ` E. coli ÏáÕÙÇó, 

3. ¸»åÇ Ù³Ýñ¿Ç µçÇç Ñ³Ï³µÇáïÇÏÇ ÙáõïùÇ Ï³ÝËáõÙ: 

Þ³ï ÑÇ¹ñáýÇÉ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ Ù³Ýñ¿Ç µçç³Ã³Õ³ÝÃáí 

Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ »Ý Ñ³ïáõÏ անցուղիÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ, áñáÝù 

ÏáãíáõÙ »Ý åáñÇÝÝ»ñ Ï³Ù ¿É ï»Õ³÷áËíáõÙ »Ý Ý»ñë՝ ÷áË³¹ñÙ³Ý 

Ñ³ïáõÏ ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ: Î³ÛáõÝ ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ùáï 

³Ûë åáñÇÝÝ»ñÁ ¨ ÷áË³¹ñÙ³Ý Ñ³ïáõÏ ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÁ Ï³ñáÕ 

»Ý »ÝÃ³ñÏí»É ÷á÷áËÙ³Ý, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÁ ³ÛÉ¨ë 

ãÇ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ Ý»ñÃ³÷³Ýó»É µçÇç ¨ Ï³åí»É Çñ ÃÇñ³ËÇ Ñ»ï: 

úñÇÝ³Ï Ï³ñáÕ ¿ Í³é³Û»É Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ ÙÇ ß³ñù Ï³ÛáõÝ 

ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ùáï ³ÙÇÝá·ÉÇÏá½Ç¹Ý»ñÇ Ã³÷³ÝóáõÙÁ ³å³ÑáíáÕ 

åáñÇÝÝ»ñÇ Ùá¹ÇýÇÏ³óÇ³Ý: 
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4. ´ççÇó Ñ³Ï³µÇáïÇÏÇ Ñ»é³óÙ³Ý ³ÏïÇí Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ 

Ó»éù µ»ñáõÙ: ²Ûë ¹»åùáõÙ Ù³Ýñ¿Ç µçç³Ã³Õ³ÝÃáõÙ ß³ï³ÝáõÙ »Ý 

Ã³Õ³ÝÃ³ÛÇÝ åáÙå»ñÇ ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ, áñáÝù µççÇ Ý»ñëÇó 

ëÏëáõÙ »Ý ³ÏïÇíáñ»Ý Ñ»é³óÝ»É Ñ³Ï³µÇáïÇÏÁ (efflux pump): 

²ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ù³Ýñ¿Ç Ý»ñëáõÙ Ýí³½áõÙ ¿ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÇ ³ÛÝ 

Ã»ñ³å¨ïÇÏ ËïáõÃÛáõÝÁ, áñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 

Ù³Ýñ¿³Ï³Ý· Ï³մ Ù³Ýñ¿³ëå³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ 

Ñ³Ù³ñ, ãÝ³Û³Í Ýñ³Ý, áñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñáõÙ ¨ Ñ»ÕáõÏ 

ÙÇç³í³Ûñ»ñáõÙ å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÇ ØÂÊ-Á: ²Ûë 

Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ áõÝÇ Ù»Í ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ, ù³ÝÇ áñ 

միևնույն åáÙå»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ Ï³ñáÕ »Ý ¹áõñë µ»ñí»É ï³ñµ»ñ 

խմբÇ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ, ³ÛëÇÝùÝ ÝÙ³Ý³ïÇå Ù³Ýñ¿Ý»ñÁ 

ëáíáñ³µ³ñ ¹³éÝáõÙ »Ý µ³½Ù³¹»Õáñ³Ûù³Ï³ÛáõÝ: 

êå»óÇýÇÏ ÏáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ã»Ý 

µáÉáñ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ³ÛÉ µÝáñáß »Ý Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÇ 

³é³ÝÓÇÝ ËÙµ»ñÇÝ: ՕñÇÝ³Ï՝ ³ÙÇÝá·ÉÇÏá½Ç¹Ý»ñÇ ûïáïáùëÇÏ 

³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù ï»ïñ³óÇÏÉÇÝ³ÛÇÝ ß³ñùÇ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÇ 

ÏáÕÙÇó áëÏñ³ÛÇÝ ÑÛáõëí³ÍùÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÁ: 

 

 

 

 

 

 

Բե տա-É³Ïï³Ù³ÛÇÝ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ 

ä»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñ 

Պ»ÝÇóÇÉÇÝային Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñի ÙÇ Ù³ëÁ ëï³óíáõÙ ¿ 

Penicillium ËÙáñ³սնկից և կոչվում են Ï»Ýë³ëÇÝÃ»ïÇÏ 

å»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñ:  ´³óÇ ³Û¹ նրանց Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ÑÇÙùի՝ 6-
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³ÙÇÝáå»ÝÇóÇÉաÝ³ÃÃíÇ ùÇÙÇ³Ï³Ý Ùá¹ÇýÇÏ³óÇ³ÛÇ ÙÇçáóáí 

ëï»ÕÍí»É »Ý ÙÇ ß³ñù ÏÇë³ëÇÝÃ»ïÇÏ å»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñ: 

 

ä»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ: 

l. Î»Ýë³ëÇÝÃ»ïÇÏ å»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñ  

1. Միայն Ñ³ñÙ³ñëáÕ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí ÏÇñ³éíáÕ /³ÝÏ³ÛáõÝ 

»Ý ëï³ÙáùëÇ ÃÃí³ÛÇÝ ÙÇç³í³ÛñáõÙ/ 

 Ï³ñ×³ï¨ ³½¹»óáõÃÛ³Ý – Penicillin G /Benzyl penicillin/ 

 »ñÏ³ñ³ï¨ ³½¹»óáõÃÛ³Ý – Bicillin-1, Bicillin-5 

2. Միայն Ù³ñëáÕ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí ÏÇñ³éíáÕ /Ï³ÛáõÝ »Ý 

ëï³ÙáùëÇ ÃÃí³ÛÇÝ ÙÇç³í³ÛñáõÙ/ – Phenoxymethyl penicillin 

/penicillin V/ 

ll. ÎÇë³ëÇÝÃ»ïÇÏ å»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñ 

1. Բետա-լակտամազի /պենիցիլինազ/ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ï³ÛáõÝ`  

Ի½áùë³½áÉå»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñ – Oxacillin, Nafcillin 

2. Բետա-լակտամազի /պենիցիլինազ/ ÝÏ³ïÙ³Ùµ զգ³ÛáõÝ՝  

 ³½¹»óáõÃÛ³Ý É³ÛÝ áÉáñïáí՝ ³ÙÇÝáå»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñ – Ampicillin, 

Amoxicillin, 

 ³½¹»óáõÃÛ³Ý É³ÛÝ áÉáñïáí, Ý»ñ³éÛ³É Ï³åï³Ã³ñ³Ë³ÍÇÝ 

óáõåÇÏÁ` Ï³ñµáùëÇå»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñ – Carbenicllin, Carbenicillin 

indanyl sodium, Carfecillin, Ticarcillin,  

 ³½¹»óáõÃÛ³Ý É³ÛÝ áÉáñïáí, Ý»ñ³éÛ³É Ï³åï³Ã³ñ³Ë³ÍÇÝ 

óáõåÇÏÁ և Klebsiela` áõñ»Ç¹áå»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñ – Azlocillin, Mezlocillin, 

Piperacillin 

3. Բետա-լակտամազ ընտրողական ընկճողների հետ 

համակցված պենիցիլինային հակաբոտիներ – Amoxiclav, 

Unazin, Tazocin 

 

ü³ñÙ³Ïá¹ÇÝ³ÙÇÏ³ 
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Պ»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñÁ Ë³÷³ÝáõÙ »Ý Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ µçç³å³ïÇ 

ëÇÝÃ»½Á:  

´³Ïï»Ç³É µççÇ Ï³éáõóí³ÍùÝ ³ñï³ùÇÝÇó Ý»ñ³éáõÙ ¿ 

óÇïáåÉ³½Ù³ïÇÏ Ã³Õ³ÝÃÁ, µçç³å³ïÁ, áñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ 

å»åïÇ¹á·ÉÇÏ³ÝÇ Ó¨áí ¨ ³ñï³ùÇÝ Ã³Õ³ÝÃÁ /å³ïÇ×/, í»ñçÇÝë 

µÝáñáß ¿ ÙÇ³ÛÝ ¶ñ³Ù-µ³ó³ë³Ï³Ý µ³Ïï»ñÇ³Ý»ñÇÝ: 

ä»åïÇ¹á·ÉÇÏ³ÝÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ë³ã³Ó¨ Ï³ñí³Í µ³ñ¹ åáÉÇÙ»ñ, 

áñÁ  µ³ÕÏ³ó³Í ¿ åáÉÇë³Ë³ñÇ¹Ý»ñÇó, åáÉÇå»åïÇ¹Ý»ñÇó: ²ÛÝ 

³é³í»É Ñ³ëï ¿ ¶ñ³Ù-¹ñ³Ï³Ý µ³Ïï»ñÇ³Ý»ñÇ Ùáï: 

äáÉÇë³Ë³ñÇ¹Á å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ ³ÙÇÝ³ÃÃáõÝ»ñ,  N-

³ó»ïÇÉÙáõñ³Ù³ÃÃáõ ¨ N-³ó»ïÇÉ·ÉÛáõÏá½³ÙÇÝ:           N-³ó»ïÇÉ-

Ùáõñ³Ù³ÃÃíÇÝ ÙÇ³ó³Í ¿ չորս ³ÙÇÝ³ÃÃáõÝ»ñÇó µ³ÕÏ³ó³Í 

å»åïÇ¹ /ä³ñÏÇ å»åïÇ¹/: ²Ûë å»åïÇ¹Ç í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ ¿ 

Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ D-³É³ÝÇÝ-D-³É³ÝÇÝ ¹Çå»åïÇ¹Á: 

´çç³å³ïÇ ëÇÝÃ»½Ý ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ »ñ»ù ÷áõÉ»ñí: ²é³çÇÝ 

÷áõÉáõÙ ³ÙÇÝ³ÃÃáõÝ»ñÇó ¨ ß³ù³ñÇó Ù³Ýñ¿Ç óÇïáåÉ³½Ù³ÛáõÙ 

ëÇÝÃ»½íáõÙ »Ý Ùáõñ»ÇÝÇ ÙáÝáÙ»ñÝ»ñÁ, áñÇó Ñ»ïá` »ñÏñáñ¹ ÷áõÉáõÙ 

ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ Ùáõñ»ÇÝÇ ÙáÝáÙ»ñÝ»ñÇ åáÉÇÙ»ñÇ½³óÇ³՝ 

å»åïÇ¹á·ÉÇÏ³ÝÇ åáÉÇÙ»ñÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³մբ ¨ »ññáñ¹ ÷áõÉáõÙ 

ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ å»åïÇ¹á·ÉÇÏ³ÝÇ åáÉÇÙ»ñÝ»ñÇ Ë³ã³Ó¨ Ï³ñáõÙ, 

áñÝ ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ ïñ³Ýëå»åïÇ¹³½Ý»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ: ØÇ³ÛÝ 

Ë³ã³Ó¨ Ï³ñáõÙÇó Ñ»ïá µçç³å³ïÁ ¹³éÝáõÙ ¿ Ï³éáõóí³Íù³å»ë 

ÉÇ³ñÅ»ù ¨ ³Ùáõñ: 
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ä»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ¿ 4-³Ý¹³Ù³ÝÇ 

É³Ïï³Ù³ÛÇÝ ûÕ³ÏÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, áñÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ 

ä³ñÏÇ å»åïÇ¹Ç D-³É³ÝÇÝ-D-³É³ÝÇÝ ¹Çå»åïÇ¹Ç 

Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ նմանակÁ: ä»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñÁ ÁÝÏ×áõÙ »Ý µçç³å³ïÇ 

ëÇÝÃ»½Ç »ññáñ¹ ÷áõÉÁ` ïñ³Ýëå»åïÇ¹³½Ý»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ 

å»åïÇ¹á·ÉÇÏ³ÝÇ åáÉÇÙ»ñÝ»ñÇ Ë³ã³Ó¨ Ï³ñáõÙÁ, ù³ÝÇ áñ 

Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý D-³É³ÝÇÝ-D-³É³ÝÇÝ ¹Çå»åïÇ¹Ç 

Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ÝÙ³Ý³ÏÁ, Ñ»ï¨³å»ë` Ù³Ýñ¿Ç 

ïñ³Ýëå»åïÇ¹³½Ç Ñ³Ù³ñ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý Ï³åÙ³Ý ëáõµëïñ³ï: 

ä»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñÁ, Ïáí³É»Ýï Ï³å»ñáí Ï³åí»Éáí Ù³Ýñ¿Ç ïñ³Ýë-

å»åïÇ¹³½Ý»ñÇ Ñ»ï, »ÝÃ³ñÏáõÙ »Ý í»ñçÇÝÇë ³ó»ïÇÉ³óÙ³Ý, áñÇ 

Ñ»ï¨³Ýùáí å»åïÇ¹á·ÉÇÏ³ÝÇ ³×áÕ ßÕÃ³ÛáõÙ Ç Ñ³Ûï »Ý ·³ÉÇë 

ãÏ³ñí³Í Ñ³ïí³ÍÝ»ñ,áñÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ µçç³å³ïÇ Ï³éáõóí³ÍùÇ 

ÃáõÉ³óÙ³Ý: ø³ÝÇ áñ Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ Ý»ñùÇÝ ÙÇç³í³ÛñÁ ·»ñûëÙáïÇÏ ¿, 

ÃáõÉ³ó³Í µçç³å³ïÇ å³ï×³éáí Ù³Ýñ¿Ý»ñÁ áõéãáõÙ »Ý  ¨ 

»ÝÃ³ñÏíáõÙ §å³ÛÃÙ³Ý¦, ³Ûëå»ë ¿ Çñ³Ï³Ý³ÝáõÙ å»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñÇ 
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Ù³Ýñ¿³ëå³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ: ´çç³å³ïÇ ëÇÝÃ»½Á Ñ³ïÏ³å»ë 

³ÏïÇí ¿ ÁÝÃ³ÝáõÙ Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ µ³½Ù³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, ³Û¹ ÇëÏ 

å³ï×³éáí å»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñÁ Ñ³ïÏ³å»ë ³ÏïÇí »Ý Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ 

ëÏ½µÝ³Ï³Ý µ³½Ù³óÙ³Ý ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý ÷áõÉáõÙ: 

ì»ñáÑÇßÛ³É ïñ³Ýëå»åïÇ¹³½Ý»ñÁ, áñå»ë å»ÝÇóÇÉÇÝÁ 

Ï³åáÕ ÃÇñ³ËÝ»ñ ÏáãíáõÙ »Ý å»ÝÇóÇÉÇÝ Ï³åáÕ ëåÇï³ÏáõóÝ»ñ: 

´³óÇ ³Û¹ å»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñÁ ÁÝÏ×áõÙ »Ý Ý³¨ ³¹Ñ»½ÇÝÝ»ñÇ 

ëÇÝÃ»½Á, áñáÝù Ù³½Ù½áõÏÝ»ñÇ Ó¨áí å³ïáõÙ »Ý Ù³Ýñ¿Ý ¨ ¹ñ³Ýáí 

ÇëÏ Ýå³ëïáõÙ Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ Ù³Ïñáûñ·³ÝÇ½ÙÇ µçÇçÝ»ñÇ Ñ»ï 

ÏåãÙ³ÝÁ: ØÇ³ÛÝ ³Ûë Ó¨áí ýÇùëí³Í Ù³Ýñ¿Ý áõÝ³Ï ¿ µ³½Ù³Ý³Éáõ: 

 

 

I. Î»Ýë³ëÇÝÃ»ïÇÏ å»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñ 

Ներկայումս բ»Ý½ÇÉå»ÝÇóÇÉÇÝÁ, áñÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù 

³Õ»ñÇ Ó¨áí: 

²½¹»óáõÃÛ³Ý áÉáñïÁ: ´»Ý½ÇÉå»ÝÇóÇÉÇÝի ³½¹»óáõÃÛ³Ý áÉáñïÁ 

Ý»Õ ¿: ՀÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³կտիվ ¿ ¶ñ³Ù-¹ñ³Ï³Ý Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ íñ³, áñáÝó 

Պարկի պեպտիդ 

Խաչաձև կարում Պենիցիլինները, լինելով Պարկի 

պեպտիդի նմանակը, կանխում 

են խաչաձև կարումը 
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ÃíÇÝ »Ý å³ïÏ³ÝáõÙ` å»ÝÇóÇÉÇÝ³½ ã³ñï³¹ñáÕ հետևյալ 

հարուցիչները՝ ¶ñ³Ù-¹ñ³Ï³Ý ÏáÏ»ñ, ¶ñ³Ù-µ³ó³ë³Ï³Ý áñáß 

¹ÇåÉáÏáÏ»ñ` ·áÝáÏáÏ, Ù»ÝÇÝ·áÏáÏ, ¹Çýï»ñÇ³յի 

ÏáñÇÝ»µ³Ïï»ñÇ³Ý»ñÁ, ·³½³ÛÇÝ ·³Ý·ñ»Ý³յի ¨ ÷³Ûï³óÙան 

ÏÉáëïñÇ¹Ç³Ý»ñÁ, ëÇýÇÉÇëÇ ¹Å·áõÛÝ ëåÇñáË»ïÁ:  

ü³ñÙ³ÏáÏÇÝ»ïÇÏ³: ´³óÇ Phenoxymethyl penicillin /penicillin 

V/-Çó, µ»Ý½ÇÉå»ÝÇóÇÉÇÝÇ µáÉáñ ³Õ»ñÁ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý 

Ñ³ñÙ³ñëáÕ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí, ù³ÝÇ áñ ³ñ³·áñ»Ý քայքավում են 

ëï³ÙáùëÇ ÃÃí³ÛÇÝ ÙÇç³í³Ûñից և ³ÕÇÝ»ñÇ ÙÇÏñáýÉáñ³ÛÇ ÏáÕÙÇó 

ëÇÝÃ»½í³Í µ»ï³-É³Ïï³Ù³½Ý»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ: 

Բ»Ý½ÇÉå»ÝÇóÉÇÝÝ»ñÁ ß³ï í³ï »Ý Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ աñÛáõÝ-

áõÕ»Õ³ÛÇÝ å³ïÝ»ßáí: 

´»Ý½ÇÉå»ÝÇóÇÉÇÝÇ Ý³ïñÇáõÙ³Ï³Ý ³ÕÁ /Penicillin G/ Ï³ñ»ÉÇ ¿ 

կիրառ»É Ù/Ù, Ý/», ¿Ý¹áÉÛáõÙµ³É ¨ ³ÛÉÝ: Ø/Ù Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ¹»åùáõÙ 

ÙÇçÇÝ Ã»ñ³å¨ïÇÏ ËïáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ 3-4 Å³Ù: ²Û¹ ÇëÏ 

å³ï×³éáí ÏÇñ³éÙ³Ý Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝն ¿ ûñ»Ï³Ý 4-6 ³Ý·³Ù:  

´ÇóÇÉÇÝÝ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý µ»Ý½ÇÉå»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñÇ 

»ñÏ³ñ³Ó·í³Í ¹»Õ»ñÁ: 

Bicillin-1 ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ù/Ù Ý»ñ³ñÏáõÙÝ»ñÇ Ó¨áí, ß³µ³ÃÁ 

1 ³Ý·³Ù: 

Bicillin-5 Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ µ»Ý½ÇÉÇå»ÝÇóÇÉÇÝÇ 

ÝáíáÏ³ÛÇÝ³ÛÇÝ ³ÕÇ ¨ Bicillin-1-Ç Ñ³Ù³ÏóáõÃÛáõÝÁ` 1:4 

Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ùµ: Üß³Ý³ÏíáõÙ ¿ 2 ß³µ³ÃÁ 1 ³Ý·³Ù:  

Phenoxymethyl penicillin /penicillin V/ ÃÃí³Ï³ÛáõÝ 

Ï»Ýë³ëÇÝÃ»ïÇÏ å»ÝÇóÇÉÇÝ է: Î»Ýë³åÇï³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 

30-60%՝ Ï³Ëí³Í ¿ ëï³ÙáùëáõÙ ëÝÝ¹Ç ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÇó, 

ëտ³Ùáùë³ÑÛáõÃÇ pH-Ç  ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇó: 80%-áí 

Ï³åíáõÙ ¿ ³ñÛ³Ý åÉ³½Ù³ÛÇ ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ Ñ»ï, ÙÇ³ÛÝ  20% ¿ 

ÙÝáõÙ ³½³ï, որի å³ï×³éáí ³ñ¹ÛáõÝùÁ ³ñ³· ãÇ ½³ñ·³ÝáõÙ և 
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Í³Ýñ ÁÝÃ³óùÇ ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñÇ ¹»åùáõÙ ÙáÝáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ Ó¨áí ãÇ 

ÏÇñ³éվում:  

II. ÎÇë³ëÇÝÃ»ïÇÏ å»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñ 

ÎÇë³ëÇÝÃ»ïÇÏ å»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñÁ ëï³óíáõÙ »Ý 6-³ÙÇÝáå»ÝÇ-

óÇÉաÝ³ÃÃíÇ ùÇÙÇ³Ï³Ý ձևափոխման ßÝáñÑÇí: Նրանց սինթեզի 

հիմնական նպատակներն են հանդիսացել` 

1. պ»ÝÇóÇÉÇÝ³½Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ /β-É³Ïï³Ù³½-

Ý»ñ/, 

2. թÃí³Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ՝ Ù³ñëáÕ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí ÏÇñ³éÙ³Ý 

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ, 

3. ³½¹»óáõÃÛ³Ý ³í»ÉÇ É³ÛÝ áÉáñï: 

1. Բետա-լակտամազի նկատմամբ կայուն հակաբիոտիկներ 

Ի½áùë³½áÉå»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñ 

Ü»Õ áÉáñïÇ, ÏÇë³ëÇÝÃ»ïÇÏ å»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñ »Ý – Oxacillin, 

Nafcillin: ՕÅïí³Í »Ý Ñ»ï¨Û³É ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñáí` 

 Ñ³ïÏ³å»ë ³ÏïÇí »Ý µ»Ý½ÇÉå»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 

Ï³ÛáõÝ` å»ÝÇóÇÉÇÝ³½ ³ñï³¹ñáÕ ëï³ýÇÉáÏáÏ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 

/³ÏïÇí ã»Ý Ù»ÃÇóÇÉÇÝ Ï³ÛáõÝ Staph. Aureus-Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ 

(MRSA)/, 

 Թթվակայուն են, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÏÇñ³é»É Ù³ñëáÕ³Ï³Ý 

×³Ý³å³ñÑáí: 

²½¹»óáõÃÛ³Ý áÉáñïÁ համանÝÙ³Ý ¿ µ»Ý½ÇÉå»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñÇÝ: 

úùë³óÇÉÇÝÁ ß³ï í³ï ¿ Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ ³ñÛáõÝ-áõÕ»Õ³ÛÇÝ 

å³ïÝ»ßáí, ÏÇñ³éíáõÙ »Ý ûñ»Ï³Ý 4-6 ³Ý·³Ù: Ü³ýóÇÉÇÝÁ ûÅïí³Í 

¿ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ Ñ³Ï³µ³Ïï»ñÇ³É ³ÏïÇíáõÃÛ³Ùµ, Ã³÷³ÝóáõÙ ¿ 

³ñÛáõÝ-áõÕ»Õ³ÛÇÝ å³ïÝ»ßáí, Ï³ñáÕ ¿ ÏÇñ³éվ»É ÇÝãå»ë 

Ù³ñëáÕ³Ï³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É Ñ³ñÙ³ñëáÕ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑÝ»ñáí: 

2. Բետա-լակտամազի նկատմամբ զգայուն 

հակաբիոտիկներ 

ԱÙÇÝáå»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñ  



191 

 

È³ÛÝ áÉáñïÇ, µ³Ûó Ï³åï³Ã³ñ³Ë³ÍÇÝ óáõåÇÏÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 

áã ³ÏïÇí ÏÇë³ëÇÝÃ»ïÇÏ å»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñ »Ý – Ampicillin, Amoxicillin: 

ԱÏïÇí »Ý ÇÝãå»ë ¶ñ³Ù-¹ñ³Ï³Ý, ³Ûå»ë ¿É ¶ñ³Ù-µ³ó³ë³Ï³Ý 

Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ /ë³ÉÙáÝ»É³Ý»ñ, ßÇ·»É³Ý»ñ, åñáï»³Ý»ñÇ 

áñáß ßï³ÙÝ»ñ, ³ÕÇù³ÛÇÝ óáõåÇÏ ¨ ³ÛÉÝ/, ÇëÏ  ¶ñ³Ù-¹ñ³Ï³Ý 

Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Çñ»Ýó ³ÏïÇíáõÃÛ³Ùµ ½ÇçáõÙ »Ý 

µ»Ý½ÇÉå»ÝÇóÇÉÇÝÇÝ, ¨  ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý Օùë³óÇÉÇÝÇÝ: ¼·³ÛáõÝ »Ý 

å»ÝÇóÇÉÇÝ³½Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ, Ñ»ï¨³å»ë ³ÏïÇí ã»Ý å»ÝÇóÇÉÇÝ³½ 

³ñï³¹ñáÕ ëï³ýÇÉáÏáÏ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: 

²ÙåÇóÇÉÇÝÁ ÃÃí³Ï³ÛáõÝ ¿, ³Õ»ëï³Ùáùë³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó 

Ý»ñÍÍíáõÙ ¿ ¹³Ý¹³Õ ¨ áã ÉÇ³ñÅ»ù /Ï»Ýë³åÇï³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ 

Ï³½ÙáõÙ ¿ 40%/: úùë³óÇÉÇÝÇó É³í ¿ Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ ³ñÛáõÝ-

áõÕ»Õ³ÛÇÝ å³ïÝ»ßáí: Üß³Ý³ÏíáõÙ ¿ ûñ»Ï³Ý 3-4 ³Ý·³Ù: 

²ÙåÇáùëÁ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ³ÙåÇóÇÉÇÝÇ ¨ ûùë³óÇÉÇÝÇ 

Ñ³Ù³ÏóáõÙÁ: 

²ÙáùëÇóÇÉÇÝÁ Çñ ³½¹»óáõÃÛ³Ý áÉáրïáí ¨ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ùµ 

Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ¿ ³ÙåÇóÇÉÇÝÇÝ, áõÕÕ³ÏÇ ³ÕÇÝ»ñÇó ³ÙµáÕç³å»ë 

»ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ Ý»ñÍÍÙ³Ý: ÎÇñ³éíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ù³ñëáÕ³Ï³Ý 

×³Ý³å³ñÑáí: 

Բոլոր կենսասինթետիկ, ինչպես նաև իզոքսազոլ-, 

ամինոպենիցիլիններին  µÝáñáß ¿  երկրորդային 

¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý դանդաղ ½³ñ·³óáõÙÁ: 

 

 

Î³ñµáùëÇå»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñ 

Լ³ÛÝ áÉáñïի ¨ Ï³åï³Ã³ñ³Ë³ÍÇÝ óáõåÇÏÇ /Pseudomonas 

aeruginosa/  ÝÏ³ïÙ³Ùµ ակտիվ հակաբիոտիներ են` Carbenicllin, 

Carfecillin, Ticarcillin։ ²կտիվ են Ýաև µáÉáñ ï»ë³ÏÇ åñáï»³Ý»ñÇ 

ÝÏ³ïÙ³Ùµ: Ticarcillin-ը ³é³í»É ³ÏïÇí ¿ Ï³åï³Ã³ñ³Ë³ÍÇÝ 

óáõåÇÏÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ։  
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Թթվաանկայուն են և ·»ñ³½³Ýó³å»ë ÏÇñ³éíáõÙ ¿ Ù/Ù, Ý/» 

Ý»ñ³ñÏáõÙÝ»ñÇ Ó¨áí: ì³ï են Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ ³ñÛáõÝ-áõÕ»Õ³ÛÇÝ 

å³ïÝ»ßáí, ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³ñï³½³ïíáõÙ ¿ Ù»½Ç ÙÇçáóáí: 

²½¹»óáõÃÛ³Ý ï¨áÕáõÃÛáõնÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 4-6 Å³Ù: 

Միայն Carbenicillin indanyl sodium-ը ÃÃí³Ï³ÛáõÝ ¿ ¨ Ï³ñáÕ ¿ 

ÏÇñ³éí»É Ù³ñëáÕ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí: 

àõñ»Ç¹áå»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñ 

Լ³ÛÝ áÉáñï, Ï³åï³Ã³ñ³Ë³ÍÇÝ óáõåÇÏÇ և Klebsiela-Ç 

ÝÏ³ïÙ³Ùµ ակտիվ հակաբիոտիկներ են – Azlocillin, Mezlocillin, 

Piperacillin:  

Àëï Ï³åï³Ã³ñ³ÍÇÝ óáõåÇÏÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³½¹»óáõÃÛ³Ý 

³ÏïÇíáõÃÛ³Ý Ýí³½Ù³Ý կարբոքսի- և ուրեիդոպենիցիլինն»ñÁ 

Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹³ë³íáñ»É Ñ»ï¨Û³É Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ` Piperacillin = 

Azlocillin >  Mezlocillin = Ticarcillin > Carbenicillin: 

àõñ»Ç¹áå»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñÇ ý³ñÙ³ÏáÏÇÝ»ïÇÏ 

³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»րÝ »Ý` 

 Թթվաանկայունություն և ÙÇ³ÛÝ Ñ³ñÙ³ñëáÕ³Ï³Ý 

×³Ý³å³ñÑáí կիրառում, 

 եñÇÏ³ÙÝ»ñÇ և É»Õáõ ÙÇçáóáí արտազատում, 

 ûñ»Ï³Ý 3 ³Ý·³Ù կիրառման հաճախականություն: 

Î³ñµáùëÇ- և ուրեիդոå»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñÇÝ  µÝáñáß ¿  

¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ³ñ³· ½³ñ·³óáõÙÁ: 

 

3. Բետա-լակտամազ ընտրողական ընկճողների հետ 

համակցված պենիցիլինային հակաբոտիներ 

β-É³Ïï³Ù³½Ý»ñÇ Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙÇó Ñ»ïá, ëÇÝÃ»½í»óÇÝ β-

É³Ïï³Ù³½Ý»ñÇ ÁÝïñáÕ³Ï³Ý ÁÝÏ×áÕÝ»ñÁ – Clavulanic acid, 

Sulbactam, Tazobactam, որոնք Ñ³ÙաÏóíեցիÝ պենիցիլինային շարքի 

որոշ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÇ Ñ»ï։ 
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Augmentin (Amoxiclav) – /³ÙáùëÇóÇÉÇÝ+ÏÉ³íáõÉաÝ³ÃÃáõ/: 

Կլավուլանաթթուն անդարձելի կերպով պաշարում է ll-Vl  ïÇåÇ β-

É³Ïï³Ù³½Ý»ñÁ: Այն ունի թույլ հակամանրէային ակտիվություն և 

«ինքնասպան» մեխանիզմով պաշարում է β-É³Ïï³Ù³½Ý»ñÁ։  

²ñ¹ÛáõÝ³í»ï ã¿ áñáß ¿Ýï»ñáµ³Ïï»ñÇ³Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó ³ñï³¹ñíáÕ  l-

ÇÝ ïÇåÇ β-É³Ïï³Ù³½Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ:  

²ÛÉ ÏáÙµÇÝ³óí³Í åñ»å³ñ³ïÝ»ñÇÝ »Ý å³ïÏ³ÝáõÙ` Unazin 

/³ÙåÇóÇÉÇÝ+ëáõÉµ³Ïï³Ù/, Tazocin /åÇå»ñ³óÇÉÇÝ+ï³½áµ³Ïï³Ù/: 

 

ä»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

ä»ÝÇóÇÉÇÝ³ÛÇÝ ß³ñùÇ բոլոր Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÁ /µ³óÇ 

Ï³ñµáùëÇ-,  áõñ»Ç¹áå»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñից-ունեն նեղ թերապևտիկ 

ինդեքս/ ûÅïí³Í »Ý Ã»ñ³å¨ïÇÏ É³ÛÝ ÇÝ¹»ùëáí և կարելի է ÏÇñ³é»É 

Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ µ³ñÓñ ¹»Õ³ã³÷»ñáí:  

Բոլոր պենիցիլիններին բնորոշ ÏáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹óáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý` 

1. ²É»ñ·ÇÏ é»³ÏóÇ³Ý»ñÁ /³ÝմÇç³Ï³Ý Ï³Ù 

¹³Ý¹³Õ»óí³Í ïÇåÇ/: »Ã» ³éÏ³ ¿ å»ÝÇóÇÉÇÝ³ÛÇÝ ß³ñùÇ 

Ã»Ïáõ½ Ù»Ï Ñ³Ï³µÇáïÇÏÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³É»ñ·ÇÏ é»³ÏóÇ³, ³Ûë 

ËÙµÇ ÙÛáõë Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ  å»ïù ¿ µ³ó³éíÇ: 

2. Ü»ÛñáïáùëÇÏ ³½¹»óáõÃÛáõÝ /µ³ñÓñ Ã»ñ³å¨ïÇÏ 

¹»Õ³ã³÷»ñ/, ³ñï³Ñ³Ûïíում է ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ×ÝßÙ³Ý 

Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñáí, ï»ëÇÉùÝ»ñÇ, 

½³é³Ýó³ÝùÝ»ñÇ Ó¨áí՝ ÁÝ¹Ñáõå ÙÇÝã¨ óÝóáõÙÝ»ñÇ 

³é³ç³óáõÙամբ: ²Ûë ³Ù»ÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿  

պենիցիլինների ¶²ÎÂ-Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ý»ñÑ³Ïáñ¹³ÛÇÝ 

³½¹»óáõÃÛ³Ùµ: 

3. Աղիների դիսբակտերիոզ 

4. Î»ÕÍ Ã³Õ³ÝÃ³ÛÇÝ ÏáÉÇï, áñÝ ³é³í»É µÝáñáß ¿ 

³ÙåÇóÇÉÇÝÇÝ: 

´ÇóÇÉÇÝÝ»ñÇÝ µÝáñáß ÏáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý` 
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1. Ý»ñ³ñÏÙ³Ý ï»Õ»ñáõÙ ï»Õ³ÛÇÝ ÇÝýÇÉïñ³ïÝ»ñÇ 

³é³ç³óáõÙ, 

2. ³ÝáÃ³ÛÇÝ µÝáõÛÃÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñ` úÝ»Ç 

Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß /»ñµ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÁ å³ï³ÑÙ³Ùµ Ý»ñ ¿ 

ÙáõÍíáõÙ Ý»ñ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 

í»ñçáõÛÃÇ Çß»ÙÇ³, ÁÝ¹Ñáõå ÙÇÝã¨ ·³Ý·ñ»Ý³/, ÜÇÏáÉ³áõÇ 

Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß /Ñ³Ï³µÇáïÇÏÇ Ý/» Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ¹»åùáõÙ` 

¿ÙµáÉիկ բարդությունների առաջացում/: 

Î³ñµáùëÇ-, áõñ»Ç¹áå»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñին µÝáñáß ÏáÕÙÝ³ÏÇ 

³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»րն են` 

1. ëáõñ ÇÝï»ñëïÇóÇ³É Ý»ýñÇï, 

2. ÃñáÙµá-, É»ÛÏá-, Ý»Ûïñáå»ÝÇ³Ý»ñ, ¿á½ÇÝÇáýÇÉÇ³, 

3. ÑÇåáÏ³ÉÇ»ÙÇ³, ÑÇåáÏ³ÉÇÑÇëïÇ³, ÑÇå»ñÝ³ïñÇ»ÙÇ³, 

4. ºñÏñáñ¹³ÛÇÝ ¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý արագ զարգացում, որի 

ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñն են` 

 å»ÝÇóÇÉÇÝ³½Ý»ñÇ /β-É³Ïï³Ù³½Ý»ñÇ/ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, 

 å»ÝÇóÇÉÇÝ Ï³åáÕ ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ 

÷á÷áËáõÃÛáõÝ, ûñÇÝ³կ՝ Ù»ÃÇóÇÉÇÝ Ï³ÛáõÝ Staph. Aureus /MRSA/, 

áñÇ å»ÝÇóÇÉÇÝ Ï³åáÕ ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÁ áõÝ»Ý β-É³Ïï³Ù³ÛÇÝ 

Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ó³Íñ ËÝ³Ù³ÏóáõÃÛáõÝ: 

 ¶ñ³Ù-µ³ó³ë³Ï³Ý Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ åáñÇÝ³ÛÇÝ 

անցուղիÝ»ñÇ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝó 

ÙÇçáóáí Ñ³Ï³µÇáïÇÏÁ ³ÛÉ¨ë ãÇ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ Ý»ñÃ³÷³Ýó»É 

Ý»ñë: 

 

ä»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý óáõóáõÙÝ»ñÁ: 

´Ý³Ï³Ý å»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñ` 

1. ëïñ»åïáÏáÏ³ÛÇÝ ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñ /ý³ñÇÝ·Çï, ûïÇï, 

ùáõÃ»ß, é¨Ù³ïÇ½Ù/, 

2. åÝ¨ÙáÏáÏ³ÛÇÝ ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñ, 
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3. ëÇýÇÉÇë, 

4. ¹Çýï»ñÇ³, 

5. ÷³Ûï³óáõÙ ¨ ·³½³ÛÇÝ ·³Ý·ñ»Ý³: 

 

Æ½áùë³½áÉå»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñ  

Պ»ÝÇóÇÉÇÝ³½ ³ñï³¹ñáÕ ëï³ýáÉÇÏáÏ³ÛÇÝ ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñ /երբ 

µ»Ý½ÇÉå»ÝÇóÇÉÇÝÁ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ã¿/: 

 

²ÙåÇóÇÉÇÝ  

 ԱÕ»ëï³Ùáùë³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç, ներառյալ É»ÕáõÕÇÝ»ñÇ 

ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñ,  

 ÙÇ½³ë»é³Ï³Ý áõÕÇÝ»ñÇ /Ý»ñ³éÛ³É ·áÝáñ»³/ 

ինֆեկցիաներ: 

 

Î³ñµáùëÇ-, áõñ»Ç¹áå»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñ  

Կ³åï³Ã³ñ³ÍÇÝ óáõåÇÏáí, åñáï»³Ý»ñáí, ³ÕÇù³ÛÇÝ 

óáõåÇÏÝ»ñáí  Ñ³ñáõóí³Í ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñ /åÇ»ÉáÝ»ýñÇï, 

Ãáù³µáñµ»ñ, å»ñÇïáÝÇï և այլն/: 

 

Աուգմենտին բետա-լակտամազ արտադրող հարուցիչներով 

պայմանավորված՝ 

 ՇÝãáõÕÇÝ»ñÇ, ÙÇ½³ë»é³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç  ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñ,  

 Ù³ßÏÇ, áëÏñ»ñÇ, Ñá¹»ñÇ, ÷³÷áõÏ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ 

µ³Ïï»ñÇ³É µÝáõÛÃÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñ,  

 ë»åïÇÏ íÇ×³ÏÝ»ñ: 

 

ä»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñÇ փոխազդեցությունÁ ³ÛÉ ËÙµÇ ¹»Õ»ñÇ Ñ»ï: 

ü³ñÙ³Ïá¹ÇÝ³ÙÇÏ ³éáõÙáí å»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñÁ ³ÝÑ³Ù³ï»Õ»ÉÇ 

»Ý մանրէականգ հակաբիոտիկների և åáÉÇÙÇùëÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï: 
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ò³ÝÏ³ÉÇ ¿ å»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñÇ ½áõ·³ÏóáõÙÁ ³ÙÇÝá·ÉÇÏá½Ç¹Ý»ñÇ, 

ó»ý³ÉáëåáñÇÝÝ»ñÇ, ÙáÝáµ³Ïï³ÙÝ»ñÇ Ñ»ï: 

ü³ñÙ³ÏáÏÇÝ»ïÇÏ ³éáõÙáí å»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñÁ ³ÝÑ³Ù³ï»Õ»ÉÇ 

»Ý ýáõñáë»ÙÇ¹Ç, ·ÉÛáõÏáÏáñïÇÏáÇ¹Ý»ñÇ Ñ»ï, ù³ÝÇ áñ Ýñ³Ýù 

³ñ³·³óÝáõÙ »Ý ûñ·³ÝÇ½ÙÇó å»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñÇ ³ñï³½³ïáõÙÁ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ò»ý³ÉáëåáñÇÝÝ»ñ 

ò»ý³ÉáëåáñÇÝÝ»ñÁ ինչպես և å»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñը å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý   

β-É³Ïï³Ù³ÛÇÝ ûÕ³Ï:  

ü³ñÙ³Ïá¹ÇÝ³ÙÇÏ³: Մ³Ýñ¿³ëå³Ý Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ են: 

Ինչպես և å»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñը, կապվեÉáí ïñ³Ýëå»åïÇ¹³½Ý»ñի հետ, 

³ñ·»É³ÏáõÙ »Ý µçç³å³ïÇ ëÇÝÃ»½Ç »ññáñ¹ ÷áõÉÁ` 

å»åïÇ¹á·ÉÇÏ³ÝÇ åáÉÇÙ»ñÝ»ñÇ Ë³ã³Ó¨ Ï³ñáõÙÁ: Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ 

å»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñÇ, ó»ý³ÉáëåáñÇÝÝ»ñը կապվում են 

ïñ³Ýëå»åïÇ¹³½Ç ³ÛÉ Ñ³ïí³ÍÝ»ñի հետ, ունեն ավելի բարձր 

խնամակցություն ՊԿՍ հանդեպ, ³Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí 

å»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñÇó ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý Çñ»Ýó ³½¹»óáõÃÛ³Ý áÉáñïáí:  

ò»ý³ÉáëåáñÇÝÝ»ñÁ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý µ³Å³ÝíáõÙ »Ý հինգ 

ë»ñÝ¹Ý»ñÇ: ²Ûë հինգ ë»ñÝ¹Ý»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý`  
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 ³½¹»óáõÃÛ³Ý ÝáõÛÝ Ù»Ë³ÝÇ½Ù,  

 ³½¹»óáõÃÛ³Ý É³ÛÝ áÉáñï,  

 Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ ëï³ýÇÉáÏáÏ»ñÇ β-É³Ïï³Ù³½Ý»ñÇ 

ÝÏ³ïÙ³Ùµ,  

 ³ÛÉ β-É³Ïï³Ù³ÛÇÝ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÇ Ñ»ï Ë³ã³Ó¨ 

³É»ñ·ÇÏ é»³ÏóÇ³Ý»ñÇ ³é³ç³óáõÙ, 

 »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ ¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý շատ ¹³Ý¹³Õ 

½³ñ·³óáõÙÁ: 
 

²é³çÇÝ ë»ñÝ¹Ç ó»ý³ÉáëåáñÇÝÝ»ñ 

¸³ë³Ï³ñ·áõÙÁ` 

1. ÙÇ³ÛÝ Ñ³ñÙ³ñëáÕ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí ÏÇñ³éíáÕ` 

Cephalothin, Cefazolin /Kefzol/, Cephaloridine, 

2. Ù³ñëáÕ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí ÏÇñ³éíáÕ` Cephalexin, 

Cephtadine, Cefadroxil, 

3. ¨ Ù³ñëáÕ³Ï³Ý ¨ Ñ³ñÙ³ñëáÕ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí 

ÏÇñ³éíáÕ` Cepharadin: 

²½¹»óáõÃÛ³Ý áÉáñïÁ: ²é³çÇÝ ë»ñÝ¹Ç ó»ý³ÉáëåáñÇÝÝ»ñÁ 

Ñ³ïÏ³å»ë ³ÏïÇí »Ý ¶ñ³Ù-¹ñ³Ï³Ý ÏáÏ»ñÇ, ինչպես Ý³¨ áñáß 

¶ñ³Ù-µ³ó³ë³Ï³Ý µ³Ïï»ñÇ³Ý»ñի` Escherichia coli, Klebsiella 

pneumonia, Proteus mirabilis ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ³ÏïÇí ã»Ý 

Ï³åï³Ë³ñ³ÍÇÝ óáõåÇÏÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: 

ü³ñÙ³ÏáÏÇÝ»ïÇÏ³: Ø³ñëáÕ³Ï³Ý áõÕÇáí ÏÇñ³éíáÕÝ»ñÁ É³í 

»Ý Ý»ñÍÍíáõÙ ³Õ»ëï³Ùáùë³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó /50-90%/: ØÇçÇÝ 

Ã»ñ³å¨ïÇÏ ËïáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ 3-4 Å³Ù: â»Ý 

Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ ³ñÛáõÝ-áõÕ»Õ³ÛÇÝ å³ïÝ»ßáí: ²ñï³½³ïíáõÙ »Ý 

»ñÇÏ³ÙÝ»ñáí` ËáÕáí³Ï³ÛÇÝ ë»Ïñ»óÇ³ÛÇ ÙÇçáóáí: 

Cefazolin /Kefzol/ ²é³í»Éապես ³ÏïÇí ¿ β-É³Ïï³Ù³½ 

³ñï³¹ñáÕ ëï³ýÇÉáÏáÏ»ñÇ, Klebsiella, Escherichia coli ÝÏ³ïÙ³Ùµ: 

ՈõÝÇ ÏÇë³ïñáÑÙ³Ý ³í»ÉÇ Ù»Í å³ñµ»ñáõÃÛáõÝ, ù³ÝÇ áñ 
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»ñÇÏ³ÙÝ»ñáí ¹³Ý¹³Õ ¿ ³ñï³½³ïíáõÙ: Նշանակվում է օրեկան 2 

անգամ: 

ºñÏñáñ¹ ë»ñÝ¹Ç ó»ý³ÉáëåáñÇÝÝ»ñ 

¸³ë³Ï³ñ·áõÙÁ: 

1. ÙÇ³ÛÝ Ñ³ñÙ³ñëáÕ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí ÏÇñ³éíáÕ` 

Cefuroxime /Zinacef/, Cefoxitin, Cefamandol, 

2. Ù³ñëáÕ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí ÏÇñ³éíáÕ` Cefaclor, 

Cefuroxime axetil: 

