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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 կենսածին 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, նշագեղ-

ձերում։ Հենց այս օրգաններն են սովորաբար հանդիսանում 

արտածին ալերգենների “դարպասներ” և այստեղ են առավել 

հաճախ զարգանում անհապաղ տեսակի ալերգիայի դրսևորումները՝ 

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 սահմանափա-

կում Ca2+ իոնների մուտքը բջիջներ,  

- պաշարում են քլորային անցուղիները: Հայտնի է, որ    Cl-ի 

մուտքը պարարտ բջիջներ, առաջացնում է թաղանթի գերբևեռացում, 

նպաստելով Ca2+ 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) ճանապար-

հով: 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 խռպո-

տություն։ 
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  Ցուցումներ։ Բրոնխային ասթմայի նոպաների կանխարգելում 

(սուր նոպաների ժամանակ էֆեկտիվ չէ), քթի (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 համա-

կարգի մոբիլիզացման գործընթացին։ Հիստամինը կարգավորում է 

արյան արյունամատակարարումը, ստամոքսի լորձաթաղանթի 

հյութազատությունը և տրոֆիկան: 

  Հիստամինը ֆիզիոլոգիական իմունոմոդուլյատոր է, իմունա-

բանական համակարգի տարբեր օղակների վրա թողնում է 

առավելապես ընկճող ազդեցություն։  

 Մյուս կողմից, հիստամինը (հավելյալ քանակներով) մասնակ-

ցում է մի շարք ախտաբանական պրոցեսներին։ Հիստամինը անհա-

պաղ 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 հիստա-

մինը պահեստավորվում է, ավելցուկը ակտիվազերծվում է 

հիմնականում մեթիլացման ճանապարհով մեթիլտրանսֆերազի 
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մասնակցությամբ։ Ակտիվազերծման մյուս ուղին է օքսիդացնող 

դեզամինացումը դիամինօքսիդազի (հիստամինազի) օգնությամբ։  

  Նորմալ պայմաններում հիստամինի մեծ մասը գտնվում է 

կապված, ֆիզիոլոգիական ոչ ակտիվ վիճակում։ Տարբերում ենք 

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

յուն) կապված հիստամին։ 

  Լաբիլ կապված հիստամինը տեղակայված է գրեթե բոլոր 

օրգաններում և հյուսվածքներում։ Տարբեր ազդակների ազդեցության 

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 ձերբազատվում է 

տարբեր գործոնների (լիբերատորներնի, ազատիչներ) ազդեցության 

ներքո։ Հիստամինի լիբերատորների շարքում են ֆերմենտները 

(տրիպսին, պլազմին), թույները, դեղերը (մորֆին, տուբոկուրարին), 
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բարձրմոլեկուլային միացությունները,  այրվածքներ,  ցրտահարու-

թյուն։  

Հիստամինը իր ազդեցությունը հասունացնում է խթանելով 

հիստամինային H1, H2, H3, H4 ընկալիչները։ Հիստամինի մասնակցու-

թյունը ալերգիկ և բորբոքային պրոցեսներում պայմանավորված է 

հիմնականում H1 և մասամբ` H2 ընկալիչներով։ 

 

Հիստամինային ընկալիչների տեսակները, հատկությունները, 

ակտիվացման էֆեկտներ և նրանց  անտագոնիստները։ 

Ընկալի-

չի 

Տեսակը 

Տրանսդուկցիոն 

մեխանիզմներ 

Ընկալիչների ակտիվացման 

էֆեկտներ  

 

Ընկալիչների 

անտագոնիստ-

ներ  

   

  

 

 

 

 

  

  H1 

 

Gq 

   ↑ ITP3  

(ինոզիտոլ 1,4,5 

եռֆոսֆատ)  

 

↑ DAG  

(դիացիլգլիցե-

րոլ)  

 

Էնդոթելում  

NO-ի սինթեզի ↑ 

 

-բրոնխների տոնուսի բարձրա-

ցում  

- աղիների տոնուսի բարձրացում  

-զարկերակներիի տոնուսի իջե-

ցում  

- երակների տոնուսի բարձրացում  

- զարկերակիկների լայնացում, 

նախամազանոթային 

սֆինկտերների կաթված, մազա-

նոթների հիպերեմիա, նրանց թա-

փանցելիության բարձրացում, 

էքսուդացիա, այտուց, հիպովոլե-

միա, արյան ճնշման կտրուկ 

 

Diphenhydramin 

 

Chlorpyramin  

 

Mebhidrolin  

 

Promethazin 

 Clemastin  

 Loratadin  

 

Desloratadin  
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 անկում (կոլլապս) 

-ցավի, քորի ռեցեպցիայի 

մասնակցություն 

-ԱԿՏՀ-ի, ադրենալինի սեկրե-

ցիայի խթանում 

-վեստիբուլյար ռեֆլեքսների 

կարգավորում 

 

Fexofenadin, 

Cetirizin   

 

 

 

  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 

Ranitidin 

Famotidin 

Nizatidin 
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ընկճող գործոնի արտադրության 

նվազում  

- հումորալ իմունիտետի խթանում 

  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, հիստամինով 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) 
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II սերնդի դեղեր, “ոչ սեդատիվ” 

 Cetirizin (Zirtek) 

 Loratadin (Claritin) 

Terfenadin (Teldan) 

III սերնդի դեղեր, “ոչ սեդատիվ, ակտիվ մետաբոլիտներ” 

Desloratadin (Erius) 

 Fexofenadin (Telfast) 

Բաժանման հիմքում ընկած են դեղերի որոշ ֆարմակոդինամիկ 

և ֆարմակոկինետիկ առանձնահատկությունները։  

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 կենտրո-

նական 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։ 



13 

 

Դիմեդրոլը և դիպրազինը օժտված են արտահայտված տեղային 

անզգայացնող ազդեցությամբ։ Դիմեդրոլը հանգույցապաշարիչ 

հատկության շնորհիվ իջեցնում է զարկերակային ճնշումը։ 

Դիպրազինը պաշարում է ադրենընկալիչները և նույնպես ունակ է 

իջեցնել ճնշումը (հատկապես ն/ե ներարկման դեպքում)։ Դիմեդրոլը, 

դիպրազինը, սուպրաստինը օժտված են որոշակի սպազմոլիտիկ 

ազդեցությամբ։ Դիմեդրոլը ցուցաբերում է հակաբրոնխաջղակծկու-

մային 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- խոլինոլիտիկների 

ազդեցությունը։ I սերնդի հակահիստամինային միջոցները պոտեն-

ցում 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 կոկոր-

դում չորությամբ, արագասրտությամբ, փորկապությամբ, ստամոքսի 

լորձաթաղանթի գրգռմամբ, միզարձակության խանգարումներով, 

տեսողության աղճատումով։ Երբեմն կրտսեր տարիքի երեխաների 
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մոտ այս դեղերը կարող են առաջ բերել հակառակ երևույթներ՝ 

անհանգստություն, անքնություն, վերջույթների դող։     

   Համեմատական բնութագիրը ըստ սերունդների 

Դեղերը ներմուծվում են միջմկանային, ներերակային կամ ներ-

քին ընդունման ճանապարհներով։ Ենթամաշկային չեն նշանակվում, 

քանի որ թողնում են արտահայտված գրգռող ազդեցություն (բացա-

ռությամբ տավեգիլի)։  

I սերնդի դեղերի կենսապիտանելիությունը կազմում 40%   

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

լիությունը կազմում է 95 % և ավելին։ 

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

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

ցում 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։ 
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 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 սերունդների, 

Desloratadin (Erius), Fexofenadin (Telfast) ընկճում են ալերգիայի  

մեդիատորների    ձերբազատումը։ Բնորոշ է նաև տախիֆիլաքսիայի 

բացակայումը, բարդություններ գրեթե չեն առաջացնում։ 

Կիրառման ցուցումներ: Սուր ալերգային տարբեր հիվանդու-

թյուններ և վիճակներ՝ քթի լորձաթաղանթի բորբոքում (ռինիթ), 

շաղկապենաբորբ, տարբեր բնույթի մաշկացան, անոթանյարդային 

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, լաբի-

րինթիտի, էնցեֆալոպաթիայի, ուղեղի տրավմաների հետևանքով, 

Մենյերի հիվանդության ժամանակ, նյարդավիրաբուժական 

վիրահատություններից հետո։ Դրսևորվում են հավասարակշռու-

թյան, շարժումների կոորդինացիայի խանգարման, գլխապտույտի 

(vertigo), սըրտխառնոցի, փսխման ախտանիշներով։ 
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 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։ 

Betahistin-ը՝ խթանելով H1 ընկալիչները, առաջացնում է անոթա-

լայնացում, և միկրոշրջանառության բարելավում, ինչի հետևանքով 

կարգավորվում է հիվանդության հետևանքով խանգարված էնդոլիմ-

ֆայի ճնշումը լաբիրինթոսի և խխունջի շրջանում: Մյուս մեխանիզ-

մով բետահիստինը պաշարում է ԿՆՀ-ում նախասինապսային H3 

ընկալիչները և ուժեղացնում է նեյրոմեդիատորների (սերոտոնինի, 

նորադրենալինի, ացետիլխոլինի, 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 խան-

գարումների ժամանակ։ Բետահիստինը չի կարելի զուգորդել հակա-

հիստամինային միջոցների հետ, քանի որ վերջինները բետահիստի-

նի արդյունավետությունը նվազեցնում են։ 

 Անհապաղ տիպի ալերգիաների ժամանակ կարող են 

նշանակվել նաև լեյկոտրիենային ընկալիչները պաշարող միջոցներ 

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

ընկալիչները պաշարողներ (Cyproheptadinum)։  
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Հակահիստամինային դեղերից H2 ընկալիչների ներհակորդներ 

Ranitidin, Famotidin, Nizatidin հիմնականում կիրառվում են որպես 

հակասեկրետոր դեղեր ստամոքսահյութի թթվայնությունը իջեցնելու 

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¨ Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý Ë³Ë-

ïáõÙÁ, 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 ³ñÛáõÝ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ: 

 

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

êï³ÙáùëÇ ·»ÕÓ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³-

ÝáõÙ ¿ Ý»ÛñáÏñÇÝ, ¿Ý¹áÏñÇÝ ¨ å³ñ³ÏñÇÝ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñáí: 
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Ü»ÛñáÏñÇÝ Ï³ñ·³íáñáõÙÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ã³÷³ñáÕ ÝÛ³ñ¹Ç 

³ÏïÇí³óÝáÕ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ í»ñçáõÛÃÝ»ñÇó Ó»ñµ³½³ï-

íáÕ ·³ëïñáÇÝï»ëïÇÝ³É å»åïÇ¹Ý»ñÇ (ë»Ïñ»ïÇÝ, ËáÉ»óÇëïá-

ÏÇÝÇÝ, VIP, GIP, ëáÙ³ïáëï³ïÇÝ, ³×Ç ¿åÇ¹»ñÙ³É ·áñÍáÝ ¨ ³ÛÉÝ) 

³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ¾Ý¹áÏñÇÝ Ï³ñ·³íáñáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³ÝáõÙ ¿ 

·³ëïñÇÝÇ ÙÇçáóáí, áñÝ ³ñï³¹ñíáõÙ ¿ ëï³ÙáùëÇ ·»ÕÓ³ÛÇÝ 

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: 

 

  



20 

 

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 ³ÏïÇí³ó-

Ù³ÝÁ, 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 ³ÏïÇí³ó-

Ù³ÝÁ, 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»ë-

Ý»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»Õ³ã³÷»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 ¿ é³ÝÇïÇ¹ÇÝÇÝ, 

µ³Ûó áõÝÇ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ Ï»Ýë³Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝ: èáùë³ïÇ¹ÇÝÁ 

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

ü³ñÙ³ÏáÏÇÝ»ïÇÏ³: I-II-ñ¹ ë»ñÝ¹Ý»ñÇ ¹»Õ»ñÁ ³ñï³½³ïíáõÙ 

»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»Õ³óÝáõÙ 

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 

ÜÏ.7 
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»Ý ³½¹áõÙ, ³å³ åáÙåÇ ³ßË³ï³ÝùÁ 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·³ëïñÇÝ»ÙÇ³:  
 

ÊáÉÇÝáå³ß³ñÇãÝ»ñ 

Pirenzepine, Telenzepine, Dicyclomine` M-ËáÉÇÝáå³ß³ñÇãÝ»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 ³ÉûáõÙÇÝÇáõÙÇ 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 ³Ëï³Ñ³ñáõÙ, 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 åÉ³½Ù³-

ÛáõÙ 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 Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ-

Ý»ñáí: êáõÏñ³Éý³ïÁ ³ÏïÇí³ÝáõÙ ¿ ÃÃáõ ÙÇç³í³ÛñáõÙ: 

²é³ç³ÝáõÙ ¿ Ù³ÍáõÏ³ÝÙ³Ý åáÉÇ³ÝÇáÝ, áñÝ áõÝÇ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í 

µ³ó³ë³Ï³Ý ÉÇóù³íáñáõÙ ¨ ûÅïí³Í ¿ ß³ï µ³ñÓñ Ù³ÍáõóÇ-

ÏáõÃÛ³Ùµ: 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 

 Ï³åíáõÙ ¿ å»åëÇÝÇ ¨ É»Õ³ÛÇÝ ³Õ»ñÇ Ñ»ï 
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 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 
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4. H.pylori-Ç ³¹Ñ»½Ç³Ý ÁÝÏ×áÕ ¹»Õ»ñ` Ecabet 

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

4. ËÃ³ÝáõÙ է ÉáñÓ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ  

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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ՏԵՂԱՅԻՆ ԱՆԵՍԹԵՏԻԿՆԵՐԻ ԴԵՂԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

Տեղային անեսթետիկները (an – ժխտում, aesthesis- զգայունու-

թյուն, ցավ) ներմուծման վայրում դարձելի ձևով իջեցնում են 

նյարդային վերջույթների զգայունությունը, և/կամ պաշարում են 

գրգիռների առաջացումը և փոխանցումը նյարդաթելերով:  

Տեղային անեսթետիկները վերացնում են առաջին հերթին 

ցավի զգացողությունը, հետո զգայունության այլ տեսակները: 

 Քանի որ ՏԱ առավելապես ընկճում են ցավային ընկալիչները 

և զգացող նյարդաթելերը, ապա գործնականորեն օգտագործվում են 

մարմնի որոշակի հատվածներում ցավի վերացման նպատակով: 

Ազդեցության մեխանիզմը: ՏԱ զգացող նյարդաթելերի 

թաղանթներում պաշարում են պոտենցիալ կախյալ նատրիումական 

անցուղիները:  

ՏԱ բաղկացած են երեք հատվածից`արոմատիկ օղակ, 

հիդրոֆիլ ամինային խումբ և միջանկյալ եթերային կամ ամիդային 

շղթա:  

 

Արոմատիկ օղակը պայմանավորում է դեղի լիպոֆիլությունը 

(թափանցումը հյուսվածքներում), ամինային խումբը` աֆինիտետը 

ընկալիչների հանդեպ, իսկ միջանկյալ եթերային կամ ամիդային 
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շղթան` էֆեկտի տևողությունը: Օպտիմալ ակտիվության համար 

պահանջվում է որոշակի հարաբերակցություն լիպոֆիլ և հիդրոֆիլ 

հատվածների միջև: 

Տեղային անեսթետիկները թույլ հիմքեր են: Նրանց 

լուծելիությունը ջրում և լուծույթների կայունությունը բարձրացնելու 

նպատակով կիրառվում են աղաթթվային աղերի ձևով: 

Հյուսվածքների թույլ հիմնային միջավայրում (pH=7,4) աղերը 

հիդրոլիզվում են՝ անջատելով ազատ հիմքեր: Վերջիններս լուծվելով 

թաղանթների լիպիդային երկշերտում, լավ են ներթափանցում նյար-

դային վերջավորությունների և նյարդաթելերի մեջ, որտեղ 

վերածվում են իոնիզացված կատիոնային ձևի: ՏԱ կատիոնային ձևը 

փոխազդում է ընկալիչների հետ, որոնք տեղակայված են 

նատրիումական անցուղու ներքին մակերեսին և պաշարում 

անցուղիները:  

Ընդ որում դեղերը կապվում են բաց նատրիումական 

անցուղիների հետ՝ երկարաձգելով նրանց ապաակտիվացրած 

վիճակը: 
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ՏԱ չեն ազդում հանգստի պոտենցիալի ժամանակ փակ 

վիճակում գտնվող նատրիումական անցուղիների վրա: 

 

ՏԱ ազդեցության ընտրողականությունը 

ՏԱ տարբեր դեղաչափերով ունակ են պաշարել գրգռափոխան-

ցումը բոլոր նյարդաթելերով` զգացող, վեգետատիվ, շարժողական: 

Նյարդաթելերի զգայունությունը ՏԱ-ների հանդեպ կախված է 

նաև նյարդաթելերի միելինիզացման աստիճանից, իմպուլսացիայի 

հաճախականությունից, տրամագծից: 

Առավել զգայուն են միելինազուրկ C և միելինապատ բարակ 

A- delta նյարդաթելերը, որոնք գոյացնում են բարձր հաճախականու-

թյան և երկարատև գործողության պոտենցիալներ: Արդյունքում 

նախ և առաջ պաշարվում է ցավազգացողությունը: Սոմատիկ 

աֆերենտ նյարդերում պաշարումը ընթանում է հետևյալ 
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հաջորդականությամբ` ցավ > ջերմազգացողություն > շոշափելիք > 

խորը ճնշման զգացողություն: 

 

Միելինապատ նյարդաթելերում ՏԱ գրգռափոխանցումը 

պաշարում են Ռանվյեի սեղմվածքներում, ընդ որում անհրաժեշտ է 

պաշարում 3 հաջորդական սեղմվածքներում: Որքան հաստ է 

նյարդաթելը, այնքան մեծ է Ռանվյեի սեղմվածքների միջև 

տարածությունը: Այդ պատճառով շոշափելիքի, խորը ճնշման 

զգացողությունը փոխանցող նյարդաթելերը և շարժողական 

նյարդերը ավելի քիչ զգայուն են ՏԱ նկատմամբ: Բացի դրանից, 

շարժողական նյարդերի կայունությունը ՏԱ հանդեպ պայմանա-
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վորված է նրանով, որ այս նյարդաթելերը գոյացնում են ցածր 

հաճախականության, կարճատև գործողության պոտենցիալներ: 

Բորբոքման օջախում թթվագարության պատճառով 

խանգարվում է ՏԱ աղաթթվային աղերի դիսոցիացիան և ազատ 

հիմքերի առաջացումը, որի հետևանքով տեղային անզգայաց-

նողների ազդեցությունը թուլանում է: 

ՏԱ դասակարգումը ըստ քիմիական կառուցվածքի 

 1. Բարդ եթերներ 

Cocaine 

Procaine (Novocaine) 

Tetracaine (Dicaine) 

Anаesthesine (Benzocaine) 

2.Ամիդներ 

Lidocaine ( Xilocaine) 

Trimecaine (Mesocaine) 

Bupivacaine (Marcaine) 

Articaine (Ultracaine) 

 

Ֆարմակոկինետիկա: Եթերային բնույթի ՏԱ-ները արյան 

պլազմայում արագորեն ենթարկվում են հիդրոլիզի` արյան մեջ 

շրջանառվող պսևդոխոլինէսթերազ ֆերմենտով: Բարդ եթերները 

ազդում են մոտ 0,5-1 ժամ: 

 Ամիդային բնույթի ՏԱ-ների կենսաձևափոխումը ընթանում է 

լյարդի միկրոսոմալ ֆերմենտների մասնակցությամբ: Ամիդները 

ազդում են մոտ 2-3 ժամ: 
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Բուպիվակաինը առաջացնում է մոտ 6 ժամ տևողությամբ 

տեղային անզգայացում, որից հետո ցավազրկող ազդեցությունը 

երկարատև պահպանվում է: 

ՏԱ ներկայացվող պահանջներն են` ազդեցության բարձր 

ընտրողականությունը, ունիվերսալությունը (արդյունավետություն 

տեղային անզգայացման տարբեր տեսակների ժամանակ), հավելյալ 

անոթասեղմիչ ազդեցությունը, կարճ գաղտնի շրջանը և երկարատև 

ազդեցությունը, ցածր թունայնությունը:  

 

Տեղային անզգայացման տեսակներ և դեղեր 

Մակերեսային (տերմինալ) անզգայացում 

Մակերեսային անզգայացումը զարգանում է լորձաթաղանթի, 

խոցային կամ վերքային մակերեսի վրա տեղակայված զգացող 

նյարդային վերջույթների տերմինալների) պաշարման հետևանքով:  
 

  

Մակերեսային անզգայացման համար օգտագործում են բարձր 

լիպոֆիլությամբ օժտված դեղեր, որոնք լավ են ներթափանցում 

ցավային վերջույթների մեջ: 
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Լեզվի լորձաթաղանթին ՏԱ կիրառելիս համային զգացողու-

թյունը վերանում է հետևյալ հերթականությամբ` դառնության > 

քաղցրության > թթվայնության > աղի զգայունություն:  

Միայն մակերեսային անզգայացման համար կիրառվում են 

բարձր թունայնությամբ օժտված և այդ պատճառով անզգայացման 

այլ տեսակների համար ոչ պիտանի դեղեր (Cocaine, Tetracaine), 

ինչպես նաև ջրում վատ լուծվող դեղեր (Anаesthesine): Անեսթեզինը  

քսուքների, ցանափոշիների ձևով կիրառվում է վերքերի բուժման 

համար, դեղահատերի ձևով` ստամոքսի հիվանդությունների 

ժամանակ:  

 Բավարար արդյունավետություն և ցածր թունայնություն են 

ցուցաբերում տերմինալ անզգայցման ժամանակ նաև Mepivacaine, 

Bupivacaine, Lidocaine, Trimecaine, Articaine. 

Ըստ անեսթետիկ ակտիվության և թունայնության նվազման 

դեղերը դասվում են հետևյալ հաջորդականությամբ` Tetracaine > 

Cocaine > Mepivacaine > Bupivacaine > Benzocain = Lidocaine = Articaine 

> Trimecaine.  

Մակերեսային անզգայացումը կիրառում են օֆտալմո-

լոգիայում, այրվածքների բուժման դեպքում, ստոմատոլոգիայում, 

LOR – պրակտիկայում:  

Հաղորդչական անզգայացում 

ՏԱ-ը ներարկվում է խոշոր նյարդացողունը շրջապատող 

հյուսվածքների մեջ: Նյարդացողունի զգացող նյարդաթելերում 

գրգռափոխանցումը պաշարվում է: 
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Արդյունքում զարգանում է զգայնության (առաջին հերթին 

ցավազգացության) կորուստ մարմնի այն հատվածում, որը 

նյարդավորվում է տվյալ նյարդացողունով: 

 

Խառը նյարդերում գրգռափոխանցումը պաշարվում է սկզբից 

զգացող, հետո շարժողական նյարդաթելերում: 

Որքան մոտ է ԿՆՀ-ն ներարկման տեղը, այնքան մեծ է 

անեսթեզիայի տարածքը:  

 Հաղորդչական անզգայացման համար կիրառվում են 

Bupivacaine, Lidocaine, Articaine, Trimecaine, Procaine. 