²½¹»óáõÃÛ³Ý áÉáñïÁ:  Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ³é³çÇÝ ë»ñÝ¹Ç 

ó»ý³ÉáëåáñÇÝÝ»ñÇ ³í»ÉÇ ùÇã ³ÏïÇí »Ý ¶ñ³Ù-¹ñ³Ï³Ý ÏáÏ»ñÇ 

ÝÏ³ïÙ³Ùµ և կ³ÛáõÝ »Ý Գñ³Ù-µ³ó³ë³Ï³Ý Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó 

³ñï³¹ñíáÕ β-É³Ïï³Ù³½Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ:  

ü³ñÙ³ÏáÏÇÝ»ïÇÏ³:  

²ñÛ³Ý Ù»ç ÙÇçÇÝ Ã»ñ³å¨ïÇÏ ËïáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³ÝíáõÙ է 6-8 

Å³Ù: â»Ý Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ ³ñÛáõÝ-áõÕ»Õ³ÛÇÝ å³ïÝ»ßáí, 

³ñï³½³ïíáõÙ »Ý »ñÇÏ³ÙÝ»ñáí` ÏÍÇÏ³ÛÇÝ քամազատÙ³Ý ÙÇçáóáí: 

ºññáñ¹ ë»ñÝ¹Ç ó»ý³ÉáëåáñÇÝÝ»ñ 

¸³ë³Ï³ñ·áõÙÁ: 

1. ÙÇ³ÛÝ Ñ³ñÙ³ñëáÕ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí ÏÇñ³éíáÕ` 

Cefotaxime, Ceftriaxone, Ceftizoxime, Ceftazidime, Cefoperazone,  

2. Ù³ñëáÕ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí ÏÇñ³éíáÕ` Cefixime:  

²½¹»óáõÃÛ³Ý áÉáñïÁ: Երրորդ ë»ñÝ¹ÇÝ µÝáñáß ¿ ¶ñ³Ù-

µ³ó³ë³Ï³Ý µ³Ïï»ñÇ³Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ³í»ÉÇ É³ÛÝ 

áÉáñïÁ, ներառյալ կապտաթարախածին ցուպիկը: Ð³Ù»Ù³ï³Í 

»ñÏñáñ¹ ë»ñÝ¹Ç ó»ý³ÉáëåáñÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï՝ ¶ñ³Ù-¹ñ³Ï³Ý ÏáÏ»ñÇ 

ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ ³í»ÉÇ ó³Íñ ¿: Ceftazidime, Cefoperazone, 

Cefotaxime-Á ³é³í»É ³ÏïÇí »Ý Pseudomonas aeruginosa-Ç 

ÝÏ³ïÙ³Ùµ:  

ü³ñÙ³ÏáÏÇÝ»ïÇÏ³: Լ³í »Ý Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ ï³ñµ»ñ 

ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñ /Ñ³ïÏ³å»ë áëÏñ»ñ/, Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ  
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»Ý  ³ñÛáõÝ-áõÕ»Õ³ÛÇÝ å³ïÝ»ßáí /µ³óÇ Cefoperazone, Cefixime/: 

²ñÛ³Ý Ù»ç ÙÇçÇÝ Ã»ñ³å¨ïÇÏ ËïáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³ÝíáõÙ  12-24 Å³Ù: 

²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí Ýß³Ý³ÏíáõÙ »Ý ûñ»Ï³Ý  1-2 ³Ý·³Ù: 

²ñï³½³ïáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³ÝáõÙ ¿ ÇÝãå»ë »ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ, ³ÛÝå»ë ¿É 

ÉÛ³ñ¹Ç ÙÇçáóáí, ³Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí ½áõ·áñ¹áÕ »ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ 

³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³Ûë ËÙµÇ ó»ý³ÉáëåáñÇÝÝ»ñÇ 

¹»Õ³ã³÷»ñÁ »ÝÃ³Ï³ ã»Ý ßïÏÙ³Ý: 
 

âáññáñ¹ ë»ñÝ¹Ç ó»ý³ÉáëåáñÇÝÝ»ñ 

ԿÇñ³éíáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ Ñ³ñÙ³ñëáÕ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí – 

Cefepime, Cefpirome: 

²½¹»óáõÃÛ³Ý áÉáñïÁ: Նախորդ սերնդի հետ համեմատած 

օժտված են ³½¹»óáõÃÛ³Ý ³í»ÉÇ Ù»Í áÉáñïáí, ³í»ÉÇ ³կտիվ »Ý 

¶ñ³Ù-¹ñ³Ï³Ý ÏáÏ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, օÅïí³Í »Ý µ³ñÓñ 

³ÏïÇíáõÃÛ³Ùµ Ï³åï³Ã³ñ³Ë³ÍÇÝ óáõåÇÏÇ ¨ ¶ñ³Ù-

µ³ó³ë³Ï³Ý, Ý»ñ³éÛ³É β-É³Ïï³Ù³½ ³ñï³¹րող µ³Ïï»ñÇ³Ý»ñÇ 

ÝÏ³ïÙ³Ùµ: âáññáñ¹ ë»ñÝ¹Ç ó»ý³ÉáëåáñÇÝÝ»ñÁ ³ÏïÇí »Ý 

§µ³½Ù³¹»Õáñ³Ûù³Ï³ÛáõÝ¦ մանրէÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: 

Պ³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ýñ³Ýáí, áñ ³í»ÉÇ Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ »Ý 

Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ µçç³Ã³Õ³ÝÃáí, ³í»ÉÇ Ù»Í ËÝ³Ù³ÏóáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý 

å»ÝÇóÇÉÇÝ Ï³åáÕ ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¨ Ñ³ñåÉ³½Ù³ïÇÏ 

ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝáõÙ Ï³ñáÕ »Ý ëï»ÕÍ»É ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ËïáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

ü³ñÙ³ÏáÏÇÝ»ïÇÏ³: Շ³ï »Ý լավ են Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ ï³ñµ»ñ 

ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ՝ ընկերքային պատնեշ և կրծքի կաթ։ 

ԱñÛáõÝ-áõÕ»Õ³ÛÇÝ å³ïÝ»ßով ներթափանցում են միայն ուղեղային 

թաղանթների բորբոքման պայմաններում: ²ñÛ³Ý Ù»ç ÙÇçÇÝ 

Ã»ñ³å¨ïÇÏ ËïáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³ÝíáõÙ  3-12 Å³Ù, ուստի 

Ýß³Ý³ÏíáõÙ »Ý ûñ»Ï³Ý  2-3 ³Ý·³Ù: Գերազանցապես 

աñï³½³ïíáõÙ »Ý »ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ միջոցով՝ կծիկային քամազատմամբ, 

³նփոփոխ վիճակում: 
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Հինգերáñ¹ ë»ñÝ¹Ç ó»ý³ÉáëåáñÇÝÝ»ñ 

Միայն հարմարսողական ճանապարհով կիրառվող – 

Ceftobiprole (Zevtera)։ 

Ի տարբերություն նախորդ սերնդի ցեֆալոսպորինների 

օժտված է առավել լայն ազդեցության ոլորտով և ցուցաբերում է շատ 

բաձր խնամակցություն մի շարք բազմադեղորայքակայուն 

մանրէներին պատկանող ստորև նշված պենիցիլին-կապող 

սպիտակուցների (PBP) նկատմամբ՝ 

 մեթիցիլին-կայուն Staphylococcus aureus (MRSA)-ի 2a 

տարրատեսակ (PBP2a), 

 Streptococcus pneumoniae-ի 2b տարրատեսակ (PBP2b), 

 S. Pneumoniae-ի 2x տարրատեսակ (PBP2x), 

 Enterococcus faecalis-ի 5-րդ տարրատեսակ (PBP5)։ 

Ակտիվ է նաև կապտաթարախածին ցուպիկի նկատմամբ։ 

Ֆարմակոկինետիկա։ Կիրառվում է միայն ն/ե ինֆուզիաների 

ձևով, 500 մգ միանվագ դեղաչափով յուրաքանչյուր 8 ժամը մեկ 

անգամ։ Հանդիսանում է նախադեղ, արագորեն ակտիվանում է 

արյան պլազմայում՝ պլազմայի ոչ սպեցիֆիկ էսթերազների 

մասնակցությամբ։ Գերազանցապես արտազատվում է երիկամներով՝ 

կծիկային քամազատման միջոցով։ 

Ներկայումս առկա են նաև սպեցիֆիկ β-É³Ïï³Ù³½ 

ÁÝÏ×áÕների հետ համակցված ց»ý³ÉáëåáñÇÝ³ÛÇÝ ß³ñùÇ 

Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ր, որոնց է å³ïÏ³ÝáõÙ ëáõÉå»ñ³½áÝÁ 

/ó»ýáå»ñ³½áÝ+ëáõÉµ³Ïï³Ù/: 

Ցեֆալոսպորինների կÇñ³éÙ³Ý óáõóáõÙÝ»ñÁ: 

1. ÞÝãáõÕÇÝ»ñÇ ÇÝý»ÏóÇաÝ»ñ /Ãáù³µáñµ, åÉ¨ñÇï, ÃáùÇ 

Ã³ñ³Ë³ÏáõÛï/, ³Û¹ ÃíáõÙ Ý³¨ µ»Ý½ÇÉå»ÝÇóÇÉÇÝÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 

Ï³Ûáõն: ներհիվանդանոցային բազմադեղորայքակայուն 
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հարուցիչներով պայմանավորված թոքաբորբեր- ընտրության դեղ է 

Ceftobiprole (Zevtera)։ 

2. ´³Ïï»ñÇ³É Ù»ÝÇÝ·Çï-ըÝïñáõÃÛ³Ý Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ »Ý 

»ññáñ¹, չորրորդ ë»ñÝ¹Ç ó»ý³ÉáëåáñÇÝÝ»ñÁ: 

3. Üáñ³ÍÇÝÝ»ñÇ ÇÝý»ÏóÇáÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ։ 

4. àëÏñ»ñÇ, Ñá¹»ñÇ Ù³ßÏÇ ¨ ÷³÷áõÏ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ 

ÇÝý»ÏóÇաÝ»ñ: ò³ÝÏ³ÉÇ են »ññáñ¹, ãáññá¹ ë»ñÝ¹Ç 

ó»ý³ÉáëåáñÇÝÝ»ñÁ: 

5. ºñÇÏ³ÙÝ»ñÇ ¨ ÙÇ½áõÕÇÝ»ñÇ ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñ։ Ցանկալի են 

»ñÏáñ¹, »ññáñ¹ և չորրոդ ë»ñÝ¹Ç ó»ý³ÉáëåáñÇÝÝ»ñÁ։ 

6. ¶áÝáñ»³: ÀÝïñáõÃÛ³Ý ¹»Õ³ÙÇçáó ¿ ó»ýïñÇ³ùëáÝÁ: 

7. Ü»ñÑÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ, բազմադեղորայքակայուն 

ï³ñµ»ñ ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñ, այդ թվում ë»åïÇó»ÙÇ³Ý»ñ՝ 

ãáññáñ¹ ë»ñÝ¹Ç ó»ý³ÉáëåáñÇÝÝ»ñ: 

8. MRSA-պայմանավորված մաշկի և փափուկ 

հյուսվածքների ինֆեկցիաներ-հինգերրորդ սերնդի 

ցեֆալոսպորիններ: 

 

Ցեֆալոսպորինների կáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

²é³çÇÝ ë»ñÝ¹Ç ó»ý³ÉáëåáñÇÝÝ»ñÁ ûÅïí³Í »Ý ³Ù»Ý³Ù»Í 

Ã»ñ³å¨ïÇÏ É³ÛÝáõÃÛ³Ùµ /µ³óÇ ó»ý³ÉáïÇÝ ¨ ó»ý³ÉáñÇ¹ÇÝ/։ 

1. ³É»ñ·ÇÏ é»³ÏóÇ³Ý»ñ, այդ թվում նաև՝ Ë³ã³Ó¨, 

2. Ù/Ù Ý»ñ³ñÏáõÙÝ»ñÇ ó³íáïáõÃÛáõÝ, Ý/» Ý»ñ³ñÏÙ³Ý 

¹»åùáõÙ` ýÉ»µÇïÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙ։ ä»ñ ûë ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ՝ 

¹Çëå»åïÇÏ »ñ¨áõÛÃÝ»ñ, 

3. Ý»ÛñáïáùëÇÏ ³½¹»óáõÃÛáõÝ /ÝÇëï³·Ù, í³ñù³·ÍÇ 

Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ, ï»ëÇÉùÝ»ñ, óÝóáõÙÝ»ñ/, Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ 

ó»ý³ÉáëåáñÇÝÝ»ñÇ ¶²ÎÂ-Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ý»ñÑ³Ïáñ¹áõÃÛ³Ý 

³ñ¹ÛáõÝù, 
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4. Ñ»å³ïáïùëÇÏ ³½¹»óáõÃÛáõÝ, ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ 

ÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ ý»ñÙ»ÝïÝ»ñÇ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ùµ 

/³ÙÇÝáïñ³Ýëý»ñ³½Ý»ñ, É³Ïï³ï¹»ÑÇ¹ñá·»Ý³½Ý»ñ, ÑÇÙÝ³ÛÇÝ 

ýáëý³ï³½Ý»ñ/, ÝáõÛÝÇëÏ Ï»ÕÍ ËáÉ»ÉÇÃÇ³½Ç å³ïÏ»ñ: 

ò»ý³ÉáëåáñÇÝÝ»ñÇ ¹³¹³ñ»óáõÙÇó Ñ»ïá ³Ûë »ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ 

³ÝÑ»ï³ÝáõÙ »Ý: ê³Ï³ÛÝ É»Õ³ù³ñ³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý 

³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ ëñí»É ¨ µ»ñ»É µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

³é³ç³óÙ³Ý, 

5. Ñ»Ù³ïáïáùëÇÏ ³½¹»óáõÃÛáõÝ /ÃñáÙµáóÇïáå»ÝÇ³, 

Ý»Ûïñáå»ÝÇ³, Ïá³·áõÉáå³ÃÇ³/, ëáíáñ³µ³ñ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ 

¹»Õáñ³ÛùÇ µ³ñÓñ ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: 

²ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï×³é »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »ñÏñáñ¹, 

»ññáñ¹ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó ¿åáùëÇé»¹áõÏï³½ ý»ñÙ»ÝïÇ ÁÝÏ×áõÙÁ 

/íÇï³ÙÇÝ  K-Ç ³ÏïÇí Ó¨Ç ³é³ç³óÙ³Ý ÁÝÏ×áõÙ/, 

6. Ý»ýñáïáùëÇÏ ³½¹»óáõÃÛáõÝ, Ñ³ïÏ³å»ë µÝáñáß ¿ 

³é³çÇÝ ë»ñÝ¹Ç ó»ý³ÉáëåáñÇÝÝ»ñÇÝ, áñáÝù ³ñï³½³ïíáõÙ »Ý 

ËáÕáí³Ï³ÛÇÝ ë»Ïñ»óÇ³ÛÇ ÙÇçáóáí: ²Ûë ¹»åùáõÙ 

ÙáÝáûùëÇ¹³½³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ »ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ 

ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ¿åÇÃ»ÉáõÙ Ï³ñáÕ »Ý ·áÛ³Ý³É ¿åօùëÇ¹Ý»ñ, áñáÝù 

íÝ³ëáõÙ »Ý Ùáï³Ï³ ËáÕáí³ÏÇÏÝ»ñÇ µçç³Ã³Õ³ÝÃÝ»ñÁ, 

7. Կեղծ-թաղանթային կոլիտ, գերազանցապես բնորոշ է 

Ceftobiprole (Zevtera), 

8. ³Ýï³µáõë³ÝÙ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ /³ó»ï³É¹»ÑÇ¹Ç 

¹»ÑÇ¹ñá·»Ý³½Ç ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý Ýí³½áõÙ/, ուստի 

ց»ý³ÉáëåáñÇÝÝ»ñáí µáõÅÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ íï³Ý·³íáñ ¿ ³ÉÏáÑáÉÇ 

ÏÇñ³éáõÙÁ, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý·»óÝ»É ¹»ÙùÇ Ï³ñÙñáõÃÛ³Ý, 

Ñ³×³Ë³ëñïáõÃÛ³Ý, ÷ëËÙ³Ý, ¹Ç³ñ»³Ý»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý: 

Î³ñµ³å»Ý»ÙÝ»ñ 

¸³ë³Ï³ñ·áõÙÁ: 

1. ²é³çÇÝ ë»ñáõÝ¹ – Imipenem:  
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2. ºñÏñáñ¹ ë»ñáõÝ¹ – Meropenem: 

3. Երրորդ սերունդ – Biapenem, Ertapenem, Doripenem: 

4. Չորրորդ սերունդ, բերանացի կիրառման  – Faropenem:  

ü³ñÙ³Ïá¹ÇÝ³ÙÇÏ³: ²½¹»óáõÃÛ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ¿ 

å»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñÇ ¨ ó»ý³ÉáëåáñÇÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇÝ` 

ÁÝÏ×áõÙ »Ý µçç³å³ïÇ ëÇÝÃ»½Ç »ññáñ¹ ÷áõÉÁ: Այլ բետա-

լակտամային հակաբիոտիկներից ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É 

³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí` 

1. առավել ³ñ³· Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ 

µçç³Ã³Õ³ÝÃÝ»ñáí, ù³ÝÇ áñ, áõÝ»Ý ÷áùñ ÙáÉ»ÏáõÉÛ³ñ ã³÷ë»ñ, 

Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍáõÙ »Ý áã ÙÇ³ÛÝ 

Ã³Õ³ÝÃ³ÛÇÝ åáñÇÝ³ÛÇÝ ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÁ, ³ÛÉ Ý³¨ Ñ³ïáõÏ 

D2-ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÁ, 

2. ³í»ÉÇ Ù»Í ËÝ³Ù³ÏóáõÃÛáõÝ å»ÝÇóÇÉÇÝ-Ï³åáÕ 

ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, այդ թվում այլ բետա-

լակտամային հակաբիոտիկների նկատմամբ կայուն, 

3. ¶ñ³Ù-¹ñ³Ï³Ý և ¶ñ³Ù-µ³ó³ë³Ï³Ý Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ 

նկատմամբ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í Ñ»ïÑ³Ï³µÇáïÇÏ³ÛÇÝ 

³½¹»óáõÃÛուն, áñը ï¨áõÙ ¿ 7-10 Å³Ù, áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ 

կենսունակ Ù³Ýñ¿Ý»ñÁ ã»Ý կարող µ³½Ù³Ý³É և 

Ù³Ïñáûñ·³ÝÇ½Ùի իմունոլոգիական գործոնների 

ազդեցությամբ արագորեն ոչնչանում են, 

4. ¶ñ³Ù-µ³ó³ë³Ï³Ý Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó 

¿Ý¹áïáùëÇÝÇ ëÇÝÃ»½ի ¨ Ó»ñµ³½³ïման ընկճում: 

²½¹»óáõÃÛ³Ý áÉáñïÁ:  

Մ³Ýñ¿³ëå³Ý ³½»óáõÃÛ³Ý áõÉïñ³É³ÛÝ áÉáñïáí 

Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ »Ý: ²ÏïÇí »Ý ¶ñ³Ù-¹ñ³Ï³Ý ¶ñ³Ù-µ³ó³ë³Ï³Ý, 

³¿ñáµ, ³Ý³¿ñáµ Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ²½¹»óáõÃÛ³Ý áÉáñïÁ 

Ñ³Ù³ñÅ»ù ¿ հետևյալ ãáñë ï³ñµ»ñ ËÙµ»ñÇ Ñ³Ï³µիոտիկÝ»ñÇ 
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½áõ·³ÏóÙ³Ýը` »ññáñ¹ ë»ñÝ¹Ç 

ó»ý³ÉáëåáñÇÝÝ»ñ+³ÙÇÝá·ÉáÇÏá½Ç¹Ý»ñ+Ù»ïñáÝÇ¹³½áÉ+³ÙåÇóÇÉÇÝ

: 

Բացառություն է կազմում Ertapenem-ը, որը ակտիվ չէ 

կապտաթարախածին ցուպիկի նկատմամբ։ 

ü³ñÙ³ÏáÏÇÝ»ïÇÏ³: Բոլոր կ³ñµ³å»Ý»ÙÝ»ñÁ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý 

ÙÇ³ÛÝ Ñ³ñÙ³ñëáÕ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí` Ù/Ù, Ý/»: Բացառություն է 

կազմում Faropenem-ը, որը կիրառվում է միայն մարսողական 

ճանապարհով։ ì³ï »Ý Ï³åíáõÙ ³ñÛ³Ý åÉ³½Ù³ÛÇ ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ 

Ñ»ï, ûÅïí³Í »Ý ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý Ù»Í Í³í³Éáí: È³í »Ý 

Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ ³ñÛáõÝ-áõÕ»Õ³ÛÇÝ å³ïÝ»ßáí /բացառություն 

Faropenem/:  ºñÇÏ³ÙÝ»ñÇ Ùáï³Ï³ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ Ëá½³Ý³Ï³íáñ 

»ñÇ½áõÙ ÇÙÇå»Ý»ÙÁ ¹»ÑÇ¹ñáå»ïÇ¹³½ 1 ý»ñÙ»ÝïÇ 

Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ ù³Ûù³յíáõÙ ¿` ³é³ç³óÝ»Éáí Ý»ýñáïáùëÇÏ 

³ñ·³ëÇùÝ»ñ: ²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí ÇÙÇå»Ý»ÙÁ գերազանցապես 

ÏÇñ³éíáõÙ է ¹»ÑÇ¹ñáå»ïÇ¹³½ 1-Á ÁÝÏ×áÕի` óÇÉ³ëï³ïÇÝի հետ 

կոմբինացված՝ Tienam, Primaxin վաճառքային անուններով: Մյուս 

սերնդի կարբապենեմներÁ »ñÇÏ³ÙÝ»ñáõÙ ãեն í»ñ³ÍíáõÙ 

Ý»ýñáïáùëÇÏ ÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ: 

Î³ñµ³å»Ý»ÙÝ»ñÇ ³ñï³½³ïáõÙÁ գերազանցապես 

Çñ³Ï³Ý³ÝáõÙ ¿ »ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 

ÎÇñ³éÙ³Ý óáõóáõÙÝ»ñÁ: 

Î³ñµ³å»Ý»ÙÝ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý å³Ñ»ëï³ÛÇÝ 

Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ, áñáÝù ÏÇñ³éíáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ Í³Ýñ ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñÇ 

¿ÙåÇñÇÏ µáõÅÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí: 

1. Ü»ñáñáí³ÛÝ³ÛÇÝ ³¿ñáµ-³Ý³¿ñáµ µÝáõÛÃÇ 

§íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñ¦, ընտրության կարբապենեմներ են 

Meropenem, Biapenem, Ertapenem: 
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2. ¶ÇÝ»ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñ 

/ÍÝÝ¹³µ»ñáõÃÛáõÝÇó, Ï»ë³ñÛ³Ý Ñ³ïáõÙÇó Ñ»ïá/, Ý³Ëáñáù å»ïù ¿ 

µ³ó³é»É ùÉ³ÙÇ¹Çá½Á: 

3. Ø»ÝÇÝ·Çï, բացառություն Faropenem։ 

4. ՇÝãáõÕÇÝ»ñÇ ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñ: Սուր սինուսիտների, 

քրոնիկ բրոնխիտների դեպքում ընտրության դեղ է Faropenem-ը, իսկ 

ներհիվանդանոցային և թոքերի արհեստական օդահարությամբ 

ասոցացված թոքաբորբերի դեպքում՝ Doripenem: 

5. ØÇ½áõÕÇÝ»ñÇ µ³ñ¹³ó³Í ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñ: 

6. Üáñ³Íնային ինֆեկցիաներ: 

7. àëÏñ»ñÇ, Ñá¹»ñÇ, Ù³ßÏÇ, ÷³÷áõÏ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ 

µ³ñ¹³ó³Í ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñ: 

8. ê»åëÇë: 

9. Ü»Ûïñáå»ÝÇ³Ûáí ½áõ·áñ¹íáÕ ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñ: 
 

ÎáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

âÝ³Û³Í ³½¹»óáõÃÛ³Ý ուլտրաÉ³ÛÝ áÉáñïÇ, կարբապենեմները 

ùÇã ÃáõÝ³ÛÇÝ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ են և ցուցաբերում են հետևյալ 

կոÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñը՝ 

1. ³É»ñ·ÇÏ é»³ÏóÇ³Ý»ñ, շատ հազվադեպ Ë³ã³Ó¨, 

2. ëáõå»ñÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñ /Ï³Ý¹Ç¹á½/, 

3. 1% ¹»åù»ñáõÙ Ù»½Ç Ï³ñÙÇñ ·áõÝ³íáñáõÙ, 

4. Ý»ýñáïáùëÇÏ ³½¹»óáõÃÛáõÝ /ÇÙÇå»Ý»Ù/, 

5. »ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý 

å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ·»ñ¹»Õ³ã³÷áõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý·»óÝ»É 

óÝóáõÙÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý: 

Երկրորդային դիմակայունությունը զարգանում է շատ 

դանդաղ։ 

 

ØáÝáµ³Ïï³ÙÝ»ñ 
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Ü»ñÏ³ÛáõÙë ³Ûë ËáõÙµÁ Ñ³Ù³Éñí³Í ¿ ÙÇ³ÛÝ Ù»Ï 

Ñ³Ï³µÇáïÇÏáí` Aztreonam: 

ü³ñÙ³Ïá¹ÇÝ³ÙÇÏ³: ²½¹»óáõÃÛ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ¿            

β-É³Ïï³Ù³ÛÇÝ ³ÛÉ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³ÝÁ։ Ð³Ý¹Çë³ÝáõÙ 

¿ Ù³Ýñ¿³ëå³Ý Ñ³Ï³µÇáïÇÏ: 

²½¹»óáõÃÛ³Ý áÉáñïÁ Ý»Õ ¿, ·»ñ³½³Ýó³å»ë ³ÏïÇí ¿ ¶ñ³Ù-

µ³ó³ë³Ï³Ý, այդ թվում բետա-լակտամազ արտադրող ÙÇÏñá-

ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: Ակտիվ չէ ³Ý³¿ñáµÝ»ñÇ ¨ ¶ñ³Ù-

¹ñ³Ï³Ý Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ նկատմամբ: 

ü³ñÙ³ÏáÏÇÝ»ïÇÏ³: ²½ïñ»áÝ³ÙÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ միայն հար-

մարսողական՝ Ù/Ù ¨ Ý/»: Ø/Ù Ý»ñ³ñÏáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï Ï»Ýë³-

åÇï³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 100%:  Þ³ï É³í ¿ Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ 

տարբեր ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñ ¨ ûñ·³ÝÝ»ñ, այդ թվում ընկերքային պատնեշ 

¨ ÏñÍùÇ Ï³Ã: Արյուն-ուղեղային պատնեշ ներթափանցում է միայն 

ուղեղային թաղանթների բորբոքման առկայության դեպքում։ 

Նß³Ý³ÏíáõÙ ¿ ûñ»Ï³Ý 3-4 ³Ý·³Ù: ²ñï³½³ïáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³ÝáõÙ ¿ 

երիկամներáí` ³Ý÷á÷áË íÇ×³ÏáõÙ:  
 

ÎÇñ³éÙ³Ý óáõóáõÙÝ»ñÁ: 

Հանդիսանում է պահեստային հակաբիոտիկ, կիրառվում է 

գրամ-բացասական աէրոբ մանրէներով հարուցված ë»åëÇëÇ, 

å»ñÇïáÝÇïÇ, ÙÇ½áõÕÇÝ»ñÇ բարդացած ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñÇ, 

Ù»ÝÇÝ·ÇïÝ»ñÇ µáõÅÙ³Ý նպատակով: Ոլորտի ընդլայնման 

նպատակով հաճախ ½áõ·³Ïóíում է ³ÛÉ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÇ Ñ»ï։ 
 

ÎáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²½ïñ»áÝ³ÙÁ ûÅïí³Í ¿ ó³Íñ 

ïáùëÇÏáõÃÛ³Ùµ, Ñ³½í³¹»å ÏáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇց »Ý՝  

1. ³É»ñ·ÇÏ é»³ÏóÇ³Ý»ñÁ, հազվադեպ խաչաձև, 

2. ³ñÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹»ÉÇáõÃÛ³Ý  Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÁ 

/åñáÃñáÙµÇÝ³ÛÇÝ ÇÝ¹»ùëÇ Çç»óáõÙ/,  
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3. հեպատիտ, դեղնուկ, ³ñÛ³Ý Ù»ç ÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ 

ý»ñÙ»ÝïÝ»ñÇ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙ /²ÈԱî, ²êԱî/, 

4. ß³ï ³í»ÉÇ Ñ³½í³¹»å Ï»ÕÍ Ã³Õ³ÝÃ³ÛÇÝ ÏáÉÇï: 

ØÇÏñáûñ·³ÝÇÕÙÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ 

¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ¹³Ý¹³Õ ¨ Ñ³½í³¹»å: ²éÏ³ ¿ 

Ë³ã³Ó¨ Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ ամինոգլիկոզիդÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: 

 

 

 

 

Ø³ÏñáÉÇ¹³ÛÇÝ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ 

ՄակրոլիդÝ»ñÁ Çñ»Ýó ÙáÉ»ÏáõÉÇ ÑÇÙùáõÙ å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý 

Ù³ÏñáóÇÏÉ³ÛÇÝ É³ÏïáÝ³ÛÇÝ ûÕ³Ï: î³ñµ»ñáõÙ »Ý Ù³ÏñáÉÇ¹Ý»ñÇ 

»ñ»ù ë»ñáõÝ¹Ý»ñ` 

1. ²é³çÇÝ ë»ñáõÝ¹ – Erythromycin, Oleandomycin 

2. ºñÏñáñ¹ ë»ñáõÝ¹ – Roxithromycin, Spiramycin, 

Clarithromycin 

3. ºññáñ¹ ë»ñáõÝ¹ – Azithromycin /Sumamed/  

Դ³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ¿ ³½¹»óáõÃÛ³Ý áÉáñïÁ, 

ý³ñ³Ù³ÏáÏÇÝ»ïÇÏ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÏáÕÙÝ³ÏÇ 

³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

ü³ñÙ³Ïá¹ÇÝ³ÙÇÏ³:  Ø³ÏñáÉÇ¹Ý»ñÁ, ¹³ñÓ»ÉÇ Ï»ñåáí 

ÙÇ³Ý³Éáí éÇµáëáÙÝ»ñÇ 50-S »ÝÃ³ÙÇ³íáñÝ»ñÇ Ñ»ï, ÁÝÏ×áõÙ »Ý 

µ³Ïï»ñÇ³Ý»ñÇ ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ ëÇÝÃ»½Á /Ñ³ïÏ³å»ë Ù»Í 

å»åïÇ¹³ÛÇÝ ßÕÃ³ áõÝ»óáÕ ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ ëÇÝÃ»½Á/: ²Ûë ¹»åùáõÙ 

ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ë³Ã³ñíáõÙ ¿ ³ÙÇÝ³ÃÃáõÝ»ñÇ ïñ³ÝëÉáÏ³óÇáÝ 

·ñáÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ ¨ ëÏ½µÝ³Ï³Ý` Ý³Ë³Ó»éÝáÕ ÏáÙåÉ»ùëÝ»ñÇ 

³é³ç³óáõÙÁ: ²½¹»óáõÃÛáõÝÁ áõÅ»Õ³ÝáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³ÛÇÝ pH-Ç 

å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: Ð³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý Ù³Ýñ¿³Ï³Ý· Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ: 

úÅïí³Í »Ý Ý³¨ ÇÙáõÝáÙá¹áõÉ³óÝáÕ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ùµ Ñ³ïÏ³å»ë 
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մակրոֆագերի ÝÏ³ïÙ³Ùµ, Ù»Í³óÝáõÙ »Ý í»ñçÇÝÝ»ñÇë 

ù»Ùáï³ÏïÇÏ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ: àñáß Ù³ÏñáÉÇ¹Ý»ñ /¿ñÇÃñáÙÇóÇÝ, 

ÏÉ³ñÇïñáÙÇóÇÝ/ ûÅïí³Í »Ý Ý³¨ Ñ³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ, 

ÇÝãÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ýñ³Ýó Ñ³Ï³ûùëÇ¹³Ýï³ÛÇÝ 

³ÏïÇíáõÃÛ³Ùµ: Ազիտրոմիցինի հակաբորբոքային ազդեցությունը 

պայմանավորված է նաև նրանով, որ նա խթանում է 

գլյուկոկորտիկոիդների սինթեզը: 

 

 

²½¹»óáõÃÛ³Ý áÉáñïÁ É³ÛÝ ¿, ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ¶ñ³Ù-¹ñ³Ï³Ý 

ÏáÏ»ñը, սպիրոխետները ¹Çýï»ñÇ³յի, Ï³åáõÛï Ñ³½Ç Ñ³ñáõóÇãները։ 

Ակտիվ են նաև ներբջջային հետևյալ հարուցիչների նկատմամբ՝ 

ùÉ³ÙÇ¹Ç³, áõñ»³åÉ³½Ù³, ÙÇÏáåÉ³½Ù³, լեգիոնելա, ռիկետսիա։ 

ºñÏñáñ¹ ¨ »ññá¹ ë»ñÝ¹Ç Ù³ÏñáÉÇ¹Ý»ñÁ áõÝ»Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý ³í»ÉÇ 

É³ÛÝ áÉáñï: ²Ûëå»ë կÉ³ñÇïñáÙÇóÇÝÁ և ազիտրոմիցինը ³ÏïÇí են 

նաև Helicobacter Pylori-Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ÇëÏ éáùëÇïñáÙÇóÇÝÁ՝ 

ïáùëáåÉ³½Ù³ÛÇ հարուցիչի ÝÏ³ïÙ³Ùµ: 

ü³ñÙ³ÏáÏÇÝ»ïÇÏ³: Ø³ÏñáÉÇ¹Ý»ñÁ ·»ñ³½³Ýó³å»ë 

ÏÇñ³éíáõÙ »Ý Ù³ñëáÕ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí, áñáßÝ»ñÁ` Ý³¨ Ý/» 

×³Ý³å³ñÑáí /¿ñÇÃñáÙÇóÇÝÇ ýáëý³ï, ÏÉ³ñÇïñáÙÇóÇÝ/: º/Ù Ï³Ù 

Ù/Ù ã»Ý ÏÇñ³éíáõÙ ù³ÝÇ áñ Ý»ñ³ñÏáõÙÝ»ñÁ ß³ï ó³íáï »Ý ¨ 

Մակրոլիդներ 
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Ý»ñ³ñÏÙ³Ý ï»Õ»ñáõÙ ·áÛ³ÝáõÙ »Ý ï»Õ³ÛÇÝ µáñµáù³ÛÇÝ µÝáõÛÃÇ 

³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñ: Ü»ñùÇÝ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ 

Ï»Ýë³åÇï³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ կազմáõÙ ¿ 30-70%: Բոլոր Ù³ÏñáÉÇ¹Ý»ñÁ 

Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÁÝ¹áõÝ»É ³ÝÏ³Ë ëÝÝ¹Çó, բացի էրիթրոմիցինից: Ð³µ»ñÁ 

ËáñÑáõñ¹ ¿ ïñíáõÙ ËÙ»É հանք³ÛÇÝ çñáí: Անկայուն և  60-70% 

Ï³åíáõÙ »Ý ³ñÛ³Ý åÉ³½Ù³ÛÇ ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ Ñ»ï և արագորեն 

åáÏí»Éáí í»ñçÇÝÝ»ñÇóë, Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ 

ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñ /եñÏñáñ¹ ¨ »ññáñ¹ ë»ñÝ¹Ç Ù³ÏñáÉÇ¹Ý»ñÁ ³í»ÉÇ É³í/, 

³Û¹ ÃíáõÙ ÝßÇÏÝ»ñ, Ý»ñùÇÝ, ÙÇçÇÝ ³Ï³Ýç, շճային տարբեր խոռոչներ: 

Այս պարագայում ազիտրոմիցինի տեղաբաշխման ծավալը 

առավելագույնն է և կազմում է 30 É/Ï·: Մակրոլիդները կáõï³Ïíում 

են ý³·áóÇï³ñ µçÇçÝ»ñáõÙ, áñï»Õ Ýñ³Ýó ËïáõÃÛáõÝÁ 13-20 

³Ý·³Ùáí Ï³ñáÕ ¿ ·»ñ³½³Ýó»É ³ñï³µçç³ÛÇÝ Ñ»ÕáõÏáõÙ Ýñ³Ýó 

ËïáõÃÛուÝից: ²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï »Ý Ý³¨ 

Ý»ñµçç³ÛÇÝ հարուցիչների նկատմամբ: Ø³ÏñáÉÇ¹Ý»ñÁ É³í »Ý 

Ã³÷³ÝóáõÙ Ý³¨ ÁÝÏ»ñù³ÛÇÝ å³ïÝ»ßáí: ø³ÝÇ áñ ùÇã թունային 

Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ »Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ï³ñող են 

ÏÇñ³éվ»É ÑÕÇáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ: ²ÝóÝáõÙ »Ý Ý³¨ ÏñÍùÇ Ï³Ã, 

Ñ»ï¨³å»ë å»ïù ¿ Ññ³Å³ñí»É ÏñÍùáí Ï»ñ³ÏñáõÙÝ»ñÇó: 

Մ³ÏñáÉÇ¹Ý»ñÁ ß³ï í³ï »Ý Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ ³ñÛáõÝ-áõÕ»Õ³ÛÇÝ 

å³ïÝ»ßáí: Ըստ սերունդների մակրոլիդների ÏÇñ³éÙ³Ý 

Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý Ï³½ÙáõÙ` 

 ³é³çÇÝ ë»ñáõÝ¹ – ûñ»Ï³Ý ÙÇÝã¨ 4 ³Ý·³մ, 

 »ñÏñáñ¹ ë»ñáõÝ¹ – ûñ»Ï³Ý 2-3 ³Ý·³Ù,  

 »ññáñ¹ ë»ñáõÝ¹ – ûñ»Ï³Ý 1 ³Ý·³Ù: Այս դեպքում 

Azithromycin-ի կÇë³³ñï³½³ïÙ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 50 

Å³Ù: Ոõստի բուÅÙ³Ý միջին ÏáõñëÁ ï¨áõÙ ¿ »ñ»ù ûñ: 

Ø³ÏñáÉÇ¹Ý»ñը ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³ñï³½³ïվáõÙ են É»Õáõ ÙÇçáóáí:  

ÎÇñ³éÙ³Ý óáõóáõÙÝ»ñÁ: 
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1. àã Í³Ýñ ³ëïÇ×³ÝÇ ïáÝ½ÇÉÇï, ûïÇï, 

ëÇÝáõëÇïÝ»ñ, µñáÝËÇï, ÉÇÙý³Ý·Çï, Ù³ëïÇï ¨ ³ÛÉÝ: 

Ð³ïÏ³å»ë ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ å»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñը և 

ó»ý³ÉáëåáñÇÝÝ»ñը արդյունավետ չեն կամ առկա է 

³Ýï³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ նրանց ÝÏ³ïÙ³Ùµ: 

2. Î³åáõÛï Ñ³½ ¨ ¹Çýï»ñÇ³: 

3. øÉ³ÙÇ¹Ç³Ý»ñáí Ñ³ñáõóí³Í թոքաբորբեր և 

ÏáÝÛáõÏïÇíÇï, այդ թվում և նորածնային: 

4. ՄÇÏáåÉ³½Ù³Ûով, É»·ÇáÝ»É³Ý»ñáí, 

Ùáñ³ùë»É³Ý»ñáí Ñ³ñáõóí³Í Ãáù³µáñµեր: 

5. ²é³çÝ³ÛÇÝ ëÇýÇÉÇë ¨ ·áÝáñ»³: 

6. ÊáÉ»óÇëïÇï, ¿Ýï»ñÇï, ÏáÉÇï: 

7. ØÇ½áõÕÇÝ»ñÇ ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñ: 

8. îáùëáåÉ³½Ùá½՝ éáùëÇïñáÙÇóÇÝ: 

9. Խáó³ÛÇÝ ÑÇíաÝ¹áõÃÛáõÝ՝ ÏÉ³ñÇïñáÙÇóÇÝ, ³í»ÉÇ 

Ñ³½í³¹»å` ³½ÇïñáÙÇóÇÝ: 

ÎáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ø³ÏñáÉÇ¹Ý»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý 

ùÇã ïáùëÇÏ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ: ÐÝ³ñ³íáñ ÏáÕÙÝ³ÏÇ 

³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ »Ý å³ïÏ³ÝáõÙ` ëïáÙ³ïÇïÁ, ·ÇÝ·ÇíÇïÝ»ñÁ, 

ËáÉ»ëï³½Á: Ð³½í³¹»å ëñïÇ éÇÃÙÇ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ, Ï³åí³Í Q-T 

ÇÝï»ñí³ÉÇ »ñÏ³ñ³Ó·Ù³Ý Ñ»ï: Ü/» Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ¹»åùáõÙ 

ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ËÉáõÃÛ³Ý ³é³ç³óáõÙ: 

ºñÏñáñ¹³ÛÇÝ ¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ß³ï ³ñ³·, 

³Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí Ù³ÏñáÉÇ¹Ý»ñáí µáõÅÙ³Ý ÏáõñëÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ 

Ï³ñ× /առավելագույնը՝ ÛáÃ ûñ/: ¸ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ÏñáõÙ ¿ 

Ë³ã³Ó¨ µÝáõÛÃ։ ¸ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÝ 

»Ý` 

 Մանրէի բջջից Ù³ÏñáÉÇ¹Ç հեռացման ակտիվ 

մեխանիզմի ձեռքբերում (efflux pump), 
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 ¿Ýï»ñáµ³Ïï»ñÇ³Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó մակրոլիդները 

քայքայող ¿ëÃ»ñ³½ներÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, 

 Մեթիլ-տրասնֆերազ ֆերմենտով հիմնական 

թիրախի՝ éÇµáëáÙÇ 50-S  »ÝÃ³ÙÇ³íáñÇ կառուցվածքային 

փոփոխություն՝ մեթիլացում: 

 

Նոր սերնդի մակրոլիդներ 

Կետոլիդներ 

Կետոլիդները ստացվել են էրիթրոմիցինի կառուցվածքային 

մոդիֆիկիցայի հետևանքով, որի շնորհիվ ձեռք են բերել 

ազդեցության առավել լայն ոլորտ։ Ակտիվ են մակրոլիդ-դիմակայուն 

մանրէների նկատմամբ, քանի որ միաժամանակ կապվում են 

ռիբոսոմի երկու` 50S և 30S ենթամիավորների հետ։ Ընկճում են նաև 

նոր ռիբոսոմների գոյացումը։  

Կետոլիդներին բնորոշ է նաև երկրորդային դիմակայունության 

առավել դանդաղ զարգացումը, քանի որ այս պարագայում efflux 

pump դիմակայունության մեխանիզմը չի գործում։  

Ներկայումս գործնական լայն կիրառում է ստացել 

Telithromycin հակաբիոտիկը՝ Ketek վաճառքային անվանմամբ։ 

Cethromycin և Solithromycin-ը դեռևս գտնվում են կլինիկական 

փորձարկումների շրջանում։ 
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î»ïñ³óÇÏÉÇÝÝ»ñ 

Դասակարգումը` 

1. ԲÝ³Ï³Ý ï»ïñ³óÇÏÉÇÝÝ»ñ – Oxytetracycline, 

Tetracycline 

2. ԿÇë³ëÇÝÃ»ïÇÏ ï»ïñ³óÇÏÉÇÝ»ñ – Methacycline 

/Rondomycine/, Doxycycline /Unidox/, Minocycline, 

Demeclocycline 

ü³ñÙ³Ïá¹ÇÝ³ÙÇÏ³: Տ»ïñ³óÇÏÉÇÝÝ»ñÁ ներթափանցում են 

Ùանրէային բջիջ åáñÇÝ³ÛÇÝ անցուղիների /¶ñ³Ù-µ³ó³ë³Ï³Ý/ կամ 

ԱԵՖ-կախյալ ÷áË³¹ñÇã³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·երի /³ÏïÇí ïñ³Ýëåáñï/ 

միջոցով և կուտակվում Ý»ñµçç³ÛÇÝ: Աé³í»É ×³ñå³ÉáõÛÍ 

ï»ïñ³óÇÏÉÇÝÝ»ñÁ /¹áùëÇóÇÏÉÇÝ, ÙÇÝáóÇÏÉÇÝ/ Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ »Ý 

նաև å³ëÇí ¹Çýáõ½Ç³ÛÇ ÙÇçáóáí: 

¸³ñÓ»ÉÇáñ»Ý ÙÇ³Ý³Éáí éÇµáëáÙÇ 30-S »ÝÃ³ÙÇ³íáñÇ Ñ»ï`  

ï»ïñ³óÇÏÉÇÝÝ»ñÁ ÁÝÏ×áõÙ »Ý ÙանրէÝ»ñÇ ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ ëÇÝÃ»½Á: 

ÐÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ å³ß³ñáõÙ »Ý ÷èÜÂ-Ç ÙÇ³óáõÙÁ éÇµáëáÙÇ Ñ»ï ¨ 

ëÇÝÃ»½íáÕ ëåÇï³ÏáõóÇ ³×áÕ ßÕÃ³ÛáõÙ Ï³ÝËáõÙ »Ý Ýáñ 

³ÙÇÝ³ÃÃáõÝ»ñÇ ³í»É³óáõÙÁ: ´³óÇ ³Û¹, Ï³åí»Éáí Mg2+, Ca2+ 

ÇáÝÝ»ñÇ Ñ»ï ³é³ç³óÝáõÙ »Ý Ë»É³ï³ÛÇÝ ÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñÇ 

³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÁÝÏ×áõÙ »Ý մետաղ-կախյալ ï³ñµ»ñ ý»ñÙ»Ýï³ÛÇÝ 

Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ: ²é³í»É ³ÏïÇí »Ý µ³½Ù³óáÕ ÙÇÏñáûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ 

ÝÏ³ïÙ³Ùµ: Ð³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý Ù³Ýñ¿³Ï³Ý· Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ: 
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²½¹»óáõÃÛ³Ý áÉáñïÁ É³ÛÝ ¿: ²ÏïÇí »Ý ¶ñ³Ù-¹ñ³Ï³Ý, ¶ñ³Ù-