Հաղորդչական անզգայացման տարրատեսակ է ողնուղեղային 

անզգայացումը: Լուծույթների փոքր ծավալները ներարկվում են 

սուբարախնոիդալ կամ էպիդուրալ տարածություն: Պաշարվում է 

գրգռափոխանցումը ողնուղեղի հետին արմատիկներում, 

զարգանում են ռեիգիոնալ անեսթեզիա և միոռելաքսացիա: 
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Ինֆիլտրացիոն անզգայացում 

ՏԱ ներարկվում են վիրահատական դաշտում շերտ առ շերտ, 

որի ընթացքում պաշարվում են և զգացող նյարդավերջույթները և 

զգացող նյարդաթելերը:  

 
 

Ինֆիլտրացիոն անզգայացման համար կիրառում են Procaine, 

Trimecaine. Bupivacaine, Lidocaine, Articaine 

Ինֆիլտրացիոն անզգացման համար օգտագործում են դեղերի 

նոսր (0,25-0,5 %) լուծույթների մեծ ծավալներ (մինչև 800մլ): 

Դեղի նոսր լուծույթի մեծ ծավալը տարածվում է լայնությամբ, 

բայց նրա դիֆուզիան աննշան է, մինչդեռ խիտ լուծույթի ոչ մեծ 

ծավալը քիչ է տարածվում, բայց լավ է դիֆուզվում: 

Ինֆիլտրացիոն և հաղորդչական անզգայացման համար պետք 

է օգտագործվեն փոքր թունայնություն ունեցող դեղեր, քանի որ ՏԱ 

կարող ներծծվել և անցնել համակարգային արյունահոսք: 

Ռեզորբտիվ ազդեցությունը (համակարգային թունայնությունը) 

նվազեցնելու, ՏԱ ազդեցությունը երկարաձգելու, ինչպես նաև 
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արյունահոսության ռիսկը փոքրացնելու նպատակով ՏԱ լուծույթ-

ներին ավելացնում են անոթասեղմիչներ` ադրենոմիմետիկներ 

(ադրենալին, նորադրենալին, մեզատոն, քսիլոմետազոլին, նաֆթի-

զին), վազոպրեսին: 

Ադրենոմիմետիկների գերդեղաչափումը կարող է բարձրացնել 

ներմուծման հատվածում այտուցի զարգացման հավանականու-

թյունը, ինչպես նաև դանդաղեցնել վերքերի հետագա ապաքինումը, 

բարձրացնել զարկերակային ճնշումը, նպաստել տարբեր ռիթմա-

շեղումների առաջացմանը և ներարկումները դարձնել ավելի 

ցավոտ: 

Անեսթեզիայի բոլոր տեսակների համար կիրառում են 

Lidocaine և Articaine   

Փոխազդեցություն այլ դեղերի հետ 

Հակախոլիէսթերազային դեղերը երկարաձգում են բարդ 

եթերների ազդեցությունը: 

Բարդ եթերների հիդրոլիզի արգասիք` պարա-ամինոբենզոա-

թթուն թուլացնում է սուլֆանիլամիդների մանրէականգ ազդեցու-

թյունը: 

Կալցիումի դեղապատրաստուկները թուլացնում են, իսկ կա-

լիումի դեղապատրաստուկները ուժեղացնում է ՏԱ ազդեցությունը: 

ՏԱ կողմնակի ազդեցությունները 

1. Համակարգային ազդեցություն 

Բոլոր ՏԱ-ները ներմուծման վայրից որոշ չափով ենթարկվում 

են ներծծման և կարող են ցուցաբերել համակարգային 

ազդեցություն: 
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1.ԿՆՀ: Սկզբնական շրջանում բոլոր ՏԱ-ները առաջացնում են 

ԿՆՀ-ի խթանում, որին հաջորդում է ԿՆՀ-ի ընկճումը: Սա 

բացատրվում է նրանով, որ ՏԱ-ները ընկճում են նախ ԿՆՀ-ի ընկճող 

նեյրոնները: Ավելի բարձր դեղաչափերի դեպքում բոլոր նեյրոններն 

են ենթարկվում ընկճման: ՏԱ-ների միջին թերապևտիկ 

դեղաչափերը կարող են առաջացնել քնկոտություն, տեսողական, 

լսողական խանգարումներ և անհանգստություն: ՏԱ-ներով 

թունավորման առաջին ախտանշաններին են պատկանում լեզվի 

թմրածությունը և բերանի խոռոչում մետաղական համի 

առկայությունը: Ավելի բարձր դեղաչափերի դեպքում կարող է 

դիտվել նիստագմ, մկանային ջղակծկումներ, որին հաջորդում են 

տոնիկո-կլոնիկ ցնցումները:  

2.Սիրտ-անոթային համակարգ: ՏԱ-ների անցանկալի 

էֆեկտները պայմանավորված են կարդիոմիոցիտների և հարթ 

մկանային բջիջների վրա վերջիններիս անմիջական ազդեցությամբ, 

ինչպես նաև ինքնավար նյարդային համակարգի վրա ունեցած 

անուղղակի ազդեցությամբ: ՏԱ իջեցնում են սրտի 

կծկողականությունը, լայնացնում են զարկերակիկները` 

հանգեցնելով զարկերակային թերճնշման զարգացման: 

Բուպիվակաինի բարձր դեղաչափերը կարող են թողնել 

կարդիոտոքսիկ ազդեցություն, բերել կոլապսի զարգացման:  

3.Հարթ մկաններ: ՏԱ լայնացնում են բրոնխները, թուլացնում 

են արգանդը, ընկճում են աղիների պերիստալտիկան: 

4.Ալերգիկ ռեակցիաներ: Եթերային բնույթի ՏԱ-ները կեսա-

ձևափոխվելով՝ վերածվում են պարա-ամինոբենզոաթթվի 
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ածանցյալների: Այս ածանցյալները կարող են հանգեցնել այնպիսի 

ալերգիկ ռեակցիաների զարգացման ինչպիսիք են անգիոնևրոտիկ 

այտուցը, դերմատիտները, բրոնխիալ ասթման և ավելի հազվադեպ` 

անաֆիլաքսային շոկը: Ամիդային բնույթի ՏԱ-ները ալերգածին 

մետաբոլիտներ, հետևապես ալերգիկ ռեակցիաներ չեն առա-

ջացնում:  

Cocaine 

Կոկաինը է բենզոաթթվի և մեթիլէկգոնինի եսթեր է, ստացվում 

է Coca թփի տերևներից: Բացի նյարդաթելերով նյարդային 

գրգռափոխանցման ընկճումից կոկաինը թողնում է նաև տեղային 

անոթասեղմիչ ազդեցություն, որը պայմանավորված է 

նորադրենալինի հետզավթման ընկճումով: 

 Բարձր թունայնությունը պայմանավորված է նաև 

կենտրոնական և ծայրամասային նյարդային համակարգում 

նորադրենալնի հետզավթման ընկճումով: Իսկ կախյալության 

զարգացումը պայմանավորված է կոկաինի կողմից էյֆորիա 

առաջացնելու հատկությամբ, որի հիմքում ընկած է ԿՆՀ-ում 

դոֆամինի քանակի շատացումը: 

 Սիրտ-անոթային համակարգի վրա կոկաինի ազդեցությամբ 

դիտվում է անոթասեղմում, զարկերակային ճնշման բարձրացում և 

տարաբնույթ ռիթմաշեղումների առաջացում: Անոթասեղմումը 

բերում է համապատասխան ներմուծման տեղում իշեմիայի առա-

ջացման, իսկ քրոնիկ օգտագործողների մոտ (քթի լորձաթաղանթի 

միջոցով) քթային խոռոչի լորձաթաղանթի խոցոտման, քթի միջնա-

պատի վնասման և նույնիսկ նրա պերֆորացիայի: Կոկաինի բարձր 
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թունայնությունը և կախյալության առաջացման մեծ պոտենցիալը 

սահմանափակում են դրա կլինիկական լայն կիրառումը: 

Տտպող դեղեր 

Այս դեղերը պաշտպանում են նյարդային վերջույթները 

տարբեր գրգռող ազդակներից և նյութերից: Տտպողները միանում են 

հյուսվածքների սպիտակուցների հետ և նստեցնում նրանց` 

գոյացնելով կոլոիդ ձևի միացություններ` ալբումինատներ 

(albuminum - սպիտ):  

Հյուսվածքների վրա լցնելիս տտպողները առաջացնում են 

ամուր, անթափանցելի փառ, որը պաշտպանում է նյարդային 

վերջույթները արտաքին գործոնների գրգռիչ ազդեցությունից: 

 
 

Դրսևորում են հակաբորբոքային ազդեցություն` նեղացնելով 

անոթները և իջեցնելով թափանցելիությունը և էքսուդացիան: 

Դրսևորում են նաև արյունահոսությունը դադարեցնող 

ազդեցություն: Նստեցնում են ծանր մետաղների աղերը և 

ալկալոիդները: 
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Դասակարգումը ըստ ծագման 

1. օրգանական միջոցներ – տանին, կաղնու կեղևի եփուկ և 

այլն; 

2. անօրգանական միջոցներ – PlumbI acetas (կապարի 

ացետատ); Liquor Burovi; Zinci sulfas (ցինկի սուլֆատ); արծաթի 

նիտրատ:  

 

Օրգանական տտպողներ 

Cortex Quercus – պարունակում է մեծ քանակությամբ 

դաբաղող, պնդացնող նյութեր, որոնք և ապահովում են 

համապատասխան եփուկի տտպող ազդեցությունը: 

 Herba Hyperici – պարունակում է դաբաղող նյութեր, ունի 

տտպող, հեմոստատիկ, հակասեպտիկ, հակաբորբոքային 

ազդեցություն:  

Flores Calendulae – ունի հակասեպտիկ, հակաբորբոքային ազ-

դեցություն: 

Tanninum (հալոդուբիլային թթուն) ստանում են Gallae turcicae: 

Նշանակում են լուծույթների և քսուկների ձևով: 

 

 

Անօրգանական տտպողներ 

Անօրգանական տտպող նյութերը փոքր խտությունների 

պայմաններում օժտված են տտպող ազդեցությամբ, իսկ բարձր 

խտության պայմաններում՝ այրող ազդեցությամբ: Մետաղական 

աղերի տեղային ազդեցությունը կախված է ձերբազատվող անիոնից 

(թթվից): Տտպող ազդեցություն ստանալու համար առավել հարմար 

են կարծր ալբումինատներ (կապար, ալյումինիում) առաջացնող 
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մետաղների և ձերբազատման ժամանակ հյուսվածքները չվնասող 

թույլ թթուների աղերը:  

 Liquor Burovi – ունի տտպող, հակասեպտիկ ազդեցություն: 

PlumbI acetas – ունի տտպող ազդեցություն: 

Zinci sulfas – ունի տտպող, չորացնող, մանրէականգ 

ազդեցություն: 

Տտպող նյութերը նշանակում են մաշկի և լորձաթաղանթների 

բորբոքման ժամանակ արտաքին եղանակով: Բացի այդ, կարելի է 

նշանակել ներքին ընդունման ձևով (տանալբին, բիսմուտի 

դեղապատրաստուկներ) էնտերիտների և կոլիտների ժամանակ: 

Տանինի լուծույթը կիրառում են այրվածքների ժամանակ, ինչպես 

նաև ծանր մետաղներով և ալկալոիդային աղերով թունավորման 

ժամանակ այն դեպքում, երբ դրանք գտնվում են ստամոքսում: 

Վերջիններիս հետ տանինը առաջացնում է չլուծվող 

միացություններ՝ կանխելով դրանց ներծծումը: Սակայն որոշ 

ալկալոիդների հետ (մորֆին, ատրոպին և այլն) տանինը առաջաց-

նում է անկայուն կոմպլեքսներ: Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է 

կատարել ստամոքսի լվացում: 

Հիմնական դեղերի ցանկ 

Lidocaine 1, 2, 4% լ-թ պարենտերալ  

Articaine 4% լ-թ պարենտերալ 

 Procaine 1, 2, 10% լ-թ պարենտերալ 

Anаesthesine 5, 10% քսուք 

Bupivacaine 0,25, 0,5% լ-թ պարենտերալ:  
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   Թեմային առնչվող թեստեր 

Տեղային անզգայացնողների մոլեկուլի ճիշտ բնութագրերը` 

1. ամինային խումբ – աֆինիտետ ընկալիչների հանդեպ 

2. արոմատիկ օղակ – դեղի լիպոֆիլություն 

3. միջանկյալ եթերային շղտա – կողմնակի էֆեկտներ  

4. միջանկյալ ամիդային շղթա – էֆեկտի տևողություն  

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

 

Տեղային անզգայացնողները վերացնում են զգացողությունը 

հետևյալ հաջորդականությամբ` 

ա) ցավ – ջերմություն – խորը ճնշման զգացողություն – 

շոշափելիք 

բ) ջերմություն – ցավ – շոշափելիք – խորը ճնշման զգացողություն 

գ) ցավ – ջերմություն – շոշափելիք – խորը ճնշման զգացողություն 

դ) ցավ – խորը ճնշման զգացողություն – ջերմություն – շոշափելիք  

Տեղային անզգայացնողների հետ անոթասեղմիչների 

կիրառումը նպաստում է`  

1. համակարգային թունայնության նվազման 

2. տեղային անեսթեզիայի տևողության երկարաձգման  

3. տեղային անեսթեզիայի ուժեղացման 

4. արյունահոսության ռիսկի իջեցման 

ա)1,2,3       բ)1, 2, 4    գ)2,3, 4   դ)բոլորը 
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ՑԱՎԱԶՐԿՄԱՆ  ՀԱՄԱՐ  ԿԻՐԱՌՎՈՂ  ԴԵՂԵՐԻ 

ԴԵՂԱԲԱՆԱԿԱՆ  ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

Այս խմբում ընդգրկված են ընդհանուր անզգայացնողները, 

տեղային անզգայացնողները, ցավազրկողները։  

Ընդհանուր անզգայացնող դեղերը կամ ընդհանուր  

անեսթետիկները, կամ նարկոզի  միջոցները առաջացնում են ԿՆՀ-ի 

դարձելի ընկճում, որը ուղեկցվում է  գիտակցության կորստով, 

ինչպես նաև պայմանական և ոչ պայմանական ռեֆլեքսների 

կորստով, կմախքային մկանների լարվածության անկումով և կյանքի 

համար կարևոր կենտրոնների ֆունկցիաների պահպանմամբ 

բավարար մակարդակի վրա։ 

Տեղային անզգայացնողները կամ անեսթետիկները ներմուծման 

վայրում դարձելի ձևով իջեցնում են նյարդային վերջույթների 

զգայունությունը, և/կամ պաշարում են գրգիռների առաջացումը և 

փոխանցումը նյարդաթելերով:  

Ցավազրկողները կամ անալգետիկները (հունարեն an - ժխտում 

և algos – ցավ բառերից) ընտրողաբար ընկճում են 

ցավազգացողությունը: 

 Ցավի ձևավորումը և ցավազրկումը իրականանում են 

օրգանիզմում երկու` նոցիցեպտիվ և հականոցիցեպտիվ 

համակարգերի գործունեության հետևանքով: 

Նոցիցեպտիվ համակարգը (լատ. nօceo – վնասել, ceptio-

ընկալել) ընկալում և հաղորդում է ցավային գրգիռները և նրանց 

հանդեպ ձևավորում է պատասխան ռեակցիան: Նոցիցեպտիվ 

ազդակները նյարդաթելերով հաղորդվում են ողնուղեղ, այնուհետև` 
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գլխուղեղ: Ցավի ընկալման առաջին օղակը ընկալիչներն են` 

նոցիցեպտորները, որոնք, ի տարբերություն այլ ընկալիչների, 

բնորոշվում են դրդման բարձր շեմքով, տեղակայված են մաշկում, 

մկաններում, հոդերի արտաքին մակերեսում, վերնոսկրում և ներքին 

օրգաններում: Տարբերում են 3 տեսակի նոցիցեպտորներ` 

1. մոնոմոդալ նոցիցեպտորներ՝ ընկալում են միայն մեխանի-

կական և ջերմային գրգիռները։ Գրգիռի հաղորդումը իրականանում 

է աֆերենտ (վերընթաց) Aδ-միելինապատ նյարդաթելերով, որոնց 

համար բնորոշ է իմպուլսի արագ փոխադրումը (5-30մ/վ):  

2. պոլիմոդալ նոցիցեպտորներ՝ ընկալում են տարբեր բնույթի 

գրգիռներ: Գրգիռի հաղորդումը իրականանում է համեմատաբար 

դանդաղ (0,5-2մ/վ), ոչ միելինապատ, վերընթաց` C նյարդաթելերով:  

3. “համր” նոցիցեպտորներ, որոնք ակտիվանում են 

հյուսվածքների վնասման, բորբոքման ժամանակ: 

Ցավազգաց նեյրոնների մարմինները տեղակայված են 

միջողնային հանգույցներում: Անկախ սկզբնաղբյուրից, նոցիցեպտիվ 

իմպուլսացիան մուտք է գործում ողնուղեղ հետին ողնուղեղային 

արմատիկների կազմի մեջ մտնող նյարդաթելերով: C- և Aδ-

նյարդաթելերը` ողնուղեղի միջադիր նեյրոնների (II թիթեղիկի 

նեյրոններն են` substantia gelatinosa, SG) մասնակցությամբ, 

գրգիռները հաղորդում են ողնուղեղի հետին եղջյուրների 

նեյրոններին: SG-ն “դարպասային” դեր է կատարում ցավային 

ազդակների հաղորդման ժամանակ:  

Ողնուղեղի հետին եղջյուրներից գրգռի փոխանցումը 

իրականանում է 3 ուղղություններով` 
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1. դեպի ողնուղեղի առաջային եղջյուրների մոտոնեյրոններ, 

որոնց ակտիվացումը դրսևորվում է կմախքային մկանների արագ 

պաշտպանողական շարժողական ռեֆլեքսի ձևավորմամբ: 

2. դեպի ողնուղեղի կողմնային եղջյուրների սիմպաթիկ 

նյարդային համակարգի նեյրոններ, որոնց խթանումը բերում է 

ադրեներգիկ համակարգի խթանմանը բնորոշ ռեակցիաների 

զարգացմանը` հաճախասրտություն, զարկերակային ճնշման 

բարձրացում, բբերի լայնացում և այլն:  

3. վերընթաց աֆերենտ ուղիներով դեպի գլխուղեղի ավելի 

բարձրադիր կառույցներ` երկարավուն ուղեղ, միջին ուղեղ, 

ցանցանման գոյացություն, թալամուս, հիպոթալամուս, լիմբիկ 

համակարգ, գլխուղեղի կեղև: Այս կառույցների զուգորդված 

փոխազդեցությունը ապահովում է ցավի ընկալումը և նրա 

գնահատումը, որն ուղեկցվում է համապատասխան վարքագծային և 

վեգետատիվ ռեակցիաների զարգացմամբ:  
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Ցավային գրգիռների փոխանցումը դեպի գլխուղեղ 

իրականանում է սպինոթալամիկ, սպինոռետիկուլյար և 

սպինոմեզենցեֆալիկ ուղիներով:  

Սպինոթալամիկ (սպեցիֆիկ) ուղին ավարտվում է թալամուսի 

սպեցիֆիկ փորային կորիզներում: Այստեղից ցավային գրգիռները 

փոխանցվում են մեծ կիսագնդերի կեղևի սոմատոսենսոր հատվածը, 

որը գնահատում է ցավի տեղակայումը (որտեղ՞ է ցավում): 
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Սպինոռետիկուլյար և սպինոմեզենցեֆալիկ ուղիները (ոչ 

սպեցիֆիկ ուղի), հատելով երկարավուն ուղեղը և միջին ուղեղի 

ցանցանման գոյացությունը, հասնում են թալամուսի ոչ սպեցիֆիկ 

կորիզներ` դրդելով գլխուղեղի կեղևի ճակատային հատվածը, որի 

հետևանքով ձևավորվում է ցավի զգայական աֆեկտիվ 

արտահայտումը և դրա հետ կապված հոգեկան ապրումները 

(թալամոկորտիկալ ուղի՝ ինչպես է ցավում): 

 Նոցիցեպտիվ համակարգում նշված ուղիներով իմպուլսի 

հաղորդումը իրականացվում է նեյրոմիջնորդանյութերի 

մասնակցությամբ (գլուտամինաթթուն, P նյութը, ազոտի օքսիդը, 

կալցիտոնին-գեն-կախյալ պեպտիդը, խոլեցիստոկինինը):  

Ցավազգայուն նյարդաթելերի ակտիվությունը կախված է 

պոտենցիալկախյալ նատրիումական մղանցքներից: Այս 

մղանցքների էքսպրեսիան բերում է արտաքին ազդակների նկատ-

մամբ սենսիտիզացիայի զարգացման, որն ի հայտ է գալիս 

բորբոքման և հիպերալգեզիայի ժամանակ:  

Այսպիսով, նոցիցեպցիան դա մի շարք հաջորդական 

մեխանիզմների հանրագումար է, որի շնորհիվ ծայրամասային 

գրգիռները փոխանցվում են ԿՆՀ: Ցավը միշտ չէ, որ համակցվում է 

նոցիցեպցիայի հետ, քանի որ հանդիսանում է սուբյեկտիվ 

զգացողություն: 

Նոցիցեպտիվ համակարգի հետ մեկ տեղ օրգանիզմում գործում 

է նաև հականոցիցեպտիվ համակարգը: 

Հականոցիցեպտիվ համակարգի գործունեության հետևանքով 

խախտվում է ցավային ազդակների ընկալումը, նրանց հաղորդումը 
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և ցավի հանդեպ պատասխանի ձևավորումը: Այն իրենից 

ներկայացնում է մի շարք կառույցների կոմպլեքս, որոնք թողնում են 

վարընթաց արգելակիչ ազդեցություն` առաջնային նյարդաթելերից 

դեպի ներդիր նեյրոններ ցավային ազդակի փոխանցման վրա:  

Վարընթաց արգելակիչ կարևորագույն կառույցներից է 

հարջրանցքային գորշ նյութը (periaqueductal grey (PAG)):  

Այն ուղեղի տարբեր հատվածներից (թալամուս, կեղև, 

հիպոթալամուս) ստանում է իմպուլսներ, որոնք, անցնելով կարի մեծ 

կորիզով (nucleus raphe magnus (NRM)), սերոտոնիներգիկ և 

էնկեֆալիներգիկ նեյրոններով հասնում են ողնուղեղի հետին 

եղջյուրներ և, ուղղակի կամ ժելատինանման նյութով (միջադիր 

նեյրոններով) միջնորդված, արգելակում են սպինոթալամիկ 

վերընթաց ուղին: Արգելակիչ ազդեցություն են ցուցաբերում նաև 

երկնագույն բծից (locus coeruleus (LC)) սկիզբ առնող ադրեներգիկ 

վայրէջ նյարդերը:  Ցավային նյարդամիջնորդանյութերի ձերբազա-

տումը արգելակվում է նաև ափիոնային, կանաբինոիդային, գլիցի-

նային, ԳԱԿԹ-երգիկ ընկալիչների ակտիվացման արդյունքում: 
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Ափիոնային հականոցիցեպտիվ համակարգը   ներկայացված է 