µ³ó³ë³Ï³Ý ÏáÏ»ñÇ, ëåÇñáË»ïÝ»ñի, µ³óÇÉÛ³ñ և ³Ù»áµ³ÛÇÝ 

¹Ç½»Ýï»ñÇ³ÛÇ, áñáí³ÛÝ³ÛÇÝ ïÇýÇ Ñ³ñáõóÇãÝ»ñÇ, ներբջջային 

հարուցիչների՝ éÇÏ»ïëÇ³Ý»ñ, ùÉ³ÙÇ¹Ç³, ուրեոպլազմա ÝÏ³ïÙ³մբ։ 

Ակտիվ »Ý Ý³¨ Ñ³ïáõÏ íï³Ý·³íáñ ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñÇ հետևյալ 

Ñ³ñáõóÇãÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ` Å³Ýï³Ëï, ïáõÉÛ³ñ»ÙÇ³, µñáõó»ÉÛá½, 

ËáÉ»ñ³, բորելիոզ, սիբիրյան խոց: ¸áùëÇóÇÏÉÇÝÁ ³ÏïÇí ¿ Ý³¨ 

Helicobacter Pylori-Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ:   

ü³ñÙ³ÏáÏÇÝ»ïÇÏ³: ´áÉáñ ï»ïñ³óÇÏÉÇÝÝ»ñÁ Ýß³Ý³ÏíáõÙ 

»Ý Ù³ñëáÕ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí, ë³Ï³ÛÝ ûùëÇï»ïñ³óÇÏÉÇÝÁ 

ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ï»Õ³ÛÇÝ, ï»ïñ³óÇÏÉÇÝÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ý»ñÙáõÍ»É Ý³¨ Ù/Ù 

×³Ý³å³ñÑáí, ÇëÏ ¹áùëÇóÇÏÉÇÝÁ` Ý³¨ Ý/» ×³Ý³å³ñÑáí: Ü»ñùÇÝ 

ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ µÝ³Ï³Ý ï»ïñ³óÇÏÉÇÝÝ»ñÇ 

Ï»Ýë³åÇï³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 50%: ²Ûë ËÙµÇ 

Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÁ ³é³í»É É³í »Ý Ý»ñÍÍíáõÙ, »ñµ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý 

áõï»Éáõó 1-1,5 Å³Ù ³é³ç Ï³Ù áõï»Éáõó 3 Å³Ù Ñ»ïá, ù³ÝÇ áñ ëÝÝ¹Ç 

Ï³½ÙÇ Ù»ç ÙïÝáÕ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ, »ñÏ³ÃÇ, ³ÉÛáõÙÇÝÇáõÙÇ, 

Ù³·Ý»½ÇáõÙÇ Ñ»ï ³é³ç³óÝáõÙ ¿ ³ÝÉáõÍ»ÉÇ ÏáÙåÉ»ùëÝ»ñ: 

Տետրացիկլիններ 
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î»ïñ³óÇÏÉÇÝÝ»ñÁ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ËÙ»É Ï³ÃÇ Ñ»ï, ù³ÝÇ áñ Ï³ÃÇ Ï³½ÙÇ 

Ù»ç ÙïÝáÕ Ï³ÉóÇáõÙ³Ï³Ý ÇáÝÝ»ñÇ Ñ»ï ÝáõÛÝå»ë ³é³ç³óÝáõÙ ¿ 

³ÝÉáõÍ»ÉÇ ÏáÙåÉ»ùëÝ»ñ: Ü»ñùÇÝ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ ÏÇë³ëÇÝÃ»ïÇÏ  

ï»ïñ³óÇÏÉÇÝÝ»ñÇ Ï»Ýë³åÇï³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 100%: 

ÎáÙåÉ»ùë³·áÛ³óÙ³Ý Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ³Ûë ËÙµÇ 

ï»ïñ³óÇÏÉÇÝÝ»ñÇ Ùáï ³í»ÉÇ ó³Íñ ¿:  

Կիսասինթետիկ տետրացիկլինները լավ են կապվում աñÛ³Ý 

åÉ³½Ù³ÛÇ ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ Ñ»ï։ Բոլոր տ»ïñ³óÇÏÉÇÝÝ»ñÁ É³í »Ý 

Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ ï³ñµ»ñ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñ ¨ շճային խոռոչներ 

/Ãáù³Ù½³ÛÇÝ, ëÇÝáíÇ³É, ³ëóÇï³ÛÇÝ Ñ»ÕáõÏÝ»ñ/:  È³í »Ý 

ներÃ³÷³ÝóáõÙ Ý³¨ ÁÝÏ»ñù³ÛÇÝ å³ïÝ»ßáí /չի կարելի կիրառել 

հղիության ընթացքում/, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÏñÍùÇ Ï³Ã /Ï³ÃáõÙ ËïáõÃÛáõÝÁ 

Ñ³í³ë³ñ ¿ Ùáñ ³ñÛ³Ý åÉ³½Ù³ÛáõÙ ËïáõÃÛ³ÝÁ/, ³Û¹ ÇëÏ 

å³ï×³éáí å»ïù ¿ Ññ³Å³ñí»É ÏñÍùÇ Ï³Ãáí Ï»ñ³ÏñáõÙÝ»ñÇó: Լ³í 

»Ý Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ  µçÇçÝ»ñ, ուստի ³ÏïÇí »Ý Ý³¨ Ý»ñµµç³ÛÇÝ 

հարուցիչն»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ:  Բոլոր տ»ïñ³óÇÏÉÇÝÝ»ñÁ í³ï »Ý 

Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ ³ñÛáõÝ-áõÕ»Õ³ÛÇÝ å³ïÝ»ßáí /ÝáõÛÝÇëÏ 

Ù»ÝÇÝ·ÇïÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï/: ´³ó³éáõÃÛáõÝ ¿ Ï³½ÙáõÙ ÙÇÝáóÇÏÉÇÝÁ:  

Ամենաերկարատև ազդող տետրացիկլիններն են ¹áùëÇóÇÏÉÇÝը 

և ÙÇÝáóÇÏÉÇÝը, որոնք Ýß³Ý³ÏíáõÙ »Ý ûñ»Ï³Ý 1 անգամ: 

Բոլոր տ»ïñ³óÇÏÉÇÝÝ»ñը ³ñï³½³ïվում են և »ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ, ¨ 

ÉÛ³¹Ç ÙÇçáóáí, բացի դáùëÇóÇÏÉÇÝից և ÙÇÝáóÇÏÉÇÝից, որոնք գրեթե  

90%-áí ³ñï³½³ïíáõÙ »Ý É»Õáõ ÙÇçáóáí: ²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí 

նրանք չեն ÏÇñ³éվում ÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, 

ë³Ï³ÛÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÏÇñ³é»É »ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý 

Å³Ù³Ý³Ï:  

ÎÇñ³éÙ³Ý óáõóáõÙÝ»ñÁ:  

1. Ñ³ïáõÏ íï³Ý·³íáñ ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñ` ËáÉ»ñ³, 

Å³Ýï³Ëï, ëÇµÇñÛ³Ý Ëáó, µñáõó»ÉÛá½, ïáõÉÛ³ñ»ÙÇ³, 

µáñ»ÉÇá½, 
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2. éÇÏ»ïëÇá½Ý»ñ /µÍ³íáñ ïÇý, ùÛáõ-ï»Ý¹/,  

3. ûëï»áÙÇ»ÉÇï, ÇÝý»ÏóÇáÝ ³ñÃñÇïÝ»ñ /³Û¹ ÃíáõÙ 

Ý³¨ ·áÝáÏáÏ³ÛÇÝ/, 

4. ùÉ³ÙÇ¹Çá½` é»³ÏïÇí ³ñÃñÇï ¨ è»Ûï»ñÇ 

ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ /áõñ»Ãñá - ³ãù³ - Ñá¹³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß/, 

5. ÙÇÏáåÉ³½Ù³ÛÇÝ Ãáù³µáñµ, 

6. áõñá·»ÝÇï³É ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñ` Ñ³ñáõóí³Í 

ùÉ³ÙÇ¹Ç³Ý»ñáí, ÙÇÏáåÉ³½Ù³Ûáí, ïñ»åáÝ»Ù³Ûáí, ·áÝáÏáÏáí,  

7. Ù³ßÏÇ  ¨ ÷³÷áõÏ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñ, 

³é³çÇÝ ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ñ³Ï³µÇáïÇÏ ¿ ÙÇÝáóÇÏÉÇÝÁ, 

8. ³ÝëÇÙåïáÙ ¨ ÇÝí³½Çí /³ÕÇù³ÛÇÝ/ ³Ù»µÇ³½, 

9. ëï³ÙáùëÇ Ëáó³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ /¹áùëÇóÇÏÉÇÝ/: 

ÎáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: î»ïñ³óÇÏÉÇÝÝ»ñÁ ïáùëÇÏ 

Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ »Ý, ãáõÝ»Ý ÁÝïñáÕ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¨ Ë³ËïáõÙ 

»Ý ÇÝãå»ë ÙÇÏñáûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ, ³ÛÝå»ë ¿É Ù³Ïñáûñ·³ÝÇ½ÙÇ 

µçÇçÝ»ñÇ ÏÇëáõÙÁ: 

1. Ü³Ë ¨ ³é³ç íÝ³ëíáõÙ »Ý ³ñ³· ÏÇëíáÕ µçÇçÝ»ñÁ, 

áñÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ³ñÛáõÝ³ëï»ÕÍÙ³Ý ÁÝÏ×áõÙáí 

/ÃñáÙµáóÇïáå»ÝÇ³, É»ÛÏáå»ÝÇ³, ³Ý»ÙÇ³/, 

ëå»ñÙ³ïá·»Ý»½Ç, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÕÇÝ»ñÇ, Ù³ßÏÇ ¿åÇÃ»ÉÇ³É 

µçÇçÝ»ñÇ ÏÇëÙ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙáí /¹Çëå»åëÇ³Ý»ñ, ¿éá½Ç³Ý»ñ, 

Ëáó»ñ, ëïáÙ³ïÇï, ·ÉáëÇï, Ù³É³µëáñµóÇ³, ¹»ñÙ³ïÇï, 

ýáïáë»ÝëÇµÇÉÇ½³óÇ³/: Ø»ï³óÇÏÉÇÝÁ ãÇ ³é³ç³óÝáõÙ 

ýáïáë»ÝëÇµÇÉÇ½³óÇ³: 

2. Î³ï³µáÉÇÏ ³½¹»óáõÃÛáõÝ: ²ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ 

ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ ëÇÝÃ»½Ç Ë³Ý·³ñáõÙáí /ÑÇåáïñáýÇ³, 

ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Ýí³½áõÙ, 

ÝÛ³ñ¹³ÙÏ³Ý³ÛÇÝ ·ñ·é³÷áË³ÝóÙ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙ/: 

3. Ð»å³ïáïáùëÇÏ ³½¹»óáõÃÛáõÝ: 
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4. Ֆանկոնիի համախտանիշ՝ ժամկետն անց 

տետրացիկլինների կիրառման դեպքում։ 

5. àëÏñ»ñÇ ¨ ³ï³ÙÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙ: 

ºñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï Ï³ñáÕ ¿ ½³ñ·³Ý³É §ï»ïñ³óÇÏÉÇÝ³ÛÇÝ 

³ï³ÙÝ»ñÇ¦ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÁ, áñÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ »ñÏáõ 

ï³ñ»Ï³ÝÇó µ³ñÓñ Ñ³ë³ÏáõÙ ¹»ÕÇÝ ³ï³ÙÝ»ñÇ ÍÏÉïÙ³Ùµ 

/ï»ïñ³óÇÏÉÇÝ³ÛÇÝ ³ï³ÙÝ»ñ/, áñáÝù áõÝ»Ý áã Ï³ÝáÝ³íáñ Ó¨ 

¨ ï»Õ³Ï³ÛáõÙ, Ï³ñÇ»ëÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ³Ïí³ÍáõÃÛáõÝ: 

6. ¸áùëÇóÇÏÉÇÝÇ ³ñ³· Ý/» Ý»ñ³ñÏáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ 

Ñ³Ý·»óÝ»É ëñï³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý ¨ ÏáÉ³åëÇ 

½³ñ·³óÙ³Ý: ä³ï×³éÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ³ñÛ³Ý 

Ï³ÉóÇáõÙ³Ï³Ý ÇáÝÝ»ñÇ ³ñ³· Ï³åáõÙÁ: 

7. Ü»ñ·³Ý·³ÛÇÝ ×ÝßÙ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙ և Ù»ÝÇÝ·Ç½ÙÇ 

»ñ¨áõÛÃÝ»ñ í³Õ Ñ³ë³ÏÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï:  

8. ì»ëïÇµáõÉÛ³ñ ûïáïáùëÇÏ ³½¹»óáõÃÛáõÝ, áñÝ 

³é³í»É µÝáñáß ¿ ÙÇÝáóÇÏÉÇÝÇÝ: 

9. àã ß³ù³ñ³ÛÇÝ ¹Ç³µ»ï՝ ¹»Ù»ÏÉáóÇÏÉÇÝÁ 

Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ñ³Ï³¹Çáõñ»ïÇÏ ÑáñÙáÝÇ Ý»ñÑ³Ïáñ¹:  

10. î»ñ³ïá·»Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ:  

11. ¸Çëµ³Ïï»ñÇá½, Ï³Ý¹Ç¹á½, Ï»ÕÍ Ã³Õ³ÝÃ³ÛÇÝ 

ÏáÉÇï 

 

ºñÏñáñ¹³ÛÇÝ ¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ µ³í³Ï³ÝÇÝ 

¹³Ý¹³Õ ¨ ÏñáõÙ ¿ Ë³ã³Ó¨ µÝáõÛÃ: Մեխանիզմներն են՝  

 մանրէի Ã³÷³Ýó»ÉÇáõÃÛ³Ý Ýí³½áõÙ 

ï»ïñ³óÇÏÉÇÝÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ï³Ù հատուկ åáÙå»ñի (efflux 

pump) ձեռքբերում, áñáÝó ÙÇçáóáí Ñ³Ï³µÇáïÇÏը ¹áõñë ¿ 

ÙÕվáõÙ µççÇó ¹áõñë,  

 éÇµáëáÙÇ Ï³åÁ ï»ïñ³óÇÏÉÇÝÇ Ñ»ï Ë³Ý·³ñáÕ 

ëåÇï³ÏáõóÇ ëÇÝÃ»½,  
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 ³é³í»É Ñ³½í³¹»å՝ ï»ïñ³óÇÏÉÇÝÁ ù³Ûù³ÛáÕ 

ý»ñÙ»ÝïÝ»ñÇ ëÇÝÃ»½: 

øÉáñ³Ùý»ÝÇÏáÉ /É¨áÙÇó»ïÇÝ/ 

øÉáñ³Ùý»ÝÇÏáÉÁ ëÇÝÃ»½íáõÙ ¿ Streptomyces venezuelae ëÝÏ»ñÇ 

ÏáÕÙÇó: êï³óíáõÙ ¿ ÇÝãå»ë ·³ÕáõÃ³ÛÇÝ Ñ»ÕáõÏÇó, ³ÛÝå»ë ¿É 

ëÇÝÃ»ïÇÏ ×³Ý³å³ñÑáí: 

Ü»ñÏ³ÛáõÙë ÏÇñ³éíáõÙ »Ý É¨áÙÇó»ïÇÝÇ Ñ»ï¨Û³É 

åñ»å³ñ³ïÝ»ñÁ` É¨áÙÇó»ïÇÝ ÑÇÙù, É¨áÙÇó»ïÇÝ-ëï»³ñ³ï, 

É¨áÙÇó»ïÇÝ-å³ÉÙÇï³ï, É¨áÙÇó»ïÇÝ-ëáõÏóÇÝ³ï: 

ü³ñÙ³Ïá¹ÇÝ³ÙÇÏ³: È¨áÙÇó»ïÇÝÁ Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ ¿ ÙÇÏñá-

ûñ·³ÝÇ½Ù ÇÝãå»ë å³ëÇí, ³ÛÝå»ë ¿É Ñ»ßï³óí³Í ¹Çýáõ½Ç³ÛÇ 

ÙÇçáóáí: ØÇ³Ý³Éáí éÇµáëáÙÝ»ñÇ 50-S »ÝÃ³ÙÇ³íáñÇ Ñ»ï`  ÁÝÏ×áõÙ 

¿ å»åïÇ¹ÇÉïñ³Ýëý»ñ³½Á, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí Ë³Ã³ñíáõÙ ¿ 

å»åïÇ¹³ÛÇÝ Ï³å»ñÇ ³é³ç³óáõÙÁ, Ñ»ï¨³å»ë 

ÙÇÏñáûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ ëÇÝÃ»½Á: ü³ñÙ³ÏáÉá·Ç³Ï³Ý 

³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ù³Ýñ¿³Ï³Ý· ¿: 

 

²½¹»óáõÃÛ³Ý áÉáñïÁ: øÉáñ³Ùý»ÝÇÏáÉÁ ß³ï É³ÛÝ áÉáñïÇ 

Ñ³Ï³µÇáïÇÏ է, ակտիվ է ¶ñ³Ù-¹ñ³Ï³Ý, ¶ñ³Ù-µ³ó³ë³Ï³Ý, 

էնտերոµ³Ïï»ñÇ³Ý»ñÇ, որոշ ներբջջային՝ éÇÏ»ïëÇ³Ý»ñ, ùÉ³ÙÇ¹Ç³ 

և հատուկ վտանգավոր ինֆեկցիաների՝ ïáõÉÛ³ñ»ÙÇ³ÛÇ, µñáõó»ÉÛá½Ç 

Քլորամֆենիկոլ 
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Ñ³ñáõóÇãÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ։ Ցáõó³µ»ñում է Ù³Ýñ¿³ëå³Ý 

³½¹»óáõÃÛáõÝ §b¦ ïÇåÇ Ñ»ÙáýÇÉÇ óáõåÇÏի, åÝ¨ÙáÏáÏ»ñի ¨ 

Ù»ÝÇÝ·áÏáÏ»ñÇ áñáß ßï³ÙÝ»ñի նկատմամբ:  

ü³ñÙ³ÏáÏÇÝ»ïÇÏ³: È¨áÙÇó»ïÇÝ-ÑÇÙùÁ, É¨áÙÇó»ïÇÝ-

ëï»³ñ³ïÁ ¨ É¨áÙÇó»ïÇÝ-å³ÉÙÇï³ïÁ Ýß³Ý³ÏíáõÙ »Ý 

Ù³ñëáÕ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí, ÇëÏ É¨áÙÇó»ïÇÝ-ëáõÏóÇÝ³ïÁ Ý/», 

³í»ÉÇ Ñ³½í³¹»å Ù/Ù ×³Ý³å³ñÑáí: È¨áÙÇó»ïÇÝ-ÑÇÙùÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ 

Ýß³Ý³Ï»É Ý³¨ áõÕÇÕ-աղիքային մոմիկների ձևáí:  

Լ¨áÙÇó»ïÇÝ-ÑÇÙùÁ ß³ï É³í  ¿ Ý»ñÍÍíáõÙ աղեստամոքսային 

համակարգից, կ»Ýë³åÇï³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 90%, ë³Ï³ÛÝ այն 

ûÅïí³Í ¿ ß³ï ¹³éÁ Ñ³Ùáí ¨ Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³óÝ»É ÷ëËáõÙ: 

Մինչդեռ É¨áÙÇó»ïÇÝ-ëï»³ñ³ïÁ ¨  É¨áÙÇó»ïÇÝ-å³ÉÙÇï³ïÁ 

չունեն ¹³éÁ համ, սակայն կարող են Ý»ñÍÍվել միայն ÉÇå³½Ý»ñÇ 

³½¹»óáõÃÛ³Ùµ »Ã»ñÝ»ñÇ ÑÇ¹ñáÉÇ½Çó Ñ»ïá:  È¨áÙÇó»ïÇÝ-

ëáõÏóÇÝ³ïÁ Ç ëÏ½µ³Ý» ÇÝ³ÏïÇí ¿ ¨ í³ï ¿ Ã³÷³ÝóáõÙ ï³ñµ»ñ 

ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñ, ù³ÝÇ áñ çñ³ÉáõÛÍ ¿: ºñÇÏ³ÙÝ»ñÇ, Ãáù»ñÇ, ÉÛ³ñ¹Ç 

ÑÇ¹ñáÉ³½Ý»ñÇ  Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ í»ñ ¿ ³ÍíáõÙ É¨áÙÇó»ïÇÝ-ÑÇÙùÇ ¨ 

ÙÇ³ÛÝ ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá óáõó³µ»ñáõÙ է Çñ դեղաբան³Ï³Ý ¿ý»ÏïÝ»ñÁ:  

ԱñÛ³Ý Ù»ç ùÉáñ³Ùý»ÝÇÏáÉÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ËïáõÃÛ³Ý 

Ñ³ëáõÝ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ /1 Å³Ù/, ÝáõÛÝÝ ¿ ÇÝãå»ë Ù³ñëáÕ³Ï³Ý, 

³ÛÝå»ë ¿É Ñ³ñÙ³ñëáÕ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑÝ»ñáí ÏÇñ³é»ÉÇë, ³í»ÉÇÝ 

Ù³ñëáÕ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí ÏÇñ³éÙ³Ý ¹»åùáõÙ պրեպարատի 

կենսապիտանելիությունը Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ÝáõÛÝÇëÏ ³í»ÉÇÝ: Դ³ 

å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ýñ³Ýáí, áñ É¨áÙÇó»ïÇÝ-ëáõÏóÇÝ³ïÁ ¹³Ý¹³Õ ¿ 

í»ñ³ÍíáõÙ É¨áÙÇó»ïÇÝ-ÑÇÙùÇ՝ կախված ÑÇ¹ñáÉ³½Ý»ñÇ 

³ÏïÇíáõÃÛáõÝÇó, µ³óÇ ³Û¹ çñ³ÉáõÛÍ É¨áÙÇó»ïÇÝ-ëáõÏóÇÝ³ïÇ 

Ý»ñÙáõÍí³Í ¹»Õ³ã³÷Ç Ùáï 60%-Á ³ñ³·áñ»Ý Ñ»é³ÝáõÙ ¿ 

»ñÇÏ³ÙÝ»ñáí` ³Ý÷á÷áË íÇ×³ÏáõÙ:  ²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí 

·»ñ³¹³ë»ÉÇ ¿ Ýß³Ý³Ï»É Ù³ñëáÕ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí, µ³ó³éáõÃÛáõÝ 
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³ÛÝ ¹»åù»ñÇ /³Ý½áõëå ÷ëËáõÙÝ»ñ, óÝóáõÙÝ»ñ, ûñ` Ù»ÝÇÝ·ÇïÇ 

Å³Ù³Ý³Ï/, »ñµ Ù³ñëáÕ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑÇ ÏÇñ³éáõÙÁ ³ÝÑÝ³ñ ¿: 

Լավ է Ï³åíáõÙ ¿ ³ñÛ³Ý åÉ³½Ù³ÛÇ ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ Ñ»ï: 

È¨áÙÇó»ïÇÝ-ÑÇÙùÁ É³í ¿ Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ ï³ñµ»ñ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñ 

/³Û¹ ÃíáõÙ ³ñÛáõÝ-áõÕ»Õ³ÛÇÝ և ÁÝÏ»ñù³ÛÇÝ å³ïÝ»ß, Ñ³Ï³óáõóí³Í 

¿ ÑÕÇÝ»ñÇÝ/, շճային խոռոչներ /Ãáù³Ù½³ÛÇÝ, ëÇÝáíÇ³É, 

áñáí³ÛÝ³Ù½³ÛÇÝ/ և կրծքի կաթ: Գերազանցապես տեղաբաշխվում է 

ներբջջային, ³Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¿ Ý»ñµçç³ÛÇÝ 

հարուցիչների նկատմամբ: ÐÛáõëí³ÍùÝ»ñáõÙ Ýñ³ ËïáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ  

¿ ·»ñ³½³Ýó»É åÉ³½Ù³ÛÇ ËïáõÃÛ³ÝÁ /µ³óÇ ³ãùÇ áëåÝÛ³ÏÇó/: 

È¨áÙÇó»ïÇն-ÑÇÙùÇ ËïáõÃÛáõÝÁ áÕÝáõÕ»Õ³ÛÇÝ Ñ»ÕáõÏáõÙ Ï³½ÙáõÙ ¿ 

³Ù»Ý³µ³ñÓñÁ Ù³ñëáÕ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí ÏÇñ³é»ÉÇë։  

Լ¨áÙÇó»ïÇÝ-ÑÇÙùÁ գերազանցապես կենսաձևափոխվում է 

ÉÛ³ñ¹áõÙ՝ ·ÉÛáõÏáõñáÝ³óման ճանապարհով, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 

·áÛ³ÝáõÙ ¿ çñ³ÉáõÛÍ /áã ³ÏïÇí/ Ù»ï³µáÉÇï, áñÝ ¿É ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ 

³ñï³½³ïíáõÙ ¿ »ñÏ³ÙÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: ØÇ³ÛÝ 10%-Á անփոփոխ և 

³ÏïÇí ÑÇÙùÇ Ó¨áí ³ñï³½³ïíáõÙ ¿ Ù»½Ç ÙÇçáóáí` ëï»ÕÍ»Éáí 

Ýñ³ÝáõÙ բավարար Ñ³Ï³Ù³Ýñ¿³ÛÇÝ ËïáõÃÛáõÝ: 

Լ¨áÙÇó»ïÇÝ-ÑÇÙùը ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ûñ»Ï³Ý 4 ³Ý·³Ù: 

ÎÇñ³éÙ³Ý óáõóáõÙÝ»ñÁ:  

1. µ³Ïï»ñÇ³É Ù»ÝÇÝ·Çï /Ñ»ÙáýÇÉ³ÛÇÝ, 

Ù»ÝÇÝ·áÏáÏ³ÛÇÝ, åÝ¨ÙáÏáÏ³ÛÇÝ/, áõÕ»ÕÇ ³µëó»ë, 

2. Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ ë³ÉÙáÝ»ÉÛá½ /ïÇýáÇ¹ ï»Ý¹/, 

3. éÇÏ»ïëÇá½Ý»ñ, 

4. Ý»ñ³ÏÝ³ÛÇÝ ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñ, 

5. Û»ñëÇÝÇá½, 

6. é»³ÏïÇí ³ñÃñÇï, è»Ûï»ñÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ, 

7. ¹Ç½»Ýï»ñÇ³, µñáõó»ÉÛá½, ïáõÉÛ³ñ»ÙÇ³: 

ÎáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: È¨áÙÇó»ïÇÝÁ ß³ï ïáùëÇÏ 

Ñ³Ï³µÇáïÇÏ ¿, áõÝÇ Ý»Õ Ã»ñ³å¨ïÇÏ ÇÝ¹»ùë, ³Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí 
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Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ å³Ñ»ëï³ÛÇÝ Ñ³Ï³µÇáïÇÏ: Üñ³ ÏáÕÙÝ³ÏÇ 

³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ »Ý å³ïÏ³ÝáõÙ` 

1. Ալերգիկ ռեակցիաներ: 

2. ØÇ»ÉáïáùëÇÏ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ùÉáñ³Ùý»ÝÇÏáÉÇ 

ÏÇñ³éáõÙÇó 3- 5 ûñ ³Ýó Ï³ñáÕ ¿ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³É 

³ñÛáõÝ³ëï»ÕÍÙ³Ý ¿ñÇÃñáóÇï³ñ ÍÇÉÇ ÁÝÏ×áõÙ, áñÁ µ»ñáõÙ ¿ 

ë³Ï³í³ñÛáõÝáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý: 10-14 ûñ ³Ýó ³ñ¹»Ý Ï³ñáÕ 

¿ ½³ñ·³Ý³É ³ñÛáõÝ³ëï»ÕÍÙ³Ý Ñ³ïÇÏ³µçç³ÛÇÝ ¨ 

Ù»·³Ï³ñÇáóÇï³ñ ÍÇÉ»ñÇ ÁÝÏ×áõÙ, ÇÝãÁ ½áõ·áñ¹íáõÙ ¿ 

É»ÛÏáå»ÝÇ³Ûáí, Ý»Ûïñáå»ÝÇ³Ûáí, ÃñáÙµáóÇïáå»ÝÇ³Ûáí: 

äñ»å³ñ³ïÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ¹³¹³ñ»óáõÙÇó Ñ»ïá áëÏñ³ÍáõÍÇ 

ÁÝÏ×Ù³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ í»ñ³Ï³Ý·ÝíáõÙ »Ý 2-3 ß³µ³Ãí³ 

ÁÝÃ³óùáõÙ, քանի որ ¹»Õ³ã³÷ - ¨ Å³Ù³Ý³Ï-Ï³ËÛ³É են: 

ê³Ï³ÛÝ   1:24000 – 1:40000 Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ Ï³Ý 

·»Ý»ïÇÏ³å»ë Ý³Ë³ïñ³Ù³¹ñí³Í Ù³ñ¹ÇÏ, áñáÝù Ñ³Ïí³Í 

»Ý ³é³ç³óÝ»Éáõ É¨áÙÇó»ïÇÝÇ ïáùëÇÏ Ù»ï³µáÉÇïÝ»ñ: ²Ûë 

¹»åùáõÙ É¨áÙÇó»ïÇÝÇ ցանկացած ¹»Õ³ã³÷»ñÁ ÝáõÛÝÇëÏ 

ÙÇ³Ýí³· ÏÇñ³éումը բուժման առաջին օրերից սկսած կամ 

³í»ÉÇ Ñ³×³Ë ÏÇñ³éÙ³Ý ¹³¹³ñ»óáõÙÇó 2/5 ß³µ³Ã-3/6 ³ÙÇë 

³Ýó Ï³ñáÕ »Ý µ»ñ»É ³Ý¹³ñÓ»ÉÇ միելոտոքսիկ 

ախտահարումների զարգացման՝ ïáï³É ÑÇåáåÉ³ëïÇÏ 

ë³Ï³í³ñÛáõÝáõÃÛáõÝ, ³·ñ³ÝáõÉáóÇïá½, որոնք Ñ»ï³·³ÛáõÙ 

Ù»Í Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ կարող են բերել É»ÛÏ»ÙÇ³ÛÇ 

½³ñ·³óման: ²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí քլորամֆենիկոլով բուժման 

ընթացքում պետք է կատարել հեմատոլոգիական 

շարունակական հսկողություն, և չի կարելի նշանակել 

ոսկրածուծի ընկճված ֆունկցիայով հիվանդներին։  

3. êáõñ ¹»Õáñ³Ûù³ÛÇÝ Ñ»ÙáÉÇզ՝ պայմանավորված 

·ÉÛáõÏá½-6-ýáëý³ï ¹»ÑÇ¹ñá·»Ý³½Ç ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛամբ:  
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4. àã Ñ»ÙáÉÇïÇÏ ë³Ï³í³ñÛáõÝáõÃÛáõÝ՝ 

պայմանավորված áõñÇ¹ÇÝ¹Çýáëýá·ÉÛáõÏáõñáÝ³ÛÇÝ 

ïñ³Ýëý»ñ³½Ç ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛամբ։ 

5. ºñÏ³Ã-å³Ï³ë³ÛÇÝ ë³Ï³í³ñÛáõÝáõÃÛáõÝ 

å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ùÉáñ³Ùý»ÝÇÏáÉÇ ÏáÕÙÇó ý»ñáù»É³ï³½ 

ֆերմենտի ընկճմամբ: ²Ûë ý»ñÙ»ÝïÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ »ñÏ³ÃÇ 

Ý»ñ³éÙ³ÝÁ Ñ»ÙÇ Ï³½ÙÇ Ù»ç: 

6. §ØáËñ³·áõÛÝ¦ ÏáÉ³åë Ç Ñ³Ûï ¿ ·³ÉÇë 

³ÝÑ³ëÝ»ñÇ, Ýáñ³ÍÇÝÝ»ñÇ ¨ 2-3 ³Ùë»Ï³Ý »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï։ 

Պատճառն է ëñï³ÙÏ³ÝÇ ÙÇïáùáÝ¹ñÇáõÙÝ»ñáõÙ ßÝã³é³Ï³Ý 

ý»ñÙ»ÝïÝ»ñÇ ëÇÝÃ»½Ç ¨ ֆունկցիայի Ë³Ý·³ñáõÙÁ: Կ³ñáÕ ¿ 

áõÝ»Ý³É Ù³Ñ³óáõ »Éù: 

7. Ì³Ûñ³Ù³ë³ÛÇÝ Ý¨ñÇïÝ»ñ:  

8. ¸Çëå»åïÇÏ »ñ¨áõÛÃÝ»ñ ¨ ³Ýáé»Ïï³É 

Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß /»ñµ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ É¨áÙÇó»ïÇÝÁ ÙáÙÇÏÝ»ñÇ 

Ó¨áí/: 

9. Ú³ñÇß-Ð»ñùëÑ»ÛÙ»ñÇ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß՝ ¿Ý¹áïáùëÇÏ 

ßáÏ։ 

10. ì»ñù»ñÇ ³å³ùÇÝÙ³Ý ¹³Ý¹³Õ»óáõÙ: 

11. ²Éáå»óÇ³։ 

12. ¸Çëµ³ÏïñÇá½: 

 

 

ԵñÏñáñ¹³ÛÇÝ ¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ¹³Ý¹³Õ ¨ 

ãáõÝÇ Ë³ã³Ó¨ µÝáõÛÃ: Մ»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÝ »Ý՝  

 ³ó»ïÉïñ³Ýëý»ñ³½ ý»ñÙ»ÝïÇ ëÇÝÃ»½, áñÁ 

»ÝÃ³ñÏáõÙ ¿ ùÉáñ³Ùý»ÝÇÏáÉÇÝ ³óïÇÉ³óÙ³Ý: ²րդյունքում 

աó»ïÇÉ-ùÉáñ³Ùý»ÝÇÏáÉÁ ãÇ Ï³ñáÕ ÙÇ³Ý³É Ù³Ýñ¿Ç éÇµáëáÙÇ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý »ÝÃ³ÙÇ³íáñÇ Ñ»ï, 
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 ùÉáñ³Ùý»ÝÇÏáÉÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ù³Ýñ¿Ç Ã³Õ³ÝÃÇ 

Ã³÷³Ýó»ÉÇáõÃÛ³Ý Ýí³½áõÙ։ 

 

²ÙÇÝá·ÉÇÏá½Ç¹³ÛÇÝ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ 

Դասակարգումը` 

 ²é³çÇÝ ë»ñáõÝ¹ – Streptomycin, Neomycin, 

Minomycin, Kanamycin 

 ºñÏñáñ¹ ë»ñáõÝ¹ – Gentamicin /Garamicin/ 

 ºññáñ¹ ë»ñáõÝ¹ – Tobramycin, Amikacin, Sisomicin 

 âáññáñ¹ ë»ñáõÝ¹ – Isepamycin 

¸³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ¿ ³½¹»óáõÃÛ³Ý áÉáñïÁ ¨ 

»ñÏñáñ¹³ÛÇÝ ¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý 

³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

´áÉáñ ³ÙÇÝá·ÉÇÏá½Ç¹³ÛÇÝ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÁ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 

ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñն են` 

1. Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý Ù³Ýñ¿³ëå³Ý Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ ¨ 

³é³í»É ³ÏïÇí »Ý ÑÇÙÝ³ÛÇÝ pH-áõÙ, 

2. Ë³ËïáõÙ »Ý Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ 

ëÇÝÃ»½Á, 

3. ³ÏïÇí »Ý ³¿ñáµ ¶ñ³Ù-µ³ó³ë³Ï³Ý Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ 

ÝÏ³ïÙ³Ùµ, µ³Ûó ³é³ÝÓÇÝ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ Ùáï áÉáñïÁ 

³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ¿, 

4. Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ëáõÉý³ï³ÛÇÝ ³Õ»ñ, áñáÝù 

çñ³ÉáõÛÍ »Ý, ÉáõÍáõÛÃÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÙÝ³É Ï³ÛáõÝ ³ÙÇëÝ»ñáí, 

5. ÉáõÍáõÛÃÝ»ñáõÙ ·ïÝíáõÙ »Ý ÇáÝÇ½³óí³Í íÇ×³ÏáõÙ, 

³Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí Ù³ñëáÕ³Ï³Ý áõÕÇáí ÏÇñ³é»ÉÇë ã»Ý 

Ý»ñÍÍíáõÙ, ï»Õ³µ³ßËíáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ ³ñï³µçç³ÛÇÝ, ã»Ý 

ներÃ³÷³ÝóáõÙ ³ñÛáõÝ-áõÕ»Õ³ÛÇÝ å³ïÝ»ßáí, 

6. ³ñï³½³ïíáõÙ »Ý Ù»½Ç ÙÇçáóáí, ³Ý÷á÷áË 

íÇ×³ÏáõÙ` ÏÍÇÏ³ÛÇÝ քամազատ³Ý ÙÇçáóáí, 
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7. áõÝ»Ý նեղ Ã»ñ³å¨ïÇÏ ÇÝ¹»ùë, ûÅïí³Í »Ý ûïá- ¨ 

Ý»ýñáïáùëÇÏ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñáí  

8. բնորոշ է Ù³ëÝ³ÏÇ Ë³ã³Ó¨ ¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛունը․ 

Ù»Ï ³ÙÇÝá·ÉÇÏá½Ç¹Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝ Ù³Ýñ¿Ý Ï³ñáÕ ¿ 

½·³ÛáõÝ ÉÇÝ»É ³ÛÉ ³ÙÇÝá·ÉÇÏá½Ç¹Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ։ 

ü³ñÙ³Ïá¹ÇÝ³ÙÇÏ³: ²ÙÇÝá·ÉÇÏá½Ç¹Ý»ñÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙÁ 

ÙÇÏñáûñ·³ÝÇ½Ù Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ µ³½Ù³÷áõÉ³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³ó: 

Առաջին ÷áõÉáõÙ ամինոգլիկոզիդները հեշտությամբ Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ 

»Ý ¶ñ³Ù-µ³ó³ë³Ï³Ý Ù³Ýñ¿Ý»րի åáñÇÝ³ÛÇÝ անցուղիÝ»ñÇ 

ÙÇçáóáí, երկրáñ¹ ÷áõÉáõÙ` մանրէի óÇïáåÉ³½Ù³ïÇÏ Ã³Õ³ÝÃáí 

Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙÁ ³ÏïÇí ·áñÍÁÝÃ³ó ¿ ¨ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ÃÃí³ÍÇÝ: 

Ուստի ³Ý³¿ñáµ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³ÙÇÝá·ÉÇÏá½Ç¹Ý»ñÁ ³ÏïÇí ã»Ý, 

³Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí ³ÏïÇí ã»Ý ³Ý³¿ñáµ ÙÇÏñáûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ 

ÝÏ³ïÙ³Ùµ: Ü»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ ³é³í»É ³ñ³· ընթ³ÝáõÙ 

է ÑÇÙÝ³ÛÇÝ ÙÇç³í³ÛñáõÙ: ²ÙÇÝá·ÉÇÏá½Ç¹Ý»ñÁ ³Ý¹³ñÓ»ÉÇ Ï»ñåáí 

ÙÇ³Ýում են éÇµáëáÙÇ 30S-»ÝÃ³ÙÇ³íáñÇ Ñ»ï, ÇëÏ ëïñ»åïáÙÇóÇÝÁ` 

S12-Ç Ñ»ï: ÀÝ¹ áñáõմ ³ÙÇÝá·ÉÇÏá½Ç¹Ý»ñÁ ³é³ç³óÝáõÙ »Ý 

éÇµáëáÙÝ»ñÇ ýáõÝÏóÇáÝ³É íÝ³ëáõÙ ¨ Ë³÷³ÝáõÙ »Ý ëåÇï³ÏáõóÇ 

ëÇÝÃ»½Á Ñ»ï¨Û³É »ñ»ù Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñáí` 

 ÙèÜÂ /ÇèÜÂ/-Ç ³ñï³ÍÙ³Ý Ë³÷³ÝáõÙ, áñÇ 

Ñ»ï¨³Ýùáí ëåÇï³ÏáõóÇ Ï³½ÙÇ Ù»ç Ç Ñ³Ûï »Ý ·³ÉÇë ëË³É 

³ÙÇÝ³ÃÃáõÝ»ñ, áñը Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ áã ýáõÝÏóÇáÝ³É, ÝáõÛÝÇëÏ 

ïáùëÇÏ ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ ·áÛ³óÙ³Ý։ Այս պարագայում 

Ë³ËïáõÙ »Ý Ý³¨ óÇïáåÉ³½Ù³ïÇÏ Ã³Õ³ÝÃÇ Ï³½ÙÇ Ù»ç 

ÙïÝáÕ ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ ëÇÝÃ»½Á /Ñ»ï¨³å»ë Ý³¨ 

óÇïáåÉ³½Ù³ïÇÏ Ã³Õ³ÃÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ ¨ ýáõÝÏóÇ³Ý/, 

 å»åïÇ¹Ý»ñÇ ·áÛ³óÙ³Ý Ë³ËïուÙ, 

 åáÉÇëáÙÝ»ñÇ å³ïéáõÙ ¨ áã ýáõÝÏóÇáÝ³É 

ÙáÝáëáÙÝ»ñÇ ·áÛ³óáõÙ: 
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²ÙÇÝá·ÉÇÏá½Ç¹Ý»ñÇ ¹»Õ³µ³Ý³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ 

Ù³Ýñ¿³ëå³Ý ¿: 

 

 

²½¹»óáõÃÛ³Ý áÉáñïÁ É³ÛÝ ¿: ²ÏïÇí »Ý ¶ñ³Ù-µ³ó³ë³Ï³ն 

էնտերոբակտերաÝ»ñÇ, áñáß ¶ñ³Ù-¹ñ³Ï³Ý ÏáÏ»ñÇ /հիմնականում 

ստաֆիլոկոկերի/ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: Սïñ»åïáÙÇóÇÝը և Ï³Ý³ÙÇóÇÝը 

³ÏïÇí են նաև ïáõµ»ñÏáõÉÛá½Ç, ïáõÉÛ³ñ»ÙÇ³ÛÇ ¨ Å³Ýï³ËïÇ 

Ñ³ñáõóÇãներÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: Նեոմիցինը և բáÉáñ »ñÏñáñ¹, »ññáñ¹ և 

ãáññá¹ ë»ñÝ¹Ç ³ÙÇÝá·ÉÇÏá½Ç¹Ý»ñÁ ³ÏïÇí »Ý Ý³¨ Pseudomonas 

aeruginosa-Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ: 

Ի½»å³ÙÇóÇÝÁ, հանդիսանալով ãáññáñ¹ ë»ñÝ¹Ç 

³ÙÇÝá·ÉÇÏá½Ç¹, ³ÏïÇí ¿ Ý³¨ ³óÇÝ»ïáµ³Ïï»ñÇ³Ý»ñÇ, 

óÇïñáµ³Ïï»ñÝ»ñÇ, ÉÇëï»ñÇ³Ý»ñÇ, ÝáÏ³ñ¹Ç³Ý»ñÇ, 

Ùáñ·³Ý»É³Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: 

ü³ñÙ³ÏáÏÇÝ»ïÇÏ³: Գերազանցապես կիրառվում են 

հարմարսողական ճանապարհով Ù/Ù, Ý/»` ¹³Ý¹³Õ շիթային կամ 

Ï³ÃÇÉ³ÛÇÝ՝ ինֆուզիայի ձևով /30-60ñ/ կամ ï»Õ³ÛÇÝ` ùëáõùÝ»ñÇ, 

áñáß ¹»åù»ñáõÙ Ý³¨ Ù³ñëáÕ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí, քանի որ í³ï »Ý 

Ý»ñÍÍíáõÙ ³ÕÇÝ»ñÇó: î»Õ³µ³ßËÙ³Ý Í³í³ÉÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 0,15-0,3É/Ï·՝ 

Ամինոգլիկոզիդներ 

ԻՌՆԹ-ի արտածման 

խափանում 

 

Սխալ 

ամինաթթու 
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գերազանցապես տեղաբաշխվում են ³ñÛ³Ý åÉ³½Ù³ÛáõÙ և/կամ 

³ñï³µçç³ÛÇÝ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝáõÙ, ուստի գերդեղաչափման 

պարագայում Ñ»Ùá¹Ç³ÉÇ½ի կազմակերպումը ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï է: â»Ý 

ներÃ³÷³ÝóáõÙ µçÇçÝ»ñ, ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ã»Ý Ý»ñµçç³ÛÇÝ 

ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñÇ ¹»åùáõÙ: Վատ են Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ արյուն-ուղեղային 

պատնեշով և Ù³Ûñ³Ï³Ý Ï³Ã: Ամինոգլիկոզիդները Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ 

Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ »Ý ³é³ï ³ñÛáõÝ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ ¨ ÇÝï»ÝëÇí 

Ù»ï³µáÉÇ½Ù ունեցող հյուսվածքներ՝ ÁÏ»ñù³ÛÇÝ å³ïÝ»ß, Ý»ñùÇÝ 

³Ï³Ýç ¨ »ñÇÏ³ÙÝ»ñ: Ü»ñùÇÝ ³Ï³ÝçÇó ¨ »ñÇÏ³ÙÝ»ñÇó 

³ÙÇÝá·ÉÇÏá½Ç¹Ý»ñÇ ÏÇë³³ñï³½³ïÙ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ Ï³ñáÕ ¿ 

Ñ³ëÝ»É ÙÇÝã¨ 350 Å³Ù: ²յդ պատճառով ամÇնá·ÉÇÏá½Ç¹Ý»ñáí 

µáõÅÙ³Ý ÏñÏÝ³ÏÇ Ïáõñëը å»ïù ¿ նշանակվի ³éÝí³½Ý 4 ß³µ³Ã 

ÇÝï»ñí³Éáí։ 

²ÙÇÝá·ÉÇÏá½Ç¹Ý»ñÁ ã»Ý »ÝÃ³ñÏíáõÙ կենսաձևափոխման, 

ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³ñï³½³ïíáõÙ »Ý »ñÇÏ³ÙÝ»ñáí` ³Ý÷á÷áË 

íÇ×³ÏáõÙ:  

ÎÇñ³éÙ³Ý óáõóáõÙÝ»ñÁ:  

ÎÇñ³éÙ³Ý µ³ó³ñÓ³Ï óáõóáõÙÝ»ñÝ »Ý` 

1. ÞÝãáõÕÇÝ»ñÇ µ³ñ¹³ó³Í ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñ: 

2. ´³ñ¹³ó³Í Ý»ñáñáí³ÛÝ³ÛÇÝ ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñ` 

å»ñÇïáÝÇï, áñáí³ÛÝÇ ËáéáãÇ ³µëó»ë: 

3. ØÇ½áõÕÇÝ»ñÇ µ³ñ¹³ó³Í ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñ /ëáõñ 

åÇ»ÉáÝ»ýñÇï, áõñáë»åëÇë, »ñÇÏ³ÙÇ Ï³ñµáõÝÏáõÉ/: 

²ÙÇÝá·ÉÇÏá½Ç¹Ý»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý 

Ñ³Ù³ñ Ù»½Á Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÑÇÙÝ³ÛÝ³óÝ»É: 

4. ê»åïÇó»ÙÇ³, ¿Ý¹áÏ³ñ¹Çï /Ñ³ïÏ³å»ë 

ëï³ýÇÉáÏáÏ»ñáí Ñ³ñáõóí³Í/: 

5. Ø»ÝÇÝ·ÇïÝ»ñ, ³Ûë ¹»åùáõÙ ³ÙÇÝá·ÉÇÏá½Ç¹Ý»ñÁ 

Ý»ñÙáõÍíáõÙ »Ý ¿Ý¹áÉÛáõÙµ³É ×³Ý³å³ñÑáí: 

6. úëï»áÙÇ»ÉÇï: 
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7. ²Ý³Ëï³ÝÇß³ÛÇÝ ³Ù»µÇ³½ /ÙÇ³ÛÝ ÙáÝáÙÇóÇÝ/: 

8. Տáõµ»ñÏáõÉÛá½, ïáõÉÛ³ñ»Ù³, Å³Ýï³Ëï, µñáõó»ÉÛá½ 

/ստրեպտոմիցին, կանամիցին/: 

9. Կոնյուկտիվիտներ: 

10. Պիոդերմիա: 

ÎÇñ³éÙ³Ý Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý óáõóáõÙÝ»ñÝ »Ý` 

1. àñáí³ÛÝÇ ËáéáãÇ ûñ·³ÝÝ»ñÇ 

íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³ç ³ÕÇÝ»ñÇ ë³Ý³óÇ³, 

էնտերոբակտերիաներով հարուցված ³ÕÇù³ÛÇÝ 

ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñÇ /հատկապես նեոմիցին/:  

2. ÆÝý»ÏóÇáÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ½áõ·áñ¹áõÙÁ ÉÛ³ñ¹Ç 

³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï, ù³ÝÇ áñ ³ÙÇÝá·ÉÇÏá½Ç¹Ý»ñÁ ã»Ý 

»ÝÃ³ñÏíáõÙ Ï»Ýë³Ó¨³÷áËÙ³Ý ÉÛ³ñ¹ում։ 

3. β-É³Ïï³Ù³ÛÇÝ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 

³É»ñ·ÇÏ é»³ÏóÇ³Ý»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ: 

ÎáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

1. Ալերգիկ ռեակցիաներ: 

2. úïáïáùëÇÏ ³½¹»óáõÃÛáõÝ: ²ÙÇÝá·ÉÇÏá½Ç¹Ý»ñÁ 

առաջացնում են ÏáñïÇ³Ý ûñ·³Ýի Ã»ÉÇÏ³íáñ µçÇçÝ»ñի և 

լսողական նյարդի դեգեներատիվ փոփոխություններ։ 

êïñ»åïáÙÇóÇÝին ¨ ·»Ýï³ÙÇóÇÝին առավելապես բնորոշ են 

í»ëïÇµáõÉÛ³ñ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñի առաջացումը /ù³ÛÉí³ÍùÇ 

÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ/, ÙÛáõë ³ÙÇÝá·ÉÇÏá½Ç¹Ý»ñին` ÏáËÉ»³ñ 

Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ /ËÉáõÃÛáõÝ, ÙÝã¨ Ù»Ï ï³ñ»Ï³Ý »ñ»Ë³Ý»ñÇն` 

ËáõÉÑ³ÙñáõÃÛáõÝ/: úïáïáùëÇÏ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ï³ÝËÙ³Ý 

նպատակող ½áõ·³Ñ»é³µ³ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÏÇñ³é»É լիզոսոմալ 

թաղանթները կայունացնող միջոցներ՝ ÏáÏ³ñµáùëÇÉ³½, 

³¹»Ýá½ÇÝ»éýáëý³ÃÃáõ։  

3. Ü»ýñáïáùëÇÏ ³½¹»óáõÃÛáõÝ, դարձելի 

ÇÝï»ñëïÇóÇ³É Ý»ýñÇïÇ զարգացմամբ: 
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ԱÙÇÝá·ÉÇÏá½Ç¹Ý»ñÇ ûïá- ¨ Ý»ýñáïáùëÇÏ 

³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý նպաստող գործոններն են 

հանդիսանում՝ 

 ²ñÛ³Ý åÉ³½Ù³ÛáõÙ ³ÙÇÝá·ÉÇÏá½Ç¹Ýերի բուժիչ 

դեղաչափերի »ñÏ³ñ³ï¨ ·»ñ³½³ÝóáõÙ /ÝáõÛÝëÇÏ ãÝãÇÝ/: 

 ºñÇÏ³ÙÝերի ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñ, áñáÝù Ýå³ëïáõÙ 

»Ý ³ÙÇÝá·ÉÇÏá½Ç¹Ý»ñÇ Ïáõï³ÏÙ³ÝÁ: 

 ¼áõ·³Ñ»é³µ³ñ ³ÙÇÝá·ÉÇÏá½Ç¹Ý»ñÇ Ñ»ï ³ÛÉ ûïá- 

¨ Ý»ýñáïáùëÇÏ դեղերի ÏÇñ³éáõÙ:  

4. ÜÛ³ñ¹³ÙÏ³Ý³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ß³ñáõÙ 

/Ïáõñ³ñ»³ÝÙ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ/, áñն արտահայտվում ¿ 

ëïáÍ³Ýáõ ¨ ³ÛÉ ßÝã³é³Ï³Ý ÙÏ³ÝÝ»ñÇ ÃáõÉáõÃÛ³Ý 

½³ñ·³óÙ³մբ: Պ³ÛÙ³Ý³íáñí³Í է ³ÙÇÝá·ÉÇÏá½Ç¹Ý»ñի 

կողմից N-ËáÉÇÝÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÇ ëÇÝÃ»½ի և նրանց՝ ³ó»ïÇÉËáÉÇÝÇ 

նկատմամբ ½·³ÛáõÝáõÃյան նվազմամբ: 

5. ²ÕÇÝ»ñÇ Ý»ñÍÍáÕ ýáõÝÏóÇ³ÛÇ Ë³Ý·³ñáõÙ և 

Ù³É³µëáñµóÇ³ÛÇ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÇ ½³ñ·³óում:  

6. äáÉÇÝ¨ñÇïÝ»ñ: 

7. üÉ»µÇïÝ»ñ: 

Առավել արտահայտված Ý»ýñá-, օտոïáùëÇÏ, ինչպես նաև 

կուրարեանման ³½¹»ցություններով օժտված է նեոմիցինը: ²Û¹ 

å³ï×³éáí կիրառվում ¿ միայն Ý»ñùÇÝ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý /էնտերիտներ, 

աղիների սանացիա/ ¨ ï»Õ³ÛÇÝ Ó¨áí /պիոդերմիա, 

կոնյուկտիվիտներ/: 

ºñÏñáñ¹³ÛÇÝ ¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ 

ï³րբեր ¿ ³é³ÝÓÇÝ ë»ñÝ¹Ý»ñÇ Ùáï: 

 

¸ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝերն են՝  

1. ³ÙÇÝá·ÉÇÏá½Ç¹Ý»ñÁ ù³Ûù³ÛáÕ ý»ñÙ»ÝïÝ»ñÇ 

³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ՝ ³ó»ïÉïñ³Ýëý»ñ³½, ýáëýáïñ³Ýëý»ñ³½, 
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ÝáõÏÉ»áïÇ¹ÇÉïñ³Ýëý»ñ³½: Նշված ý»ñÙ»ÝïÝ»ñÇó 

Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ áõÝÇ 4-6 »ÝÃ³ï»ë³Ï Ï³Ù Ùá¹ÇýÇÏ³óÇ³Ý»ñ: 

²é³çÇÝ ë»ñÝ¹Ç ³ÙÇÝá·ÉÇÏá½Ç¹Ý»ñÁ զգայáõն »Ý 15 

ý»ñÙ»ÝïÝ»ñÇ նկատմամբ, »ñÏñáñ¹ ë»ñáõÝ¹Á`  10, ÇëÏ »ññáñ¹ ¨ 

ãáññá¹ ë»ñուÝ¹Ý»ñÁ` ÙÇ³ÛÝ 3 ý»ñÙ»ÝïÝ»ñÇ նկատմամբ: 

Ուստի եթե »ññáñ¹ ë»ñÝ¹Ç Ñ³Ï³µÇáïÇÏÁ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï չէ, 

»ñÏñáñ¹ ë»ñÝ¹Ç ¨ ³é³í»É ¨ë ³é³çÇÝ ë»ñÝ¹Ç 

³ÙÇÝá·ÉÇÏá½Ç¹Ý»ñը չեն կարող լինել արդյունավետ: 

²մենա³ñ³·ը ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ §ëïñ»åïáÙÇóÇÝ³ÛÇÝ¦ ïÇåÇ 

երկրորդային ¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ: ÜáõÛÝÇëÏ Ï³ñáÕ »Ý 

³é³ç³Ý³É µ³Ïï»ñÇ³Ý»ñÇ ëïñ»åïáÙÇóÇÝ-Ï³ËÛ³É 

ï»ë³ÏÝ»ñ, áñáÝó ³×Ç ¨ µ³½Ù³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ 

ëïñ»åïáÙÇóÇÝ: 

2. éÇµáëáÙ³É համապատասխան թիրախի կառուցվածքային 

÷á÷áËáõÃÛáõÝ, 

3.³ÙÇÝá·ÉÇÏá½Ç¹Ý»ñÁ դեպի մանրէային բջիջ ÷áË³¹ñáÕ 

Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ՝ åáñÇÝ³ÛÇÝ անցուղիÝ»ñÇ 

³Ýó³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý Ýí³½áõÙ:  

Բացառություն են նեոմիցինը և գենտամիցինը, որոնց 

նկատմամբ երկրորդային դիմակայունությունը զարգանում է շատ 

դանդաղ։ 
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òÇÏÉÇÏ åáÉÇå»åïÇ¹Ý»ñ /åáÉÇÙÇùëÇÝÝ»ñ/ 

øÇÙÇ³Ï³Ý ³éáõÙáí åáÉÇÙÇùëÇÝÝ»ñÁ å³ïÏ³ÝáõÙ »Ý óÇÏÉÇÏ 

åáÉÇå»åïÇ¹Ý»ñÇ ß³ñùÇÝ: ²Ûë ËÙµÇÝ »Ý å³ïÏ³ÝáõÙ` Polymyxin 

M, Colistin, Bacitracin, Tyrothricin, Daptomycin: 

¶»ñ³½³Ýó³å»ë ÏÇñ³éíáõÙ ¿ Polymyxin M-ը: 

ü³ñÙ³Ïá¹ÇÝ³ÙÇÏ³: Պոլիմիքսինները ոõÝ»Ý Ù»Í 

ËÝ³Ù³ÏóáõÃÛáõÝ ¶ñ³Ù-µ³ó³ë³Ï³Ý µ³Ïï»ñÇ³Ý»ñÇ 

óÇïáåÉ³½Ù³ïÇÏ Ã³Õ³ÝÃÇ ýáëýáÉÇåÇ¹Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: 

Տ»Õ³Ï³ÛíáõÙ »Ý ¶ñ³Ù-µ³ó³ë³Ï³Ý µ³Ïï»ñÇ³Ý»ñÇ 

óÇïáåÉ³½Ù³ïÇÏ Ã³Õ³ÝÃÇ ýáëýáÉÇåÇ¹Ý»ñÇ ¨ ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ 

ÙÇç¨` ³é³ç³óÝ»Éáí Ã³Õ³ÝÃÇ å³ïéáõÙ Ï³Ù Ï»ÕÍ Í³ÏáïÇÝ»ñÇ 

³é³ç³óáõÙ, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí µççÇ ներքին պարունակությունը 

արտահոսում է դուրս: Հ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý Ù³Ýñ¿³ëå³Ý 

Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ, ակտիվ »Ý ÙÇ³ÛÝ ³ñï³µçç³ÛÇÝ ¹³ë³íáñí³Í 

Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ նկատմամբ: 

Սպիտակուցների սինթեզը ընկճող հակաբիոտիկներ 

Մակրոլիդներ 

50S 

Տրանսլոկացիայի 

խաթարում 

Տետրացիկլիններ 

30S 

Ռիբոսոմի հետ փՌՆԹ միացման 

պաշարում 

Ամինոգլիկոզիդներ 

30S 

ԻՌՆԹ արտածման 

խաթարում 

Քլորամֆենիկոլ 
50S 

Պեպտիդիլտրանսֆերազի 

ընկճում 

Աճող պեպտիդային շղթա 
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²½¹»óáõÃÛ³Ý áÉáñïÁ: Ա½¹»óáõÃÛ³Ý áÉáñïÁ Ý»Õ ¿, ընդգրկում է 

ÙÇ³ÛÝ ¶ñ³Ù-µ³ó³ë³Ï³Ý µ³Ïï»ñÇ³Ý»ñը, ³Û¹ ÃíáõÙ 

էնտերոբակտերիաները /³ÕÇù³ÛÇÝ óáõåÇÏ, ßÇ·»É³Ý»ñ, 

ë³ÉÙáÝ»É³Ý»ñ/, Ï³åï³Ã³ñ³Ë³ÍÇÝ óáõåÇÏÁ:  

ý³ñÙ³ÏáÏÇÝ»ïÇÏ³: Polymyxin M-Á Ýß³Ý³ÏíáõÙ ¿ 

Ù³ñëáÕ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí ¨ ï»Õ³ÛÇÝ: ²Õ»ëï³Ùáùë³ÛÇÝ 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó í³ï ¿ Ý»ñÍÍíáõÙ ¨ ³ÕÇÝ»ñáõÙ ëï»ÕÍáõÙ ¿ µ³ñÓñ 

ËïáõÃÛáõÝ: Ð³ñÙ³ñëáÕ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí ãÇ ÏÇñ³éíáõÙ, ù³ÝÇ áñ 

³é³ç³óÝáõÙ ¿ Í³Ýñ Ý»Ûñá – ¨ Ý»ýñáïáùëÇÏ էֆեկտÝ»ñ: 

 

ÎÇñ³éÙ³Ý óáõóáõÙÝ»ñÁ: 

1. ¿Ýï»ñáÏáÉÇïÝ»ñ` Ñ³ñáõóí³Í 

Ï³åï³Ã³ñ³Ë³ÍÇÝ óáõåÇÏáí, ³ÕÇù³ÛÇÝ óáõåÇÏáí, 

ßÇ·»É³Ý»ñáí, 

2. íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÇó ³é³ç ³ÕÇÝ»ñÇ ë³Ý³óÇ³, 

Polymyxin M 

    Բջջապատ 

Ցիտոպլ-իկ 

թաղանթ 
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3. ï»Õ³ÛÇÝ` Ù³ßÏÇ ï³ñ³µÝáõÛÃ Ã³ñ³Ë³ÛÇÝ 

µÝáõÛÃÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñ: 

ÎáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

1. Սáõå»ñÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñ: 

2. Ð³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ ³ñÛáõÝ³Ñáëù ³ÝóÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ 

/ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ãÝãÇÝ ã³÷áí Ý»ñÍÍíÇ ³ÕÇÝ»ñÇó ¨ íÝ³ëí³Í 

Ù³ßÏÇó/ նեֆրո- և նեյրոտոքսիկ ազդեցություն՝ 

ÝÛ³ñ¹³ÙÏ³Ý³ÛÇÝ å³ß³ñáõÙ: 

ºñÏñáñ¹³ÛÇÝ ¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ß³ï ¹³Ý¹³Õ, 

ãÏ³ Ë³ã³Ó¨ ¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ: 

Դ³åïáÙÇóÇÝÁ ակտիվ է միայն ¶ñ³Ù-¹ñ³Ï³Ý 

µ³Ïï»ñÇ³Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ներառյալ MRSA: ÎÇñ³éáõÙ է միայն Ý/» 

×³Ý³å³ñÑáí: Ð³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ å³Ñ»ëï³ÛÇÝ Ñ³Ï³µÇáïÇÏ: 

 

ÈÇÝÏá½³ÙÇ¹Ý»ñ 

²Ûë ËÙµÇն են պատկանում բնական հակաբիոտիկ Lincomycin-

ը և նրա կիսասինթետիկ ածանցյալ՝ Clindamycin-Á: 

ü³ñÙ³Ïá¹ÇÝ³ÙÇÏ³: ÀÝÏ×áõÙ »Ý µ³Ïï»ñÇ³Ý»ñÇ 

ëåÇï³ÏáõóÇ ëÇÝÃ»½Á՝ կապվելով ռիբոսոմի 50S ենթամիավորի 23S 

ենթամիավորի հետ և հանգեցնելով ռիբոսոմից պեպտիդիլ-փՌՆԹ 

կոմպլեքսի վաղաժամ տրոհմանը։ Հ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý Ù³Ýñ¿³Ï³Ý· 

Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ: 
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²½¹»óáõÃÛ³Ý áÉáñïÁ:  ²ÏïÇí են Գրամ-դրական /Streptococcus 

pneumoniae, Staphylococcus aureus/, ³Ý³¿ñáµÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 

/Bacteroides fragilis/ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: Ակտիվ չեն ³¿ñáµ ¶ñ³Ù-

µ³ó³ë³Ï³Ý µ³Ïï»ñÇ³Ý»ñÁ:  

ü³ñÙ³ÏáÏÇÝ»ïÇÏ³: Clindamycin-Á É³í ¿ Ý»ñÍÍíáõÙ 

³Õ»ëï³Ùáùë³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó, É³í ¿ Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ ÏÙ³Ëù³ÛÇÝ 

ÙÏ³ÝÝ»ր, ոսկրային հյուսվածք և հոդեր, ãÇ ներÃ³÷³ÝóáõÙ ³ñÛáõÝ-

áõÕ»Õ³ÛÇÝ å³ïÝ»ßáí, Ïáõï³ÏíáõÙ ¿ Ý»ÛïñáýÇÉÝ»ñáõÙ ¨ 

µ³½áýÇÉÝ»ñáõÙ:  

ÎÇñ³éÙ³Ý óáõóáõÙÝ»ñÁ: 

Հանդիսանում են պահեստային հակաբիոտիկներ, կիրառվում 

են՝  

1. պենիցիլինի նկատմամբ ալերգիաների 

առկայության դեպքում կամ պենիցիլինի նկատմամբ կայուն 

Գրամ-դրական բակտերիաներով հարուցված ինֆեկցիաների 

բուժման նպատակով՝ թոքաբորբեր, օստոմիելիտ, հոդերի 

ինֆեկցիաներ, ատամնաբուժական պրակտիկայում, 

Clindamycin 
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2. ³Ý³¿ñáµ Ï³Ù Ë³éÁ, Bacteroides fragilis 

հարուցիչներով պայմանավորված ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñ /áñáí³ÛÝ³ÛÇÝ, 

ÏáÝùÇ ËáéáãÇ Ï³Ù ÃáùÇ ³µëó»ëÝ»ñ/։  

ÎáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ՝  

1. Արյունաստեղծման ընկճում՝ É»ÛÏáå»ÝÇ³, թրոմբո-

ցիտոպենիա, 

2. Clostridium difficle հարուցված Ï»ÕÍ Ã³Õ³ÝÃ³ÛÇÝ 

ÏáÉÇï։ 

Երկրորդային դիմակայունությունը զարգանում է շատ 

արագ և կրում է խաչաձև բնույթ մակրոլիդների նկատմամբ։ Այդ 

պատճառով հանդիսանում են պահեստային հակաբիոտիկներ։ 

 

¶ÉÇÏáå»åïÇ¹Ý»ñ 

²Ûë ËÙµÇն ¿ å³ïÏ³ÝáõÙ Vancomycin-Á։ 

ü³ñÙ³Ïá¹ÇÝ³ÙÇÏ³: ì³ÝÏáÙÇóÇÝÁ ÁÝÏ×áõÙ ¿ µ³Ïï»ñÇ³ÛÇ 

µçç³å³ïÇ ëÇÝÃ»½Á: ØÇ³Ý³Éáí å»åïÇ¹á·ÉÇÏ³Ý³ÛÇÝ ÙÇ³íáñÝ»ñÇ 

Í³Ûñ³ÛÇÝ »ñÏå»åïÇ¹³ÛÇÝ Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³ÝËáõÙ ¿ 

³Ûë ÙÇ³íáñÝ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñáõÙÁ՝ պոլիմերիզացիան: Վ³ÝÏáÙÇóÇÝÁ 

Ë³÷³ÝáõÙ ¿ Ý³¨ µçç³Ã³Õ³ÝÃÇ Ã³÷³Ýó»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ¨ ³½¹áõÙ ¿ 

èÜÂ-Ç ëÇÝÃ»½Ç íñ³: Ð³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ù³Ýñ¿³ëå³Ý Ñ³Ï³µÇáïÇÏ: 
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²½¹»óáõÃÛ³Ý áÉáñïÁ:  Ակտիվ է ¶ñ³Ù-¹ñ³Ï³Ý ÏáÏ»ñÇ (այդ 

թվում MRSA), աէրոբների և անաէրոբների (այդ թվում Clostridium 

difficle) նկատմամբ։ 

ü³ñÙ³ÏáÏÇÝ»ïÇÏ³: ì³ÝÏáÙÇóÇÝÁ í³ï ¿ Ý»ñÍÍíáõÙ ³Õ»-

ëï³Ùáùë³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó, ³Û¹ å³ï×³éáí կիրառվում է Ý/»: Ü/» 

Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ¹»åùáõÙ ûÅïí³Í ¿ Ù»Í ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý Í³í³Éáí, É³í ¿ 

Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ ï³ñµ»ñ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñ ¨ ËáéáãÝ»ñ, այդ թվում 

³ñÛáõÝ-áõÕ»Õ³ÛÇÝ å³ïÝ»ßáí, Ñ³ïÏ³å»ë Ù»ÝÇÝ·ÇïÝ»ñÇ 

Å³Ù³Ý³Ï: ²ñï³½³ïíáõÙ ¿ »ñÇÏ³ÙÝ»ñáí` ÏÍÇÏ³ÛÇÝ ýÇÉïñÙ³Ý 

»Õ³Ý³Ïáí, անփոփոխ վիճակում: 

ÎÇñ³éÙ³Ý óáõóáõÙÝ»ñÁ: Պ»ÝÇóÇÉÇÝÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ï³ÛáõÝ 

¶ñ³Ù-¹ñ³Ï³Ý ÏáÏ»ñáí (այդ թվում MRSA) հարուցí³Í 

ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ր, ¿Ýï»ñáÏáÉÇïÝ»ր, Ï»ÕÍ Ã³Õ³ÝÃ³ÛÇÝ ÏáÉÇï: 

ÎáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ì³ÝÏáÙÇóÇÝÁ օժտված է ß³ï 

նեղ թերապևտիկ ինդեքսով, áñÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ¿ Ýñ³ ÏÇñ³éáõÙÁ: 

ÎáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáւններն են` 
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1. ûïáïáùëÇÏ ³½¹»óáõÃÛáõÝ՝ ÉëáÕ³Ï³Ý ÝÛ³ñ¹Ç 

³Ýí»ñ³¹³ñÓ ³Ëï³Ñ³ñáõÙ, ³Ý¹³ñÓ»ÉÇ ËÉáõÃÛուÝ, 

2. Ý»ýñáïáùëÇÏ ³½¹»óáõÃÛáõÝ, 

3. §Ï³ñÙÇñ Ù³ñ¹áõ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß¦, Ç Ñ³Ûï ¿ ·³ÉÇë 

í³ÝÏáÙÇóÇÝÇ ³ñ³· Ý/» Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ¹»åùáõÙ, ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ 

¿ ÑÇëï³ÙÇÝÇ Ó»ñµ³½³ïÙ³Ý ËÃ³ÝÙ³Ùµ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í 

մարմնի ³ñï³Ñ³Ûïí³Í Ï³ñÙñáõÃÛ³ն և էրիթեմատոզ ցանի 

առաջացմաÙµ, 

4. ³ñ³· Ý/» Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ¹»åùáõÙ ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ 

×ÝßÙ³Ý ³ÝÏáõÙ /ÑÇëï³ÙÇÝÇ Ó»ñµ³½³ïáõÙ/, 

5. Ý»Ûïñáå»ÝÇ³, ÃñáÙµáóÇïáå»ÝÇ³: 

²Ûë ËÙµÇ Ýáñ³·áõÛÝ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÇó ¿ Ý³¨ Teicoplanin-ը: 

î³ñµ»ñ³ÏáÕ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇÝ »Ý å³ïÏ³ÝáõÙ գերազանցապես 

¶ñ³Ù-¹ñ³Ï³Ý µ³Ïï»ñÇ³Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝը (այդ 

թվում MRSA), մեծ կիսատրոհման ժամանակը (40-60 ժամ), ³í»ÉÇ 

ó³Íñ թունայնáõÃÛáõÝÁ: 

 

èÇý³ÙÇóÇÝÝ»ñ 

Ռիֆամիցինների կիսասինթետիկ ³Í³ÝóÛ³É է Rifampicin-ը, 

որը կարելի է կիրառել նաև Ù³ñëáÕ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí: 

ü³ñÙ³Ïá¹ÇÝ³ÙÇÏ³: èÇý³ÙåÇóÇÝÁ ¸ÜÂ-Ï³ËÛ³É èÜÂ-

åáÉÇÙ»ñ³½Ç Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ÁÝÏ×áõÙ ¿ èÜÂ-Ç ëÇÝÃ»½Á: Ð³Ý¹Çë³ÝáõÙ 

¿ Ù³Ýñ¿³Ï³Ý· Ñ³Ï³µÇáïÇÏ: 
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²½¹»óáõÃÛ³Ý áÉáñïÁ É³ÛÝ ¿: Ակտիվ է ¶ñ³Ù-¹ñ³Ï³Ý, ¶ñ³Ù-

µ³ó³ë³Ï³Ý ÏáÏ»ñÇ, ùÉ³ÙÇ¹Ç³Ý»ñÇ, ëÇµÇñÛ³Ý ËáóÇ, 

ïáõµ»ñÏáõÉÛá½Ç ¨ É»åñ³ÛÇ Ñ³ñáõóÇãÝ»ñի, b ïÇåÇ Ñ»ÙáýÇÉÇ óáõåÇÏÁ 

ÝÏ³ïÙ³Ùµ:  

ü³ñÙ³ÏáÏÇÝ»ïÇÏ³:  èÇý³ÙåÇóÇÝÁ Ýß³Ý³ÏíáõÙ ¿ 

Ù³ñëáÕ³Ï³Ý և հարմարսողական ×³Ý³å³ñÑներáí։ Մարսողական  

ճանապարհով կիրառելիս նշանակվում է áõï»Éáõó 1-1,5 Å³Ù ³é³ç, 

Ï»Ýë³åÇï³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 70%, 80-90%  և անկայուն 

կերպով Ï³åíáõÙ ¿ ³ñÛ³Ý åÉ³½Ù³ÛÇ ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ Ñ»ï: 

èÇý³ÙåÇóÇÝÁ ß³ï É³í ¿ Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ տարբեր 

հյուսվածքներ, նաև ³ñÛáõÝ-áõÕ»Õ³ÛÇÝ և ÁÝÏ»ñù³ÛÇÝ å³ïÝ»ßներով: 

ՉÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ ÏñÍùÇ Ï³Ã: Üß³Ý³ÏíáõÙ ¿ ûñ»Ï³Ý 2-3 ³Ý·³Ù: 

Î»Ýë³Ó¨³÷áËáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³ÝáõÙ ¿ ÉÛ³ñ¹áõÙ, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 

·áÛ³ÝáõÙ ¿ ¹»½³ó»ïÇÉ³óí³Í Ù»ï³µáÉÇïÁ, áñÁ ÝáõÛÝå»ë ûÅïí³Í ¿ 

Ñ³Ï³µ³Ïï»ñÇ³É ³ÏïÇíáõÃÛ³Ùµ:  ²ñï³½³ïíáõÙ ¿ É»Õáõ ÙÇçáóáí, 

Ý³¨ ³Ý÷á÷áË íÇ×³ÏáõÙ։ ՄÇÝã¨  60%, ³Ý÷á÷áË íÇ×³ÏáõÙ Ï³ñáÕ 

¿ ³ñï³½³ïí»É Ý³¨ »ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ ÙÇçáóáí:  èÇý³ÙåÇóÇÝÇ 
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»ñÏ³ñ³ï¨ ÏÇñ³éÙ³Ý ¹»åùáõÙ զարգանում է Ï»Ýë³Ó¨³÷áËÙ³Ý 

³ñ³·³óáõÙ /ý³ñÙ³ÏáÏÇÝ»ïÇÏ ÁÝï»É³óáõÙ/: 

ÎÇñ³éÙ³Ý óáõóáõÙÝ»ñÁ` 

1. ïáõµ»ñÏáõÉÛá½, µáñ, 

2. ëï³ýÇÉáÏáÏ»ñÇ ¨ ÑáÙáýÇÉÇ óáõåÇÏÇ µ³½Ù³¹»Õáñ³Ûù³-

Ï³ÛáõÝ ßï³ÙÝ»ñáí Ñ³ñáõóí³Í ßÝãáõÕÇÝ»ñÇ ¨ Ãáù»ñÇ 

ÇÝý»ÏóÇաներ, 

3. Ñ»ÙáýÇÉÇ óáõåÇÏáí ¨ Ù»ÝÇÝ·áÏáÏ»ñáí Ñ³ñáõóí³Í 

Ù»ÝÇÝ·Çï, 

4. Ñ»ÙáýÇÉÇ óáõåÇÏÇ ¨ Ù»ÝÇÝ·áÏáÏÇ µ³Ïï»ñÇ³ÏñáõÃÛ³Ý 

í»ñ³óáõÙ, 

5. É»ÕáõÕÇÝ»ñÇ ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñ, 

6. ÙÇ½áõÕÇÝ»ñÇ ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñ, 

7. ûëï»áÙÇ»ÉÇï, 

8. ¿Ý¹áÏ³ñ¹Çï: 

ÎáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: èÇý³ÙåÇóÇÝÁ օժտված է լայն 

թերապևտիկ ինդեքսով, ÏáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý` 

1. ³É»ñ·ÇÏ é»³ÏóÇ³Ý»ñ,  

2. ÉÛ³ñ¹Ç ¹ÇëýáõÝÏóÇ³՝ ³ñÛ³Ý Ù»ç ïñ³Ýë³ÙÇÝ³½Ý»ñÇ, 

µÇÉÇéáõµÇÝÇ, ÙÇ½³ÃÃíÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µ³ñÓñ³óáõÙ, 

3. ÙÇáå³ÃÇ³ /ÙÏ³Ý³Ã»É»ñÇ ³ïñáýÇ³/, 

4. Ñ³½í³¹»å Ñ»ÙáÉÇïÇÏ ëÏ³í³ñÛáõÝáõÃÛáõÝ, ÃñáÙµáóÇïá-

å»ÝÇ³, 

5. ËáñËÇ, ³ñóáõÝùÇ /³Û¹ ÃíáõÙ Ý³¨ ÏáÝï³Ïï³ÛÇÝ 

ÉÇÝ½³Ý»ñÇ/, Ù»½Ç Ï³ñÙÇñ ·áõÝ³íáñáõÙ: 

èÇý³ÙåÇóÇÝÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ ¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ 

½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ß³ï ³ñ³·: ²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ 

å³Ñ»ëï³ÛÇÝ Ñ³Ï³µÇáïÇÏ:  

üáõ½Ç¹Ç³ÃÃáõ 
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ü³ñÙ³Ïá¹ÇÝ³ÙÇÏ³: ÀÝÏ×áõÙ ¿ µ³Ïï»ñÇ³É ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ 

ëÇÝÃ»½Á, Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ù³Ýñ¿³Ï³Ý· Ñ³Ï³µÇáïÇÏ: àõÝÇ 

³½¹»óáõÃÛ³Ý Ý»Õ áÉáñï, ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³ÏïÇí ¿ ¶ñ³Ù-¹ñ³Ï³Ý 

µ³Ïï»ñÇ³Ý»ñÇ (այդ թվում MRSA), անաէրոբների (այդ թվում 

Clostridium difficle) ÝÏ³ïÙ³Ùµ: 

ü³ñÙ³ÏáÏÇÝ»ïÇÏ³: Կիրառվում է մարսողական, 

հարմարսողական /ն/ե/ և տեղային ճանապարհներով։ Մ³ñëáÕ³Ï³Ý 

×³Ý³å³ñÑáí ÏÇñ³éÙ³Ý ¹»åùáõÙ É³í ¿ Ý»ñÍÍíáõÙ: ¼·³ÉÇ 

ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝáվ Ïáõï³Ïíում է áëÏñ³ÛÇÝ ÑÛáõëí³ÍùáõÙ: Վատ է 

ներթափանցում արյուն-ուղեղային պատնեշով, լավ է ներթափանցում 

ընկերքային պատնեշով և կրծքի կաթ։ Կ»Ýë³Ó¨³÷áËվում է 

ÉÛ³ñ¹áõÙ ¨ ³ñï³½³ïíáõÙ ¿ É»Õáõ ÙÇçáóáí: 

ÎÇñ³éÙ³Ý óáõóáõÙÝ»ñÁ:  

1. Պ»ÝÇóÇÉÇÝÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ï³ÛáõÝ ëï³ýÇÉáÏáÏերով 

(այդ թվում MRSA) հարուցված՝ մաշկի և փափուկ 

հյուսվածքների ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñ, թոքաբորբ, ûëï»áÙÇ»ÉÇï, 

էնդոկարդիտ, սեպսիս: 

2. Կեղծ թաղանթային կոլիտ /երկրորդ շարքի 

հակաբիոտիկ/։   

ÎáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Մ³ßÏ³ÛÇÝ ó³Ý, ¹»ÕÝ³Ëï: 

 

î»Õ³ÛÇÝ ÏÇñ³éÙ³Ý Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ 

ØáõåÇñáóÇÝ /µ³Ïïñáµ³Ý/: ÀÝÏ×áõÙ ¿ µ³Ïï»ñÇ³Ý»ñÇ 

ëåÇï³ÏáõóÇ ëÇÝÃ»½Á: ò³Íñ ËïáõÃÛáõÝÝ»ñáí óáõó³µ»ñáõÙ ¿ 

Ù³Ýñ¿³Ï³Ý·, ÇëÏ µ³ñÓñ ËïáõÃÛáõÝÝ»ñáí Ù³Ýñ¿³ëå³Ý 

³½¹»óáõÃÛáõÝ: 

ÎÇñ³éíáõÙ ¿ í»ñÙ³ßÏ³ÛÇÝ ¨ Ý»ñùÃ³ÛÇÝ áõÕÇÝ»ñáí` ùëáõùÝ»ñÇ 

Ó¨áí, ëï³ýÇÉáÏáÏ»ñáí (այդ թվում MRSA) ¨ β-Ñ»ÙáÉÇïÇÏ 

ëïñ»åïáÏáÏ»ñáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñÇ µáõÅÙ³Ý 

Ñ³Ù³ñ: 
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Հակաբիոտիկներին առնչվող թեստերի նմուշներ 

Հակաբիոտիկի ճիշտ ընտրությունը կարելի է իրականացնել 

ելնելով` 

1. ենթադրվող միկրոֆլորայից  

2. հիվանդության կլինիկական պատկերից 

3. հակաբիոտիկի կենսապիտանելիությունից 

4. հիվանդության սեզոնայնությունից 

5. հակաբիոտիկի ալբումինների հետ կապվելու ունակությունից 

ա) 1, 3, 5 բ) բոլորը գ) 1, 2, 4 դ) 2, 3, 5 

 

Հակաբիոտիկներին  բնորոշ սպեցիֆիկ կողմնակի 

ազդեցություններին են պատկանում` 

1. սուպերինֆեկցիաներ 

2. վիտամինային անբավարարություն 

3. ալերգիկ ռեակցիաներ 

4. օտոտոքսիկ ազդեցություն 

5. ոսկրային հյուսվածքի ախտահարում 

ա) 1, 2, 4 բ) բոլորը գ) 4, 5 դ) 2, 3, 5 

 

Կենսասինթետիկ պենիցիլիններին բնորոշ է` 

1. կայունություն β-լակտամազների նկատմամբ  

2. բարձր ակտիվություն գրամ-բացասական կոկերի նկատմամբ 

3. գերազանցապես հարմարսողական ուղիով կիրառում 

4. կիրառման ցուցումներն են հանդիսանում դիֆտերիան, 

փայտացումը և գազային գանգրենան 

5. կիրառման ցուցումներն են հանդիսանում 

կապտաթարախածին ցուպիկով պայմանավորված ինֆեկցիաները 

ա) 1,3,5 բ) 2,3,4  գ) 3,4 դ) բոլորը  ե) 1,2,4 

Ստորև նշված բոլոր դրույթները բնորոշ են Carbenicillin-ին 

/պիոպեն/, բացի` 
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ա) ամպիցիլինին համանման ազդեցության ոլորտ 

բ) պրոտեաների նկատմամբ ակտիվության բացակայություն 

գ) հարմարսողական ճանապարհով կիրառում 

դ) արյուն-ուղեղային պատնեշով վատ ներթափանցում 

ե) 4-6 ժամ ազդեցության տևողություն 

 

Իզոքսազոլպենիցիլիններին բնորոշ են` 

1.ակտիվություն բենզիլիպենիցիլինի նկատմամբ կայուն 

ստաֆիլոկոկերի նկատմսմբ 

2.ազդեցության լայն ոլորտ 

3.թթվակայունություն 

4.կապտաթարախածին ցուպիկի նկատմամբ ակտիվություն 

5.հիմնական ներկայացուցիչներին են պատկանում 

ամպիցիլինը, ամոքսիցիլինը 

ա) 1,2,3,5 բ) 2,4  գ) 1,2,4, դ) բոլորը  ե) 1,3 

 

Ամոքսիցիլինի և կլավուլանաթթվի համակցված դեղամիջոցն է` 

ա) սումամեդ 

բ) ֆուզիդիաթթու 

գ) բիցիլին-5 

դ) տազոբակտամ 

ե) աուգմենտին  

 

Առաջին սերնդի ցեֆալոսպորիններին բնորոշ է` 

1. Գրամ-դրական մանրէների նկատմամբ բարձր ակտիվություն 

2. բակտերոիդների նկատմամբ բարձր ակտիվություն 

3. 3 – 4 ժամ միջին թերապևտիկ խտության պահպանում 

4. արյուն – ուղեղային պատնեշով վատ ներթափանցում 

5. բարձր արդյունավետություն միզուղիների ինֆեկցիաների 

բուժման համար  

ա) 1, 3,4  բ) 2,3,5  գ) 3,5 դ) բոլորը  ե) 1,2,3 
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Երրորդ սերնդի ցեֆալոսպորիններին բնորոշ է` 

1. ակտիվություն կապտաթարախածին ցուպիկի նկատմամբ 

2. արյուն-ուղեղային պատնեշով լավ ներթափանցում 

3. 12-24 ժամ թերապևտիկ խտության պահպանում  

4. արտազատում միայն լյարդի միջոցով  

5.գերազանցապես գրամ-դրական մանրէների նկատմամբ 

ակտիվություն 

ա) բոլորը  բ) 2,3  գ) 1,3,4 դ) 1,2,3 

 

Երկրորդ սերնդի ցեֆալոսպորիններին բնորոշ է` 

1. նեֆրոտոքսիկ ազդեցություն  

2. առաջին սերնդի հետ համեմատած ցածր ակտիվություն 

գրամ- դրական մանրէների նկատմամբ  

3. էպօքսիդռեդուկտազ ֆերմենտի ընկճում 

4. արյուն-ուղեղային պատնեշով լավ ներթափանցում 

5. երիկամներով արտազատում 

ա) բոլորը բ )1,4,5 գ) 2,3,5 դ) 2,4,5 

 

Aztreonam-ին բնորոշ է` 

ա) երկրորդային դիմակայունության արագ զարգացում  

բ) գերազանցապես Գրամ-բացասական մանրէների նկատմամբ 

ակտիվություն 

գ) լավ ներթափանցում դեպի գլխուղեղ, բրոնխիալ արտադրուկ 

և հարպտղային ջրեր 

դ) բարձր թունայնություն 

ե) ԴՆԹ–կախյալ ՌՆԹ պոլիմերազի ընկճում   

 

Կարբապենեմ է` 

ա) Biciliin- 1 

բ) Aztreonam 



242 

 

գ) Cefepime 

դ) Diltiazem 

ե) Meropenem   

 

Ամինոգլիկոզիդների ազդեցության մեխանիզմներին են 

պատկանում` 

1. ռիբոսոմների 30S-ենթամիավորի հետ անդարձելիորեն 

կապում  

2. ռիբոսոմների ֆունկցիոնալ վնասում  

3. մՌՆԹ – ի արտածման խափանում  

4. պոլիսոմների պատռում 

5. ԴՆԹ – կախյալ ՌՆԹ պոլիմերազի ընկճում 

ա)1,2,4  բ) 2,3,4,5  գ) 1,2,3,4 դ) բոլորը  ե) 1, 4 
 

Չորրորդ սերնդի ամինոգլիկոզիդ է` 

ա) Streptomycin,  

բ) Neomycin  

գ) Gentamicin 

դ) Amikacin 

ե) Isepamycin 

 

 

Ստրեպտոմիցինը` 

1. ակտիվ է տուլյարեմիայի, ժանտախտի հարուցիչների 

նկատմամբ 

2. արագ է զարգացնում երկրորդային դիմակայունություն 

3. վատ է ներծծվում աղիներից 

4. հիմնականում կիրառվում է տուբերկուլյոզի բուժման համար  

5. դեղաչափվում է միավորներով 

ա) 2,4,5  բ) բոլորը գ) 3,5 դ)1,3 
 



243 

 

Նշեք այն դեղը, որը մանրէասպան է, ազդեցության մեխանիզմն 

է սպիտակուցների սինթեզի ընկճումը, ազդեցության ոլորտը լայն է,  

ա) իզեպամիցին 

բ) բենզիլպենիցիլլին 

գ) տետրացիկլին 

դ) ամպիցիլին 

ե) ազտրեոնամ  

 

Մակրոլիդների ազդեցության ոլորտը ներառում է բոլորը, 

բացի` 

ա) տուբերկուլյոզի և բորի միկոբակտերիաներ  

բ) Գրամ-դրական ցուպիկներ 

գ) Գրամ-բացասական կոկոբակտերիաներ 

դ) նեյսերիաներ 

ե) Գրամ-դրական կոկեր 

 

Մակրոլիդներին բնորոշ են` 

1. ռիբոսոմների 50-S – ենթամիավորների հետ անդարձելիորեն 

կապում 

2. գերազանցապես հարմարսողական ճանապարհով կիրառում 

3. բարձր թունայնություն 

4. երկրորդային դիմակայունության արագ զարգացում 

5. բարձր տեղաբաշխման ծավալ 

ա) 1,2,3  բ) 2,3  գ) 3,5 դ) բոլորը  ե) 4,5 

 

Մակրոլիդների կիրառման ցուցումներն են`  

1. կապույտ հազ 

2. դիֆտերիա 

3. միկոպլազմային թոքաբորբ 

4. առաջնային սիֆիլիս 

5. խոլեցիստիտ 
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ա) 1,3,4,5 բ) բոլորը գ) 2,3,4  դ) 2,4,  

 

Բնական տետրացիկլին է` 

ա) Methacycline 

բ) Tetracycline  

գ) Dօxycycline 

դ) Minօcycline  

ե) Demeclօcycline  

 

Տետրացիկլինային շարքի հակաբիոտիկներին բնորոշ են` 

1. ռիբոսոմների 30-S ենթամիավորի հետ դարձելիորեն միացում 

2. փՌՆԹ-ի ռիբոսոմի հետ միացման խափանում 

3. ազդեցության լայն ոլորտ 

4. սննդամթերքի բաղադրիչների /երկաթ, կալցիում, 

ալյումինիում/ հետ չներծծվող կոմպլեքսների առաջացում 

5. բարձր թունայնություն   

ա) 1,2,4  բ) 2,3,4  գ) 1,2 դ) բոլորը  ե) 3,5 

Գերազանցապես լեղու միջոցով արտազատվող 

տետրացիկլինային հակաբիոտիկ է` 

ա) Tetracycline 

բ) Methacycline 

գ) Oxytetracycline 

դ) Minօcycline  

ե) Demeclօcycline  

 

Տվյալ հակաբիոտիկը ընկճում է մանրէների սպիտակուցի 

սինթեզը, ունի ազդեցության լայն ոլորտ, կողմնակի 

ազդեցություններից է ոսկրային հյուսվածքի ախտահարումը` 

ա) լևոմիցետին-սուկցինատ  

բ) մետացիկլին  

գ) էրիթրոմիցին 
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դ) գենտամիցին   

ե) աուգմենտին 

 

Բոլորը հանդիսանում են քլորամֆենիկոլի կիրառման 

ցուցումները, բացի` 

ա) բակտերիալ մենինգիտ  

բ) տիֆոիդ տենդ  

գ) վերին շնչուղիների ինֆեկցիաներ հարուցված Գրամ – 

դրական կոկերով 

դ) յերսինիոզ 

ե) բրուցելյոզ 

 

 

Vancօmycin-ը` 

1. հանդիսանում է գլիկոպեպտիդային շարքի հակաբիոտիկ 

2. ընկճում է ԴՆԹ-կախյալ ՌՆԹ պոլիմերազը 

3. կիրառվում է գերազանցապես ն/ե ճանապարհով 

4.կողմնակի ազդեցություններից է “կարմիր մարդու” 