գլխուղեղի կենտրոնական գորշ նյութի նեյրոններով, որոնց 

աքսոնները տարածվում են դեպի կեղև, լիմբիկ համակարգ, գծավոր 

մարմին, թալամուս, հիպոթալամուս, ցանցանման գոյացություն, 

երկարավուն ուղեղ և ողնուղեղ: Ափիոնային հականոցիցեպտիվ 

համակարգի միջնորդանյութեր են ափիոնային պեպտիդները (լեյ-
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էնկեֆալինը, մետ-էնկեֆալինը, դինորֆին–A, դինորֆին-B, β-

էնդորֆինը): Բացի այդ կաթնասունների գլխուղեղում հայտնաբեր-

ված է նաև էնդոգեն մորֆինը և դրա ածանցյալները:  

 

Ափիոնային պեպտիդները փոխազդում են ընկալիչների հետ, 

որոնք տեղակայված են, ցավի հաղորդման և ընկալման 

գործընթացին մասնակցող գրեթե բոլոր կառույցներում: Տարբերում 

են էնդոգեն և էկզոգեն ափիոնների հանդեպ տարբեր խնամակցու-

թյուն  ցուցաբերող մի քանի տեսակի ափիոնային ընկալիչներ`  µ-

մյու,  ∆-դելտա,  κ-կապպա: Ցավային ազդակները հաղորդող 

սինապսներում այս ընկալիչները տեղակայված են նախա- (µ-մյու,  

∆-դելտա,  κ-կապպա) և հետսինապսային թաղանթներում (µ-մյու): 

Հունական տառը այն նյութի առաջին տառն է, որի հետ, ի սկզբանե, 

կապված է եղել հայտնաբերված ընկալիչի խնամակցությունը 

(մորֆին - մյու ընկալիչ, կետոցիկլազոցին - կապպա ընկալիչ և այլն): 
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 Բոլոր երեք տիպի օփիոիդային ընկալիչներն էլ իրենցից 

ներկայացնում են Gi-կախյալ ընկալիչներ: Բացի այդ, անմիջակա-

նորեն կապված լինելով G–սպիտակուցի հետ, նրանք նպաստում են 

կալիումական մղանցքների բացմանը և արգելակում պոտենցիալ-

կախյալ կալցիումական մղանցքների բացումը, առաջացնելով 

գերբևեռացում: Արդյունքում էնդոգեն ափիոննի և ափիոնային 

ընկալիչների փոխազդեցության հետևանքով ի հայտ են գալիս 

հետևյալ էֆեկտները՝ 

µ-մյու ընկալիչները – ցուցաբերում են ընտրողական 

խնամակցություն էնդորֆինների նկատմամբ: Նրանց դրդումը 

առաջացնում է ցավազրկում, սեդատիվ էֆեկտ, էյֆորիա, 

ֆիզիկական կախյալություն, շնչառական կենտրոնի ընկճում, 

աղեստամոքսային համակարգի մոտորիկայի ընկճում, 

բրադիկարդիա, միոզ; 

 ∆-դելտա ընկալիչները – ցուցաբերում են ընտրողական 

խնամակցություն էնկեֆալինների նկատմամբ: Նրանց դրդումը 

առաջացնում է ցավազրկում, շնչառական կենտրոնի ընկճում, 

աղեստամոքսային համակարգի մոտորիկայի ընկճում; 

κ-կապպա ընկալիչները – ցուցաբերում են ընտրողական 

խնամակցություն դինորֆինների նկատմամբ: Նրանց դրդումը 

առաջացնում է ցավազրկում, սեդատիվ էֆեկտ, դիսֆորիա, միոզ, 

աղեստամոքսային համակարգի մոտորիկայի աննշան ընկճում, 

հնարավոր ֆիզիկական կախյալության զարգացում:  

Ցավը կարելի է մեղմել՝  

1.ընկճելով վերընթաց նոցիցեպտիվ համակարգը 
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2.խթանելով  վայրէջ  հականոցիցեպտիվ համակարգը 

3. ընկճելով  ցավի  գնահատումը:  

Ցավազրկող ազդեցությամբ օժտված տարբեր դեղեր, կախված 

քիմիական կառուցվածքից, ազդեցության մեխանիզմից և 

ֆարմակոդինամիկ առանձնահատկություններից դասակարգվում են 

հետևյալ կերպ՝ 

 I․ Գերազանցապես կենտրոնական ազդեցությամբ օժտված 

Ա. Ափիոնային, թմրաբեր ցավազրկողներ 

1. ագոնիստներ 

2.ագոնիստ-անտագոնիստներ և մասնակի ագոնիստներ 

Բ. Ոչ ափիոնային դեղեր, ցավազրկող ազդեցությամբ 

1. ոչ ափիոնային ցավազրկողներ (Paracetamol, Metamisol 

(Analgin), Mefenamic acid (տես ՈՍՀԲԴ)), Ketorolak (տես ՈՍՀԲԴ)) 

2. տարբեր դեղաբանական խմբերից (Clonidin, եռցիկլիկ 

հակադեպրեսանտներ և այլն)   

Գ. Խառը ազդեցությամբ ցավազրկողներ (Tramadol) 

 (Ափիոնային +  Ոչ ափիոնային)  

II․Գերազանցապես ծայրամասային ազդեցությամբ օժտված 

Ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային դեղեր (ՈՍՀԲԴ) և այլն: 

 

 

Գերազանցապես կենտրոնական ազդեցությամբ օժտված 

Ափիոնային, թմրաբեր ցավազրկողներ 

Թմրաբեր ցավազրկողները ընտրողաբար ընկճում են 

ցավազգացողությունը և ցավի ընկալումը, թուլացնում են ցավի 

էմոցիոնալ և վեգետատիվ երանգավորումը, թերապևտիկ դեղա-
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չափերով չեն առաջացնում գիտակցության կորուստ, մեծ 

դեղաչափերով առաջացնում են քուն, իսկ կրկնակի ներմուծումների 

դեպքում` դեղորայքային կախյալություն (ֆիզիկական և հոգեկան): 

Դեղորայքային կախյալության զարգացումը պայմանավորված է ոչ 

միայն հոգեբանական, էմոցիոնալ, սոցիալ կամ շրջապատող 

միջավայրի ազդեցություններով, այլ նաև՝ ժառանգական, գենային 

գործոնով /մոտ 50 % դեպքերում/:  

Ափիոնային, թմրաբեր ցավազրկողները դասակարգվում են՝ 

1. Ըստ ծագման 

 Բնական` ափիոնի ալկալոիդներ  

Morphine 

Codeine 

 Կիսասինթետիկ ափիոններ 

Diacetylmorphine (Heroine) 

Oxymorphone 

Hydrocodone 

 Սինթետիկ ափիոններ  

Promedol 

Fentanyl 

Methadone 

Tramadol 

2. Ըստ ափիոնային ընկալիչների նկատմամբ ազդեցության 

բնույթի 

 ափիոնային ընկալիչների լրիվ ագոնիստներ-Morphine, 

Codeine, Promedole, Phentanyl, Methadone,  
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 ափիոնային ընկալիչների անտագոնիստներ Naloxone, 

Naltrexone 

 խառը ազդեցությամբ օժտված ափիոններ -ափիոնային 

ընկալիչների մասնակի ագոնիստներ Buprenorphine, -ափիոնային 

ընկալիչների ագոնիստ-անտագոնիստներ` Butorfanol, Nalbuphin, 

Pentazocine 

 

Ափիոնների ֆարմակոդինամիկա 

Ցավազրկող ազդեցության մեխանիզմներն հետևյալն են՝ 

1. Նյարդաթելերի նախասինապսային թաղանթում 

կալցիումական իոնների ներհոսքի ընկճում և, հետևապես, 

նյարդամիջնորդանյութի ձերբազատման ընկճում: Նախասինապ-

սային մակարդակով տեղի է ունենում այնպիսի նյարդամիջնորդա-

նյութերի ձերբազատման ընկճում, ինչպիսիք են գլյուտամատը, 

ացետիլխոլինը, նորադրենալինը, սերոտոնինը և P նյութը, որոնք 

ձերբազատվում են նոցիցեպտիվ նյարդաթելերի վերջավորությունից: 

2. Հետսինապսային թաղանթներում կալիումական անցու-

ղիների բացում և գերբևեռացման զարգացում: Հետսինապսային 

տեղակայում ունեցող ընկալիչները ողնուղեղի հետին եղջյուրի 

մակարդակով անմիջականորեն ընկճում են ցավային ազդակի 

փոխանցումը դեպի ներդիր /միջանկյալ/ նեյրոն: 



61 

 

 

 

Նկարում պատկերաված է բոլոր երեք ափիոնային 

ընկալիչների նախասինապսային ազդեցությունը և մյու ընկալիչների 

հետսինապսային ազդեցությունը:  

Ցավազրկող ազդեցության հիմնական թիրախներն են` 

1. Վերել` նոցիցեպտիվ համակարգի ընկճումը, /խանգարվում է 

իմպուլսի փոխանցումը զգացող նյարդաթելից դեպի ողնուղեղի 

ներդիր նեյրոններ/   

2. Վայրէջ` հականոցիցեպտիվ համակարգի ակտիվացումը 

/ուժեղանում է արգելակիչ ազդեցությունը աֆերենտ ուղիներից 

ցավային գրգիռների փոխանցման վրա դեպի ԿՆՀ/  

3. Ցավի էմոցիոնալ գնահատումը: 

Ափիոնային ցավազրկող ազդեցությունը իրականանում է 

գերազանցապես կենտրոնական` վերողնուղեղային 
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/սուպրասպինալ/, ողնուղեղային /սպինալ/ և ծայրամասային 

մեխանիզմների օգնությամբ: 

Վերողնուղեղային ընկճումը իրականանում է 

նախասինապսային տեղակայում ունեցող ափիոնային ընկալիչների 

խթանման միջոցով: Արդյունքում, հականոցիցեպտիվ համակարգի 

գործունեությունը հսկող ԳԱԿԹ-երգիկ միջադիր նեյրոններում 

ընկճվում է նախասինապսային թաղանթից ԳԱԿԹ-ի 

ձերբազատումը: ԳԱԿԹ-ի ընկճող ազդեցությունը թուլանում է՝ 

հականոցիցեպտիվ համակարգը ապաարգելակվում: Սա էլ բերում է 

ցավային գրգռափոխանցման ընկճմանը:  

 

 

Նկարում պատկերված է ափիոնների կողմից վայրէջ 

հականոցիցեպտիվ համակարգի ակտիվացումը։ 
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Ողնուղեղային ընկճումն  իրականանում է՝ 

1. առաջնային զգացող նեյրոնի աքսոնից գրգռի փոխանցման 

ընկճմամբ դեպի ողնուղեղի հետին եղջյուրի միջադիր նեյրոն 

(substantia gelatinosa -SG):  

2. P-նյութի ձերբազատման և ընկալիչների պաշարմամբ 

3. Ոչ միելինապատ C–նյարդաթելերի նախասինապսային 

ափիոնային ընկալիչների դրդմամբ պայմանավորված ցավային 

միջնորդանյութերի ձերբազատման ընկճումը:  

 

Ափիոնների ազդեցության ծայրամասային մեխանիզմներին են 

պատկանում` 

Թմրաբեր ցավազրկողները ցուցաբերում են ցավազրկող 

ազդեցություն նաև տեղային կիրառման պայմաններում: 