համախտանիշը 

5. կիրառվում է կեղծ թաղանթային կոլիտների բուժման համար 

ա) 1,3,4,5 բ) 2,5 գ) 2,4 դ) բոլորը 

 

Ստորև նշված ո±ր դրույթներն են բնորոշ ֆյուզաֆյունժինին 

/բիոպարոքս/` 

1.օժտված է հակամանրէային և հակաբորբոքային 

ազդեցություններով 

2. արտադրվում է աէրոզոլների ձևով  

3. ակտիվ է Candida ընտանիքի սնկերի նկատմամբ 

4.քիմիական կառուցվածքով պատկանում է պոլիենային 

հակաբիոտիկներին  
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5.կիրառվում է քիթըմպանային և շնչուղիների ինֆեկցիաների 

բուժման համար 

ա) 2,4 բ) 4,5 գ) 1,2,3,5 դ) բոլորը 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հակաբիոտիկների հիմնական դեղորայքային ցանկը 

Benzylpenicillinum natrium-սրվակներում 250000, 500000 7 

1000000 ԱՄ /լուծում են օգտագործելուց առաջ/, մ/մ, ն/ե, 

ենթալումբալ /5000-10000 ԱՄ/, որպես ականջի և քթի կաթիլներ 

/լուծույթներ, որոնք 1մլ պարունակում են10000 –100000 ԱՄ/: 

 

Bicillinum-5-սրվակներում 1500000 ԱՄ մ/մ, լուծելուց հետո 4 

շաբաթը 1 անգամ 

Amoxicillinum-դեղահատեր և պարկուճներ 0,25-0,5 

Cefalexinum-պարկուճներ 0,25-0,5գ 

Erythromycinum-դեղահատեր 0,1 և 0,25, քսուք, որը 

պարունակում է 1գ–ում 0,01 

Laevomycetinum-դեղահատեր 0,25 և 0,5, պարկուճներ 0,25, 

0,25%-ոց 10 մլ աչքի կաթիլներ 

Kanamycini sulfas-սրվակներում 0,5 և 1,0գ մ/մ, լուծելուց հետո, 

5-10 մլ 5%–ոց լուծույթը ամպուլաներում ն/ե կաթիլային ներարկման 

համար 200մլ 5%-ոց գլյուկոզայի կամ ֆիզ լուծույթով նոսրացնելուց 

հետո 

Rifampicinum-պարկուճներ 0,05 և 0,15 
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êÇÝÃ»ïÇÏ Ñ³Ï³Ù³Ýñ¿³ÛÇÝ ¹»Õ»ñ 

Սï³óíáõÙ »Ý ùÇÙÇ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí: Üñ³Ýó »Ý 

å³ïÏ³ÝáõÙ` ëáõÉý³ÝÇÉ³ÙÇ¹Ý»ñÁ, ùíÇÝáÉáÝÝ»ñÁ, ÝÇïñáýáõñ³ÝÝ»ñÁ 

¨ ÝÇïñáÇÙÇ¹³½áÉÝ»ñÁ: 

Սինթետիկ հակամանրէային դեղերը ÏÇñ³éíáõÙ »ն Ñ³Ï³-

µÇáïÇÏÝ»ñÇ անարդյունավետության, նրանց ÝÏ³ïÙ³Ùµ 

³Ýï³Ý»ÉÇáõÃÛաÝ կամ դիմակայունության դեպքում, ինչպես նաև 

Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÇ Ñ»ï ½áõ·³ÏóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ` ³½¹»óáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ 

ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí: 

êáõÉý³ÝÇÉ³ÙÇ¹Ý»ñ 

¸³ë³Ï³ñ·áõÙÁ: 

1. è»½áñµïÇí ³½¹»óáõÃÛ³Ý ëáõÉý³ÝÇÉ³ÙÇ¹Ý»ñ` 

 Î³ñ×³ï¨ ³½¹»óáõÃÛ³ն` Streptocide, Sulfazine, Ethazol, 

Urosulfan 

 ºñÏ³ñ³ï¨ ³½¹»óáõÃÛ³ն` Sulfapiridazine, Sulfadimetoxine, 

Sulfamonometoxine 

 Þ³ï »ñÏ³ñ³ï¨ ³½¹»óáõÃÛ³ն` Sulfalen 

 îñÇÙ»ïáåñÇÙÇ Ñ»ï զուգակցí³Í սուլֆանիլամիդներ՝ 

Cotrimoxazole /Bactrim, Biseptol/, Lidaprim, Sulfatone 

2. ²ÕÇÝ»ñÇ Éáõë³ÝóùáõÙ ³½¹áÕ ëáõÉý³ÝÇÉ³ÙÇ¹Ý»ñ՝ 

Phthalazole  
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3. î»Õ³ÛÇÝ ÏÇñ³éÙ³Ý ëáõÉý³ÝÇÉ³ÙÇ¹Ý»ñ՝ Sulfacyl-sodium, 

Silver sulfazine 

ü³ñÙ³Ïá¹ÇÝ³ÙÇÏ³: Սուլֆանիլամիդները բակտերիալ բջջում 

ընկճում են ֆոլաթթվի սինթեզը, որն անհրաժեշտ է ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ 

¨ ÝáõÏÉ»ÇÝ³ÃÃáõÝ»ñÇ ëÇÝÃ»½ի, ինչպես նաև µ³Ïï»ñÇ³Ý»ñÇ ³×ի ¨ 

µ³½Ù³óման համար։ 

Բ³Ïï»ñÇ³Ý»ñի մեծամասնությունը կարող է օգտագործել 

միայն Çñ»Ýó կողմից սինթեզված ýáÉ³ÃÃáõÝ, áñÇ ëÇÝÃ»½Á 

Çñ³Ï³Ý³ÝáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ÷áõÉ»ñáí՝ 

1. ä³ñ³³ÙÇÝáµ»Ý½á³ÃÃáõÝ /ՊԱԲԹ/ 

¹ÇÑÇ¹ñáåï»ñÇ¹ÇÝÇ Ñ»ï ¹ÇÑÇ¹ñáåï»ñá³ï ëÇÝÃ»ï³½Ç 

Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ ³é³ç³óÝáõÙ ¿ ¹ÇÑÇ¹ñáåï»ñոյ³ÃÃáõÝ։ 

2. ¸ÇÑÇ¹ñáåï»ñոյ³ÃÃáõÝ, ·ÉÛáõï³ÙÇÝ³ÃÃíÇ Ñ»ï 

ÙÇ³Ý³Éáí, ³é³ç³óÝáõÙ ¿ դիհիդրոýáÉ³ÃÃáõ: 

3. ԴիհիդրոֆáÉ³ÃÃáõÝ ¹ÇÑÇ¹ñáýáÉ³ïé»¹áõÏï³½Ç 

Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ¨ í»ñ³ÍíáõÙ 

³ÏïÇí Ó¨Ç` ï»ïñ³ÑÇ¹ñáýáÉ³ÃÃíÇ:  

 

 

 

1. ՍáõÉý³ÝÇÉ³ÙÇ¹Ý»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý 

å³ñ³³ÙÇÝáµ»Ý½á³ÃÃíÇ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ³Í³ÝóÛ³É, ուստի 

Դիհիդրոպտերիդին ՊԱԲԹ 

¹ÇÑÇ¹ñáåï»ñá³ï 

ëÇÝÃ»ï³½ 
Սուլֆանիլամիդներ 

ԴÇÑÇ¹ñáåï»ñոյ³ÃÃáõ 

Դիհիդրոֆոլ³ÃÃáõ 

Տրիմետոպրիմ Դիհիդրոֆոլատռեդուկտա

զ 

Տետրահիդրոֆոլ³ÃÃáõ 
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Ùանրէն ýáÉ³ÃÃáõÝ ëÇÝÃ»½»ÉÇë Ï³ñáÕ »Ý áñå»ë ëÇÝÃ»½Ç ÑáõÙù 

å³ñ³³ÙÇÝáµ»Ý½á³ÃÃíÇ ÷áË³ñ»Ý í»ñóÝ»É ëáõÉý³Ýիլամիդը։ 

²ñ¹ÛáõÝùáõÙ գոյանում է ոչ լիարժեք ֆոլաթթու։ 

2. êáõÉý³ÝÇÉ³ÙÇ¹Ý»ñÁ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí 

ÁÝÏ×áõÙ »Ý Ý³¨ ¹ÇÑÇ¹ñáåï»ñá³ïëÇÝÃ»ï³½Á: Նշված երկու 

մեխանիզմների շնորհիվ սուլֆանիլամիդները ցուցաբերում են 

մանրէականգ ազդեցություն։ 

3. ՏñÇÙ»ïáåñÇÙÁ  ÁÝÏ×áõÙ ¿ 

¹ÇÑÇ¹ñáýáÉ³ïé»¹áõÏï³½  ý»ñÙ»ÝïÁ: ²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí 

տրիմետոպրիմի հետ զուգակցված սուլֆանիլամիդների 

³½¹»óáõÃÛ³Ý áÉáñïÁ ß³ï ³í»ÉÇ É³ÛÝ ¿ ¨ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ³ÛÝ 

Ù³Ýñ¿Ý»ñÁ, áñáÝù Çñ»Ýó Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ 

»Ý û·ï³·áñÍ»É Ý³¨ պատրաստի՝ ³ñï³ÍÇÝ ýáÉ³ÃÃáõÝ: ´³óÇ 

³Û¹ ³Ûë ¹»åùáõÙ ¹»Õ³µ³Ý³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ¹³éÝáõÙ ¿ 

Ù³Ýñ¿³ëå³Ý: 

²½¹»óáõÃÛ³Ý áÉáñïÁ É³ÛÝ ¿` 

1. ²Ëï³ÍÇÝ ÏáÏ»ñÁ, ¿Ýï»ñáµ³Ïï»ñÇ³Ý»ñÁ, 

ËáÉ»ñ³ÛÇ, ·³½³ÛÇÝ ·³Ý·ñ»Ý³ÛÇ, ëÇµÇñÛ³Ý ËáóÇ, 

¹Çýï»ñÇ³ÛÇ Ñ³ñáõóÇãÝ»ñ: 

2. Երկարատև ազդողները ակտիվ »Ý Ý³¨ 

ËÉ³ÙÇ¹Ç³Ý»ñÇ, ïáùëáåÉ³½Ù³Ý»ñÇ, Ù³É³ñÇ³ÛÇ 

åÉ³½Ùá¹ÇáõÙÝ»ñÇ նկատմամբ: 

3. îñÇÙ»ïáåñÇÙÇ Ñ»ï ÏáÙµÇÝ³ó³í³Í 

սուլֆանիլամիդները ³ÏïÇí »Ý Ý³¨ åÝ¨ÙáóÇëïÝ»ñÇ, Ñ»ÙáýÇÉÇ 

óáõåÇÏÇ, É»·ÇáÝ»É³Ý»ñÇ ¨ ³ÏïÇÝáÙÇó»ïÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: 

 

è»½áñµïÇí ³½¹»óáõÃÛ³Ý ëáõÉý³ÝÇÉ³ÙÇ¹Ý»ñ 

 ü³ñÙ³ÏáÏÇÝ»ïÇÏ³: Հիմնականում ÏÇñ³éվում են 

Ù³ñëáÕ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñհáí: ´³óÇ ³Û¹ Sulfacyl sodium, Ethazol, 

Sulfalen-ը Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ýß³Ý³Ï»É Ý/», իսկ Ethazol, Sulfalen-ը նաև Ù/Ù: 
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îñÇÙ»ïáåñÇÙÇ Ñ»ï ÏáÙµÇÝ³óí³ÍÝ»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÏÇñ³é»É å»ñ ûë, 

Ù/Ù ¨ Ý/» ×³Ý³å³ñÑÝ»ñáí: 

êáõÉý³ÝÇÉ³ÙÇ¹Ý»ñը լավ են Ý»ñÍÍվáõմ µ³ñ³Ï ³ÕÇÝ»ñÇó, 

ունեն µ³ñÓñ Ï»Ýë³åÇï³Ý»ÉÇáõÃÛուն /70-90%/: Լավ են Ï³åíáõÙ 

³ñÛ³Ý åÉ³½Ù³ÛÇ ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ Ñ»ï /ëïñ»åïáóÇ¹Á ¨ ëáõÉý³óÇÉ 

նատրիում` վատ են կապվում/ և ունեն µ³ñÓñ ËÝ³Ù³ÏóáõÃÛ³Ùµ 

նրանց հանդեպ, ուստի սպիտակուցներից կարող են ¹áõñë ÙÕ»É ³ÛÉ 

¹»Õեր` ³ñÛ³Ý åÉ³½Ù³ÛáõÙ µ³ñÓñ³óÝ»Éáí í»ñçÇÝÝ»ñÇë ³½³ï 

ã³÷³µ³ÅÇÝÁ: Ð³ïÏ³å»ë »ñÏ³ñ³ï¨ ¨ ß³ï »ñÏ³ñ³ï¨ ³½¹ող 

ëáõÉý³ÝÇÉ³ÙÇ¹Ý»ñÁ É³í »Ý Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ Ãáù»ñ, ³¹»ÝáÇ¹Ý»ñ, 

ÝßÇÏÝ»ñ, ÙÇçÇÝ ¨ Ý»ñùÇÝ ³Ï³Ýç, Ãáù³Ù½³ÛÇÝ, ëÇÝáíÇ³É ¨ 

³ëóÇï³ÛÇÝ Ñ»ÕáõÏÝ»ñ: Þ³ï É³í »Ý Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ Ý³¨ 

ÁÝÏ»ñù³ÛÇÝ å³ïÝ»ßáí ¨ Ù³Ûñ³Ï³Ý Ï³Ã: Լավ են ներթափանցում 

³ñÛáõÝ-áõÕ»Õ³ÛÇÝ å³ïÝ»ßáí․ ³Ù»Ý³É³íը՝ ëáõÉý³åÇñÇ¹³½ÇÝÁ, 

³Ù»Ý³í³ïÁ` ëáõÉý³¹ÇÙ»ïáùëÇÝÁ: Â³ñ³Ë³ÛÇÝ ¨ Ù»éáõÏ³óí³Í 

ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñáõÙ ëáõÉý³ÝÇÉ³ÙÇ¹Ý»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ 

էականորեն նվազում ¿, ù³ÝÇ áñ ³Ûë ûç³ËÝ»ñÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý Ù»Í 

ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ å³ñ³³ÙÇÝáµ»Ý½á³ÃÃáõ: 

Î³ñ×³ï¨ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ¹»ղերը ëï³Ùáùë-³ÕÇù³ÛÇÝ 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ¿åÇÃ»ÉáõÙ, ÉÛ³ñ¹áõÙ ¨ »ñÇÏ³ÙÝ»ñáõմ »ÝÃ³ñÏíáõÙ »Ý 

³ó»ïÇÉ³óÙ³Ý /բացի Ethazol, Urosulfan/: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³ÝáõÙ »Ý 

Ù»ï³µáÉÇïÝ»ñ, áñáÝù ÃÃí³ÛÇÝ ÙÇç³í³ÛñáõÙ Ï³ñáÕ »Ý µÛáõñ»Õ³Ý³É 

¨ ³é³ç³óÝ»É Ýëïí³ÍùÝ»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ·ñ·é»É  ³ÕÇÝ»ñÇ 

ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÁ ¨ íÝ³ë»É »ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ ËáÕáí³ÏÇÏÝ»ñÁ: ²Ûë 

ÏáÕÙÝ³ÏÇ էֆեկտÇ Ù»ÕÙ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ նշված ¹»Õ»ñÁ å»ïù ¿ 

ընդուն»É ÑÇÙÝ³ÛÇÝ Ñ»ÕáõÏÝ»ñáí /Ñ³Ýù³ÛÇÝ çáõñ/: 

ºñÏ³ñ³ï¨ ¨ ß³ï »ñÏ³ñ³ï¨ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ¹»Õ»ñÁ ÉÛ³ñ¹áõÙ 

»ÝÃ³ñÏíáõÙ »Ý ·ÉÛáõÏáõñáÝÇ¹³óÙ³Ý: Զµ³Õ»óÝ»Éáí ÉÛ³ñ¹Ç 

·ÉÛáõÏáõñáÝÇ½³óÝáÕ ý»ñÙ»ÝïÝ»ñÁ՝ Ï³ñáÕ »Ý Ë³Ý·³ñ»É ¨ 
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Ýí³½»óÝ»É ³ÛÉ ¹»Õ»ñÇ ¨ ÁÝ¹»ñ³ÍÇÝ ÝÛáõÃ»ñÇ /ûñ` µÇÉÇéáõµÇÝÇ/ 

·ÉÛáõÏáõñáÝ³óáõÙÁ:  

Î³ñ×³ï¨ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ëáõÉý³ÝÇÉ³ÙÇ¹Ý»ñÇ ³ñï³½³ïáõÙÁ 

Çñ³Ï³Ý³ÝáõÙ ¿ ³Ý÷á÷áË /Ethazol, Urosulfan/ Ï³Ù ³ó»ïÇÉ³óí³Í 

վիճակում՝ ÏÍÇÏ³ÛÇÝ քամազատÙ³մբ: ÎÇñ³éíáõÙ »Ý ûñ»Ï³Ý 3-6 

³Ý·³Ù: 

ºñÏ³ñ³ï¨ ¨ ß³ï »ñÏ³ñ³ï¨ ³½¹»óáõÃÛ³Ý 

ëáõÉý³ÝÇÉ³ÙÇ¹Ý»ñÁ »ñÇÏ³ÙÝ»ñáõÙ գրեթե ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ñ»ï »Ý 

Ý»ñÍÍíáõÙ, ³Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí »ñÏ³ñ »Ý ÙÝáõÙ ³ñÛ³Ý åÉ³½Ù³ÛáõÙ: 

²ñÛ³Ý åÉ³½Ù³ÛÇó Ýñ³Ýó ÏÇë³³ñï³½³ïÙ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ Ï³½ÙáõÙ 

¿ 36-48 Å³Ù: ²ñï³½³ïíáõÙ »Ý ³Ý÷á÷áË Ï³Ù ÷á÷áËí³Í 

íÇ×³ÏáõÙ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÉÛ³ñ¹Ç ÙÇçáóáí: ÀÝ¹ áñáõÙ ëáõÉý³É»ÝÁ, 

ëáõÉý³åÇñÇ¹³½ÇÝÁ ¨ ëáõÉý³¹ÇÙ»ïáùëÇÝÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ µ³ñÓñ 

ËïáõÃÛáõÝáí »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï Ï³ñáÕ »Ý ÙÝ³É É»Õáõ Ù»ç` ³ÏïÇí 

íÇ×³ÏáõÙ: ÎÇñ³éíáõÙ »Ý ûñ»Ï³Ý  1-2 ³Ý·³Ù: Ավելին, ëáõÉý³É»ÝÇ 

Ù³Ýñ¿³Ï³Ý· ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý å³Ñå³Ýí»É ³ñÛ³Ý 

åÉ³½Ù³ÛáõÙ ÙÇÝã¨ Ù»Ï ß³µ³Ã: 

ÎÇñ³éÙ³Ý óáõóáõÙÝ»ñÁ 

1. Օտիտ և շÝãáõÕÇÝ»ñÇ ÇÝý»ÏցիաÝ»ñ` ý³ñÇÝ·Çï, 

³Ý·ÇÝ³, µñáÝËÇï, µñáÝËá¿Ïï³ïÇÏ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ,  

2. È»ÕáõÕÇÝ»ñÇ ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñ, ընտրության դեղեր են 

ëáõÉý³É»ÝÁ, ëáõÉý³åÇñÇ¹³½ÇÝÁ, ëáõÉý³¹ÇÙ»ïáùëÇÝÁ: 

3. ØÇ½áõÕÇÝ»ñÇ ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñ, ÁÝïñáõÃÛ³Ý ¹»Õ է 

áõñáëáõÉý³ÝÁ, ù³ÝÇ áñ Ù»½áõÙ ³Ý÷á÷áË íÇ×³ÏáõÙ ëï»ÕÍáõÙ 

¿ µ³ñÓñ ËïáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ցáõóí³Í »Ý Ý³¨ »ñÏ³ñ³ï¨ ¨ 

·»ñ»ñÏ³ñ³ï¨ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ëáõÉý³ÝÇÉ³ÙÇ¹Ý»ñÁ: 

4. ÊÉ³ÙÇ¹Çá½, ÙÇÏáåÉ³½Ùá½, ÝáÏ³ñ¹Ç³Ý»ñáí ¨ 

Ù³É³ñÇ³ÛÇ åÉ³½Ùá¹ÇáõÙÝ»ñáí Ñ³ñáõóí³Í ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñ, 

³é³çÇÝ ÁÝïñáõÃÛ³Ý դեղ»ñ »Ý ëáõÉý³åÇñÇ¹³½ÇÝÁ, 
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ëáõÉý³ÙáÝáÙ»ïáùëÇÝÁ ¨ ïñÇÙ»ïáåñÇÙÇ Ñ»ï ÏáÙµÇÝ³óí³Í 

¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÁ: 

5. Ø»ÝÇÝ·áÏáÏ³ÛÇÝ Ù»ÝÇÝ·Çï, ³é³çÇÝ ÁÝïñáõÃÛ³Ý 

¹»Õ ¿ ëáõÉý³åÇñÇ¹³½ÇÝÁ: 

 

 

Տրիմետոպրիմի հետ զուգակցված դեղեր՝ 

1. դÇ½»Ýï»ñÇ³, հատկապես հակաբիոտիների 

նկատմամբ դիմակայուն, 

2. պÝ¨ÙáóÇëï³ÛÇÝ Ãáù³µáñµ, 

3. ուñáë»åëÇë, ëáõñ åÇ»ÉáÝ»ýñÇï: 

 

ÎáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:  

1. ²É»ñ·ÇÏ é»³ÏóÇ³Ý»ñ, »ÕÝç³ó³Ý, Ù³ßÏÇ 

ýáïáë»ÝëÇµÇÉÇ½³óÇ³: 

2. Ü»ýñáïáùëÇÏ ³½¹»óáõÃÛáõÝ՝ Ï³ñ×³ï¨ 

³½¹»óáõÃÛ³Ý ëáõÉý³ÝÇÉ³ÙÇ¹Ý»ñ /բացի Ethazol, Urosulfan/: 

3. Ø»ÃÑ»Ùá·ÉáµÇÝ»ÙÇ³: Բնորոշ է ÙÇÝã¨ Ù»Ï 

ï³ñ»Ï³Ý »ñ»Ë³Ý»ñÇն, ù³ÝÇ áñ Ýñ³Ýó Ùáï ³éÏ³ ¿ ý»ï³É 

Ñ»Ùá·ÉáµÇÝ ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ ý»ñÙ»ÝïÝ»ñի ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ 

ó³Íñ ¿ /Ù»ÃÑ»Ùá·ÉáµÇÝé»¹áõÏï³½, ·ÉÛáõï³ÃÇáÝé»¹áõÏï³½/: 

4. â³÷³Ñ³ë ³ÝÓ³Ýó Ùáï Ù»ÃÑáÙá·ÉáµÇÝ»ÙÇ³ ¨ 

Ñ»ÙáÉÇïÇÏ ë³Ï³í³ÛñáõÝáõÃÛáõÝ, áñå»ë Ç¹ÇáëÇÝÏñ³ïÇÏ 

é»³ÏóÇ³՝ ·ÉÛáõÏá½-6-ýáëý³ï դեհիդրոգենազÇ Å³é³Ý·³Ï³Ý 

³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛան պատճառով: 

5. ¶»ñµÇÉÇéáõµÇÝ»ÙÇ³։ Վ³Õ Ù³ÝÏ³Ï³Ý Ñ³ë³ÏáõÙ 

Ï³ñáÕ ¿ µերել µÇÉÇéáõµÇÝ³ÛÇÝ ¿Ýó»ý³Éáå³ÃÇ³Ûի 

զարգացման: 
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6. §Î³ñÙÇñ ·³ÛÉ³ËïÇ¦ համախտանիշ, áñå»ë Ç¹Çá-

ëÇÝÏñ³ïÇÏ é»³ÏóÇ³՝ ³ó»ïÇÉïñ³Ýëý»ñ³½Ç Å³é³Ý·³Ï³Ý 

³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛան պատճառով։ 

7. Ü¨ñÇïÝ»ñ։ 

8. ՏñÇÙ»ïáåñÇÙÇ Ñ»ï զուգակցí³Í ¹»Õերին՝  

 üáÉ³ÃÃíÇ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý նß³ÝÝ»ñ` 

 Ý»Ûïñá-, É»ÛÏá-, ÃñáÙµáóÇïáå»ÝÇ³Ý»ñ, Ù»·³-

ÉáµÉ³ëï³ÛÇÝ ë³Ï³í³ñÛáõÝáõÃÛáõÝ, 

 ÑÇåáïñáýÇ³, 

 ëå»ñÙ³ïá·»Ý»½Ç Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ: 

 î»ñ³ïá·»Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ: 

êáõÉý³ÝÇÉ³ÙÇ¹Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ 

¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ µ³í³Ï³ÝÇÝ ³ñ³·:  

¸ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÝ »Ý` 

1. ÙÇÏñáûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó 

å³ñ³³ÙÇÝáµ»Ý½á³ÃÃíÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ËÃ³ÝáõÙ, 

2. ¹ÇÑÇ¹ñáýáÉ³ïé»¹áõÏï³½Ç ½·³ÛáõÝáõÃÛ³Ý 

Ýí³½»óáõÙ ëáõÉý³ÝÇÉ³ÙÇ¹Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, 

3. ýáÉ³ÃÃíÇ յուրացման ³ÛÉ ³Éï»ñÝ³ïÇí áõÕáõ 

Ó»éùµ»ñáõÙ: 

 

²ÕÇÝ»ñÇ Éáõë³ÝóùáõÙ ³½¹áÕ ëáõÉý³ÝÇÉ³ÙÇ¹Ý»ñ 

ÐÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ýï³É³½áÉÁ, áñը ³ÝÝß³Ý /5%/ է 

Ý»ñÍÍíáõÙ ³Õ»ëï³Ùáùë³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó և ³ÕÇÝ»ñÇ Éáõë³ÝóùáõÙ 

ëï»ÕÍáõÙ է µ³ñÓñ ËïáõÃÛáõÝ: Ð³Ï³Ùանրէ³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ 

ëÏëíáõÙ ¿ ½³ñ·³Ý³É ýï³É³ÃÃíÇ ³Ýç³ïáõÙÇó /N4-Çó/ ¨ 

³ÙÇÝ³ËÙµÇ Ó»ñµ³½³ïáõÙÇó Ñ»ïá: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ ·áñÍáõÙ ¿ 

Ó»ñµ³½³ïíáÕ ÝáñëáõÉý³½áÉÁ: üï³É³½áÉÁ ÏÇñ³éվáõÙ է 

Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ  4-6 Å³ÙÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù։ 



254 

 

ÎÇñ³éÙ³Ý óáõóáõÙÝ»ñÁ: üï³É³½áÉÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ³ÕÇù³ÛÇÝ 

ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñÇ դեպքում` µ³Ïï»ñÇ³É ¹Ç½»Ýï»ñÇ³, ¿Ýï»ñáÏáÉÇï, 

ÏáÉÇï, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ»ïíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ³ÕÇù³ÛÇÝ ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñÇ 

Ï³ÝËÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí: Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ Ù³Ýñ¿Ý»ñÁ 

ï»Õ³Ï³Ûí³Í »Ý áã ÙÇ³ÛÝ ³ÕÇÝ»ñÇ Éáõë³ÝóùáõÙ, ³ÛÉ Ý³¨ ³ÕÇÝ»ñÇ  

å³ïáõÙ, ýï³É³½áÉÁ ³í»ÉÇ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ ½áõ·³Ïó»É 

ռեզորբտիվ ազդեցության ëáõÉý³ÝÇÉ³ÙÇ¹Ý»ñÇ Ñ»ï /¿Ã³½áÉ, 

ëáõÉý³¹ÇÙ»½ÇÝ/: Ð³×³Ë³ÏÇ ýï³É³½áÉÁ ½áõ·áñ¹áõÙ »Ý Ý³¨ 

ï»ïñ³óÇÏÉÇÝ³ÛÇÝ ß³ñùÇ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÇ Ñ»ï:  

ÎáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: üï³É³½áÉÁ օժտված է լայն 

թերապևտիկ ինդեքսով: ²ÕÇù³ÛÇÝ óáõåÇÏÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 

Ù³Ýñ¿³Ï³Ý· ³½¹»óáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí Ï³ñáÕ ¿ Ë³Ëïí»É նրանց 

ÏáÕÙÇց B ËÙµÇ íÇï³ÙÇÝÝ»ñÇ ëÇÝÃ»½Á՝ íÇï³ÙÇÝ³ÛÇÝ 

³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛաÝ զարգացմամբ: Ուստի ýï³É³½áÉÁ աé³í»É 

Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ Ýß³Ý³Ï»É B ËÙµÇ íÇï³ÙÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï: 

²ÕÇù³ÛÇÝ ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñÇ µáõÅÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éվող ³Ûë 

ËÙµÇÝ å³ïÏ³ÝáÕ ³ÛÉ դեղեր »Ý ëáõÉ·ÇÝÁ, ýï³½ÇÝÁ: 

 

î»Õ³ÛÇÝ ÏÇñ³éÙ³Ý ëáõÉý³ÝÇÉ³ÙÇ¹Ý»ñ 

Սուլֆացիլ նատրիում։ Հիմնականում ÏÇñ³éíáõÙ է ³ãùÇ 

ÇÝý»ÏóÇáÝ µÝáõÛÃÇ ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÇ µáõÅÙ³Ý ¨ Ï³ÝËÙ³Ý 

Ýå³ï³Ïáí /Ýáñ³ÍÇÝÝ»ñÇ ¨ ã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ³ãùի ·áÝáñ»³, 

ÏáÝÛáõÏïÇíÇïÝ»ñ, µÉ»ý³ñÇïÝ»ñ, »Õç»ñ³Ã³Õ³ÝÃÇ Ëáó»ñ ¨ ³ÛÉÝ/: 

²Ûë պարագայում ëáõÉý³óÇÉ-Ý³ïñÇáõÙÇ çñ³ÛÇÝ ÉáõÍáõÛÃÁ օÅïí³Í ¿ 

µ³í³ñ³ñ արդյունավետáõÃÛ³Ùµ ¨ ãáõÝÇ տեղային ·ñ·éÇã 

³½¹»óáõÃÛáõÝ: 

ԿÇñ³éíáõÙ է Ý³¨ Ù³ßÏÇ  և փափուկ հյուսվածքների 

թարախային բնույթի ախտահարումների ժամանակ: Այս դեպքում 

դեղի ÏÇñ³éáõÙը պետք է իրականացվի ÙÇ³ÛÝ í»ñùի Ý³Ë³å»ë 

Éí³Ý³Éáõó ¨ ³é³çÝ³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÙÇó Ñ»ïá: 



255 

 

êáõÉý³½ÇÝÇ ³ñÍ³ÃÇ ³Õ /ëáõÉý³ñ·ÇÝ/ Çñ ÙáÉ»ÏáõÉáõÙ 

å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ³ñÍ³ÃÇ ³ïáÙ: Գերազանցապես ÏÇñ³éíáõÙ ¿ 

³Ûñí³Íù³ÛÇÝ í»ñù»ñÇ µáõÅÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Սուլֆարգինից 

Ó»ñµ³½³ïíáÕ ³ñÍ³ÃÁ, ցուցաբերելով ուղղակի մանրէասպան 

ազդեցություն, áõÅ»Õ³óÝáõÙ ¿ ëáõÉý³½ÇÝÇ Ñ³Ï³µ³Ïï»ñÇ³É 

³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ¨ Ýå³ëïáõÙ ¿ í»ñùերÇ վաղ ³å³ùÇÝÙ³ÝÁ: 

Թեմային առնչվող թեստերի նմուշներ 

Սուլֆադիմեզինի ազդեցության մեխանիզմն է՝ 

ա) Ցիտոպլազմատիկ թաղանթի թափանցելիության մեծացում 

բ) Բջջապատի սինթեզի երրորդ փուլի ընկճում 

գ) ԴՆԹ-հիրազի ընկճում 

դ) մրցակցում է պարաամինաբենզոյաթթվի հետ 

ե) Դիհիդրոֆոլատռեդուկտազ ֆերմենտի ընկճում 

 

Սուլֆանիլամիդների կողմնակի էֆեկտներն են՝ 

1. Նեֆրոտոքսիկ ազդեցություն 

2. Մեթհեմոգլոբինեմիա 

3. Օտոտոքսիկ ազդեցություն 

4. քնկոտություն 

5. Տերատոգեն ազդեցություն 

ա) 3,4,5   բ) 2,3,4  գ)1,3,4   դ) 1,2,5 

 

Ռեզորբտիվ ազդեցության և շատ երկար ազդող 

սուլֆանիլամիդների շարքն է՝ 

ա) Sulfadimetoxine, Ethazole 

բ) Sulfamonometoxine, Phthalazole 

գ) Cotrimoxazole, Sulfadimezin 

դ) Sulfalen, Sulfadoxine  
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Հիմնական դեղորայքի ցանկը 

 

Sufacylum-natrium -5մլ 30%–ոց լուծույթը ամպուլաներում և 

սրվակներում մ/մ ներարկման համար, 1,5մլ 20%–ոց և 30%-ոց 

լուծույթի աչքի կաթիլներ 

Urosulfanum-դեղահատեր 0,5 

Sulfadimezinum-դեղահատեր 0,5 

Bactrimum-կոմբինացված դեղահատեր, որոնք պարունակում 

են 400մգ սուլֆամետոքսազոլ և 80մգ տրիմետոպրիմ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

øíÇÝáÉáÝÝ»ñ 
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Քվիոնոլոնները նույնպես հադիսանում են սինթետիկ 

հակամանրէային դեղեր։ Ընկճում են մանրէների ԴՆԹ-հիրազ 

ֆերմենտի II, որոշները նաև IV տոպոիզոմերազները և խախտում 

ՌՆԹ-ի ռեպլիկացիան։ Ցուցաբերում են մանրէասպան 

ազդեցություն։ 

Ելնելով քվինոլոնների ազդեցության ոլորտից, երկրորդային 

դիմակայունության զարգացման արագությունից, ֆարմակոկինետիկ 

ցուցանիշներից, կողմնակի ազդեցություններից և կիրառման 

ցուցումներից, տարբերում են չորս  սերնդի քվինոլոններ (ըստ 

Qvintilliani R.)՝  

1. Առաջին սերունդ՝ ֆտոր չպարունակող 

քվինոլոններ-Nalidixic acid (Negram), Pipemidic acid (Palin), 

Oxolinic acid (Gramurin), 

2. Երկրորդ սերունդ “Գրամ-բացասական 

Ֆտորքվինոլոններ” – Ciprofloxacin, Оfloxacin, Norfloxacin, 

Pefloxacin, Lomefloxacin 

3. Երրորդ սերունդ “ռեսպիրատոր 

Ֆտորքվինոլոններ”–Levofloxacin, Sparfloxacin, Tosufloxacin 

4. Չորրորդ սերունդ 

“ռեսպիրատոր+հակաանաէրոբ ֆտորքվինոլոններ” – 

Moxifloxacin,  Gatifloxacin (Zymar):                                               

 

 

Առաջին ë»ñÝ¹Ç ùíÇÝáÉáÝÝ»ñ 

Այս ë»ñÝ¹Ç ùíÇÝáÉáÝÝ»ñ »Ý å³ïÏ³ÝáõÙ Ý³ÉÇ¹Çùë³ÃÃáõÝ, 

ûùëáÉÇÝ³ÃÃáõÝ, åÇå»ÙÇ¹Ç³ÃÃáõÝ ¨ ³ÛÉÝ: 

ü³ñÙ³Ïá¹ÇÝ³ÙÇÏ³: ԸÝÏ×áõÙ »Ý ÙանրէÝ»ñÇ ¸ÜÂ-հÇñ³½ 

ֆերմենտÁ, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ë³÷³ÝíáõÙ ¿ ¸ÜÂ-Ç ëÇÝÃ»½Á: 
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¸»Õ³µ³Ý³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ù³Ýñ¿³ëå³Ý ¿: 

²½¹»óáõÃÛ³Ý áÉáñïÁ նեղ է, ³ÏïÇí »Ý գերազանցապես ¶ñ³Ù-

µ³ó³ë³Ï³Ý ÙÇÏñáûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ՝ 

¿Ýï»ñáµ³Ïï»ñÇ³Ý»ñ /¿ß»ñÇËÇ³Ý»ñ, ßÇ·»É³Ý»ñ, ë³ÉÙáÝ»É³Ý»ñ, 

ÏÉ»µëÇ»É³Ý»ñ/:  

ü³ñÙ³ÏáÏÇÝ»ïÇÏ³։ Գերազանցապես կÇñ³éíáõÙ »Ý 

Ù³ñëáÕ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí: ²Õ»ëï³Ùáùë³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó É³í 

»Ý Ý»ñÍÍíáõÙ: Այս ë»ñÝ¹Ç ùíÇÝáÉáÝÝ»ñÁ Ý³Ë³¹»Õ»ñ են ¨ ÉÛ³¹áõÙ 

ÙÇ³ÛÝ Ýñ³Ýó ÑÇ¹ñáùëÇÉ³óáõÙÇó Ñ»ïá ·áÛ³ÝáõÙ ¿ ³ÏïÇí Ó¨Á /ûñ, 

Ý³ÉÇ¹Çùë³ÃÃáւ-ÑÇ¹ñáùëÇÝ³ÉÇ¹Çùë³ÃÃáõ/: ²ÏïÇí Ù»ï³µáÉÇïÝ»ñÁ 

í³ï »Ý Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ ï³ñµ»ñ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñ ¨ Ñ»ÕáõÏ 

ÙÇç³í³ÛñÝ»ñ: ՀÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ աñï³½³ïíáõÙ »Ý »ñÇÏ³ÙÝ»ñի 

ÙÇçáóáí: Üß³Ý³ÏíáõÙ »Ý ûñ»Ï³Ý 4 ³Ý·³Ù:  

ÎÇñ³éÙ³Ý óáõóáõÙÝ»ñÁ: Հիմնականում ÏÇñ³éíáõÙ »Ý 

ÙÇ½áõÕÇÝ»ñÇ ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñÇ µáõÅÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²Ûë ¹»åùáõÙ Ù»½Á 

ó³ÝÏ³ÉÇ ¿ ÃÃí»óÝ»É: Ü³ÉÇ¹Çùë³ÃÃáõÝ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ Ý³¨ 

³ÙåÇóÇÉÇÝÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ï³ÛáõÝ ßÇ·»É³Ý»ñáí Ñ³ñáõóí³Í 

¿Ýï»ñÇïÝ»ñÇ µáõÅÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: 

ÎáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:  

1. ³É»ñ·ÇÏ é»³ÏóÇ³Ý»ñ /ó³Ý, »ÕÝç³ó³Ý/, 

ýáïá¹»ñÙ³ïá½Ý»ñ,  

2. ³ÝùÝáõÃÛáõÝ,  

3. Ï³ñ×³ï¨ ¨ ³ÝóáÕÇÏ µÝáõÛÃի ï»ëáÕական 

Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ /ï»ëáÕáõÃÛ³Ý ëñáõÃÛ³Ý Çç»óáõÙ, 

Éáõë³í³ËáõÃÛáõÝ/  

4. Ñ»å³ïáïùëÇÏáõÃÛáõÝ: 

ºñÏñáñ¹³ÛÇÝ ¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ß³ï ³ñ³·: 

Մեխանիզմներն են մանրէի կողմից ùíÇÝáÉáÝÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ýí³½ 

½·³ÛáõÝ ¸ÜÂ-հÇñ³½ի ձեռքբերում և ùíÇÝáÉáÝÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ մանրէÇ 

Ã³÷³Ýó»ÉÇáõÃÛ³Ý Ýí³½»óáõÙÁ: 
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ՖïáñùíÇÝáÉáÝÝ»ñ 

Համաձայն ֆտորի ատոմների քանակության տարբերում են 

մոնոֆտորքվինոլոններ, երկֆտորքվինոլոններ, եռֆտորքվինոլոններ: 

ü³ñÙ³Ïá¹ÇÝ³ÙÇÏ³: üïáñùíÇÝáÉáÝÝ»ñÁ áõÝ»Ý Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ 

³½¹»óáõÃÛ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½Ù: ÀÝÏ×áõÙ »Ý ¸ÜÂ-հÇñ³½Á /»ñÏñáñ¹ ïÇåÇ 

ïáåáÇ½áÙ»ñ³½Á/: ²Ûë ý»ñÙ»ÝïÁ ³å³ÑáíáõÙ ¿` 

 ¸ÜÂ-Ç ÙáÉ»ÏáõÉÇ å³ïéáõÙ` ³½³ï 

í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áÛ³óáõÙամբ, 

 ¸ÜÂ-Ç ßÕÃ³Ý»ñÇ ³å³áÉáñáõÙ, áñÁ 

Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ÇÝýáñÙ³óÇ³ÛÇ Ï³ñ¹Ù³Ý Ñ³Ù³ñ, 

 ¸ÜÂ-Ç å³ïéí³Í í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñáõÙ ¨ 

ùñáÙáëáÙáõÙ Ýñ³ í»ñçÝ³Ï³Ý ï»Õ³¹ñáõÙ: 

 

´³óÇ í»ñáÑÇßÛ³É Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇó, áñáß ýïáñùíÇÝáÉáÝÝ»ñ 

/ûýÉáùë³óÇÝ, óÇåñáýÉáùë³óÇÝ, ÉáÙ»ýÉáùë³óÇÝ/ Ï³ñáÕ »Ý å³ß³ñ»É 

Ý³¨ ãáññáñ¹  ïáåáÇ½áÙ»ñ³½Ç ֆունկցիան, որն ³å³ÑáíáõÙ  ¿` 

ԴՆԹ-ի ռեպիլիկացիա 

Ելքային ԴՆԹ 

ԴՆԹ-պոլիմերազ 

Հելիկազ 

ԴՆԹ-ի դուստր 

մոլեկուլ 

ԴՆԹ-ի 

դուստր 

մոլեկուլ 
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 SOS Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ ëÇÝÃ»½Á, áñáÝù 

մանրէներին å³ßïå³ÝáõÙ »Ý ³ñï³ùÇÝ ÙÇç³í³ÛñÇ íÝ³ëáÕ 

·áñÍáÝÝ»ñÇց, 

 óáõåÇÏ³íáñ µ³Ïï»ñÇ³Ý»ñÇ ýÇÉ³Ù»Ýï³ÛÇÝ 

Ó¨»ñÇ ·áÛ³óáõÙÁ, áñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ýñ³Ýó µ³½Ù³óÙ³Ý 

Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ·áñÍáÝ: 

¸»Õ³µ³Ý³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ù³Ýñ¿³ëå³Ý ¿: Ð³ïÏ³å»ë 

³ÏïÇí »Ý ³ñ³· µ³½Ù³óáÕ մանրէÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùբ: ´³óÇ ³Û¹ 

ÁÝÏ×áõÙ »Ý ÙանրէÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ¿Ï½áïáùëÇÝÝ»ñÇ Ù³Ï³ÍáõÙÁ, ³Û¹ ÇëÏ 

å³ï×³éáվ Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ óáõó³µ»ñáõÙ »Ý ³ñï³Ñ³Ûïí³Í 

Ñ»ïÑ³Ï³µÇáïÇÏ³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝ /5-11Å³Ù/: 
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²½¹»óáõÃÛ³Ý áÉáñïÁ: üïáñùíÇÝáÉáÝÝ»ñÁ ûÅïí³Í »Ý 

áõÉïñ³É³ÛÝ ³½¹»óáõÃÛ³Ý áÉáñïáí: üïáñùíÇÝáÉáÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 

ï³ñµ»ñ ÙÇÏñáûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ 

ëïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ: 

 

Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ ëå³ñýÉáùë³óÇÝÁ Çñ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ ³é³í»É 

³ÏïÇí ¿ ¶ñ³Ù-¹ñ³Ï³Ý ÏáÏ»ñÇ, ùÉ³ÙÇ¹Ç³Ý»ñÇ, ïáõµ»ñÏáõÉÛá½Ç ¨ 

µáñÇ հարուցիչÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ:  

ü³ñÙ³ÏáÏÇÝ»ïÇÏ³: Ֆտորքվինոլոնները կարող են կիրառվել 

մարսողական և տեղային /աչքի, ականջի, քթի կաթիլներ, քսուկներ/ 

üïáñùíÇÝáÉáÝÝ»ñÇ 

ÝÏ³ïÙ³Ùµ µ³ñÓñ 

³ëïÇ×³ÝÇ ½·³Ûáõ-

ÝáõÃÛáõÝ óáõó³µ»ñáÕ 

ÙանրէÝ»ñ 

üïáñùíÇÝáÉáÝÝ»ñÇ 

ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÙÇçÇÝ 

³ëïÇ×³ÝÇ ½·³Ûáõ-

ÝáõÃÛáõÝ óáõó³µ»ñáÕ 

ÙանրէÝ»ñ 

üïáñùíÇÝáÉáÝÝ»ñÇ 

ÝÏ³ïÙ³Ùµ ó³Íñ 

³ëïÇ×³ÝÇ ½·³Ûáõ-

ÝáõÃÛáõÝ óáõó³µ»ñáÕ 

ÙանրէÝ»ñ 

E.coli 

K. pmeumoniae 

Enterobacter 

Salmnella typhi 

³ÛÉ ë³ÉÙáÝ»É³Ý»ñ 

Shigella 

Proteus 

Neisseria gonorrhea 

N. meningitis 

H. influenza 

Yersinia enterocolitica 

Vibrio cholerae 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Staph. Aureus 

 /Ý»ñ³éÛ³É MRSA/ 

Staph. Epidermidis 

Legionella, Brucella 

Listeria 

Mycobact. tuberculosis 

Strep. Pyogenes 

Strp. Faecalis 

Strep. Pneumonia 

Mycoplasma, 

Chlamydia 

Mycobact. Kansasi 

Mycobact. avium 
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ճանապարհներով։ ´³óÇ ëå³ñýÉáùë³óÇÝÇó ·ñ»Ã» µáÉáñ 