Նյարդաթելերի վերջավորություններում հայտնաբերվել են 

ափիոնային ընկալիչներ, որոնք խթանվում են արտածին և 

ընդերածին ափիոններով /հատկապես նյարդաթելի վնասման 

պայմաններում/: 

Ափիոնների կողմից ցավի գնահատման փոփոխությունը 

իրականանում է ԿՆՀ բարձրադիր հատվածների վրա թմրաբեր 

ցավազրկողների (ԹՑ) ազդեցության շնորհիվ, որի ընթացքում 

խափանվում է նաև թալամուսում ցավային գրգիռների գումարումը: 

Արդյունքում փոխվում է ցավի գնահատումը և էմոցիոնալ 

երանգավորումը, նվազում է վերջինիս ընկալումը /նույնիսկ, եթե 

ցավի զգացողությունը պահպանվում է, այն քիչ է անհանգստացնում 

հիվանդին/: 
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Ըստ ափիոնային ընկալիչների նկատմամբ ազդեցության 

բնույթի 

Ափիոնային ընկալիչների լրիվ ագոնիստներ 

Մորֆին 

Մորֆինը և այլ բնական ԹՑ-ները ստացվում են քնաբեր 

կակաչի (Papaver somniferum) գլխիկի կտրվածքից արտահոսող 

հյութից-ափիոնից (opium): 

Ափիոնը պարունակում է ավելի քան քսան ալկալոիդ, որոնց են 

պատկանում ֆենանտրենային շարքի ալկալոիդներ` մորֆինը (10%), 

կոդեինը (0,5%), թեբաինը (0,2%)՝ թողնում են ԿՆՀ-ն ընկճող 

ազդեցություն, և իզոխինոլինային շարքի ալկալոիդները, որոնք 

ունեն սպազմոլիտիկ ազդեցություն: Դրանցից  են պապավերինը 

(1%), նոսկապինը /նարկոտին/ (6%): 

Մորֆինը ափիոնի հիմնական ալկալոիդն է (10% 

կոնցենտրացիայով): Մորֆինն անվանվել է քնի աստված Հիպնոսի 

որդու – Մորֆեի անունով: Իր ցավազրկող ազդեցությամբ՝ մորֆինը 

համարվում է այլ ցավազրկողների գնահատման ստանդարտ: 

Մորֆինի կենտրոնական էֆեկտներն են: 

1. Ցավազրկում 

2. Էյֆորիա – հաճելի և չհիմնավորված երանության զգացում-

ների, ազատության զգացում: Այս դեպքում զարգանում է հոգեկան 

մեծ բավարարվածություն, վերանում են բոլոր տհաճ 

զգացողությունները: Սա պատճառ է հանդիսանում դեղորայքային 

կախյալության զարգացման համար` անզուսպ ցանկություն 

ընդունելու մորֆինի նոր դեղաչափեր /մորֆինիզմ, թմրամոլություն/: 
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Որոշ անհատների մոտ կարող է զարգանալ հակառակ 

ազդեցությունը` անհանգստություն և հոգեկան դիսկոմֆորտի 

զգացողություն, վատ ինքնազգացում – դիսֆորիա: 

3. Հիպնոտիկ-սեդատիվ ազդեցություն, հանգստացնող, քնաբեր 

ազդեցություն (մակերեսային քուն` հաճելի երազներով):  

4. Հակահազային ազդեցություն, որը պայմանավորված է հազի 

կենտրոնի ընկճմամբ /այս էֆեկտի հանդեպ արագ զարգանում է 

ընտելացում/: 

5. Շնչառական կենտրոնի ընկճում – պայմանավորված է 

շնչառական կենտրոնի` ածխածնի երկօքսիդի նկատմամբ 

զգայունության իջեցմամբ, կրում է դեղաչափկախյալ բնույթ: 

Մորֆինի նույնիսկ թերապևտիկ դեղաչափերի ներարկման 

պայմաններում շնչառությունը դառնում է հազվակի և խորը: 

Թունային դեղաչափերի դեպքում զարգանում է հազվադեպ 

մակերեսային շնչառություն, ընդհուպ մինչև շնչառության կանգ 

/մորֆինով սուր թունավորման ժամանակ մահացու ելքը 

պայմանավորված է շնչառական կենտրոնի կաթվածով/:  

6. Բարձր դեղաչափերը բերում են անոթաշարժ կենտրոնի 

ընկճման, զարկերակային ճնշման անկման: 

7.  Բրադիկարդիա` թափառող նյարդի կենտրոնի դրդման 

հետևանքով: 

8. Միոզ, որը քրոնիկական մորֆինիզմին բնորոշ ախտանշան է: 

Զարգանում է ակնաշարժ նյարդի կենտրոնի դրդման հետևանքով: 
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9. Որպես օրենք, մորֆինը ընկճում է փսխման կենտրոնը: 

Սակայն կարող է առաջացնել սրտխառնոց և փսխում, որոնք 

ուժեղանում են շարժումների հետ փոխկապակցված: 

10. Հորմոնների սինթեզի խափանումներ: Պրոլակտինի, 

հակամիզամուղ /անտիդիուրետիկ, վազոպրեսին/ հորմոնի, աճի 

հորմոնի սինթեզի ուժեղացում, որը պայմանավորված է 

հիպոթալամուսում` համապատասխան կենտրոնների խթանման 

հետ: Հակամիզամուղ հորմոնի ձերբազատման ուժեղացումը բերում 

է դիուրեզի ընկճման: Միևնույն ժամանակ ընկճվում է ԱԿՏՀ 

/ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն/, գոնադոտրոպ հորմոնների 

/ֆոլիկուլոխթանիչ, լյուտեինիզացնող հորմոններ/ արտադրությունը: 

11. Մարմնի ջերմաստիճանի իջեցում, ընդհուպ մինչև` նորմայից 

ցածր: Այս էֆեկտը պայմանավորված է հիպոթալամուսի 

ջերմակարգավորման կենտրոնի ընկճմամբ և ջերմագոյացման 

նվազմամբ:  

12. Ցնցումների նկատմամբ նախատրամադրվածության մեծացում 

կամ ցնցումածին ազդեցություն, որը պայմանավորված է ԳԱԿԹ-

երգիկ նեյրոնների ընկճմամբ: 

13. Կմախքային մկանների տոնուսի բարձրացում /հիմնականում 

ծալիչ մկանների և շնչառական մկանների/: Էֆեկտն իրականանում է 

ողնուղեղի մակարդակով: 

Մորֆինի ծայրամասային էֆեկտներն են` 

1. Զարկերակային  ճնշման իջեցում, որը պայմանավորված է 

հիստամինի ձերբազատման խթանմամբ: 
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2. Բրոնխոսպազմ (hիստամինի ձերբազատման խթանման և 

անմիջական ազդեցությամբ բրոնխիալ հարթ մկանների ափիոնային 

ըկալիչների վրա): 

3. Ստամոքսի մոտորիկայի և աղիների գալարակծկումների 

ընկճում, սեղմանների տոնուսի բարձրացում, Օդիի սեղմանի և 

լեղուղիների տոնուսի բարձրացում, ենթաստամոքսային գեղձի 

հյութազատիչ ֆունկցիայի և լեղու արտադրության նվազում: 

Արդյունքում զարգանում է փորկապություն: Լեղուղիների հարթ 

մկանների տոնուսի բարձրացման հետևանքով անգամ հնարավոր է 

սպաստիկ բնույթի ցավերի զարգացում /լեղային խիթ/: Ստամոքս-

աղիքային ուղու վրա մորֆինը թողնում է գերազանցապես 

ծայրամասային ազդեցություն, բայց օր.կղման (defecatio) ռեֆլեքսի 

ընկճումը` կենտրոնական ազդեցություն է: 

4. Միզածորանի կծկում և տոնուսի բարձրացում, միզապարկի 

սեղմանի տոնուսի բարձրացում, որի հետևանքով կարող է 

զարգանալ միզակապություն: 

Մորֆինի կրկնակի ընդունման դեպքում զարգանում է 

ընտելացում և դեղորայքային կախյալություն:  

Դեղորայքային կախյալությունը` հոգեկան և ֆիզիկական, 

զարգանում է մորֆինի կրկնակի ներմուծման ժամանակ: 

Սիստեմատիկ օգտագործման դեպքում զարգանում է ֆիզիկական 

կախյալություն, և դեղի հերթական դեղաչափը բաց թողնելը կամ 

կիրառման կտրուկ դադարեցումը դրսևորվում է հանման կամ 

զրկանքի  /աբստինենցիա-abstinencia/ համախտանիշով: Սկզբում ի 

հայտ են գալիս արցունքահոսություն, քրտնարտադրություն, “սագի 
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մաշկ”, ագրեսիվ վարքագիծ; այնուհետև էլ ավելի արտահայտված 

անհանգստություն, հաճախասրտություն, տրեմոր, սրտխառնոց, 

փսխում, դիարեա, ուժեղ ցավեր որովայնի, մեջքի շրջանում և այլն: 

Ելքը նույնիսկ կարող է լինել մահացու, քանի որ առկա է մորֆինի 

նկատմամբ ուժեղ ֆիզիկական կախյալություն: Այս երևույթները 

վերանում են մորֆինի ընդունումից հետո: 

Չնայած այն հանգամանքին, որ ընտելացումը մեկնարկում է 

առաջին իսկ դեղաչափերի կիրառումից, կլինիկորեն այն 

հասունանում է միայն 2-3 շաբաթ անց՝ միջին բուժիչ դեղաչափերով 

դեղի հաճախակի ներմուծումներից: Մեծ դեղաչափերով և 

հաճախակի ներմուծումների դեպքում ընտելացումը ավելի շուտ է 

զարգանում: 

Մորֆինի տարբեր էֆեկտների նկատմամբ ընտելացման 

զարգացումը նույնատիպ չէ:  

 Բարձր աստիճանի ընտելացում զարգանում է մորֆինի 

հետևյալ էֆեկտների նկատմամբ ինչպիսիք են` էյֆորիան 

/դիսֆորիա/, անալգեզիան, հիպնոտիկ-սեդատիվ ազդեցությունը, 

շնչառական և հազի կենտրոնների ընկճումը, փսխեցուցիչ 

ազդեցությունը, դիուրեզի նվազումը:  

 Միջին աստիճանի ընտելացում զարգանում է հազվասրտու-

թյան նկատմամբ: 

 Տոլերանտության ցածր աստիճանը բնորոշ է մորֆինի այնպիսի 

էֆեկտներին, ինչպիսիք են` միոզը, փորկապությունը, ցնցումների 

նկատմամբ նախատրամադրվածության բարձրացումը: Ափիոնային 

ցավազրկողների նկատմամբ ընտելացման զարգացումը կապված է 
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ինչպես օփիոպեպտիդների նյութափոխանակային խանգարումների 

հետ, այնպես էլ ափիոնային ընկալիչային փոփոխությունների հետ: 

Ֆարմակոկինետիկա 

Մորֆինը առավելապես կիրառվում է պարենտերալ 

ճանապարհով /ներերակային, ենթամաշկային/:  

Մորֆինի գերակշռող մասը վեր է ածվում բևեռացված 

մետաբոլիտների, որոնք այնուհետև դուրս են բերվում օրգանիզմից` 

երիկամների միջոցով (85%), իսկ  9-12%-ը էլիմինացվում է 

անփոփոխ վիճակում: Մորֆինի քիչ քանակները դուրս են բերվում 

լեղու միջոցով տասներկումատնյա աղի, որտեղից վերջինս նորից 

ներծծվում է դեպի համակարգային արյունահոսք: 

Կիրառման ցուցումները 

1. Մորֆինը կիրառում են սուր ցավերի դեպքում առաջացած 

վնասվածքների, այրվածքների, ինչպես նաև չարորակ ուռուցքների, 

սրտամկանի սուր ինֆարկտի ժամանակ:  

2. Պրեմեդիկացիայի, ինչպես նաև հետվիրահատական ցավերի 

դեպքում:  

3. Երիկամային, աղիքային խիթերի ժամանակ սպազմոլիտիկ 

դեղերի հետ միասին /ատրոպին, պապավերին, նո-շպա/, քանի որ 

մորֆինը բարձրացնում է հարթ մկանների տոնուսը: 

Կողմնակի ազդեցությունները 

Մորֆինի կողմնակի էֆեկտներն են`  

1.  ընտելացում 

2.  հոգեկան և ֆիզիկական կախյալություն 
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3.  շնչառական կենտրոնի ընկճում, ընդհուպ մինչև շնչառության 

կանգ 

4.  փորկապություն, միզակապություն 

5.  սրտխառնոց, փսխում 

6.  մաշկային ծածկույթների քոր և հիպերեմիա /հիստամինի 

ձերբազատման խթանում/ 

7.  արտահայտված հազվասրտություն, զարկերակային ճնշման 

անկում, հիպոթերմիա 

8.  դիսֆորիա 

9.  իրանի մկաննների կարկամություն 

Հակացուցումներ 

Մորֆինը հակացուցված է զարկերակային հիպոտոնիայի, 

քրոնիկ շնչառական անբավարարության, բրոնխիալ ասթմայի, 

ստամոքս-աղիքային համակարգի պարալիտիկ, սպաստիկ և 

օբստրուկտիվ բնույթի հիվանդությունների, շագանակագեղձի 

հիպերտրոֆիայի, հղիության ժամանակ: Խորհուրդ չի տրվում 

մորֆինն օգտագործել ծննդաբերական ցավերը վերացնելու համար 

/հնարավոր է պտղի շնչառական կենտրոնի ընկճում/, մինչև երկու 

տարեկան երեխաներին և 60 տարեկանից բարձր անձանց, ինչպես 

նաև կերակրող մայրերին:  

Մորֆինով սուր թունավորում 

Զարգանում է կոմատոզ վիճակ, որը զուգորդվում է հազվադեպ 

մակերեսային շնչառությամբ, բրադիկարդիայով, բբերի 

արտահայտված նեղացմամբ /կոչվում է “գնդասեղի” ախտանիշ, որն 

ունի ախտորոշիչ նշանակություն/, սակայն տերմինալ փուլում բբերը 
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լայնանում են: Ծանր թունավորումը բերում է մահացու ելքի` 

շնչառական կենտրոնի անվերադարձ ընկճման հետևանքով: 

Մորֆինով սուր թունավորման ժամանակ անհրաժեշտ է՝ 

առաջնահերթ վերականգնել շնչառությունը` նալոքսոնի ն/ե 

ներարկմամբ և զարկերակային ճնշումը: Շնչառության խորը 

ընկճման դեպքում իրականացնում են թոքերի արհեստական 

օդափոխում: Հարկավոր է մորֆինն օրգանիզմից հեռացնել 

/ստամոքսի լվացում կալիումի պերմանգանատի լուծույթով, եթե 

գիտակցությունը պահպանված է, տալ ակտիվացած ածուխ, 

լուծողականներ/ 

Կոդեին (Codeine)–ափիոնի ալկալոիդ է: Կոդեինն ունի 

նարկոտիկ անալգետիկներին բնորոշ բոլոր էֆեկտները: Ըստ 

անալգետիկ ազդեցության այն մոտ 10 անգամով թույլ է մորֆինից: 

Հիմնականում կիրառվում է որպես հակահազային միջոց 

ինքնուրույն և տարբեր զուգորդումների ձևով /ՈՍՀԲԴ-ների և այլերի 

հետ/: 

Տրիմեպերիդին /պրոմեդոլ/ (Trimeperidine, Promedolum) - 

սինթետիկ ափիոնային դեղ է: Անալգետիկ ակտիվությամբ մոտ 2-4 

անգամ զիջում է մորֆինին, սակայն ի տարբերություն մորֆինի այն 

քիչ է ընկճում շնչառական կենտրոնը և կիրառվում է ծննդաբերական 

ցավերը թուլացնելու նպատակով /գրեթե չի ընկճում շնչառական 

կենտրոնը պտղի մոտ/: Ի տարբերություն մորֆինի, այն ունի 

սպազմոլիտիկ ազդեցություն /աղիների, լեղուղիների հարթ 

մկանների վրա/, որի հետևանքով այն կարող է կիրառվել 

երիկամային և լեղային խիթի ժամանակ: 
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Ֆենտանիլ (Fentanyl) – Ֆենիլպիպերիդինի ածանցյալ է, 

օփիոիդային ընկալիչների լրիվ ագոնիստ: Ֆենտանիլը մոտ 100-400 

անգամ ակտիվ է մորֆինից և կիրառվում է որպես ցավազրկող: 

Բարձր լիպոֆիլության պատճառով ֆենտանիլը շատ արագ 

ներթափանցում է գլխուղեղ, բացի այդ լայնորեն տեղաբաշխվում և 

կուտակվում է ճարպային հյուսվածքում: Ֆենտանիլը ներերակային 

ներմուծումից հետո ցուցաբերում է շատ արագ /1-3րոպե անց/ և 

կարճատև ցավազրկող ազդեցություն /20-30րոպե/: Այն կիրառվում է 

և պարենտերալ ճանապարհով, և սպեղանու ձևով, տրանսդեռմալ, 

քաղցկեղային ցավերը մեղմելու նպատակով: Ֆենտանիլը կարող է 

կիրառվել առանձին կամ նեյրոլեպտիկ դեղի` դրոպերիդոլի հետ 

համակցված /կոմբինացված դեղը հայտնի է Տալամոնալ 

անվանմամբ/: Տալամոնալը կիրառում են նեյրոլեպտանալգեզիայի 

նպատակով:  

Մեթադոն (Methadone) Կիրառվում է թմրամոլության բուժման 

նպատակով և որպես ցավազրկող միջոց: Նրա կիսատրոհման 

ժամանակը կազմում է 35 ժամ, այդ իսկ պատճառով կիրառվում է 

նաև քաղցկեղի վերջին շրջանում ցավերի մեղմացման նպատակով, 

քանի որ կարող է ապահովել երկարատև անալգեզիա: Մեթադոնը 

օժտված է նաև NMDA ընկալիչների նկատմամբ որոշակի ներհակոր-

դային ակտիվությամբ:  

Նշանակվում է ներքին ընդունման ձևով: Դրա նկատմամբ 

ընտելացումն ու ֆիզիկական կախյալությունը շատ ավելի դանդաղ 

են զարգանում, քան մորֆինի դեպքում: Մեթադոնային 

կախյալության սոցիալական ռիսկերը նվազագույն են: 
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Ըստ ափիոնային ընկալիչների նկատմամբ ազդեցության 

բնույթի 

Խառը ազդեցությամբ օժտված ափիոններ՝ 

Մասնակի  ագոնիստներ, ագոնիստ-անտագոնիստներ 

Բուտորֆանոլը և բուպրենորֆինը, (Butorfanol, Buprenorphine), 

կարող են առաջացնել մորֆինանման անալգեզիա, սակայն նրանց 

մոտ էյֆորիա առաջացնելու հատկությունը ավելի թույլ է 

արտահայտված: Նալբուֆինը, (Nalbuphin) առաջացնում է 

ցավազրկում և դիսֆորիա: Այս դեղերի հիմնական առավելությունը՝ 

թմրամոլության զարգացման ցածր հավանականությունն է: 

 

Ափիոնային ընկալիչների անտագոնիստներ 

Նալոքսոնը և նալտրեքսոնը (Naloxone, Naltrexone) - պաշարում 

են մյու, դելտա, կապպա ընկալիչները, որի հետևանքով վերացնում 

են ԹՑ-ների բոլոր էֆեկտներ: 

Նալոքսոնը (Naloxone) կիրառվում է միայն հարմարսողական 

ճանապարհով /հիմնականում ն/ե/, հիմնականում ԹՑ-ով սուր 

թունավորման ժամանակ: Վերացնում է շնչառական կենտրոնի 

ընկճումը: Մորֆինիզմով տառապող անձանց մոտ կարող է 

առաջացնել զրկանքի համախտանիշ: 

առաջացնել զրկանքի համախտանիշ: 

Նալտրեքսոնն`(Naltrexone) ի տարբերություն նալոքսոնի, 

արդյունավետ է ներքին ընդունման ձևով, կիրառվում է միայն 

մարսողական ճանապարհով: Կիրառվում է որպես կոմպլեքս 

բուժման բաղադրամաս` ալկոհոլիզմի և նարկոմանիայի ժամանակ: 
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Առանձնահատուկ տեղ են զբաղեցնում հակալուծային դեղեր 

Immodium-ը (Loperamid) և Diphenoxylat-ը: Այս դեղերը կառուցվածքով 

նման են Phentanyl-ին և Piritramidum-ին, բայց չեն անցնում ՈՒԱՊ-

ով և չեն թողնում ցավազրկող կամ այլ կենտրոնական էֆեկտներ: 

Դրդում են ստամոքս աղիքային ուղու ափիոնայինը և ցուցաբերում 

հակալուծային ազդեցություն: Դեղատոմս չի պահանջվում: 

 

Գերազանցապես կենտրոնական ազդեցությամբ օժտված 

                    ոչափիոնային ցավազրկողներ  

  Այս խմբի դեղերը այլ կերպ անվանում են անալգետիկներ-

անտիպիռետիկներ։ Ընդ որում անալգետիկներ-անտիպիռետիկներ-ի 

և ոչստերոիդային հակաբորբոքային դեղերի (ՈՍՀԲԴ) միջև խիստ 

սահմանում  չկա: Սակայն ցավազրկող ազդեցության առավելապես 

կենտրոնական մեխանիզմով պայմանավորված դրանք ուսումնա-

սիրվում են այս խմբում։ Այս դեղերից են Metamisol-ը (Analgin) և 

Paracetamol-ը: Ի տարբերություն ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային 

դեղերի (ՈՍՀԲԴ), որոնք ունեն հակաբորբոքային, անալգետիկ 

/ցավազրկող/, անտիպիռետիկ (ջերմիջեցնող) ազդեցություններ, 

Paracetamol-ի մոտ հակաբորբոքային ազդեցությունը գրեթե 

բացակայում է, իսկ Metamisol-ի (Analgin) մոտ` արտահայտված չէ։ 

Ցավազրկող և ջերմիջեցնող ազդեցությունները պայմանավորված են 

կենտրոնական մեխանիզմներով՝ հիմնականում ուղեղային 

հյուսվածքում առկա ՑՕԳ-3 ֆերմենտի ընկճմամբ:  

Այս դեղերը առաջացնում են ցավազրկում հետևյալ 

կենտրոնական մեխանիզմներով՝ 
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 PgЕ սինթեզի ընկճում, որը մասնակցում է գլխուղեղում ցավի 

ընկալման և փոխանցման գործընթացներում  

 Р նյութի ձերբազատման ընկճում, որը միջնորդված է PgЕ2-ով 

ողնուղեղում 

  էնդորֆիններով միջնորդված հականոցիցեպտիվ համակարգի 

ակտիվության բարձրացում  

  

 Paracetamol-ի թույլ արտահայտված հակաբորբոքային 

ազդեցությունը պայմանավորված է  ծայրամասային հյուսվածք-

ներում պերօքսիդների առկայությամբ: Սրանք արտադրվում են 

բորբոքման օջախում և ակտիվազերծում են Paracetamol-ը 

/գլխուղեղում պերօքսիդներ չկան/:  