ýïáñùíÇÝáÉáÝÝ»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÏÇñ³é»É Ý/»: Այս դեպքում ÑÝ³ñ³íáñ ¿ 

Ýñ³Ýó ÉáõÍáõÛÃÝ»ñÇ ýáïá¹»ëïñáõÏóÇ³, ³Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí å»ïù ¿ 

å³ïñ³ëïí»Ý ex tempore ¨ Ý»ñ³ñÏÙ³Ý å³ßïå³Ýվ»ն ÉáõÛëÇó:  

Մարսողական ճանապարհով կիրառման դեպքում կ»Ýë³-

åÇï³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ µ³ñÓñ ¿՝ 60-100%: ýïáñùíÇÝáÉáÝÝ»ñÇ Ñ³բ»ñÁ չÇ 

Ï³ñ»ÉÇ Í³Ù»É, ËÙ»É Ï³Ãáí Ï³Ù Ûá·áõñïáí, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÁÝ¹áõÝ»É 

³Ýï³óÇ¹Ý»ñ, ëáõÏñ³Éý³ïÇ ¨ »ñÏ³ÃÇ ¹»Õ»ñ, ù³ÝÇ áñ ³Ûë 

¹»åù»ñáõÙ Ýñ³Ýó Ï»Ýë³åÇï³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ½·³ÉÇáñ»Ý Ýí³½áõÙ ¿: 

Մինչև 40% Ï³åíáõÙ Ý ³ñÛ³Ý åÉ³½Ù³ÛÇ ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ 

Ñ»ï: Þ³ï É³í »Ý Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ ï³ñµ»ñ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñ ¨ Ñ»ÕáõÏ 

ÙÇç³í³ÛñÝ»ñ, µçÇçÝ»ñ, ÁÝÏ»ñù³ÛÇÝ å³ïÝ»ß ¨ Ù³Ûñ³Ï³Ý Ï³Ã: 

´³í³ñ³ñ µáõÅÇã ¹»Õ³ã³÷»ñáí ³ñÛáõÝ-áõÕ»Õ³ÛÇÝ å³ïÝ»ßáí 

Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ »Ý ûýÉáùë³óÇÝÁ, óÇåñáýÉáùë³óÇÝÁ, å»ýÉáùë³óÇÝÁ: 

üïáñùíÇÝáÉáÝÝ»ñÇ ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý Í³í³ÉÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 90-300É, ³Û¹ 

ÇëÏ å³ï×³éáí ÏáãíáõÙ »Ý §Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ¦ ùíÇÝáÉáÝÝ»ñ: 

Î»Ýë³Ó¨³÷áËáõÙÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Çñ³Ï³Ý³ÝáõÙ ¿ ÉÛ³ñ¹áõÙ, ÇëÏ 

³ñï³½³ïáõÙÁ` É»Õáõ ¨ Ù»½Ç ÙÇçáóáí: ´³ó³éáõÃÛáõÝ »Ý Ï³½ÙáõÙ 

ûýÉáùë³óÇÝÁ ¨ ÉáÙ»ýÉáùë³óÇÝÁ, áñáÝù ·»ñ³½³Ýó³å»ë 

³ñï³½³ïíáõÙ »Ý Ù»½Ç ÙÇçáóáí` ³Ý÷á÷áË íÇ×³ÏáõÙ: ԿÇñ³éíáõÙ 

»Ý ûñ»Ï³Ý 1-2 ³Ý·³Ù: 

ÎÇñ³éÙ³Ý óáõóáõÙÝ»ñÁ: üïáñùíÇÝáÉáÝÝ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý 

խորը å³Ñ»ëï³ÛÇÝ Ñ³Ï³Ù³Ýñ¿³ÛÇÝ դեղ»ñ և ÏÇñ³éíáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ 

³ÛÝ ¹»åùáõÙ »ñµ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÁ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ã»Ý: 

üïáñùíÇÝáÉáÝÝ»ñÁ ³é³çÇÝ ÁÝïñáõÃÛ³Ý դեղեր են` 

1. µ³½Ù³¹»Õáñ³Ûù³Ï³ÛáõÝ մանրէներáí Ñ³ñáõóí³Í 

µ³ñ¹³ó³Í Í³Ýñ Ã³ñ³Ë³ÛÇÝ, íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý, ինչպես նաև 

ÙÇ½áõÕÇÝ»ñÇ ÇÝý»ÏóÇ³ներ, 

2. ë»åëÇëÇ, Ù»ÝÇÝ·ÇïÇ, å»ñÇïáÝÇïÇ, 

ûëï»áÙÇ»ÉÇïÇ ¿ÙåÇñÇÏ µáõÅáõÙ, 
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3. ùñáÝÇÏ µ³Ïï»ñÇ³É í³ñ³ÏÝ»ñÇ »ñÏ³ñ³ï¨ 

µáõÅáõÙ /ïáõµ»ñÏáõÉÛá½, ÙáõÏáíÇëóÇ¹á½ ¨ ³ÛÉÝ/: 

ÎáղÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: üïáñùíÇÝáÉáÝÝ»ñÁ օժտված են 

ցածր թունայնությամբ, կողմնակի ազդեցություններն են՝ 

1. ²É»ñ·ÇÏ é»³ÏóÇ³Ý»ñ, üáïáë»ÝëÇµÇÉÇ½³óÇ³, ³é³í»É 

Ñ³½í³¹»å` ýáïá¹»ñÙ³ïÇïÝ»ñ, 

2. ³ÝùÝáõÃÛáõÝ, ïñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³å³-

ÏáÕÙÝáñáßáõÙ, 

3. շ³ï Ñ³½í³¹»å ë³Ï³í³ñÛáõÝáõÃÛáõÝ, 

ÃñáÙµáóÇïáå»ÝÇ³Ý»ñ, 

4. աÝóáÕÇÏ Ñá¹³ó³í»ñ, 

5. շ³ï Ñ³½í³¹»å ÉÛ³ñ¹Ç /³ñÛ³Ý Ù»ç ïñ³Ýë³ÙÇÝ³½Ý»ñÇ 

Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µ³ñÓñ³óáõÙ/ ¨ »ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ ýáõÝÏóÇáÝ³É 

Ë³÷³ÝáõÙÝ»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ³ñï³Ñ³Ûïí»É ÇÝï»ñëïÇóÇ³É 

Ý»ýñÇïáí, ³ÝóáÕÇÏ µÛáñ»Õ³ÙÇ½áõÃÛ³Ùµ, 

6.  ¿åÇýáñ³ /³ñóáõÝùáï ³ãù»ñ/,  

7. ëáõå»ñÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñ՝ ¹Çëµ³Ïï»ñÇá½Á /Ï³Ý¹Ç¹á½/, Ï»ÕÍ 

Ã³Õ³ÝÃ³ÛÇÝ ÏáÉÇïÁ: 

ºñÏñáñ¹³ÛÇÝ ¹ÇÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ß³ï ¹³Ý¹³Õ: 

ê³Ï³ÛÝ »Ã» ³ÛÝ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿, ³å³ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ ³é³çÇÝ, 

»ñÏñáñ¹ ë»ñÝ¹Ç ùíÇÝáÉáÝÝ»ñÇ ¨ ï³ñµ»ñ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÇ 

նկատմամբ /ï»ïñ³óÇÏÉÇÝÝ»ñ, ùÉáñ³Ùý»ÝÇÏáÉ, µ»ï³-É³Ïï³Ù³ÛÇÝ 

Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ/: ²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí ýïáñùíÇÝáÉáÝÝ»ñÁ 

Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý ËáñÁ å³Ñ»ëï³ÛÇÝ ¹»Õեր: 
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Հակաբիոտիկների  նկատմամբ ֆտորքվինոլոնների 

առավելություններն են՝ 

1. Ոլտրալայն ոլորտ, ներառյալ M.tuberculosis 

2. Ներբջջային մանրէների նկատմամբ ակտիվություն  

3. Մանրէասպան ազդեցության արագ զարգացում /մի քանի ժամերի 

ընթացքում/ 

4. Էկզոտոքսինների մակածման ընկճում և հետհակաբիոտիկային 

ազդեցություն /5-11ժամ/ 

5. Բարձր կենսապիտանելիություն՝ 60-100% 

6. Արյան մեջ, հյուսվածքներում և բջիջներում բարձր խտության 

ստեղծում 

7. Ցածր թունայնություն 

8. Ազդեցության բարձր ընտրողականություն 

 

 

 

Թեմային առնչվող թեստերի նմուշներ 

Ընտրեք առաջին սերնդի քվինոլոններին բնորոշ ճիշտ  

հատկությունները՝ 

3-րդ սերնդի 

ֆտորքվինոլոններ 

4-րդ սերնդի 

ֆտորքվինոլոններ 

II-րդ տոպոիզոմերազի անլիարժեք կապում՝ 

դիմակայունության արագ զարգացում 

II-րդ տոպոիզոմերազի լիարժեք 

կապում՝ դիմակայունության դանդաղ 

զարգացում 
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1. Գերազանցապես ազդում է Գրամ-դրական մանրէների վրա 

2. Դեղաբանական ազդեցությունը մանրէասպան է 

3. Երկրորդային դիմակայությունը զարգանում է արագ 

4. Դրսևորում են մանրէականգ ազդեցություն 

5. Գերազանցապես ազդում է գրամ-բացասական մանրէների 

վրա 

ա) 2,3,5   բ) 1,2,3  գ) 3,4,5   դ) 1,2,5 
 

Ֆտորքվինոլոնները տարբերվում են առաջին և երկրորդ 

սերնդի քվինոլոններից բոլոր նշված դրույթներով, բացի՝ 

ա) ընկճում են և երկրորդ տիպի և չորրորդ տիպի 

տոպոիզոմերազները 

բ) օժտված են մեծ տեղաբաշխման ծավալով 

գ) դեղաբանական ազդեցությունÁ մանրէասպան է  

դ) ազդեցության ոլորտը շատ լայն է 

ե) դիմակայունությունը զարգանում է դանդաղ և կրում է 

խաչաձև բնույթ 
 

ֆտորքվինոլոնների կողմնակի երևույթներն են բոլորը, բացի` 

ա) Ալերգիկ ռեակցիաներ 

բ) Ֆոտոսենսիբիլիզացիա 

գ) Հազվադեպ լյարդի և երիկամների ֆունկցիոնալ 

խափանումներ 

դ) Օտոտոքսիկություն  

ե) Սուպերինֆեկցիաներ 
 

Հիմնական դեղորայքի ցանկ 

Ciprofloxacin (Ciprobay) – դեղահատեր 0,25,  սրվակներում 50-

100մլ (2մգ/մլ) ն/ե ներարկման համար: 

ÐàðØàÜÜºð 

 ÐáñÙáÝÝ»ñÁ  ÙÇ ß³ñù  Ý»ñ½³ïÇã  ·»ÕÓ»ñÇ  µÝ³Ï³Ý  ³ñï³-

½³ïáõÏÝ»ñÝ »Ý, áñáÝù  ÝÛ³ñ¹³÷áË³ÝóÇãÝ»ñÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ ³å³-

ÑáíáõÙ »Ý  ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ï³ñµ»ñ ûñ·³ÝÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ·áñÍáõ-
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Ý»áõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÁ: ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ï³ñ¨áñ Ý»ñ½³ïÇã 

(¿Ý¹áÏñÇÝ³ÛÇÝ)  ·»ÕÓ»ñÝ »Ý ÑÇåáÃ³É³ÙáõëÁ, ÑÇåáýÇ½Á 

(Ù³ÏáõÕ»ÕÁ), ¿åÇüÇ½Á, í³Ñ³Ý³·»ÕÓÁ, Ñ³ñí³Ñ³Ý³·»ÕÓÁ, 

»ÝÃ³ëï³Ùáùë³ÛÇÝ ·»ÕÓÁ, Ù³Ï»ñÇÏ³ÙÝ»ñÁ, Óí³ñ³ÝÝ»ñÁ, 

³ÙáñÓÇÝ»ñÁ (»ñµ»ÙÝ ÁÝÏ»ñùÁ ¨ ³ÕÇÝ»ñÇ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÁ ÝáõÛÝå»ë 

¹³ëíáõÙ »Ý ¿Ý¹áÏñÇÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ):   

 ²ñï³½³ïí»Éáí ·»ÕÓ»ñÇó, ÑáñÙáÝÝ»ñÁ ³ÝóÝáõÙ »Ý ³ñÛ³Ý 

Ù»ç, Ñ³ëÝáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý µçç³ÛÇÝ ÃÇñ³ËÝ»ñÇÝ ¨ ÃáÕÝáõÙ 

Çñ»Ýó µÝáñáß ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Î³ñ·³íáñÙ³Ý ³Ûë ï»ë³ÏÁ 

ÏáãíáõÙ ¿ ¿Ý¹áÏñÇÝ³ÛÇÝ Ï³ñ·³íáñáõÙ:  

 ¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ý³¨ å³ñ³ÏñÇÝ³ÛÇÝ ¨ ³áõïáÏñÇÝ³ÛÇÝ 

Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñ, »ñµ µççÇó ³ñï³½³³ïíáÕ ÝÛáõÃÁ ³½¹áõÙ ¿ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ Ñ³ñ¨³Ý µççÇ Ï³Ù ÇÝùÝ Çñ íñ³: ÜÙ³Ý 

Ó¨áí ³½¹áÕ ÝÛáõÃ»ñÁ ÏáãíáõÙ »Ý ï»Õ³ÛÇÝ ÑáñÙáÝÝ»ñ – 

³áõïáÏáÇ¹Ý»ñ (autocoid), áñáÝó ß³ñùÇÝ »Ý å³ïÏ³ÝáõÙ, ûñÇÝ³Ïª 

åñáëï³·É³Ý¹ÇÝÝ»ñÁ, ÑÇëï³ÙÇÝÁ ¨ ³ÛÉÝ:  

 ÜÛ³ñ¹³ÛÇÝ Ï³ñ·³íáñáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³ÝáõÙ ¿ ·ñ·é³÷áË³ÝóÇã-

Ý»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ:  ²ÛÝ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ß³ï ³ñ³· ¨ áõÝÇ ³í»ÉÇ ÉáÏ³É 

(ï»Õ³ÛÇÝ) µÝáõÛÃª Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ¿Ý¹áÏñÇÝ³ÛÇÝ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý, 

áñÁ ß³ï ³í»ÉÇ ¹³Ý¹³Õ ¿ ¨ áõÝÇ ³í»ÉÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³½¹»óáõÃÛáõÝ: 

ÜÛ³ñ¹³ÛÇÝ ¨ ¿Ý¹áÏñÇÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÝ Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ 

ë»ñïáñ»Ý Ï³åí³Í »Ý Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇ Ñ»ï, ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ µ³ó³ë³Ï³Ý 

Ñ»ï³¹³ñÓ Ï³åÇ ëÏ½µáõÝùáí ·áñÍáÕ ÑÇåáÃ³É³Ùá-ÑÇåáýÇ½³ÛÇÝ 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÙÇçáóáí: ºñµ»ÙÝ ÝáõÛÝ Ï³Ù ÝÙ³Ý ùÇÙÇ³Ï³Ý 

Ï³éáõóí³ÍùÇ ÝÛáõÃ»ñÁ Ï³Ù ÁÝÏ³ÉÇã³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ 

Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ý ¿Ý¹áÏñÇÝ³ÛÇÝ, å³ñ³ÏñÇÝ³ÛÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 

³áõïáÏñÇÝ³ÛÇÝ ¨ ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ Ï³ñ·³íáñÙ³ÝÁ: 

 ÐáñÙáÝÝ»ñÁ ûñ·³ÝÇ½ÙáõÙ µ³½Ù³½³Ý ýáõÝÏóÇ³Ý»ñ »Ý 

Çñ³·áñÍáõÙª 
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 ³å³ÑáíáõÙ »Ý ûñ·³ÝÇ½ÙÇ Ý»ñùÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ¨ ÝÛáõÃ³-

÷áË³Ý³ÏáõÃÛ³Ý  ¹ÇÝ³ÙÇÏ Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝÁ, 

 Ï³ñ·³íáñáõÙ  »Ý ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ ¨ í³ñù³·Í³ÛÇÝ åñáó»ëÝ»ñÁ, 

 ³å³ÑáíáõÙ »Ý í»ñ³ñï³¹ñáÕ³Ï³Ý ýáõÝÏóÇ³Ý,ûñ·³ÝÇ½ÙÇ 

³×Á ¨ ½³ñ·³óáõÙÁ, 

 Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ý µçç³ÛÇÝ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ: 

 ´³óÇ ³յ¹, ÑáñÙáÝÝ»ñÇ ËïáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ ³ñÛ³Ý 

åÉ³½Ù³ÛáõÙ ³é³ç³óÝáõÙ ¿ µ³½Ù³ÃÇí ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ:  

 êÇÝÃ»½í»Éáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·»ÕÓáõÙ, ëñ³Ýù 

å³Ñ»ëï³íáñíáõÙ »Ýª Ñ»ï³·³ÛáõÙ Áëï ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý 

Ó»ñµ³½³ïí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ò»ñµ³½³ïÙ³ÝÁ Ýå³ëïáÕ ·áñÍáÝÝ»ñÝ »Ý 

ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ ·ñ·ÇéÝ»ñÁ Ï³Ù Ñ³ïáõÏ ³ñï³½³ïÇã (releasing factors) 

·áñÍáÝÝ»ñÁ: 

 ÐáñÙáÝÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý ëÇÝÃ»½Á ¨ Ó»ñµ³½³ïáõÙÁ 

Ï³ñ·³íáñíáõÙ ¿ ÑÇåáÃ³É³Ùá-ÑÇåáýÇ½³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÙÇçáóáíª 

µ³ó³ë³Ï³Ý Ñ»ï³¹³ñÓ Ï³åÇ ëÏ½µáõÝùáí: úñÇÝ³Ï, 

ÑÇåáÃ³É³ÙÇÏ ³ñï³½³ïÇã ·áñÍáÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ï³Ï 

áõÅ»Õ³ÝáõÙ ¿ Ù³ÏáõÕ»ÕÇ ³é³çÝ³ÛÇÝ µÉÃÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 

ÑáñÙáÝÝ»ñÇ (ïñáå  ÑáñÙáÝÝ»ñÇ) ëÇÝÃ»½Á ¨ Ó»ñµ³½³ïáõÙÁ ¹»åÇ 

³ñÛáõÝ, Ýñ³Ýó ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ ¿É ËÃ³ÝíáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 

Ý»ñ½³ïÇã ·»ÕÓÇ ýáõÝÏóÇ³Ý, ûñÇÝ³Ïª í³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ, áñÝ 

³ñï³¹ñáõÙ ¿  ÃÇñáùëÇÝ: ºñµ í»ñçÇÝÇë ËïáõÃÛáõÝÁ  ³ñÛ³Ý Ù»ç 

·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ëáíáñ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, Ù³ÏáõÕ»ÕÇ ¨ 

ÑÇåáÃ³É³ÙáõëÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÑáñÙáÝÝ»ñÇ ³ñï³½³ïáõÙÁ 

ÁÝÏ×íáõÙ ¿, ÇÝãÁ, Ç í»ñçá, µ»ñáõÙ ¿ ÃÇñáùëÇÝÇ Ó»ñµ³½³ïÙ³Ý 

ÃáõÉ³óÙ³ÝÁ ¨ åÉ³½Ù³ÛáõÙ Ýñ³ ËïáõÃÛ³Ý Çç»óÙ³ÝÁ:  

 ²Ûë ëÏ½µáõÝùáí ¿ Ï³ñ·³íáñíáõÙ í³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ, Ù³Ï»ñÇÏ³ÙÇ 

Ï»Õ¨³ÛÇÝ Ù³ëÇ, ë»é³Ï³Ý ·»ÕÓ»ñÇ ¨ ³×Ç ÑáñÙáÝÝ»ñÇ 

³ñï³½³ïáõÙÁ:  
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 úëÙáïÇÏ ÑáÙ»áëï³½Á ³å³ÑáíáÕ ÑáñÙáÝÝ»ñÇ (çñ³³Õ³ÛÇÝ ¨ 

³ÍË³çñ³ÛÇÝ ÷áË³Ý³ÏáõÃÛáõÝ) ³ñï³½³ïáõÙÁ Ï³ñ·³íáñíáõÙ ¿ 

³ÛÉ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñáíª ³ñÛ³Ý çñ³³Õ³ÛÇÝ ¨ ³ÍË³çñ³ÛÇÝ Ï³½ÙÇ 

÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ÐáñÙáÝÝ»ñÇ ³Ûë ËÙµÇÝ »Ý å³ïÏ³ÝáõÙ 

ÙÇÝ»ñ³ÉáÏáñïÇÏáÇ¹Ý»ñÁ, Ï³ÉóÇïáÝÇÝÁ, å³ñ³ï-ÑáñÙáÝÁ, 

Ý³Ë³ëñï³ÛÇÝ Ý³ïñÇáõÙáõñ»ïÇÏ å»åïÇ¹Á (ÜÜä), ÇÝëáõÉÇÝÁ ¨ 

·ÉÛáõÏ³·áÝÁ:   

´ÅßÏáõÃÛ³Ý Ù»ç É³ÛÝáñ»Ý ÏÇñ³éíáõÙ »Ý µÝ³Ï³Ý ¨ ëÇÝÃ»ïÇÏ 

Í³·Ù³Ý ÑáñÙáÝ³ÛÇÝ ¹»Õ»ñ áñå»ëª 

 ÷áË³ñÇÝáÕ µáõÅáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·»ÕÓÇ 

Ã»ñýáõÝÏóÇ³ÛÇ ¹»åùáõÙ, 

 ³ËïáñáßÇã ÙÇçáóÝ»ñ, 

 Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·»ÕÓÇ ·»ñýáõÝÏóÇ³ÛÇ ¹»åùáõÙ 

ÏÇñ³éíáõÙ »Ý ÑáñÙáÝÝ»ñÇ  Ý»ñÑ³Ïáñ¹Ý»ñÁ, 

 »ñµ»ÙÝ û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý  ³ÛÉ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ  µáõÅÙ³Ý 

Ñ³Ù³ñª áñå»ë Ñ½áñ Ñ³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ (·ÉÛáõÏáÏáñïÇÏáÇ¹-

Ý»ñ), Ñ³Ï³µ»ÕÙÝ³íáñÇã ¨ Ñ³Ï³áõéáõóù³ÛÇÝ (ë»é³Ï³Ý 

ÑáñÙáÝÝ»ñ ) ¹»Õ»ñ: 

ø³ÝÇ áñ ÑáñÙáÝÝ»ñÁ ãáõÝ»Ý ï»ë³Ï³ÛÇÝ ÁÝïñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, 

ÑáñÙáÝ³ÛÇÝ ¹»Õ»ñÁ ëï³óíáõÙ »Ý Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ ûñ·³ÝÇ½ÙÇó, ÇëÏ 

í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝª Ý³¨ ëÇÝÃ»ïÇÏ ¨ ·»Ý³ÛÇÝ ÇÝÅ»Ý»ñÇ³ÛÇ 

»Õ³Ý³ÏÝ»ñáí: 

ÐáñÙáÝÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ 

   1.ÐÇåáÃ³É³Ùá-ÑÇåáýÇ½³ÛÇÝ ÑáñÙáÝÝ»ñ: 

³) ÐÇåáÃ³É³ÙÇÏ ÑáñÙáÝÝ»ñª Ù³ÏáõÕ»ÕÇ ³é³çÝ³ÛÇÝ µÉÃÇ 

ÑáñÙáÝÝ»ñÇ ³ñï³½³ïÇã (releasing factors) ¨ å³ß³ñÇã (hormone-

release inhibiting factors, statins) ·áñÍáÝÝ»ñ: 

µ) Ø³ÏáõÕ»ÕÇ ³é³çÝ³ÛÇÝ µÉÃÇ ÑáñÙáÝÝ»ñ:  

·) Ø³ÏáõÕ»ÕÇ ÙÇçÇÝ µÉÃÇ ÑáñÙáÝÝ»ñ: 

¹) Ø³ÏáõÕ»ÕÇ Ñ»ïÇÝ µÉÃÇ ÑáñÙáÝÝ»ñ: 
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2. ì³Ñ³Ý³Ó¨ ·»ÕÓÇ ÑáñÙáÝÝ»ñ ¨ Ýñ³ ýáõÝÏóÇ³Ý ³ñ·»É³ÏáÕ 

¹»Õ»ñ: 

3.Ð³ñí³Ñ³Ý³Ó¨ ·»ÕÓÇ ÑáñÙáÝÝ»ñ: 

4. ºÝÃ³ëï³Ùáùë³ÛÇÝ ·»ÕÓÇ ÑáñÙáÝÝ»ñ ¨ ß³ù³ñÝ Çç»óÝáÕ 

ëÇÝÃ»ïÇÏ ¹»Õ»ñ՝ 

³) ÇÝëáõÉÇÝ³ÛÇÝ ËÙµÇ ¹»Õ»ñ, 

µ) Ý»ñùÇÝ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ñ³Ï³¹Ç³µ»ï³ÛÇÝ ¹»Õ»ñ: 

5.Ø³Ï»ñÇÏ³ÙÇ Ï»Õ¨³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÇ ÑáñÙáÝÝ»ñ ¨ Ýñ³Ýó ëÇÝÃ»ïÇÏ 

³Í³ÝóÛ³ÉÝ»ñ՝ 

³) ·ÉÛáõÏáÏáñïÇÏáÇ¹Ý»ñ, 

µ) ÙÇÝ»ñ³ÉáÏáñïÇÏáÇ¹Ý»ñ, 

·) ë»é³Ï³Ý ÑáñÙáÝÝ»ñ (áñáß³ÏÇ ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ): 

6. ê»é³Ï³Ý ÑáñÙáÝÝ»ñ ¨ Ýñ³Ýó ëÇÝÃ»ïÇÏ ³Í³ÝóÛ³ÉÝ»ñ 

³) Æ·³Ï³Ý ÑáñÙáÝÝ»ñÇ (ëï»ñáÇ¹³ÛÇÝ ¨ áã ëï»ñáÇ¹³ÛÇÝ 

¿ëïñá·»Ý³ÛÇÝ ¨ åñá·»ëï»ñõÝ³ÛÇÝ ¹»Õ»ñ) åñ»å³ñ³ïÝ»ñ: 

µ) ²ñ³Ï³Ý ÑáñÙáÝÝ»ñÇ åñ»å³ñ³ïÝ»ñ: 

·) Ü»ñùÇÝ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ñ³Ï³µ»ÕÙÝ³íáñÇã ¹»Õ»ñ: 

¹)²Ý³µáÉÇÏ ëï»ñáÇ¹Ý»ñ: 

 

Àëï ùÇÙÇ³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇ ÑáñÙáÝÝ»ñÁ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý 

Ñ»ï¨Û³É ËÙµ»ñÇª 

1) êåÇï³Ïáõó³ÛÇÝ Ï³éáõóí³ÍùÇ ÑáñÙáÝÝ»ñª ÑÇåáÃ³É³Ùá-ÑÇåá-

ýÇ½³ÛÇÝ,  Ñ³ñí³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ, »ÝÃ³ëï³Ùáùë³ÛÇÝ ·»ÕÓÇ 

ÑáñÙáÝÝ»ñ: 

2) ²ÙÇÝ³ÃÃáõÝ»ñÇ ³Í³ÝóÛ³ÉÝ»ñª í³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ ÑáñÙáÝÝ»ñ, 

Ï³ï»ËáÉ³ÙÇÝÝ»ñ: 

3) êï»ñáÇ¹³ÛÇÝ Ï³éáõóí³ÍùÇ ÑáñÙáÝÝ»ñª Ù³Ï»ñÇÏ³ÙÇ Ï»Õ¨³ÛÇÝ 

Ñ³ïí³ÍÇ ¨ ë»é³Ï³Ý ÑáñÙáÝÝ»ñ: 

êï»ñáÇ¹³ÛÇÝ Ï³éáõóí³ÍùÇ ÑáñÙáÝÝ»ñÇ  ËïáõÃÛáõÝÁ ³ñÛ³Ý 

åÉ³½Ù³ÛáõÙ ëáíáñáµ³ñ Ï³½ÙáõÙ ¿ 10-7-10-9 M,  ÇëÏ  ëåÇï³Ïáõó³ÛÇÝ 



270 

 

Ï³éáõóí³ÍùÇ ÑáñÙáÝÝ»ñÇ  ËïáõÃÁáõÝÁ ³í»ÉÇ  ó³Íñ ¿ ¨ Ï³½ÙáõÙ ¿ 

10-9-10-11 M: ÐáñÙáÝÝ»ñÇ ÏÇë³ïñáÑÙ³Ý å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ 5-30 ñáå» ¿ 

Ï³½ÙáõÙ:   

 ÐáñÙáÝÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÇ ÙÇçáóáí:  êÏ½µÇó ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÁ "×³Ý³ãáõÙ »Ý" Ûáõñ³-

Ñ³ïáõÏ ÑáñÙáÝÝ»ñÁ, Ï³åíáõÙ »Ý ëñ³Ýó Ñ»ï, ÇëÏ Ñ»ïáª Çñ³Ï³-

Ý³óÝáõÙ »Ý  Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý å³ï³ëË³ÝÁ: 

 

ÐáñÙáÝ³ÛÇÝ ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÁ µ³Å³ÝíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ¹³ë»ñÇ (³Õ. 1): 

²ÕÛáõëÛ³Ï1. 

ÐáñÙáÝ³ÛÇÝ ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñ 

N ÀÝÏ³ÉÇãÝ»ñÇ 

ï»ë³ÏÝ»ñÁ 

ÐáñÙáÝÝ»ñÁ öá÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ (µçç³ÛÇÝ 

Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ) 

1. G-ëåÇï³ÏáõóÇ Ñ»ï 

Ï³åí³Í ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñ 

´Çá·»Ý ³ÙÇÝÝ»ñ, 

å»åïÇ¹Ý»ñ 

²¹»ÝÇÉ³ïóÇÏÉ³½Ç 

³ÏïÇíáõÃ Û³Ý 

÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ, C-ýáë-

ýáÉÇå³½Ç ³ÏïÇí³óáõÙ, 

ÇáÝ³ÛÇÝ ÙÕ³ÝóùÝ»ñÇ  ¨ 

ýáëýá¹Ç¿ëÃ»ñ³½Ç 

Ï³ñ·³íáñáõÙ 

2. ÂÇñá½ÇÝÏÇÝ³½³ÛÇÝ 

ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñ 

ä»åïÇ¹³ÛÇÝ 

Ï³éáõóí³ÍùÇ 

³×Ç ·áñÍáÝÝ»ñ 

(ÇÝëáõÉÇÝ ¨ ³ÛÉ) 

Ø²äÎ* – áõÕáõ ³ÏïÇí³óáõÙ 

3. ¶áõ³ÝÇÉ³ïóÇÏÉ³½³ÛÇÝ 

ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñ 

ÜÜä, NO 

 

ó¶Øü-Ç ³é³ç³óÙ³Ý 

áõÅ»Õ³óáõÙ ¶ºü-Çó 

4. ê»ñÇÝ-ïñ»áÝÇÝ 

ÏÇÝ³½³ÛÇÝ ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñ 

²×Ç, 

Ï³½Ù³íáñÙ³Ý, 

¹Çý»ñ»ÝóÙ³Ý ¨ 

³ñï³½³ïÙ³Ý 

¶»Ý³ÛÇÝ ïñ³ÝëÏñÇåóÇ³Ý, 

ÙÇïá·»Ý»½Á  ¨ ¹Çý»ñ»ÝóáõÙÁ 

Ï³ñ·³íáñáÕ Ý»ñÙÇçáõÏ³ÛÇÝ  

ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ (Mad-
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íñ³  ³½¹áÕ 

(Ýå³ëïáÕ ¨ 

ËáãÝ¹áïáÕ) 

ï³ñµ»ñ 

·áñÍáÝÝ»ñ  

proteins)  ëÇÝÃ»½Ç 

³ñ³·³óáõÙ  

5. ²ÖÇ  ·áñÍáÝÝ»ñÇ, åñá- 

É³ÏïÇÝÇ,  ÇÝï»ñý»éá- 

ÝÇ ¨ óÇïáÏÇÝ³ÛÇÝ ÁÝÏ³-

ÉÇãÝ»ñ  

 

²ÖÇ  ·áñÍáÝÝ»ñ, 

åñá- É³ÏïÇÝ,  

ÇÝï»ñý»éáÝ  ¨ 

óÇïáÏÇÝÝ»ñ 

¶»Ý³ÛÇÝ ïñ³Ýë¹áõÏóÇ³ÛÇ 

Ï³ñ·³íáñáõÙ ÙÇçáõÏáõÙ 

Jak**  ¨ STAT*** 

ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ ÙÇçáóáí 

6. êï»ñáÇ¹³ÛÇÝ 

ÑáñÙáÝÝ»ñÇ ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñ  

êï»ñáÇ¹³ÛÇÝ 

ÑáñÙáÝÝ»ñ,í³Ñ³

Ý³·»ÕÓÇ ÑáñÙáÝ, 

é»ïÇÝáÉ³ÃÃáõ ¨ 

D íÇï³ÙÇÝ 

¶»Ý³ÛÇÝ ïñ³Ýë¹áõÏóÇ³ÛÇ 

Ï³ñ·³íáñáõÙ ÙÇçáõÏáõÙ 

  

  Ø²äÎ* – ÙÇïá½Á ³ÏïÇí³óÝáÕ åñáï»ÇÝÏÇÝ³½³ 

Jak** – Ú³Ýáõë ÏÇÝ³½³ (Janus kinase) 

STAT*** – ïñ³ÝëÏñÇåóÇ³ÛÇ ³½¹³Ï³ÛÇÝ ÷áË³ÝóÇãÝ»ñ ¨ 

ËÃ³ÝÇãÝ»ñ (signal transducers and activators of transcription) 

 

²é³çÇÝ 5 ïÇåÇ  ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÁ ï»Õ³Ï³ÛíáõÙ »Ý µçÇçÝ»ñÇ 

Ã³Õ³ÝÃÝ»ñÇ íñ³, í»ñçÇÝÁª Ý»ñµçç³ÛÇÝ: ê³Ï³ÛÝ ëï»ñáÇ¹³ÛÇÝ 

ÑáñÙáÝÝ»ñÁ  Ï³ñáÕ »Ý ³½¹»É Ý³¨ Ã³Õ³ÝÃ³ÛÇÝ ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÇ 

ÙÇçáóáíª ³é³ç³óÝ»Éáí ³¹»ÝÇÉ³ïóÇÏÉ³½³ÛÇ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý 

÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ (³ñ³· ¿ý»ÏïÝ»ñ): ì³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ ÑáñÙáÝÇ 

ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÁ ï»Õ³Ï³ÛíáõÙ »Ý µçÇçÝ»ñÇ ÙÇçáõÏáõÙ: 

   ä³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó Ï³Ëí³Íª µáÉáñ ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý 

»ÝÃ³ñÏí»É ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇª ù³Ý³ÏÇ ¨ ½·³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Çç»óáõÙ 

(down-regulation, desensitation) Ï³Ù Ù»Í³óáõÙ (up-regulation): 
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Ø³Ï»ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ Ï»Õ¨³ÛÇÝ ß»ñïÇ ÑáñÙáÝÝ»ñ 

Ø³Ï»ñÇÏ³ÙÇ Ï»Õ¨Ý ³ñï³¹ñáõÙ ¿ 40-Çó ³í»ÉÇ ëï»ñáÇ¹³ÛÇÝ 

ÑáñÙáÝÝ»ñ` ÏáñïÇÏáëï»ñáÇ¹Ý»ñ: àñáß ÏáñïÇÏáëï»ñáÇ¹Ý»ñ 

(ÑÇ¹ñáÏáñïÇ½áÝ, ÏáñïÇÏáëï»ñáÝ, ³É¹áëï»ñáÝ) áõÝ»Ý Ï»Ýë³Ï³Ý 

Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ: ¸ñ³Ýù ³å³ÑáíáõÙ »Ý çñ³³Õ³ÛÇÝ 

ÑáÙ»áëï³½Á, Ï³ñ·³íáñáõÙ »Ý ¿Ý»ñ·»ïÇÏ ÷áË³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ, 

Ýå³ëïáõÙ »Ý ÏÙ³Ëù³ÛÇÝ ÙÏ³ÝÝ»ñÇ ¨ ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 

ýáõÝÏóÇáÝ³É ëï³ïáõëÇ å³Ñå³ÝÙ³ÝÁ, Ù»Í³óÝáõÙ »Ý ûñ·³ÝÇ½ÙÇÝ 

¹ÇÙ³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ï³ñµ»ñ íÝ³ë³Ï³ñ ³½¹³ÏÝ»ñÇ ¨ 

ëÃñ»ëÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å:  

 

 

ÎáñïÇÏáëï»ñáÇ¹Ý»ñÁ µ³Å³ÝíáõÙ »Ý 3 ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÙµ»ñÇ` 

 

 

¶ÉÛáõÏáÏáñïÇÏáÇ¹Ý»ñ (ÐÇ¹ñáÏáñïÇ½áÝ, 11-¹»ÑÇ¹ñáÏáñïÇÏáë-

ï»ñáÝ, ÎáñïÇÏáëï»ñáÝ): 

 

 

ØÇÝ»ñ³ÉáÏáñïÇÏáÇ¹Ý»ñ (²É¹áëï»ñáÝ, 11-¹»½ûùëÇÏáñïÇÏáë-

ï»ñáÝ, 11-¹»½ûùëÇ-17-ûùëÇÏáñïÇÏáëï»ñáÝ): 

 

 

ê»é³Ï³Ý ÑáñÙáÝÝ»ñ (²Ý¹ñáëï»ñáÝ, ²Ý¹ñáëï»Ý¹ÇáÝ, ¾ëÃñáÝ, 

äñá·»ëï»ñáÝ): 

 

ÎáñïÇÏáëï»ñáÇ¹Ý»ñÁ ëÇÝÃ»½íáõÙ »Ý ËáÉ»ëï»ñÇÝÇó Ï³Ù ¿É 

³ó»ïÇÉÏá»Ý½ÇÙ ²-Çóª ßñç³Ýó»Éáí ËáÉ»ëï»ñÇÝÇ ³é³ç³óÙ³Ý 

¿ï³åÁ: ¶Î Ï»Ýë³ëÇÝÃ»½Ý áõ Ó»ñµ³½³ïáõÙÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ 

Ï³ñ·³íáñáõÙ ¿ ²ÎîÐ:  

 

ØÇÝ»ñ³ÉáÏáñïÇÏáÇ¹Ý»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ Ï³Ëí³Í ¿ ³ñï³-

µçç³ÛÇÝ Ñ»ÕáõÏÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³í³ÉÇó ¨ ßÇ×áõÏáõÙ Ý³ïñÇáõÙÇ ¨ 

Ï³ÉÇáõÙÇ ÇáÝÝ»ñÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÇó, ÇÝãå»ë Ý³¨ é»ÝÇÝ-
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³Ý·Çáï»Ý½ÇÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÇó: ²ÎîÐÝ áõÝÇ ùÇã 

Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ:                                                           

Ø³Ï»ñÇÏ³ÙÇ Ï»Õ¨Ç ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÑáñÙáÝÝ»ñÁ, Ýñ³Ýó 

åñ»å³ñ³ïÝ»ñÝ áõ ëÇÝÃ»ïÇÏ ³Ý³Éá·Ý»ñÝ »Ý: 

ÎáñïÇÏá-

ëï»ñáÇ¹Ý»ñ 

ÐáñÙáÝÝ»ñ äñ»å³ñ³ïÝ»ñ 

¶ÉÛáõÏá-

ÏáñïÇÏáÇ¹Ý»ñ 

ÐÇ¹ñáÏáñïÇ½áÝ 

ÎáñïÇ½áÝ 

´Ý³Ï³Ý ÑáñÙáÝ³É åñ»å-Ý»ñ 

ÐÇ¹ñáÏáñïÇ½áÝ  

êÇÝÃ»ïÇÏ ³Ý³Éá·Ý»ñ 

äñ»¹ÝÇ½áÉáÝ ¸»ùë³Ù»ï³½áÝ  

îñÇ³ÙóÇÝáÉáÝ   êÇÝ³ýÉ³Ý 

 üÉÛáõÙ»ï³½áÝ ´»ÏÉáÙ»ï³½áÝ 

ØÇÝ»ñ³ÉáÏáñ

ïÇÏáÇ¹Ý»ñ 

²É¹áëï»ñáÝ     

11-¹»½áùëÇÏáñ-

ïÇÏáëï»ñáÇ¹Ý»ñ 

¸»½ûùëÇÏáñïÇÏáëï»ñáÝ ³ó»ï³ï 

¸»½ûùëÇÏáñïÇÏáëï»ñáÝ 

ïñÇÙ»ÃÇÉ³ó»ï³ï 

   

¶ÉÛáõÏáÏáñïÇÏáÇ¹Ý»ñ 

¶Î ³½¹áõÙ »Ý Ý»ñµçç³ÛÇÝ: öáË³½¹»Éáí óÇïáåÉ³½Ù³ÛáõÙ 

ï»Õ³Ï³Ûí³Í ëå»óÇýÇÏ ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÇ Ñ»ïª µ»ñáõÙ »Ý ÁÝÏ³ÉÇãÇ 

ÏáÝýáñÙ³óÇáÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ: ÀÝÏ³ÉÇãÝ ³ÏïÇí³ÝáõÙ ¿, 

ëï»ñáÇ¹-ÁÝÏ³ÉÇã ÏáÙåÉ»ùëÁ Ã³÷³ÝóáõÙ ¿ µçç³ÏáñÇ½, Ï³åíáõÙ 

¸ÜÂ-Ç Ñ»ï ¨ ÁÝÏ×áõÙ Ï³Ù ËÃ³ÝáõÙ áñáß³ÏÇ ·»Ý»ñÇ ïñ³ÝëÏÇå-

óÇ³Ý: ÀÝÏ×áõÙÝ Çñ³·áñÍíáõÙ ¿ ïñ³ÝëÏñÇåóÇáÝ ï³ñµ»ñ ·áñÍáÝ-

Ý»ñÇ ³ñ·»É³ÏÙ³Ý ÙÇçáóáí: ÊÃ³ÝáõÙÝ Çñ³·áñÍíáõÙ ¿  ëå»óÇýÇÏ 

ÇèÜÂ-Ç, ÇëÏ Ñ»ïá Ý³¨ ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ ¨ ý»ñÙ»ÝïÝ»ñÇ ëÇÝÃ»½Ç 

ßÝáñÑÇí:  ¶»Ý»ñÇ ÁÝÏ×Ù³Ý ¨ ËÃ³ÝÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ¶Î ³½¹áõÙ »Ý 

ÝÛáõÃ³÷áË³Ý³ÏáõÃÛ³Ý µáÉáñ ï»ë³ÏÝ»ñÇ íñ³ª ¹ñë¨áñ»Éáí 

Ù»ï³µáÉÇÏ ¿ý»ÏïÝ»ñ:  

²ÍË³çñ³ÛÇÝ ÷áË³Ý³ÏáõÃÛáõÝ:  

ÈÛ³ñ¹áõÙ ¶Î ËÃ³ÝáõÙ »Ý ·ÉÛáõÏáÝ»á·»Ý»½Á (ËÃ³ÝáõÙ »Ý 

ÉÛ³ñ¹³ÛÇÝ ·ÉÛáõÏáÝ»á·»Ýá½Ç ý»ñÙ»ÝïÝ»ñÁ), ÁÝÏ×áõÙ »Ý ÑÛáõëí³Íù-

Ý»ñáõÙ ·ÉÛáõÏá½Ç Ûáõñ³óáõÙÁ (·ÉÛáõÏá½-÷áË³¹ñÇã ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ 

¶Èàôî-4 ³í»ÉÇ ËáñÁ ï»Õ³Ï³ÛáõÙ µçç³Ã³Õ³ÝÃáõÙ), áñÇ 
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Ñ»ï¨³Ýùáí Ù»Í³ÝáõÙ ¿ ·ÉÛáõÏá½Ç å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ³ñÛ³Ý Ù»ç: 

ÐÝ³ñ³íáñ ¿ ·ÉÛáõÏá½áõñÇ³:  

êåÇï³Ïáõó³ÛÇÝ ÷áË³Ý³ÏáõÃÛáõÝ: ²Â-Ý»ñÇ Í³ËëáõÙÁ 

·ÉÛáõÏáÝ»á·»Ý»½Ç ÁÝÃ³óùáõÙ µ»ñáõÙ ¿ ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ ëÇÝÃ»½Ç 

ÁÝÏ×Ù³Ý, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ¹ÇïíáõÙ ¿ Ý³¨ Ï³ï³µáÉÇ½ÙÇ áõÅ»Õ³óáõÙ 

(¹ÇïíáõÙ ¿ µ³ó³ë³Ï³Ý ³½áï³ÛÇÝ µ³É³Ýë – Ù»½Ç Ù»ç Ù»Í³ÝáõÙ ¿ 

³ÙáÝÇ³ÏÇ, ÙÇ½³ÝÛáõÃÇ, ÙÇ½³ÃÃíÇ, ²Â-Ý»ñÇ ù³Ý³ÏÁ): ¸³ 

å³ï×³é ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ é»·»Ý»ñ³ïÇí åñáó»ëÝ»ñÇ ÁÝÏ×Ù³Ý: 

ºñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï Ë³Ý·³ñíáõÙ ¿ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ Ó¨³íáñáõÙÁ (³Û¹ 

ÃíáõÙ Ý³¨ áëÏñ³ÛÇÝ ÑÛáõëí³ÍùÇ), ¹³Ý¹³ÕáõÙ ¿ ³×Á, ÝÏ³ïíáõÙ ¿ 

ÙÏ³ÝÝ»ñÇ ³ïñáýÇ³:  ê³Ï³ÛÝ ÉÛ³ñ¹áõÙ áñáß ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ  

ëÇÝÃ»½Ý áõ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ ¶Î ³½¹»óáõÃÛ³Ý ï³Ï Ù»Í³ÝáõÙ ¿: 

²ÛëåÇëáí, ¿Ý¹á·»Ý ÝÛáõÃ»ñÇ Ù»ï³µáÉÇ½ÙÇÝ ¨ ¿Ï½á·»Ý ÝÛáõÃ»ñÇ 

Ï»Ýë³Ó¨³÷áËÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³ÏóáÕ ÉÛ³ñ¹Ç áñáß ý»ñÙ»ÝïÝ»ñÇ 

(Ñ³ïÏ³å»ë ïñ³Ýë³ÙÇÝ³óÙ³Ý)  ëÇÝÃ»½Ç ËÃ³ÝÙ³Ý ßÝáñÑÇí  

áõÅ»Õ³ÝáõÙ ¿ ÉÛ³ñ¹Ç ¹»½ÇÝïáùëÇÏ³óÝáÕ ýáõÝÏóÇ³Ý:  

äïÕÇ ¨ Ýáñ³ÍÝÇ Ãáù»ñáõÙ ¶Î Ýå³ëïáõÙ »Ý ëáõñý³Ïï³ÝïÇ 

ëÇÝÃ»½ÇÝ:  

 

Ö³ñå³ÛÇÝ ÷áË³Ý³ÏáõÃÛáõÝ   

 Ö³ñå³ÛÇÝ ÷áË³Ý³ÏáõÃÛ³Ý íñ³ ¶Î ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ 

¹ñë¨áñíáõÙ ¿ ×³ñå»ñÇ í»ñ³µ³ßËÙ³Ùµ: ØÇ ÏáÕÙÇó ¹ÇïíáõÙ ¿ 

ÉÇåáÉÇ½Ç ³ÏïÇí³óáõÙ, ù³ÝÇ áñ ¶Î Ù»Í³óÝáõÙ »Ý 

Ï³ï»ËáÉ³ÙÇÝÝ»ñÇ, ·ÉÛáõÏ³·áÝÇ, ÃÇñáùëÇÝÇ ÉÇåáÉÇïÇÏ ³½¹»óáõ-

ÃÛáõÝÁ ×³ñå³ÛÇÝ ÑÛáõëí³ÍùÇ íñ³, Ñ³ïÏ³å»ë í»ñçáõÛÃÝ»ñÇ »ÝÃ³-

Ù³ßÏ³ÛÇÝ ×³ñå³µçç³ÝùÇ íñ³: ²ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ¶Î ÉÇåáÉÇ½Ç íñ³ 

ã»Ý ³½¹áõÙ: ØÛáõë ÏáÕÙÇó ¶Î, ËÃ³Ý»Éáí ÇÝëáõÉÇÝÇ ë»Ïñ»óÇ³Ý, 

Ýå³ëïáõÙ »Ý ÉÇåá·»Ý»½ÇÝ ¨ ×³ñåÇ Ïáõï³ÏÙ³ÝÁ, Ñ³ïÏ³å»ë 

Ù³ñÙÝÇ í»ñÇÝ Ñ³ïí³ÍáõÙ, ù³ÝÇ áñ Í³Ûñ³Ù³ë³ÛÇÝ 

³¹ÇåáóÇïÝ»ñÁ ùÇã ½·³ÛáõÝ »Ý ÇÝëáõÉÇÝÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ¶Î 
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ëÇëï»Ù³ïÇÏ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ ×³ñåÁ Ù»Í³Ù³ë³Ùµ Ïáõï³ÏíáõÙ 

¿ ¹»ÙùÇ íñ³ (§ÉáõëÝ³Óև ¹»Ùù¦, §ÓÏ³Ý µ»ñ³Ý¦), å³ñ³ÝáóÇ Ñ»ïÇÝ 

Ù³ëáõÙ, áõë»ñÇÝ:  

¶Î ûÅïí³Í »Ý Ý³¨ Ñ³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ ¨ ÇÙáõÝ³×ÝßÇã 

³½¹»óáõÃÛ³Ùµ: Ð³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í 

¿  

1. ýáëýáÉÇå³½ A2-Ç ÁÝÏ×Ù³Ùµ: ¶Î ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ã»Ý 

³½¹áõÙ üÈA2-Ç íñ³, ³ÛÉ ËÃ³ÝáõÙ »Ý ¿Ý¹á·»Ý ÝÛáõÃ»ñÇª 

³ÝÝ»ùëÇÝÝ»ñÇ Ï»Ýë³ëÇÝÃ»½Á, áñáÝù ¿É Ñ»Ýó ÁÝÏ×áõÙ »Ý ³Û¹ 

ý»ñÙ»ÝïÁ: üÈ A2 ý»ñÙ»ÝïÁ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ Ã³Õ³ÝÃ³ÛÇÝ 

ýáëýáÉÇåÇ¹Ý»ñÇ ÑÇ¹ñáÉÇ½ÇÝª ³Ýç³ï»Éáí ³ñ³ËÇ¹áÝ³ÃÃáõ: 

ì»ñçÇÝë Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ åñáµáñµáù³ÛÇÝ Ù»¹Ç³ïáñÝ»ñÇª 

åñáëï³·É³Ý¹ÇÝÝ»ñÇ ¨ É»ÛÏáïñÇ»ÝÝ»ñÇ (Pg, LT, TxA2, PAF) 

ëÇÝÃ»½Ç ëáõµëïñ³ï:  ¶Î ÁÝÏ×áõÙ »Ý Ý³¨ ÇÝ¹áõÏóí³Í òú¶2-Ç 

¿ùëåñ»ëÇ³Ý:  

2.¶Î ³½¹áõÙ »Ý µáñµáù³ÛÇÝ é»³ÏóÇ³Ý»ñÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáÕ 

µçÇçÝ»ñÇ íñ³, ûñÇÝ³Ï ³ñÛ³Ý Ù»ç Ù»Í³óÝáõÙ »Ý Ý»ÛïñáýÇÉÝ»ñÇ 

(Ý³¨ ¿ñÇÃñáóÇïÝ»ñÇ, é»ïÇÏáõÉáóÇïÝ»ñÇ) ¨ ùã³óÝáõÙ 

ÉÇÙýáóÇïÝ»ñÇ, ÙáÝáóÇïÝ»ñÇ, ¿á½ÇÝáýÇÉÝ»ñÇ ¨ µ³½áýÇÉÝ»ñÇ 

ù³Ý³ÏÁ:  

3. ¶Î Ï³ÛáõÝ³óÝáõÙ »Ý ÉÇ½áëáÙ³É Ã³Õ³ÝÃÝ»ñÁª ÁÝÏ×»Éáí 

åñáï»áÉÇïÇÏ ý»ñÙ»ÝïÝ»ñÇ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ µáñµáù³ÛÇÝ ûç³ËáõÙ:  

4. Üñ³Ýó ³½¹»óáõÃÛ³Ý ï³Ï ë»ÕÙíáõÙ »Ý Ù³Ýñ ³ÝáÃÝ»ñÁ ¨ 

÷áùñ³ÝáõÙ ¿ Ñ»ÕáõÏÇ ¿ùëáõ¹³óÇ³Ý: ¸³ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ 

Ýñ³Ýáí, áñ ¶Î ÃáõÉ³óÝáõÙ »Ý ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó 

Ï³ï»ËáÉ³ÙÇÝÝ»ñÇ ÏÉ³ÝáõÙÁª  Ù»Í³óÝ»Éáí Ýñ³Ýó ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý 

³ñÛ³Ý Ù»ç,  í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ »Ý ³¹ñ»ÝÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÇ ½·³ÛÝáõÃÛáõÝÁ 

Ï³ï»ËáÉ³ÙÇÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ:  
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5. ¶Î ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ¿ µáñµáù³ÛÇÝ ûç³ËáõÙ É»ÛÏáóÇïÝ»ñÇ 

Ïáõï³ÏáõÙÁ, ÇÝãÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ³¹Ñ»½Ç³ÛÇ ÙáÉ»ÏáõÉÝ»ñÇ ¨ ÙÇ 

ß³ñù óÇïáÏÇÝÝ»ñÇ ëÇÝÃ»½Ç ÁÝÏ×áõÙáí: 

6. ¶Î ÁÝÏ×áõÙ »Ý ýÇµñáµÉ³ëïÝ»ñÇ ýáõÝÏóÇ³Ý, ¨ Ñ»ï¨³µ³ñ, 

ÏáÉ³·»ÝÇ áõ ·ÉÇÏá½³ÙÇÝá·ÉÇÏ³ÝÝ»ñÇ ëÇÝÃ»½Á, ÇÝãÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³-

ÏáõÙ ¿ Ñ³í»ÉÛ³É ëåÇ³·áÛ³óáõÙÁ ùñáÝÇÏ µáñµáùáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï: 

7. äÉ³½Ù³ÛáõÙ Ýí³½»óÝáõÙ »Ý ÏáÙåÉ»Ù»ÝïÇ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ 

å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ: 

8. ÀÝÏ×áõÙ »Ý ÑÇëï³ÙÇÝÇ Ó»ñµ³½³ïáõÙÁ å³ñ³ñï 

µçÇçÝ»ñÇó: 

9.ÀÝÏ×áõÙ »Ý T-Ñ»É÷»ñÝ»ñÇ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ ¨ IgG-Ç ³ñï³¹ñáõ-

ÃÛáõÝÁ: 

ÆÙáõÝ³×ÝßÇã ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ T- ¨ B-

ÉÇÙýáóÇïÝ»ñÇ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý ÁÝÏ×Ù³Ùµ, ÙÇ ß³ñù ÇÝï»ñÉ»ÛÏÇÝÝ»ñÇ ¨ 

óÇïáÏÇÝÝ»ñÇ ³ñï³¹ñÙ³Ý Çç»óÙ³Ùµ, ßñç³Ý³éáÕ ÉÇÙýáóÇïÝ»ñÇ ¨ 

Ù³Ïñáý³·»ñÇ ù³Ý³ÏÇ Çç»óÙ³Ùµ:  

¾Ï½á·»Ý ¶Î µ³ó³ë³Ï³Ý Ñ»ï³¹³ñÓ Ï³åÇ ëÏ½µáõÝùÇ 

Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÁÝÏ×áõÙ »Ý ÇÝãå»ë ²ÎîÐ, ³ÛÝå»ë ¿É ÏáñïÇÏáïñáå-

éÇÉÇ½ÇÝ· ÑáñÙáÝÇ ë»Ïñ»óÇ³Ý: ²Ûë ³Ù»ÝÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ÁÝÏ×íáõÙ ¿ 

¿Ý¹á·»Ý ¶Î ëÇÝÃ»½Á: ²Ûë ¹»åùáõÙ ½³ñ·³ó³Í Ù³Ï»ñÇÏ³ÙÇ Ï»Õ¨Ç 

³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ ³é³í»É ó³ÛïáõÝ ¿ »ñ¨áõÙ ¶Î ÏïñáõÏ Ñ³ÝÙ³Ý 

Å³Ù³Ý³Ï:  ´Ý³Ï³Ý ¶Î ûÅïըí³Í »Ý ÙÇÝ»ñ³ÉáÏáñïÇÏáÇ¹ ³ÏïÇ-

íáõÃÛ³Ùµ, ûñ·³ÝÇ½ÙáõÙ å³ÑáõÙ »Ý Ý³ïñÇáõÙÇ ÇáÝÝ»ñÁ (Ù»Í³ÝáõÙ ¿ 

»ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñáõÙ Ýñ³Ýó é»³µëáñµóÇ³Ý) ¨ Ù»Í³óÝáõÙ 

»Ý Ï³ÉÇáõÙÇ ÇáÝÝ»ñÇ ¹áõñë µ»ñáõÙÁ: ²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí Ù»Í³ÝáõÙ ¿ 

åÉ³½Ù³ÛÇ Í³í³ÉÁ, ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ ÑÇ¹ñáýÇÉáõÃÛáõÝÁ, 

½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ×ÝßáõÙÁ µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿:  

äñ»å³ñ³ïÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ 

êÇÝÃ»ïÇÏ åñ»å³ñ³ïÝ»ñÁ ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý µÝ³Ï³ÝÝ»ñÇó 

Ï³éáõóí³Íùáí, (ÙáÉ»ÏáõÉÇ ûÕÇ Ù»ç Ñ³í»ÉÛ³É ÏñÏÝ³ÏÇ Ï³å, ýïáñÇ 
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Ï³Ù ùÉáñÇ ³ïáÙÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ), áñÇ ßÝáñÑÇí ûÅïí³Í »Ý ³í»ÉÇ É³í 

ý³ñÙ³ÏáÏÇÝ»ïÇÏ ¨ ý³ñÙ³Ïá¹ÇÝ³ÙÇÏ ¿ý»ÏïÝ»ñáí: ¶Î-Ç Ù»Í 

Ù³ëÁ É³í ¿ Ý»ñÍÍíáõÙ ê²î-Çó, Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ Ã³÷³ÝóáõÙ »Ý 

ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÝ»ñáí áõ Ù³ßÏáí: ´³ó³éáõÃÛáõÝ »Ý Ï³½ÙáõÙ ÙÇ³ÛÝ 

ï»Õ³ÛÇÝ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ùëáõùÝ»ñÁ 

(ïñÇ³ÙóÇÝáÉáÝ ³ó»ïáÝÇ¹) Ï³Ù ³¿ñá½áÉÝ»ñÁ (µ»ÏÉáÙ»ï³½áÝ):  

¶Î Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý ¹ñë¨áñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ù»Í 

Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ýñ³Ýó Ï³åáõÙÁ ³ñÛ³Ý åÉ³½Ù³ÛÇ ïñ³Ýëåáñ-

ï³ÛÇÝ ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇª ïñ³ÝëÏáñïÇÝÇ ¨ ³ÉµáõÙÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï: Æ 

ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ÑÇ¹ñáÏáñïÇ½áÝÇ, áñÇ Ùáï 90% Ï³åíáõÙ ¿ 

ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ Ñ»ï, ëÇÝÃ»ïÇÏ åñ»å³ñ³ïÝ»ñÇ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 60-70% 

¿ Ï³åíáõÙ Ýñ³Ýó Ñ»ï: ²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí ëÇÝÃ»ïÇÏ ¶Î ³í»ÉÇ 

³ñ³· ¨ Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ »Ý Ã³÷³ÝóáõÙ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñ: 

êÇÝÃ»ïÇÏ åñ»å³ñ³ïÝ»ñÁ ¹³Ý¹³Õ »Ý »ÝÃ³ñÏíáõÙ Ù»ï³µáÉÇ½ÙÇ 

ÉÛ³ñ¹áõÙ, Ñ»ï¨³µ³ñ ³í»ÉÇ »ñÏ³ñ »Ý ³½¹áõÙ: ´³óÇ ³Û¹, 

÷á÷áË»Éáí Ï³éáõóí³ÍùÁ, ÑÝ³ñ³íáñ »Õ³í ÷áùñ³óÝ»É 

åñ»å³ñ³ïÝ»ñÇ ÙÇÝ»ñ³ÉáÏáñïÇÏáÇ¹ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ¨ µ³ñÓñ³óÝ»É 

Ýñ³Ýó Ñ³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ:  

ÎáñïÇ½áÉÁ ¨ ÏáñïÇ½áÝÁ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ áñå»ë 

÷áË³ñÇÝÇã Ã»ñ³åÇ³ÛÇ ÙÇçáóÝ»ñª Ù³Ï»ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ 

³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: Üñ³Ýó Ñ³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ 

³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ ¿, ûÅïí³Í »Ý Ý³¨ ÙÇÝ»ñ³ÉáÏáñïÇÏáÇ¹³ÛÇÝ 

³ÏïÇíáõÃÛ³Ùµ: 

äñ»¹ÝÇ½áÝÁ, åñ»¹ÝÇ½áÉáÝÁ, Ù»ÃÇÉåñ»¹ÝÇ½áÉáÝÁ, ïñÇ³ÙóÇ-

ÝáÉáÝÁ ¹ñë¨áñáõÙ »Ý ³ñï³Ñ³Ûïí³Í Ñ³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ ³½¹»óáõ-

ÃÛáõÝª Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ ó³Íñ ÙÇÝ»ñ³ÉáÏáñïÇÏáÇ¹³ÛÇÝ ³ÏïÇíáõ-

ÃÛ³Ùµ, ûÅïí³Í »Ý ï¨³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ: êñ³Ýù ÏÇñ³éíáõÙ »Ý 

ËñáÝÇÏ ³áõïáÇÙáõÝ µáñµáù³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ µáõÅÙ³Ý 

Ñ³Ù³ñª ÏáÉ³·»Ýá½Ý»ñ, Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ï³ñÙÇñ ·³ÛÉ³Ëï, 

åáÉÇÙÇá½Çï, ¹»ñÙ³ïáÙÇá½Çï, í³ëÏáõÉÇïÝ»ñ, ²êî-Ç µáñµáù³ÛÇÝ 
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ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ ¥ÎñáÝÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ, Ëáó³ÛÇÝ ÏáÉÇï), 

»ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ³áõïáÇÙáõÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ, µñáÝËÇ³É ³ëÃÙ³, 

Ãáù»ñÇ ËñáÝÇÏ ûµëïñáõÏïÇí ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ: 

¸»ùë³Ù»ï³½áÝÁ, µ»ï³Ù»ï³½áÝÁ, å³ñ³Ù»ï³½áÝÁ 

¹ñë¨áñáõÙ »Ý ÙÇÝÇÙ³É ÙÇÝ»ñ³ÉáÏáñïÇÏáÇ¹³ÛÇÝ, Ù³ùëÇÙ³É 

·ÉÛáõÏáÏáñïÇÏáÇ¹³ÛÇÝ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝ, áõÝ»Ý »ñÏ³ñ 

ÏÇë³¹áõñµ»ñÙ³Ý å³ñµ»ñáõÃÛáõÝ, áõÝ³Ï »Ý Ï³Ý·Ý»óÝ»É ³×Á: 

ÎÇñ³éíáõÙ »Ý ³ÛÝ ¹»åùñáõÙ, »ñµ å»ïù ¿ ëï³Ý³É ³ñ³· ¨ 

Ù³ùëÇÙ³É Ñ³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝ, ³ÛëÇÝùÝª ³ÝÑ³å³Õ 

¹»åù»ñáõÙª ï³ñµ»ñ ßáÏ»ñ, áõÕ»ÕÇ ³Ûïáõó ¨ ³ÛÉÝ: 

êñ³Ýù ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ÏÇñ³é»É »ñÏ³ñ³ï¨ª ËñáÝÇÏ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ-

Ý»ñÇ µáõÅÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ù³ÝÇ áñ ÁÝÏ×áõÙ »Ý ³×Á, ³é³ç³óÝáõÙ »Ý 

ûëï»áåáñá½: 

´»ÏÉ³Ù»ï³½áÝÁ ï»Õ³ÛÇÝ ÏÇñ³éÙ³Ý ¥ÇÝÑ³É³óÇáÝ) ëÇÝÃ»ïÇÏ 

åñ»å³ñ³ï ¿, û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ µñáÝËÇ³É ³ëÃÙ³ÛÇ, ³É»ñ·ÇÏ 

éÇÝÇïÝ»ñÇ, åáÉÇÝá½Ý»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï: Ð³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ ¿ý»ÏïÝ»ñÁ 

ÙÇÝÇÙ³É »Ý: 

üÉáõáóÇÝáÉáÝ ³ó»ïáÝÇ¹Á ¨ ýÉáõÙ»ï³½áÝ åÇí³É³ïÁ ýïáñ 

å³ñáõÝ³ÏáÕ ÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý, ûÅïí³Í »Ý ³ñï³Ñ³Ûïí³Í 

Ñ³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ, Ñ³Ï³³É»ñ·ÇÏ ¨ ùáñÝ ÁÝÏ×áÕ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ùµ: 

ÎÇñ³éíáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ ï»Õ³ÛÇÝ, ùëáõùÝ»ñÇ Ó¨áí, Ù³ßÏÇ ½³Ý³½³Ý 

µáñµáù³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï: Üñ³Ýù ß³ï ³ÝÝß³Ý »Ý 

Ý»ñÍÍíáõÙ Ù³ßÏáí ¨ é»½áñµïÇí ³½¹»óáõÃÛáõÝÇó åñ³ÏïÇÏáñ»Ý 

½áõñÏ »Ý: ²Ûë åñ»å³ñ³ïÝ»ñÁ ë³Ï³ÛÝ Çç»óÝáõÙ »Ý Ù³ßÏÇ ¨ ÉáñÓ³-

Ã³Õ³ÝÃÝ»ñÇ ¹ÇÙ³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãÇ å³ï×³éáí ¿É é³óÇáÝ³É 

¿ Ýñ³Ýó ½áõ·áñ¹áõÙÁ Ñ³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÇ Ñ»ï ¥ûñª Ý»áÙÇóÇÝÇ Ñ»ïª 

þþêÇÝ³É³ñ-Üþþ þþÈáÏ³Ïáñï»Ý –Üþþ ùëáõùÝ»ñ): 

òáõóáõÙÝ»ñ 

1. öáË³ñÇÝÇã Ã»ñ³åÇ³  
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´Ý³Ï³Ý ¶Î Ï³ñáÕ »Ý ÏÇñ³éí»É áñå»ë ÷áË³ñÇÝÇã 

Ã»ñ³åÇ³ Ù³Ï»ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ (²¹ÇëáÝÇ 

ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ): 

2. è¨Ù³ïÇ½ÙÇ, Ñ³ïÏ³å»ë é¨ÙáÏ³ñ¹ÇïÇ, ¨ ³ÛÉ ÏáÉ³·»Ýá½Ý»ñÇ 

(Ï³ñÙÇñ ·³ÛÉ³ËïÇ, é¨Ù³ïáÇ¹ ³ñÃñÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï) µáõÅáõÙ 

3. ²É»ñ·ÇÏ é»³ÏóÇ³Ý»ñÇ Ñ³ïÏ³å»ë µñáÝËÇ³É ³ëÃÙ³ÛÇ 

µáõÅáõÙ (status asthmaticus-Ç ã»½áù³óáõÙ):  

ÈÇåáÏáñïÇÝÇ (³ÝÝ»ùëÇÝÇ) ëÇÝÃ»½Ý Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ É³ï»Ýï 

ßñç³ÝÇó Ñ»ïá (4-24Å), ³Û¹ å³ï×³éáí ¶Î ã»Ý Ï³ñáÕ Ï³ÝË»É 

Ñ³Ï³Ù³ñÙÝÇ í³Õ é»³ÏóÇ³Ý, ë³Ï³ÛÝ Ï³ÝËáõÙ »Ý ³É»ñ·ÇÏ 

åñáó»ëÇ ÁÝÃ³óùáõÙ µáñµáù³ÛÇÝ µçÇçÝ»ñáí íÝ³ëí³Í 

ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ ÇÝýÇÉïñ³óÇ³Ý (Ñ³ïÏ³å»ë, ßÝã³é³Ï³Ý áõÕÇÝ»ñÇ) 

¨ ¹ñ³Ýáí Ï³ÝËáõÙ »Ý Ó·Ó·í³Í ³Ý³ýÇÉ³ÏïÇÏ é»³ÏóÇ³ÛÇ 

½³ñ·³óáõÙÁ: ²Ý³ýÇÉ³ÏïÇÏ ßáÏÇ ¨ í»ñÇÝ ßÝãáõÕÇÝ»ñÇ ³ÛïáõóÝ»ñÇ 

Å³Ù³Ý³Ï ¶Î ã»Ý Ï³ñáÕ ÷áË³ñÇÝ»É ³¹ñ»Ý³ÉÇÝÇÝ, áñÝ ³½¹áõÙ ¿ 

³ÝÙÇç³å»ë: 

4. ÞáÏ³ÛÇÝ íÇ×³ÏÝ»ñÇ µáõÅáõÙ ¨ Ï³ÝËáõÙ  

ÎÇñ³éíáõÙ »Ý ¶Î-Á ³ÝÑ³å³Õ ¹»åù»ñáõÙ` ßáÏ, ë»åëÇë, 

ÑÇåáùëÇ³, áõÕ»ÕÇ ³Ûïáõó, ÃáõÝ³íáñáõÙÝ»ñ, Ý»ñ·³Ý·³ÛÇÝ ³ñÛáõÝ³-

ÑáëáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ ¾Ï½»Ù³ÛÇ, Ý»Ûñá¹»ñÙÇïÇ ï»Õ³ÛÇÝ µáõÅáõÙ 

5. ²ãùÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ:  

È³ÛÝ ÏÇñ³éáõÙ »Ý ëï³ó»É ¶Î ³ãùÇ µáñµáù³ÛÇÝ (Ñ³ïÏ³å»ë 

³É»ñ·ÇÏ ÏáÝÛáõÏïÇíÇïÇ, ÇñÇïÇ, ÇñÇ¹áóÇÏÉÇïÝ»ñÇ, Ï»é³ïÇïÝ»ñÇ ¨ 

³ÛÉÝ) ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ µáõÅÙ³Ý Ù»ç: ê³Ï³ÛÝ ëáõñ µáñµáùáõÙÝ»ñÇ 

¹»åùáõÙ å»ïù ¿ ½áõ·áñ¹»É ³ÝïÇµÇáïÇÏÝ»ñÇ Ñ»ï:  

6. ¶ÉáÙ»ñáõÉáÝ»ýñÇïÝ»ñÇ, ëáõñ ¨ ËñáÝÇÏ åÇ»ÉáÝ»ýñÇïÝ»ñÇ 

µáõÅáõÙ 

7. ÞÝã³Ï³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ (Ýáñ³ÍÇÝÝ»ñÇ Ùáï):  
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¶Î Ýß³Ý³ÏáõÙ »Ý Ý³¨ Ýáñ³ÍÇÝÝ»ÇÝ ßÝã³é³Ï³Ý Ë³Ý·³ñáõÙ-

Ý»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï, áñÁ Ï³åí³Í ¿ ëáõñý³Ïï³ÝïÇ ³Ýµ³í³ñ³ñ 

ëÇÝÃ»½Ç Ñ»ï: 

8. úñ·³ÝÝ»ñÇ ïñ³ÝëåÉ³Ýï³óÇ³ 

9. Ø³ßÏ³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ (¿Ï½»Ù³, Ý»Ûñá¹»ñÙÇï) 

   10. Ð³Ï³áõéáõóù³ÛÇÝ  

¶Î ÙïÝ»Éáí ùÇÙÇáÃ»ñ³åÇ³ÛÇ ½áõ·áñ¹í³Í µáõÅÙ³Ý Ù»ç, 

ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ÉÇÙý³ïÇÏ É»ÛÏ»ÙÇ³ÛÇ, ÊáçÏÇÝÇ ¨ ³ÛÉ ÉÇÙýáÙ³Ý»ñÇ 

Å³Ù³Ý³Ï, ù³ÝÇ áñ Ýñ³Ýù ûÅïí³Í »Ý ÉÇÙýáÉÇïÇÏ Ñ³ïÏáõÃÛ³Ùµ: 

Üñ³Ýù »ñÏñáñ¹ ï»ÕÝ »Ý ·ñ³íáõÙ ÏñÍù³·»ÕÓ»ñÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ 

µáõÅÙ³Ý Ù»çª ¹³ Ñ³í³Ý³µ³ñ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ýñ³Ýáí, áñ ¶Î 

ÁÝÏ×áõÙ »Ý ÑÇåáýÇ½³-Ù³Ï»ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ é»³ÏóÇ³Ý, ¹³ µ»ñáõÙ ¿ 

Ù³Ï»ñÇÏ³ÙÇó ³Ý¹ñá·»ÝÝ»ñÇ Ó»ñµ³½³ïÙ³Ý ÁÝÏ×Ù³Ý, áñáÝù 

Ñ»ï³·³ÛáõÙ ûñ·³ÝÇ½ÙáõÙ í»ñ »Ý ³ÍíáõÙ ¿ëÃñá·»ÝÝ»ñÇ: 

¶Î ÁÝ¹áõÝáõÙÁ å»ïù ¿ ÝÙ³Ý ÉÇÝÇ Ýñ³Ýó ë»Ïñ»óÇ³ÛÇ ýÇ½ÇáÉá-

·Ç³Ï³Ý éÇÃÙÇÝ, ³ÛëÇÝùÝ 2/3 ûñí³ ¹á½³ÛÇó ³é³íáïÛ³Ý Å³ÙÁ 7-8, 

ÇëÏ 1/3ª Ï»ëûñÇÝ: ²É»ñ·ÇÏ ¨ µáñµáù³ÛÇ é»³ÏóÇ³Ý»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ¶Î 

Ýß³Ý³ÏáõÙ »Ý »ñÏ³ñ³ï¨, ÇëÏ ÙÝ³ó³Í ¹»åù»ñáõÙª Ï³ñ×³ï¨:  ¶Î 

»ñÏ³ñ³ï¨ µáõÅÙ³Ý ¹»åùáõÙ ÏáñïÇÏáïñáå ÑáñÙáÝÇ 

Ó»ñµ³½³ïáõÙÝ ÁÝÏ×íáõÙ ¿ ¨ ¶Î ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ¹³¹³ñ³óÝ»ÉÇë 

ë»÷³Ï³Ý ÑáñÙáÝÝ»ñÝ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ã»Ý Ó»ñµ³½³ïíáõÙ: ²Û¹ ÇëÏ 

å³ï×³éáí ÑáñÙáÝÝ»ñÇ Ñ³ÝáõÙÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ (Ùáï 

2 ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ) ¨ ó³ÝÏ³ÉÇ ¿ ¹»Õ³ã³÷Ç ÷áùñ³óÙ³Ý Ñ»ï 

½áõ·ÁÝÃ³ó Ý»ñÙáõÍ»É áñáß ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ ÏáñïÇÏáïñáåÇÝ:  

ÎáÕÙÝ³ÏÇ ¿ý»ÏïÝ»ñÁ` 

¶Î ³é³ç³ó³Í µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ ß³ï Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý 

»ñÏ³ñ³ï¨ û·ï³·áñÍÙ³Ý ¹»åùáõÙ: ø³ÝÇ áñ áñáßÝ»ñÝ ûÅïí³Í »Ý 

ÙÇÝ»ñ³ÉáÏáñïÇÏáÇ¹ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ùµ, ³å³ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ 

ûñ·³ÝÇ½ÙáõÙ Ñ»ÕáõÏÇ ¨ Ý³ïñÇáõÙÇ å³ÑáõÙ, ÑÇåáÏ³ÉÇ»ÙÇ³, 

ÑÇåáÏ³ÉÇÑÇëïÇ³: ÐÇå»ñÝ³ïñÇ»ÙÇ³Ý ¹ñë¨áñíáõÙ ¿ ³ÛïáõóÝ»ñáí, 
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ÇëÏ ÑÇåáÏ³ÉÇ»ÙÇ³Ýª ÙÏ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÉáõÃÛ³Ùµ, óÝóáõÙÝ»ñáí, 

³éÇÃÙÇ³Ý»ñáí, Ù»Ã³µáÉÇÏ ³ÉÏ³Éá½áí:²Û¹ Ï³ÝË»Éáõ Ñ³Ù³ñ 

ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ ï³ÉÇë »Ý å³Ý³Ý·ÇÝ,  ³ëå³ñÏ³Ù:  

ºñ»Ë³Ý»ñÇ ³×Ç ¹³Ý¹³Õ»óáõÙ: ²Ûë µ³ñ¹áõÃÛ³Ý ³é³ç³óÙ³Ý 

Ù»ç Ù»Í Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ ³ÛÝ, áñ  ¶Î ÁÝÏ×áõÙ »Ý ëáÙ³ïáÙ»¹ÇÝ-

Ý»ñÇ /ÆÜ¶-1-Ç/ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ, Ë³Ý·³ñ»Éáí ³ÛëåÇëáí 

ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ, ÝáõÏÉ»ÇÝ³ÃÃáõÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉÝÇ ëÇÝÃ»½Á: ºñ»Ë³Ý»ñÇ 

³×Ç ¹³Ý¹³Õ»óáõÙÁ ¹³ñÓ»ÉÇ ¿, »Ã» ³ÛÝ ïñíáõÙ ¿ 1.5 ï³ñáõó áã 

³í»ÉÇ:  

àõÉó»ñá·»Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ:  ¶Î Ï³ñáÕ »Ý ³é³ç³óÝ»É å»åïÇÏ 

Ëáó»ñ: ¶Î ³½¹»óáõÃÛ³Ý ï³Ï ÁÝÏ×íáõÙ ¿ ëï³ÙáùëÇ ¨ ³ÕÇÝ»ñÇ Éáñ-

Ó³Ã³Õ³ÝÃÇ é»·»Ý»ñ³ïÇí åñ»ó»ëÝ»ñÁ, Ù»Í³ÝáõÙ ¿ ëï³Ùáùë³-

ÑÛáõÃÇ ë»Ïñ»óÇ³Ý ¨ ÁÝÏ×íáõÙ ¿ ÙáõÏáåáÉÇë³Ë³ñÇ¹Ý»ñÇ ëÇÝÃ»½Á: 

ì»ñçÇÝÝ»ñë å³ßïå³ÝáõÙ »Ý ëï³ÙáùëÇ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÁ 

íÝ³ë³Ï³ñ ³½¹³ÏÝ»ñÇó: 

úëï»áåáñá½: ¶Î Ýå³ëïáõÙ »Ý íÇï³ÙÇÝ ¸-Ç 

ÇÝ³ÏïÇí³óÙ³ÝÁ, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ÁÝÏ×íáõÙ ¿ ³ÕÇÝ»ñÇó Ï³ÉóÇáõÙÇ 

Ý»ñÍÍáõÙÁ: ¼³ñ·³ÝáõÙ ¿ ÑÇåáÏ³ÉóÇ»ÙÇ³, áñÁ µ»ñáõÙ ¿ å³ñ³ïÑáñ-

ÙáÝÇ Ó»ñµ³½³ïÙ³Ý áõÅ»Õ³óÙ³Ý: ì»ñçÇÝë Ýå³ëïáõÙ ¿ áëÏñ»ñÇó 

Ï³ÉóÇáõÙÇ ¹áõñë µ»ñÙ³ÝÁ, áñÇ å³ï×³éÝ ¿É Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý 

Ñ³×³Ë³ÏÇ Ïáïñí³ÍùÝ»ñÁ:  

ÎÜÐ-Ç Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ: Ø»Í ¹á½³Ý»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ¹»åùáõÙ 

ÑÝ³ñ³íáñ »Ý ÎÜÐ ¹ñ¹áõÙ, ¿ÛýáñÇ³, »ñµ»ÙÝ ¹»åñ»ëÇ³, ÷ëÇËáïÇÏ 

»ñ¨áõÛÃÝ»ñ, ¿ÙáóÇáÝ³É ³ÝÏ³ÛáõÝáõÃÛáõÝ, ³ÝùÝáõÃÛáõÝ:  

ÐÇåáÃ³É³Ùá-ÑÇåáýÇ½³ñ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙ - 

¿Ï½á·»Ý /Û³ïñá·»Ý/ ÎáõßÇÝ·Ç ëÇÝ¹ñáÙÇ ½³ñ·³óáõÙ Çñ»Ý µÝáñáß 

³ñï³ùÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñáíª ÉáõëÝ³Ó¨ ¹»Ùù, Ý»Õ µ»ñ³Ý, í»ñÇÝ Ù³ëÇ 

·Çñ³óáõÙ ÝÇÑ³ñ µ³ñ³Ï í»ñçáõÛÃÝ»ñáí, ²ÎîÐ ë»Ïñ»óÇ³ÛÇ ÁÝÏ×áõÙ: 

¶Î ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ÏïñáõÏ ¹³¹³ñ»óÝ»ÉÇë ¹ÇïíáõÙ »Ý ÃáõÉáõÃÛáõÝ, µ³ñÓñ 

ç»ñÙáõÃÛáõÝ, Ñá·Ý³ÍáõÃÛáõÝ, ÙÏ³ÝÝ»ñáõÙ ¨ Ñá¹»ñáõÙ ó³í:     
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ÐÇå»ñïáÝÇ³: ´³ñÓñ³óÝáõÙ »Ý ³ÝáÃÝ»ñÇ ½·³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ 

³¹ñ»Ý³ÉÇÝÇ ¨ ³Ý·Çáï»Ý½ÇÝÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ù³ÝÇ áñ ¶Î Ù»Í³óÝáõÙ 

»Ý ³ÝáÃ³ÛÇÝ ³¹ñ»Ý»ñ·ÇÏ ¨ ³Ý·Çáï»Ý½ÇÝ³ÛÇÝ ²î1 ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÇ 

¿ùëåñ»ëÇ³Ý, ³ÏïÇí³óÝáõÙ »Ý é»ÝÇÝ-³Ý·Çáï»Ý½ÇÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³-

Ï³ñ·Á, Ë³Ý·³ñíáõÙ ¿ ¿É»ÏïñáÉÇï³ÛÇÝ µ³É³ÝëÁ, ÁÝÏ×áõÙ »Ý  

ÎúØî-Ç ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ: 

ÆÙáõÝÇï»ïÇ ÁÝÏ×áõÙ: ԽñáÝÇÏ ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñÇ (ïáõµ»ñÏáõÉÛá½) 

ëñ³óáõÙ ¨ ëáõñ ÇÝý»ÏóÇáÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙ:      

êï»ñáÇ¹³ÛÇÝ ¹Ç³µ»ï ÑÇå»ñ·ÉÇÏ»ÙÇ³ÛÇ Ñ»ï¨³Ýùáí, ÇÝãå»ë 

Ý³¨ ¶Î ³½¹»óáõÃÛ³Ý ï³Ï ÇÝëáõÉÇÝÇ ¨ Çñ ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÇ Ï³åÇ 

ÁÝÏ×Ù³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí: 

        ì»ñù»ñÇ áõß É³í³óáõÙ  

ØÇá¹ÇëïñáýÇ³Ý»ñ – ¶Î-Ç ³½¹»óáõÃÛ³Ý ï³Ï ï»ÕÇ »Ý 

áõÝ»ÝáõÙ ÙÏ³ÝÝ»ñÇ ÑÛáõÍáõÙ ¨ ÙÇáå³ÃÇ³ – ÃáõÉáõÃÛáõÝ, ù³ÝÇ áñ ¶Î 

³½¹»óáõÃÛ³Ý ï³Ï ÙÏ³ÝÝ»ñáõÙ áõÅ»Õ³ÝáõÙ ¿ ëåÇÁ³ÏáõóÝ»ñÇ 

Ï³Ã³µáÉÇ½ÙÁ, Ë³Ý·³ñíáõÙ ¿ ÝÛ³ñ¹³ÙÏ³Ý³ÛÇÝ 

·ñ·é³÷áË³ÝóáõÙÁ:    

           ÎáõßÇÝ·Ç ëÇÝ¹ñáÙÇ ½³ñ·³óáõÙ: ¶Î µ³ñÓñ ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ý 

¹»åùáõÙ ½³ñ·³ÝáõÙ »Ý Ù»Ã³µáÉÇÏ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ, ¨ Ýñ³Ý 

µÝáñáß »Ý ÉáõëÝ³Ó¨ ¹»Ùù, Ù³ñÙÝÇ í»ñÇÝ Ù³ëÇ ×³ñå³Ï³ÉáõÙ, ÇëÏ 

í»ñçáõÛÃÝ»ñÇ µ³ñ³ÏáõÙ, ³Ù»Ýáñ»³, Ñá·»Ï³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ, 

³ÛïáõóÝ»ñ: 

ÎáñïÇÏáëï»ñáÇ¹Ý»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ ùÇÙÇ³Ï³Ý 

÷áË³Ï»ñåÙ³Ý ¿ »ÝÃ³ñÏíáõÙ ÉÛ³ñ¹áõÙ, áñï»Õ Ýñ³Ýù 

ÏáÝÛáõ·³ïÝ»ñ »Ý ³é³ç³óÝáõÙ ·ÉÛáõÏáõñáÝ³ÃÃíÇ ¨ ÍÍÙµ³Ï³Ý ÃÃíÇ 

Ñ»ï:   

´áÉáñ µÝ³Ï³Ý ¨ ëÇÝÃ»ïÇÏ ÏáñïÇÏáÇ¹Ý»ñÁ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ 

¹»½ûùëÇÏáñïÇÏáëï»ñáÝÇ, ¿ý»ÏïÇí »Ý å»é ûë Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 

æñ³ÉáõÛÍ »Ã»ñÝ»ñÁ, ûñ., ÑÇ¹ñáÏáñïÇ½áÝ, ¹»ùë³Ù»ï³½áÝ ýáëý³ï, 

Ï³ñáÕ »Ý ïñí»É Ý/» Ï³Ù Ù/Ù, ïñÇ³ÙóÇÝáÉáÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ ïñí»É Ý/», 
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ë³Ï³ÛÝ Ù/Ù Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ¹»åùáõÙ ¹³Ý¹³Õ ¿ Ý»ñÍÍíáõÙ ¨ »ñÏ³ñ³ï¨ 

¿ ³½¹áõÙ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հակաշաքարախտային դեղեր 

Հասուն մարդկանց մոտ ենթաստամոքսային գեղձի (Ե/գ) 

ներզատիչ ֆունկցիան իրականացվում է մոտ 1 մլն 

Լանհերհանսյան կղզյակների մասնակցությամբ, որոնք 

տարածված են ամբողջ գեղձի երկայնքով: Ե/գ կղզյակներում 

հայտնաբերված են 4 տիպի հորմոն արտադրող բջջիջներ. 

 Ալֆա-բջիջներ (α) – արտադրում են Գլյուկագոն 

(հիպերգլիկեմիկ գործոն, որը մոբիլիզացնում է 

գլիկոգենի դեպոները) և Պրոգլյուկագոն,  

 Բետա-բջիջներ (β) – արտադրում են   Ինսուլին 

(անաբոլիկ դեպոյացնող հորմոն) Պրոինսուլին, C- 
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պեպտիդ, կղզյակային ամիլոիդ պոլիպեպտիդ (IAPP 

կամ ամիլին),  

 Դելտա-բջիջներ (∆) – արտադրում են 

Սոմատոստատին,  որը հանդիսանում է արտազատիչ 

բջջիջների ունիվերսալ արգելակիչ, 

 F-բջիջներ (PP) – արտադրում է պանկրեատիկ 

պոլիպեպտիդ (PP), որը խթանում է մարսողությունը: 

Շաքարային դիաբետ /ՇԴ/   

Շաքարային դիաբետը հիվանդություն է, որը բնութագրվում 

է ինսուլինի բացարձակ կամ հարաբերական 

անբավարարությամբ, որի գլխավոր հատկանիշներից են 

հանդիսանում անկախ էթիոպաթոգենեզից հիպերգլիկեմիան եւ 

գլյուկոզուրիան: Ըստ էության ՇԴ-ը տարբեր ախտածնության 

նյութափոխանակային խանգարում է, որը բնութագրվում է 

հիպերգլիկեմիայով մակածված ածխաջրատային, ճարպային և 

սպիտակուցային նյութափոխանակության փոփոխությունների 

ուղեկցմամբ`  պայմանավորված շրջանառող ինսուլինի կոն-

ցենտրացիայի նվազեցմամբ (ինսուլինային անբավարարություն) 

կամ ինսուլինի հանդեպ ծայրամասային հյուսվածքների 

պատասխանի թուլացմամբ (ինսուլինային դիմակայունություն):  

Հիպերգլիկեմիայի հիմնական պատճառն է հանդիսանում. 

 հյուսվածքների կողմից գլյուկոզայի յուրացման 

իջեցումը,  

 ինսուլինի անբավարարության պայմաններում 

գլյուկոնեոգենեզի ապարգելակումը,  

 գլիկոգենոլիզի խթանումը:   
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Ըստ ժամանակակից դասակարգման տարբերում են ՇԴ 2 

հիմնական տիպեր:  I-ին տիպ – ինսուլին կախյալ ՇԴ (ԻԿՇԴ), II-

րդ տիպ – ինսուլին ոչկախյալ ՇԴ (ԻՈԿՇԴ): 

I-ին տիպի ՇԴ /ԻԿՇԴ/ - Ավելի հաճախ հանդիպում է 

երիտասարդ տարիքում: Այս տիպի ՇԴ-ի դեպքում արյան մեջ 

փաստորեն բացակայում է ինսուլինը, որի առաջացման ու 

զարգացման մեջ հիմնական դերը տրվում է բետա բջիջների 

հակածինների հանդեպ աուտոիմուն ռեակցիաների 

ժառանգական նախատրամադրվածությանը: Այդ իսկ պատճառով 

անհրաժեշտություն է դառնում էկզոգեն ինսուլինի ներմուծումը: 

II-րդ տիպի ՇԴ /ԻՈԿՇԴ/ հաճախ հանդիպում է 

մեծահասակների մոտ /40-ից բարձր/: Այս դեպքում էնդոգեն 

ինսուլինի քանակը իջած կամ համեմատաբար ոչադեկվատ է 

հյուսվածքների ինսուլինային անզգայունության պատճառով, որը 

պայմանավորված է գլյուկոզայի նկատմամբ ե/գ-ի β-բջիջների 

ռեակցիայի թուլացումով: Ռիսկի   գործոն է հանդիսանում 

ճարպակալումը:  

Բացի այս երկու հիմնական տիպերից տարբերում են նաև  

3-րդ տիպի ՇԴ – «այլ ՇԴ» կամ սիմպտոմատիկ, որի դեպքում 

արյան մեջ գլյուկոզան բարձրանում է այլ պատճառների 

հետևանքով;  

4-րդ տիպի ՇԴ – գեստացիոն ՇԴ, երբ առաջին անգամ 

գլյուկոզայի մակարդակի բարձրացումը նկատվում է հղիության 

ժամանակ: Ընկերքը և ընկերքային հորմոնները հղիության 

ժամանակ պատճառ են դառնում ինսուլինային 
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ռեզիստենտականության, հատկապես հղիության վերջին 

եռամսյակում, ինչն էլ բերում է ՇԴ զարգացման: 

Սակայն անկախ ՇԴ-ի առաջացման պատճառից, ՇԴ-ի բոլոր 

դեպքերում միշտ դիտվում են նյութափոխանակության 

խանգարումներ և ոչ ադեկվատ հիպերգլիկեմիա: 

Հիպոգլիկեմիկ դեղեր 

 Ներկայումս ՇԴ-ի բուժման համար նախատեսված դեղերը դասա-

կագվում են հետևյալ կերպ՝ 

1. Փոխարինիչ թերապիայի դեղեր – Ինսուլինի պատ-

րաստուկներ  

2. Էնդոգեն Ինսուլինի ձերբազատումը խթանող դեղեր 

 Սուլֆոնիլմիզանյութի ածանցյալներ /ՍՄԱ/-

քլորպրոպամիդ, բուտամիդ, գլիբենկլամիդ, գլիպիզիդ:   

 Ամինաթթուների ածանցյալներ-Նատեգլինիդ 

/Ստառլիքս/, Ռեպագլինիդ:  

3. Գլյուկոնեոգենեզն ընկճող և հյուսվածքների կողմից 

գլյուկոզայի յուրացումը բարելավող դեղեր -  Բիգուանիդներ 

4. Ինսուլինի հանդեպ հյուսվածքների զգայունությունը 

բարձրացնող դեղեր՝ սենսիտայզորներ 

 Բիգուանիդներ (գերազանցապես բարելավում են 

գլյուկոզայի յուրացումը) 

 Թիազոլիդիոններ (գերազանցապես նվազեցնում են 

գլյուկոզայի հանդեպ ռեզիստենտականությունը)   

5.  Բարակ աղիներից գլյուկոզայի ներծծումը ընկճող դեղեր 

 Ալֆա-գլիկոզիդազի ընկճողներ՝ ակարբոզա, միգլիտոլ:  
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 Բուսական ծագում ունեցող պոլիսախարիդներ՝ գուար 

գում /Cyamopsis tetragonoloba/: 

6. Ինկրետինի համակորդներ 

 Գլյուկագոնանման պեպտիդ-1-ի (GLP-1) 

համակորդներ – Էքսենատիդ (Exenatide) 

 Դիպեպտիդիլպեպտիդազի (DPP-4) արգելակիչներ – 

սիտագլիպտին (Sitagliptin) և այլ գլիպտիններ 

 

Ինսուլին  

Մարդկային ինսուլինը իրենից ներկայացնում է 51 

ամինաթթվից բաղկացած երկշղթա սպիտակուց:  Ինսուլինը 

առաջանում է պրոինսուլինից, որը Գոլջիի ապարատում 

հիդրոլիզվում է, որի հետևանքով հեռանում են 4 ամինաթթու և 

առաջանում է ինսուլին և C-Պեպտիդ:  Ինսուլինը դեպոյավորվում 

է բետա-բջիջների հատիկներում բյուրեղների ձևով, որոնք 

բաղկացած են երկու ատոմ ցինկից և ինսուլինի վեց մոլեկուլից:  

Ընդհանուր առմամբ մարդկային Ե/Գ պարունակում է 8 մգ 

ինսուլին, ինչը համապատասխանում է 200 ԱՄ: 

Ինսուլինի ձերբազատումը: Ե/Գ β-բջիջները անընդհատ 

արտադրում են ինսուլինի որոշակի քանակություն` բազալ 

սեկրեցիա: Ի պատասխան տարբեր խթանիչ ազդակների, 

ինսուլինի արտադրությունը կտրուկ աճում է. պոստպրանդիալ` 

սննդի   անմիջապես ընդունումից հետո սեկրեցիա: Ինսուլինի 

ձերբազատումը խթանում են գլուկոզան, այլ շաքարները /օրինակ 

մանոզան/, որոշ ամինաթթուներ (օրինալ լեյցին արգինին),  

վագուսային ակտիվության բարձրացումը: Պարզեցված ձևով 
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ինսուլինի ձերբազատման մեխանիզմը կարելի է պատկերել 

հետևյալ կերպ: Գլուկոզայի քանակության բարձրացման 

հետևանքով մեծանում է ԱԵՖ-ի ներբջջային քանակությունը, որի 

հետևանքով փակվում են ԱԵՖ-կախյալ կալիումական 

մղանցքները, զարգանում է β-բջիջների ապաբևեռացում և 

պոտենցիալ-կախյալ կալցիումական մղանցքների բացում: 

Ներբջջային կալցիումը շատանում է, ինչը և բերում է հորմոնի 

ձերբազատման: Ինսուլինի ձերբազատման ներբջջային 

միջնորդանյութեր կարող են հանդիսանալ նաև ցԱՄՖ-ը, 

ինոզիտոլեռֆոսֆատը, դիացիլգլիցերոլը: 

 

 

Արյուն անցնելուց անմիջապես հետո ինսուլինը միանում է 

սպեցիֆիկ ընկալիչների հետ, որոնք առկա են տարբեր տեսակի 

հյուսվածքների բջջաթաղանթներում, սակայն կենսաբանական 

ռեակցիաները դրսևորվում են միայն թիրախ  հյուսվածքներում` 

լյարդում, մկանններում և ճարպային հյուսվածքում: Որոշ 
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հյուսվածքներ (գլխուղեղ, սեռական գեղձեր, էրիթրոցիտներ, 

լեյկոցիտներ) կարող են յուրացնել գլյուկոզան ինսուլինից անկախ: 

Այստեղ ևս կան ինսուլինային ընկալիչներ սակայն շատ ավելի քիչ 

քանակությամբ: Օրինակ էրիթրոցիտներում նրանց թիվը մոտ 40 է, 

իսկ ադիպոցիտներում և հեպատոցիտներում յուրաքանչյուր բջջի 

մակերեսին՝ մոտ 300.000:  

Ինսուլինային ընկալիչները բաղկացած են 2 

հետերոդիմերներից, որոնցից յուրաքանչյուրը պարունակում է α-

ենթամիավոր, որն ամբողջությամբ գտնվում է բջջից դուրս և 

համարվում է ճանաչողական մաս, և β-ենթամիավորից, որի 

կազմի մեջ է մտնում թիրոզինկինազան: Երբ ինսուլինը կապվում 

է 2 α-ենթամիավորների հետ, տեղի են ունենում կոնֆորմացիոն 

փոփոխություններ, որի հետևանքով բարձրանում է β-

ենթամիավորի թիրոզինկանազային ակտիվությունը, որի 

հետևանքով ֆոսֆորիլանում են տարբեր սուբստրատներ:  
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Կարևոր սուբստրատային պրոտեինը, որը ֆոսֆորիլանում է 

ինսուլինային ընկալիչի ակտիվացած թիրոզինկինազով, դա 

ինսուլին-ընկալիչային սուբստրատ-1-ն է` IRS-1, որի 

ֆոսֆորիլացումը իր հերթին ինսուլին-թիրախային 

հյուսվածքներում բարձրացնում է գլյուկոզ փոխադրիչ 

սպիտակուցների խնամակցությունը գլյուկոզի հանդեպ: Կախված 

տեղակայումից և ֆունկցիայից տարբերում են  GLUT-1, GLUT-2, 

GLUT-3, GLUT-4,  GLUT-5 փոխադրիչներ, որոնցից 

կարևորագույնը GLUT-4-ն է: Ինսուլինի ազդեցությամբ 

ներբջջային վեզիկուլներում պահեստավորված այս 

փոխադրիչները անցնում են բջջաթաղանթի արտաքին մակերեսը 

և նպաստում գլյուկոզայի զավթմանը արյունից դեպի թիրախ 

հյուսվածքների բջիջներ:  

Տարբեր հորմոնալ պրեպարատներ, օրինակ 

գլյուկոկորտիկոիդները իջեցնում են ինսուլինային ընկալիչների 
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խնամակցությունը ինսուլինի նկատմամբ, իսկ աճի գործոնը` 

բարձրացնում է այն:  

Ինսուլին-ընկալիչային կոմպլեքսը իր ազդեցությունը իրա-

կանացնելուց հետո կարող է կամ անցնել արտաբջջային 

տարածություն, կամ ենթարկվել էնդոցիտոզի, որին հաջորդում է 

լիզոսոմալ պրոտեոլիզը: Ինսուլինի ինակտիվացումը 

իրականանում է լյարդում (նորմայում մոտ 60%, ՇԴ հիվանդների 

մոտ 40%) և երիկամներում (նորմայում` 40%, ՇԴ հիվանդների 

մոտ` 60%) ինսուլինազ ֆերմենտի մասնակցությամբ, որը 

տրոհում է ինսուլինի երկու շղթաները միացնող դիսուլֆիդային 

կապերը: 

Ինսուլինի միացումը ընկալիչի հետ (1) խթանում է 
մետաբոլիկ կասկադ (2), որը ներառում է  Glut-4 փոխադրիչի 
տրանսլոկացիան դեպի բջջաթաղանթ և գլյուկոզայի թափանցումը 
բջջի ներս (3), գլիկոգենի սինթեզ, (4),  գլիկոլիզ (5) և 
ճարպաթթուների սինթեզ (6). 
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Ինսուլինի էֆեկտները թիրախ-օրգանների վրա: Ինչպես 

նշվեց, ինսուլինի հիմնական ազդեցությունը դա գլուկոզայի 

տեղափոխումն է դեպի բջիջ: Ինսուլինի ազդեցությամբ թիրախ-

հյուսվածքներում գլյուկոզայի անցումը դեպի բջիջ մեծանում է 

մոտ 20-40 անգամ:  

Լյարդում ինսուլինը` 

 ընկճում է գլիկոգենոլիզը, 

 արգելակում է ճարպաթթուների փոխարկումը 

ամինաթթուների և կետոթթուների, 

 ընկճում է ամինաթթուների փոխարկումը գլյուկոզայի, 

 նպաստում է գլյուկոզայի դեպոյացմանը գլիկոգենի 

ձևով՝ ակտիվացնելով գլյուկոկինազը և 

գլիկոգենսինթետազը, ընկճելով ֆոսֆորիլազը, 

 խթանում է եռգլիցերիդների սինթեզը և շատ ցածր 

խտության լիպոպրոտեինների առաջացումը: 
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Մկաններում ինսուլինը` 

 խթանում է սպիտակուցների սինթեզը՝ ուժեղացնելով 

ինչպես ամինաթթուների փոխադրումը այնպես էլ 

նրանց ռիբոսոմալ սինթեզը, 

 խթանում է գլիկոգենի սինթեզը՝ ուժեղացնելով 

գլյուկոզայի փոխադրումը, ակտիվացնելով 

գլիկոգենսինթետազը և ընկճելով ֆոսֆորիլազը: 

Ճարպային հյուսվածքում ինսուլինը բերում է 

եռիգլիցերիդների դեպոյացմանը նպաստելով` 

 լիպոպրոտեինլիպազի ակտիվացմանը (հիդրոլիզում 

է լիպոպրոտեինները մինչև եռգլիցերիդներ),  

 գլյուկոզայի տրանսպորտի հետևանքով 

գլիցեռոֆոսֆատի առաջացմանը, որն անհրաժեշտ է 

ճարպաթթուների եթերացման համար, 

 ներբջջային լիպազի արգելակմանը: 

Ինսուլինի բոլոր կենսաբանական էֆեկտները կարելի է 

բաժանել հետևյալ խմբերի` 

• Շատ արագ /վայրկյաններ/-գլյուկոզայի և իոնների 

թաղանթային տրանսպորտի փոփոխություններ, թաղանթի 

բևեռացման նորմալացում (դեպի բջիջ K-ի անցման 

հետևանքով), 

• Արագ /րոպեներ/-գլյուկոզայի մետաբոլիզմն ապահովող 

ֆերմենտների ակտիվացում կամ ընկճում, 

• Դանդաղ (րոպեներ, ժամեր) – սպիտակուցային 

փոխանակության փոփոխություններ, 
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• Շատ դանդաղ (ժամեր, օրեր) – միթոզ, ՌՆԹ-ի և ԴՆԹ-ի 

սինթեզի խթանում (հայտնի են մոտ 100 գեն, որոնք 

կարգավորվում են ինսուլինով):  

Ինսուլինային դեղապատրաստուկներ 

Ինսուլինային դեղապատրաստուկների դասակարգումը` 

1. Ըստ ծագման` 

 բնական, որոնք ստացվում են խոշոր եղջերավոր 

անասունների ե/գ-ից: 

 սինթետիկ կամ ավելի շուտ մարդկային ինսուլինների 

տեսակին բնորոշ ինսուլիններ՝ ստացվում են գենային 

ինժեներիայի մեթոդով և դրա համար այլ կերպ կոչվում 

են նաև ԴՆԹ-ռեկոմբինանտային ինսուլիններ (IV-րդ 

սերնդի պրեպարատներ): 

2. Ըստ ազդեցության հասունացման արագության և 

տևողության  տարբերում են` 

 կարճատև ազդեցության հասունացումը  1-4ժ, տևողու-

թյունը` 4-8ժ,  

 միջին տևողությամբ-ազդեցության հասունացումը  6-12ժ, 

տևողությունը` 18-24ժ,  

 երկարատև ազդեցությամբ-ազդեցության 

հասունացումը  12-18ժ, տևողությունը`  24-40ժ: 

3. Ըստ մաքրման եղանակի և մաքրության՝  

 բյուրեղացված (վատ մաքրված) և քրոմատոգրման 

չենթարկված (I-ին սերնդի պրեպարատներ)` որպես 

կանոն կենդանական ծագման ինսուլիններ են, որոնք 

պարունակում են տարբեր խառնուրդներ-պրոինսուլին, 
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գլյուկագոն, C-պեպտիդ, սոմատոստատին և այլ 

սպիտակուցներ, 

 բյուրեղացված և մոլեկուլյար մաղերով ֆիլտրված (II-րդ 

սերնդի պրեպարատներ)` մոնոպիկ ինսուլիններ, 

 բյուրեղացված, մոլեկուլյար մաղերով ֆիլտրված և 

իոնափոխանակային քրոմատոգրման ենթարկված (III 

սերնդի պրեպարատներ)` մոնոկոմպոնոնտ ինսուլիններ: 

Մարդու ինսուլինի պատրաս-

տուկներ 

Խոզի ինսուլինի պատրաստուկ-

ներ 

Կարճատև ազդող /4-8ժ/ 

Actrapid NM 

Insulin Rapid 

Humulin Regular 

Homorap 40 

Actrapid MC 

Actrapid 

 

Ազդեցության միջին տևողության /18-24ժ/ 

Isophan Insulin NM 

Humulin lente 

Iletin I lente 

Iletin NPH 

Երկարատև ազդող /24-40ժ/ 

Insulin – Ultralente 

Humulin Ultralong 

Insulin – lente GPP 

 

Երկարատև ազդող ինսուլինային պրեպարատները ի 

տարբերություն կարճատև ազդողների պարունակում են 

հիմնային սպիտակուցներ` պրոտամին և գլոբին, ցինկ և աղային 

բուֆերներ:   

Ինսուլինային պատրաստուկները ներմուծվում են 

պարենտերալ ճանապարհով, կարճատևերը հիմնականում ե/մ, 

ն/ե: Կան նաև ինտրանազալ ներմուծման համար նախատեսված 

աէրոզոլներ, սակայն երկարատև կիրառման հետևանքով նրանք 
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կարող են քթի լորձաթաղանթի վրա ունենալ տոքսիկ 

ազդեցություն: Երկարատև ազդողները ներմուծվում են միայն ե/մ: 

Կիրառման ցուցումները` 

1. ԻԿՇԴ  

2. ԻՈԿՇԴ ծանր ձևեր /մեծահասակներին/ 

3. Հիպերգլիկեմիկ կոմա /կարճատև ազդեցության պատրաս-

տուկները/ 

4. Հազվադեպ որպես անաբոլիկ միջոց թերսնուցում, 

հյուծվածություն, թիրեոտոքսիկոզ, քրոնիկ հեպատիտներ 

5. Կալիումի և գլյուկոզայի հետ  բևեռացնող խառնուրդների 

բաղադրության մեջ՝ հիպոգլիկեմիայով կամ սրտային գլիկո-

զիդների գերդեղաչափումով պայմանավորված 

ռիթմաշեղումների ժամանակ, սրտամկանի 

բջջաթաղանթների կայունացման նպատակով  

6. ԻՈԿՇԴ հիվանդների մոտ խոռոչային միջամտությունների 

ժամանակ 

7. Հոգեբուժական պրակտիկայում հոգեկան հիվանդների 

շոկային թերապիայի նպատակով (հիպոգլիկեմիկ կոմա 

հասունացնելու նպատակով): Ներկայումս այս ցուցումը 

գրեթե չի կիրառվում:  

Ինսուլինոթերապիայի բարդությունները 

1. Հիպոգլիկեմիա: Հիպոգլիկմիկ վիճակները ինսուլինո-

թերապիայի ամենահաճախ հանդիպող բարդություններից են: 

Դրանք կարող են լինել անժամանակյա սննդի ընդունման 

արդյունք, իսուլինի անհիմն մեծ դոզաների ներարկման 

հետևանքով: Հիպոգլիկեմիայի ժամանակ դիտվում են 
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հաճախասրտություն, քրտնարտադրության ուժեղացում, դող, 

սրտխառնոց, սովի զգացում, հետագայում բուժման 

բացակայության դեպքում կարող են զարգանալ ցնցումային 

վիճակներ և կոմա: 

Հիպոգլիկեմիայի ժամանակ նշանակում են որևէ քաղցր 

շաքար պարունակող սնունդ, իսկ ավելի ծանր դեպքերում 

ներարկում են գլյուկոզայի լուծույթ՝ ն/ե:  

2. Ինսուլինի նկատմամբ ռեզիստենտականության 

զարգացում: Դա կարող է պայմանավորված լինել 

հակաինսուլինային հակամարմինների (IgG) բարձր տիտրով, 

որոնք չեզոքացնում են ինսուլինի էֆեկտները:  

3. Ալերգիկ ռեակցիաներ: Այս խմբի դեղերի 

մեծամասնությունը պարունակում է պրոտամին-սպիտակուցը, 

որը կարող է պատճառ հանդիսանալ  ալերգիկ  ռեակցիաների: 

Կարող է արտահայտվել եղջերացանի ձևով՝ պայմանավորված 

հակաինսուլինային IgE հակամարմինների ազդեցությամբ 

պարարտ բջիջներից հիստամինի ձերբազատումով, ինչպես նաև 

անաֆիլակտիկ ռեակցիաների տեսքով: Ավելի հաճախ 

հանդիպում են եզան ինսուլինի օգտագործման ժամանակ: 

Ինսուլինները, որոնք չեն պարունակում օտար սպիտակուցներ՝ 

պրոտամին կամ գլոբուլին, օր.՝ Լենտե տիպի ինսուլինները, ավելի 

քիչ են օժտված անտիգենային հատկությամբ:  

4. Ներարկման տեղում լիպոդիստրոֆիաներ: Ներարկման 

տեղում կարող է նկատվել ենթամաշկային ճարպային բջջանքի 

ատրոֆիա, երբեմն՝ հիպերտրոֆիա: Ներկայումս այս տիպի 

իմունային բարդություններ ավելի հազվադեպ են հանդիպում 
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կապված կոնցենտրացված մաքրված չեզոք pH-ով խոզի և մարդու 

ինսուլինների կիրառման հետ:   

Ներքին կիրառման հիպոգլիկեմիկ դեղեր 

Այս խմբի պրեպարատները սինթետիկ դեղեր են, որոնք 

կիրառվում են ԻՈԿՇԴ բուժման համար: Նրանց հիպոգլիկեմիկ 

ազդեցությունը կարող է պայմանավորված լինել տարբեր 

մեխանիզմներով: Ըստ ազդեցության մեխանիզմի տարբերում են. 

 Ինսուլինի ձերբազատումը խթանող դեղեր 

- սուլֆոնիլմիզանյութի ածանցյալներ /ՍՄԱ/ 

- ամինաթթուների ածանցյալներ` մեգլիտինիդներ 

 Ինսուլինի հանդեպ ծայրամասային հյուսվածքների 

զգայունությունը բարձրացնող դեղեր – նրանց այլ կերպ 

անվանում են սենսիտայզորներ՝ 

- բիգուանիդներ (գերազանցապես բարելավում են 

գլյուկոզայի յուրացումը) 

- թիազոլիդիոններ (գերազանցապես նվազեցնում են 

գլյուկոզայի հանդեպ ռեզիստենտականությունը) 

 Աղիներից ածխաջրերի ներծծումը խափանող դեղեր 

- ալֆա-գլիկոզիդազի արգելակիչներ: 

 

Սուլֆոնիլմիզանյութի ածանցյալներ /ՍՄԱ/ 

Այս խմբի դեղերի հիպոգլիկեմիկ ազդեցությունը 

իրականանում է մի քանի մեխանիզմների մասնակցությամբ՝  

 ուժեղացում են ինսուլինի ձերբազատումը β-

բջիջներից: ՍՄԱ կապվում են β-բջիջների 

թաղանթային սպեցիֆիկ ընկալիչների հետ, որոնք 
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կապված են K-ական մղանցքների հետ: Այդ կապի 

հետևանքով թուլանում է ԱԵՖ-կախյալ K-ական 

մղանցքների գործունեությունը, որի արդյունքում 

ընկճվում է K-ի իոնների դուրսբերումը բջջից և տեղի է 

ունենում բջջի ապաբևեռացում: Ապաբևեռացումն իր 

հերթին բերում է  պոտենցիալ-կախյալ  Ca2+-ական 

մղանցքների բացմանը, որը նպաստում է  Ca2+-ի 

ներթափանցմանը բջիջ, որը կապվելով կալմոդուլինի 

հետ, ակտիվացնում է ինսուլինի ձերբազատումը:  

ՍՄԱ ազդեցությամբ ինսուլինի սինթեզը չի մեծանում 

և նույնիսկ կարող է փոքրանալ: Բացի այդ, ՍՄԱ 

դանդաղեցնում են ինսուլինի մետաբոլիզմը լյարդում:  

 նվազեցնում են գլյուկագոնի մակարդակը արյան 

շիճուկում:  Ենթադրվում է, որ այն պայմանավորված է 

ինչպես ինսուլինի, այնպես էլ սոմատոստատինի 

ձերբազատման մեծացմամբ, որոնք ընկճում են -

բջիջների սեկրետոր ակտիվությունը: 

 մեծացում են ինսուլինի ազդեցությունը թիրախ-

հյուսվածքների վրա  (արտապանկրեատիկ 

ազդեցություն): Հաստատված է, որ ՍՄԱ ներմուծումը 

զուգորդվում է ինսուլինի և իր ընկալիչների միջև 

կապի ուժեղացմամբ, ընկալիչների քանակի 

մեծացմամբ: Բացահատված է, որ ՍՄԱ մեծացնում են 

ինսուլինի խթանող ազդեցությունը դեպի բջիջ 

գլյուկոզայի փոխադրման վրա: 

Այս խմբի դեղերն են՝ 
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I-ին սերունդ  Butamide (Tolbutamide) 

             Tolazamide 

             Acetohexamide 

           Chlorpropamide   

II-րդ  սերունդ Glibenclamide (Maninil) 

           Glipizide  

           Gliclazide /Diabeton/ 

III-րդ սերունդ Glimepirid (Amaril) 

Առաջին սերնդի ՍՄԱ ունեն ավելի շատ կողմնակի 

էֆեկտներ, քան II-րդ սերնդի պրեպարատները, բացի այդ II-րդ 

սերնդի ՍՄԱ մինիմալ դեղաչափերի պայմաններում 

առաջացնում են  լավ արտահայտված հիպոգլիկեմիկ 

ազդեցություն, ավելի հազվադեպ են առաջացնում 

բարդություններ, նրանց մեծ մասն օժտված է թրոմբոցիտների 

ագրեգացիան և անոթների թափանցելիությունը փոքրացնելու, 

արյան պլազմայում խոլեստերինի քանակությունը նվազեցնելու 

հատկությամբ: 

ՍՄԱ  բավական արագ ներծծվում են աղեստամոքսային 

համակարգում,  նրանց մեծ մասը (70-90%) կապվում է արյան 

շիճուկի սպիտակուցների հետ: Մետաբոլիզվում են լյարդում, 

առաջացնելով ոչ ակտիվ մետաբոլիտներ` բացառությամբ 

քլորպրոպամիդի, որից առաջացած մետաբոլիտները ակտիվ են: 

ՍՄԱ կողմնակի էֆեկտները: ՍՄԱ որպես կանոն լավ են 

տարվում հիվանդների կողմից, մի շարք կողմնակի էֆեկտներն 

են` 

1. ախորժակի բարձրացում, ինչը դիտվում է որպես կողմնակի 

ազդեցություն, քանի որ հակադիաբետիկ թերապիան անվ է 

կացվում է դիետիկ համուղղման ֆոնի վրա:  
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2. կարդիոմիոցիտների և անգիոմիոցիտների կալիումական 

մղանցքների պաշարում, պայմանավորված β-բջիջների 

կալիումական անցուղիների նկատմամբ ոչ բավարար 

ընտրողականություն, որի հետևանքով կարող են մեծացնել 

սրտանոթային հիվանդություններով պայմանավորված 

մահացությունը:  

3. հիպոգլիկեմիա:  

4. մաշկային ռեակցիաներ /ցան, էրիթեմա, քոր/:  

5. ՍԱՀ խանգարումներ /անոռեքսիա, սրտխառնոց, լուծ, 

փսխում/:  

6. արյան կազմի փոփոխություններ (ագրանուլոցիտոզ, 

թրոմբոցիտոպենիա, լեյկոպենիա):  

7. էթիլ սպիրտի մետաբոլիզմի խանգարում` ացետալդեհիդի 

կուտակմամբ: 

8. հեպատոտոքսիկ ազդեցություն (խոլեստատիկ դեղնախտ):  

9. վահանաձև գեղձի մեծացում և հորմոնների սինթեզի 

ընկճում:  

10.  աթերոգենեզ: Բացատրվում է նրանով, որ ե/գ-ի β-բջիջների 

քրոնիկական խթանումը կարող է բերել նրանց հյուծման և 

ավելի վառ արտահայտված ինսուլինային 

անբավարարության, ինչպես նաև ոչ հասուն բջիջների 

կողմից պրոինսուլինի և պրեպրոինսուլինի ձերբազատման 

ուժեղացման, ինչն էլ մեծացնում է աթերոգենեզի ռիսկը: 

II-րդ սերնդի ՍՄԱ, ունեն պանկրեատիկ եւ 

արտապանկրեատիկ ազդեցություն: Այս պրեպարատներից 

ինսուլինային ընկալիչների հանդեպ առավել բարձր 
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խնամակցություն  ցուցաբերում է  գլիբենկլամիդը և այդ 

պատճառով նոր հիպոգլիկեմիկ պրեպարատների հիպոգլիկեմիկ 

ազդեցությունը ընդունված է համեմատել գլիբենկլամիդի հետ: 

Գլիպիզիդը առանձնանում է որպես առավել արագ ազդող դեղ: 

Ներկայումս այս շարքի ամենալայն կիրառումը գտած դեղն է 

համարվում գլիկլազիդը կամ դիաբետոնը, որի 

առանձնահատկություններն են՝  

 Դիաբետոնը վերականգնում է ինսուլինի սեկրեցիայի 

վաղ փուլը և դրանով պատրաստում թիրախ-

հյուսվածքներին երկրորդ փուլում ձերբազատված 

ինսուլինի հադեպ, իսկ դա էլ իր հերթին բերում է 

ինսուլինի ընդհանուր   քանակի քչացման, որն 

անհրաժեշտ է գլյուկոզայի յուրացման  համար, և թույլ 

է տալիս խուսափել հիպերինսուլինեմիայից, հետևա-

բար նաև աթերոգենեզից և անոթների  աթերոսկլերո-

տիկ փոփոխություններից:  

 Դիաբետոնը ընկճելով թրոմբոցիտների և 

էրիթրոցիտների ագրեգացիան և ադհեզիան, 

վերականգնում է առպատային ֆիբրինոլիզի 

ֆիզիոլոգիական պրոցեսը, պրոստագլանդինների 

բալանսը, օժտված է ազատ ռադիկալները 

չեզոքացնելու ունակությամբ (հակաօքսիդանտային 

հատկությամբ), կանխում է միկրոթրոմբոզների 

զարգացումը ու միկրոանգիոպաթիաների ժամանակ 

անոթների բարձրացած ռեակցիան ադրենալինի 
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նկատմամբ: Այս ամենն առանձնացնում է 

դիաբետոնին մյուս ՍՄԱ ից:  

3-րդ սերնդի պրեպարատներից է՝ գլիմեպիրիդը: Ի 

տարբերություն II-րդ սերնդի պրեպարատների ինսուլինի 

ձերբազատման խթանման հետ մեկ տեղ  օժտված է մի շարք 

առավելություններով` 

- հիպոգլիկեմիկ էֆեկտը ավելի արագ է զարգանում և 

ավելի երկար է ազդում  

- ըստ ուժգնության գերազանցում է մոտ 2-3 անգամ 

գլիբենկլամիդը  

- ավելի քիչ է առաջացնում հիպոգլիկեմիա 

- քրոնիկ բուժման ժամանակ դիտվում է շիճուկային 

ինսուլինի ավելի քիչ քանակություն, որի հետևանքով 

թուլանում է վերջինիս աթերոգեն ազդեցությունը  

-  ի տարբերություն գլիբենկլամիդի չի լայնացնում 

անոթները, որը պայմանավորված է անոթների ԱԵՖ-

կախյալ կալիումական մղանցքների գործունեությամբ, և 

հետևաբար օժտված չէ կողմնակի սրտանոթային 

էֆեկտներով:  
 

Ամինաթթուների ածանցյալներ՝ գլինիդներ՝ռեպագլինիդ, 

նատեգլինիդ 

Նատեգլինիդ /Ստառլիքս/ – ֆենիլալանինի ածանցյալ է: 

Նպաստում է β-բջիջներից ինսուլինի ձերբազատումը: 

Նատեգլինիդը նույնպես պաշարում է β-բջիջների ԱԵՖ-կախյալ K-

ական անցուղիները → ապաբևեռացում → Ca-ական 

անցուղիների բացում → Ca թափանցում → ինսուլինի 
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ձերբազատում, մեծացնում է նաև հյուսվածքների զգայնությունը 

գլյուկոզի նկատմամբ: Առանձնահատկություններից է այն, որ 

լատենտ շրջանը շատ փոքր է (մի քանի վայրկյան) և 

ազդեցությունը կարճատև: Այդ պատճառով այն կիրառում են 

միայն պոստպրանդիալ հիպերգլիկեմիան փոքրացնելու 

նպատակով: Համարվում է, որ պոստպրանդիալ հիպերգլիկեմիան 

հանդիսանում է սիրտ-անոթային պաթոլոգիաների առաջնահերթ 

ռիսկային գործոն: Նատեգլինիդը նշանակում են անմիջապես 

ուտելուց 1-10 րոպե առաջ:  

Ռեպագլինիդը իրենից ներկայացնում է բենզոաթթվի 

ածանցյալ և ևս կարգավորում է բետա բջիջների ԱԵՖ-կախյալ 

կալիումական անցուղիները: Այս պրեպարատների ընկալիչները 

ՍՄԱ ընկալիչներից տարբեր են:  

Բավականին նոր պրեպարատներից է համարվում 

գլյուկագոնանման պեպտիդ-1 GLP-1: Այն իրենից ներկայացնում է 

աղիների L-բջիջների կողմից արտադրվող պրոգլյուկագոնի 

ֆրագմենտ: Պատկանում է աղիներում արտադրվող ինկրետին-

հորմոնների շարքին, որոնք խթանում են սննդի ընդունմամբ 

մակածված ինսուլինի արտադրությունը:  Չնայած այն 

հանգամանքին, որ ԻՈԿՇԴ ժամանակ չի նկատվում այս հորմոնի 

դեֆիցիտ, այնուամենայնիվ նրա ինֆուզիան ուժեղացնում է 

ինսուլինի սեկրեցիան և էականորեն իջեցնում է 

հիպերգլիկեմիան: ԳՆՊ-1-ի առավելությունը ՍՄԱ նկատմամբ 

այն է, որ խթանում է ոչ միայն ինսուլինի ձերբազատումը, այլ նաև 

սինթեզը: Բացի այդ նրա ինսուլինոտրոպ ակտիվությունը 

կարգավորվում է պլազմայում գլյուկոզայի կոնցենտրացիայով: 
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Որքան քիչ է գլյուկոզայի պարունակությունը արյան պլազմայում, 

այնքան փոքր է ԳՆՊ-1-ի ակտիվությունը: Միակ թերությունն այն 

է, որ այն ընդունվում է հարմարսողական: ներկայումս մշակվում 

են պրեպարատի ինտրանազալ ձևերը:  

Բիգուանիդներ 

Metforminum /Glukofag, Siofor/ 

Buformin 

Phenformin 

Այս խմբի դեղերը նույնիսկ մեծ դեղաչափերի դեպքում չեն 

առաջացնում հիպոգլիկեմիա, այդ պատճառով երբեմն նրանց 

անվանում են էուգլիկեմիկ, այլ ոչ թե հիպոգլիկեմիկ: 

Ենթադրվում են ազդեցության հետևյալ մեխանիզմները՝  

1.անաերոբ գլիկոլիզի ճանապարհով ծայրամասային 

հյուսվածքներում (մկանային, ճարպային) գլյուկոզայի սպառման  

մեծացում  

2. լյարդում գլյուկոնեոգենեզի ընկճում  

3. ՍԱՀ-ից գլյուկոզայի ներծծման դանդաղեցում 

4. շիճուկում գլյուկագոնի մակարդակի իջեցում  

5.ինսուլինի  խնամակցության մեծացում ինսուլինային 

ընկալիչների հանդեպ 

6. բջջի մակերեսին ինսուլինային ընկալիչների քանակի 

շատացում:  

Փաստորեն բիգուանիդների ազդեցության մեխանիզմը 

պայմանավորված է ոչ թե ինսուլինի կոնցենտրացիայի 

մեծացումով, այլ ինսուլինային ընկալիչների հանդեպ ինսուլինի 

զգայնության բարձրացմամբ: Նրանք ակտիվացնում են 
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ֆիբրինոլիզը և փոքրացնում են թրոմբոէմբոլիկ բարդությունների 

առաջացման հավանականությունը: Այս խմբի պրեպարատները 

էֆեկտիվ են այն ժամանակ, երբ հիվանդի մոտ ձերբազատվում է 

սեփական ինսուլին:  

Այս խմբի պրեպարատներից առավել քիչ տոքսիկ է 

մետֆորմինը: Նրա արժեքավոր հատկություններից է նաև այն, որ 

արյան մեջ փոքրացնում է ՑԽԼՊ-ի, խոլեստերինի, 

եռգլիցերիդների մակարդակը, նվազեցնում է ախորժակը և 

իջեցնում մարմնի քաշը: Բիգուանիդները հաճախ նշանակում են 

գեր հիվանդներին: 

Բիգուանիդները, խթանելով անաէրոբ գլիկոլիզը, որի 

վերջնանյութն է հանդիսանում կաթնաթթուն, բերում են լակտատ 

ացիդոզի առաջացման: Բիգուանիդների կողմնակի էֆեկտներն 

են՝ անոռեքսիան և այլ դիսպեպտիկ երևույթներ՝ սրտխառնոց, 

փսխում, անոռեքսիա, դիարեա, հիպեգլիկեմիա, կաթնաթթվային 

ացիդոզ, վիտամին B12-ի ներծծման խանգարումները:  

Ինսուլինի նկատմամբ բջիջների զգայնությունը  

բարձրացնող դեղեր 

Գլիտազոններ 

Բավականին  նոր խումբ է և ընդգրկում է ինսուլինի 

նկատմամբ ծայրամասային հյուսվածքների զգայնությունը 

բարձրացնող պրեպարատներ: Ազդեցության մեխանիզմը 

կայանում է հետևյալում` լինելով կորիզային PPAR ագոնիստ,  

ակտիվացնում են կմախքային մկանների, ճարպային 

հյուսվածքների և լյարդի բջիջների կորիզային ընկալիչները, ինչը 

բերում է ինսուլինի գենի ակտիվացման, ինչն էլ կարգավորում է 
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կարբոհիդրատային և ճարպային փոխանակությունը, որի 

հետևանքով ուժեղանում է ինսուլինի ազդեցությունը ճարպային և 

ածխաջրատային փոխանակության վրա: Այս խմբի 

պրեպարատներին են պատկանում գլիտազոնները կամ 

թիազոլիդինդիոններ /ռոզիգլիտազոն, պիոգլիտազոն/:  

 

Թիազոլիդինդիոնները՝  

 մեծացնում են ակտիվ ադիպոցիտների քանակությունը, 

որոնք զգայուն են ինսուլինի նկատմամբ, ակտիվանում է 

լիպոգենեզը, ճարպաթթուների յուրացումը` բերելով 

պլազմայում ազատ ՃԹ քանակի իջեցման:  

 բարձրացնում են գլյուկոզայի փոխադրիչներ՝ ԳԼՈՒՏ-1 և 

ԳԼՈՒՏ-4 ակտիվությունը,  որի հետևանքով մեծանում է 

գլյուկոզայի յուրացումը: 

  ընկճում են գլյուկոնեոգենեզը:  

Գլյուկոզայի մակարդակը իջեցնելու իրենց հատկությամբ 

զիջում են ՍՄԱ և բիգուանիդներին:   

Այս խմբի պրեպարատները (թիազոլիդինդիոնի 

ածանցյալներ – ռոզիգլիտազոն, պիոգլիտազոն) հետաքրքրություն 

են ներկայացնում էնդոգեն ինսուլինի անբավարար 

ձերբազատման, ինչպես նաև նրա նկատմամբ զարգացած 

ռեզիստենտականության ժամանակ: Էֆեկտը դրսևորվում է մոտ 

6-12 շաբաթ հետո: Կողմնակի էֆեկտներից են՝ 

սակավարյունությունը, մարմնի քաշի ավելացումը, այտուցների 

առաջացումը: 

Ածխաջրատների ներծծումն ընկճող պրեպարատներ 
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ՇԴ-ի բուժման նոր ուղղություն է աղիներից 

ածխաջրատների ներծծումը դժվարացնող պրեպարատների 

ստեղծումը: Այդպիսի դեղամիջոցներից է պսևդոսախարիդ 

ակարբոզան և միգլիտոլը:  Ազդեցության մեխանիզմը կայանում է 

նրանում, որ դրանք ընկճում են աղիքային ալֆա-գլիկոզիդազ 

ֆերմենտը, որը նպաստում է պոլի և օլիգոսախարիդների 

տրոհմանը: Արդյունքում նվազում է ածխաջրերի առաջացումը և 

դանդաղում է բարակ աղիներից նրանց /բացառությամբ լակ-

տոզայի/ ներծծումը, կանխելով պոստպրանդիալ 

հիպերգլիկեմիան: Ակարբոզայի ազդեցության մեխանիզմում 

ներկայումս մեծ դեր է տրվում նրա ազդեցությանը 

գլյուկագոնանման պեպտիդ-1-ը խթանելու ունակությանը: 

Ակարբոզայի կարևոր հատկություններից է  արյան մեջ եռգլի-

ցերիդների մակարդակի իջեցումը: Սա կարևոր է այնքանով, որ 

եռգլիցերիդներով հագեցած լիպոպրոտեինները ԻՈԿՇԴ 

հիվանդների մոտ խորացնում են ինսուլինային 

ռեզիստենտականությունը, որը աթերոսկլերոզի համար մեծ 

ռիսկի գործոն է հանդիսանում: Պրեպարատի առավելությունը 

կայանում է նրանում, որ այն չի առաջացնում հիպոգլիկեմիկ 

ռեակցիաներ, որը հատկապես կարևոր է տարեց հիվանդների 

համար: Ակարբոզան կարելի է զուգակցել այլ հիպոգլիկեմիկ 

միջոցների հետ, սակայն պետք է հիշել, որ այն կարող է պոտենցել 

այդ պրեպարատներից առաջացած հիպոգլիկեմիան: 

Ակարբոզայի կողմնակի էֆեկտներն են` 

1. Փքվածություն, ավելցուկ քանակությամբ չմարսված ածխա-

ջրատները՝ օսլա, սուկրազա, դեքստրին, մալտոզա, անցնում 
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են հաստ աղի, որտեղ մանրէների ազդեցության տակ 

քայքայվում են առաջացնելով գազեր: 

2. Տրանսամինազների ակտիվության մեծացում:  

3. Շիճուկային երկաթի մակարդակի նվազում: 

Հակացուցումներ 

Հիմնական հակացուցումն է հանդիսանում ՍԱՀ-ի 

հիվանդությունները: 

Ածխաջրերի ներծծումը կարող են թուլացնել բուսական 

ծագում ունեցող տարբեր պոլիսախարիդներ: Սրանցից 

ամենաէֆեկտիվն է գուար գումը (Guarem), որը ստացվում է 

լոբազգիներին պատկանող հնդկական Cyamopsis tetragonoloba 

բույսի սերմերից: Երբ այն խառնվում է ջրի հետ առաջացնում է 

գել, որը խոչընդոտում է սննդի հետ ներմուծվող ածխաջրատների 

ներծծումը: Այս պրեպարատը մոտ 50 տոկոսով թույլ է տալիս 

իջեցնելու պոստպրանդիալ գլիկեմիան: Քանի որ գուար գումը չի 

ներծծվում աղիներից նրա կողմնակի էֆեկտները 

սահմանափակվում են ՍԱՀ և ընդգրկում է մեթեորիզմը, 

փորացավերը, սրտխառնոցը, դիարեան:  

 

Ինկրետինների ագոնիստներ 

Ինկրետինները հորմոններ են, որոնք արտազատվում են 

աղիների կողմից: Նրանց մակարդակը զգալիորեն աճում է 

հատկապես սննդի ընդունումից հետո: Մարդու կարևորագույն 

ինկրետիններից են գլյուկագոնանման պեպտիդ-1-ը (GLP-1, 

glucagon-like peptide 1) և գլյուկոզ-կախյալ ինսուոլինոտրոպ 

պեպտիդը (GIP, glucose-dependent insulinotropic peptide), որոնք 

նպաստում են գլյուկոզայի քանակական փոփոխությունների 
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հանդեպ ենթաստամոքսային գեղձի և լյարդի պատասխանին` 

ազդելով Ե/Գ β և α բջիջների վրա: GIP-ն արտազատվում է K 

էնդոկրին բջիջների կողմից աղեստամոքսային համակարգի 

պրոքսիմալ հատվածում (duodenum և proximal jejunum): GLP-1 

արտադրվում է L բջիջների կողմից աղեստամոքսային 

համակարգի դիստալ հատվածում (duodenum և proximal jejunum). 

Երբ արյան մեջ բարձրանում է գլյուկոզի մակարդակը 

ինկրետինները խթանում են պանկրեասից գլյուկոզ-կախյալ 

ինսուլինի ձերբազատումը, (GLP-1 և GIP) և ընկճում գլյուկագոնի 

ձերբազատումը (GLP-1): Արդյունքում փոքրանում է գլյուկոզայի 

լյարդային արտազատումը:  

Ինկրետինների ֆիզիոլոգիական ակտիվությունը 

սահմանափակում է dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) ֆերմենտը, որը 

շատ արագ քայքայում է նրանց՝ անմիջապես արտազատումից 

հետո: 

Երկրորդ տիպի դիաբետի ժամանակ կարող է նկատվել GLP-

1 մակարդակի իջեցում և GIP-ի ինսուլինոտրոպ պատասխանի 

թուլացում: 
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Ակնհայտ է, որ երկրորդ տիպի դիաբետի ժամանակ 

գլյուկոզայի քանակը կարելի է իջեցնել՝ խթանելով GLP-1-ի 

ընկալիչները կամ արգելակելով DPP-4-ի ակտիվությունը:  

GLP-1 ընկալիչների ագոնիստ է հանդիսանում Exenatide-ը 

(Byetta):  

DPP-4-ի արգելակիչ է հանդիսանում Sitagliptin-ը (Januvia): 

Այս երկու խմբի պրեպարատների առավելությունը 

կայանում է նրանում, որ նրանք չեն առաջացնում հիպոգլիկեմիա, 

քանի որ ազդում են միայն սննդով պայմանավորված գլյուկոզայի 

մակարդակի վրա: Դանդաղեցնում են ստամոքսի դատարկումը և 

արագացնում հագեցվածության զգացումը, նպաստում են քաշի 

նվազեցմանը: 

 

Թեմային առնչվող թեստերի նմուշներ 

Ինսուլինային ընկալիչները` 
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ա) Ֆերմենտների (թիրոզինկինազի) հետ համակցված ընկալիչներ 

են 

բ) Իոնական մղանցքների հետ համակցված ընկալիչներ են 

գ) G-կախյալ ընկալիչներ են 

դ) ԴՆԹ-ի տրանսկրիպցիան կարգավորող ընկալիչներ են 

ե) բաղկացած են 5 դոմեններից 
 

Սուլֆանիլմիզաթթվի ածանցյալների հիպոգլիկեմիկ ազդեցության 

մեխանիզմներն են` 

1. β-բջիջներից ինսուլինի ձերբազատման ուժեղացում 

2. արյան շիճուկում գլյուկագոնի մակարդակի իջեցում  

3. α-գլիկոզիդազի արգելակում 

4. գլյուկոկորտիկոիդների մակարդակի բարձրացում 

5. սոմատոտրոպ հորմոնի ընկճում 

ա) 3,4,5   բ) 2,3,4  գ)1,3,4   դ) 1,2 
 

Ածխաջրատների ներծծումն ընկճող դեղամիջոցն է` 

ա) Մետֆորմինը 

բ) Գլիկլազիդը 

գ) Ակարբոզան 

դ) Բութամիդը 

ե) Գլիբենկլամիդը 
 

Բերանացի հակաշաքարախտային դեղերի ազդեցության 

հնարավոր մեխանիզմներն են` 

1. ինսուլինի ձերբազատման խթանում 

2. ինսուլինի հանդեպ պերիֆերիկ հյուսվածքների զգայունության 

բարձրացում 
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3. աղիներից ածխաջրատների ներծծման խափանում 

4. ԱԵՖ-կախյալ կալիումական (K+) մղանցքների գործունեության 

թուլացում 

5. Գլյուկոզ-փոխադրող սպիտակուց GLUT-4 ակտիվության 

ընկճում 

ա) 3,4,5   բ) 2,3,4  գ)1,3,4   դ) 1,2,3 
 

Հիմնական դեղորայքի ցանկ 

Insulinum- 5 և 10մլ սրվակներում (1մլ-ը պարունակում է 40 կամ 

80ԱՄ) ե/մ, մ/մ, ն/ե ներարկումների համար: 

Glibenclamidum-դեղահատեր 0,5: 

 

 

 

 