Ֆարմակոկինետիկա: Լյարդում Paracetamol-ը ենթարկվում է 

կենսաձևափոխման երեք հիմնական ճանապարհով՝  

1.գլյուկուրոնաթթվի հետ կոնյուգացում (50%)   

2.ծծմբական թթվի հետ կոնյուգացում (30%)  

3.ցիտոքրոմ Р450 համակարգով միջնորդավորված 

հիդրոքսիլացում, որի արդյունքում առաջանում է ակտիվ 

արիլացված մետաբոլիտ` N-ացետիլ-p-բենզոքինինամինը (NABQI), 

որը թունազերծվում է գլուտաթիոնի հետ կոնյուգացման 

հետևանքով: 

Կողմնակի էֆեկտներն են հեպատոտոքսիկ և նեֆրոտոքսիկ 

ազդեցությունները: 

Paracetamol-ով սուր թունավորում: Մեծահասակների մոտ 

Paracetamol-ով սուր թունավորումը դիտվում է բարձր դեղաչափերի 

դեպքում`>10 գ: Paracetamol-ով սուր թունավորման զարգացումը 
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պայմանավորված է լյարդում NABQI գոյացմամբ, որը նորմալ 

պայմաններում թունազերծվում է գլուտաթիոնի հետ կոնյուգացման 

հետևանքով: Paracetamol-ը վերոհիշյալ բարձր դեղաչափերով 

կիրառելիս, լյարդային գլուտաթիոնի մակարդակը բավարար չի 

լինում NABQI-ի թունազերծման համար և այս մետաբոլիտը 

կապվում է կովալենտ կապով լյարդային և երիկամային խողովակ-

ների բջիջների սպիտակուցների հետ` առաջացնելով նեկրոզ:  

Մինչդեռ,  պարացետամոլով սուր թունավորումը ավելի 

հազվադեպ է դիտվում մինչև 12տ. երեխաների մոտ, քանի որ 

մանկական տարիքում ցիտոքրոմ Р450 համակարգը դեռևս լիովին 

զարգացած չէ և, հետևապես, այս պարագայում պարացետամոլը 

մետաբոլիզվում է միայն գլյուկուրոնացման և սուլֆատացման 

ճանապարհներով, որոնց արդյունքում գոյացող մետաբոլիտները 

արտազատվում են օրգանիզմից՝ անփոխ վիճակում:  

Paracetamol-ով սուր թունավորման դեպքում կիրառվում է N-

ացետիլցիստեին: Այն լյարդում վերականգնում է գլյուտաթիոնի 

քանակությունը: 

Կիրառման ցուցումները: Paracetamol-ը կիրառվում է որպես 

ցավազրկող և ջերմիջեցնող միջոց: Որպես ցավազրկող Paracetamol-ը 

հաճախ զուգորդում են այլ ՈՍՀԲԴ-ների, կոֆեինի և այլերի հետ: 

Պիրազոլոնի ածանցյալ` Metamisol (Analgin) կիրառվում է 

որպես ջերմիջեցնող և ցավազրկող /կենտրոնական ազդեցություն/: 

Metamisol (Analgin) հաճախ զուգորդում են սպազմոլիտիկների հետ 

(Baralgin), պոտենցում է հակահիստամինային դեղերի ազդեցու-

թյունը (Dimedrolum) և այլն։ Պիրազոլոնի ածանցյալներին (տես 
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ՈՍՀԲԴ) բնորոշ է  առաջացնել ագրանուլոցիտոզ, որի պատճառով 

կիրառությունը սահմանափակ է ։  

 

Տարբեր  դեղաբանական խմբերից  ոչափիոնային դեղեր     

ցավազրկող    ազդեցությամբ  օժտված 

Clonidin-ը  հակագերճնշումային դեղ է, կենտրոնական α2-

ադրենոմիմետիկ մեխանիզմով։  Clonidin-ը ունի նաև արտահայտ-

ված ցավազրկող ազդեցություն՝ ինչպես վերողնուղեղային, այնպես 

էլ ողնուղեղային մակարդակներով։ Այն վերացնում է ցավը, որը 

առաջացել է հեմոդինամիկայի խանգարումների հետևանքով։ 

Որպես  կենտրոնական ազդեցությամբ  ցավազրկող, Clonidin-ը 

դեղորայքային կախյալություն չի առաջացնում։ Սակայն հիպոտեն-

զիվ, սեդատիվ ազդեցությունը սահմանափակում է նրա կիրառումը։ 

Ցավազրկող ազդեցությամբ օժտված են նաև հակա-

դեպրեսանտներ – Amitriptillin-ը, ընդհանուր անզգայացնողներ – 

Ketamin-ը, հակացնցումային դեղեր – Carbamazepin-ը, Natrii Valproat- 

և այլն։ 

Խառը (ափիոնային + ոչափիոնային) ազդեցությամբ      

ցավազրկողներ 

Տրամադոլը (Tramadol) ունի ինչպես ափիոնային, այնպես էլ 

ոչափիոնային ազդեցության մեխանիզմ: Փոխազդում է ափիոնային 

ընկալիչների հետ և ընկճում է 5-HT (սերոտոնինի), ԿԱ 

հետզավթումը: Քիչ է ազդում շնչական և ՍԱՀ-վրա: Երկարատև 

կիրառելիս դեղաչափի մեծացման միտումը շատ չէ արտահայտված, 

զրկանքի համախտանիշն, անգամ երկարատև  օգտագործման 
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ժամանակ, շատ թույլ է արտահայտված։ Չարաշահման պոտեն-

ցիալը ցածր է:  Պրեպարատ  Զալդիյակ կոմբինացված դեղ է, որի 

բաղադրություննէ կազմում Tramadol  +Paracetamol։ 

Հիմնական դեղերի ցանկ  

Morphini hydrocloridum լուծույթ 1 մլ1% 

Pentazocinum   դեղահաբեր 0,05 

Tramadolum   պարկուճ – 0,05,  լուծույթ 1 մլ ամպուլաներով, 

մոմիկներ – 0,1 

Loperamidum – պարկուճ 0,002 

 

Թեմային առնչվող թեստերի նմուշներ 

1. Նշված բոլոր ազդանշանային մեխանիզմները գործում են  

ափիոնային ընկալիճների գրգռափոխանցման ժամանակ,բացի 
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ա. նախասինապտիկ թաղանթում կալցիումական 

փոխանցման ընկճում 

բ. հետսինապտիկ թաղանթում կալիումական փոխանցման 

ուժեղացում 

գ. ադենիլատցիկլազայի ակտիվացման ընկճում 

դ. ցիկլոօքսիգենազայի ակտիվացման ընկճում 

                                                                                  

2.Հականոցիցեպտիվ համակարգի ակտիվացման հետեւանքով 

որ՝ 

  Ֆունկցիաներն են ընկճվում 

1. ցավային գրգիռների հաղորդումը 

2.էմոցիոնալ րեակցիայի ձեւվավորումը ցավի նկատմամբ 

3 ցավի ընկալումը 

4.բորբոքային րեակցիայի վերացումը 

ա/բոլորը, բ/միայն 1,3,4 ,գ/միայն 2,3,4 դ/ միայն 1,2,3       

 

  3 Ինչո՞ւ լոպերամիդը չի առաջացնում դեղորայքային 

կախյալություն 

1. ունի միայն ծայրամասային ազդեցություն 

 2. չի փոխազդում կենտրոնական  ափիոնային ընկալիչների հետ 

 3. չի անցնում Ուղեղ արյունային պատնեշ 

4. ափիոնային ընկալիչների անտագոնիստ է 

ա/բոլորը, բ/միայն 1,3,4 ,գ/միայն 2,3,4 դ/ միայն 1,2,3    

 

àã ëï»ñáÇ¹³ÛÇÝ Ñ³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ ¹»Õ»ñ - àêÐ¸ /NSAID/ 

àã ëï»ñáÇ¹³ÛÇÝ Ñ³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ ¹»Õ»ñÇÝ /àêÐ¸/ µÝáñáß »Ý 

Ñ³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ, ç»ñÙÇç»óÝáÕ, ó³í³½ñÏáÕ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñ: 
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àêÐ¸- Ý»ñÁ ã»Ý ³é³ç³óÝáõÙ ¿ÛýáñÇ³, ûÅïí³Í ã»Ý ùÝ³µ»ñ 

³½¹»óáõÃÛ³Ùµ ¨ ã»Ý ÁÝÏ×áõÙ Ñ³½Ç ¨ ßÝã³é³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÁ: 

´³óÇ ³Û¹ ã»Ý ³é³ç³óÝáõÙ ÁÝï»É³óáõÙ ¨ Ï³ËÛ³ÉáõÃÛáõÝ ¨ ÏáãíáõÙ 

»Ý Ý³¨ áã ÃÙñ³µ»ñ ó³í³½ñÏáÕÝ»ñ:  

²Ûë ¹»Õ»ñÁ áõÝ»Ý áã ëå»óÇýÇÏ Ñ³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ 

³½¹»óáõÃÛáõÝ, áñÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ¿ åñáëï³·É³Ý¹ÇÝÝ»ñÇ /Pg/ 

ëÇÝÃ»½Ç ÁÝÏ×áõÙÁ: Pg-Ý»ñÁª ³ñ³ËÇ¹áÝ³ÃÃíÇ ÷áË³Ý³ÏáõÃÛ³Ý 

Ï³ëÏ³¹Ç արգասիքներ »Ý:  

²ñ³ËÇ¹áÝ³ÃÃáõÝ (ÇÝãå»ë Ý³¨ Â²¶-Á` ÃñáÙµáóÇïÝ»ñÇ 

³ÏïÇí³óÙ³Ý ·áñÍáÝÁ) Ó»ñµ³½³ïíáõÙ ¿ µçç³Ã³Õ³ÝÃÇ 

ýáëýáÉÇåÇ¹Ý»ñÇó ýáëýáÉÇå³½ А2 Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ /ÜÏ³ñ 1/: 

²ñ³ËÇ¹áÝ³ÃÃíÇ ÷áË³Ý³ÏáõÃÛ³Ý Ï³ëÏ³¹Á Çñ³Ï³Ý³ÝáõÙ ¿ 

»ñÏáõ áõÕÇÝ»ñáíª óÇÏÉáûùëÇ·»Ý³½³ÛÇÝ ¨ ÉÇåûùëÇ·»Ý³½³ÛÇÝ: 

²é³ç³ó³Í ¿ÛÏá½³ÝáÇ¹Ý»ñÝ »Ý` Pg (PgЕ2, PgF2α, PgD2), 

åñáëï³óÇÏÉÇÝÁ (PgI2),  ÃñáÙµáùë³ÝÁ (PgА2), É»ÛÏáïñÇ»ÝÝ»ñÁ : 

òÇÏÉոùëÇ·»Ý³½Ç Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ ³ñ³ËÇ¹áÝ³ÃÃíÇó 

³é³ç³ÝáõÙ »Ý óÇÏÉÇÏ å»ñûùëÇ¹Ý»ñ (PgG2, PgH2), áñáÝù, ÉÇÝ»Éáí 

³ÝÏ³ÛáõÝ, í»ñ »Ý ³ÍíáõÙ Ï³ÛáõÝ Pg (PgЕ2, PgF2α, PgD2), 

åñáëï³óÇÏÉÇÝÇ (PgI2) ¨ ÃñáÙµáùë³ÝÇ (TxА2): 

î³ñµ»ñ Pg ëÇÝÃ»½íáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ¨ 

óáõó³µ»ñáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÝ»ñ` 

 åñáëï³óÇÏÉÇÝ (PgI2) ·áÛ³ÝáõÙ ¿ ¿Ý¹áÃ»ÉáõÙ ¨ ³é³ç³óÝáõÙ ¿ 

³ÝáÃÝ»ñÇ É³ÛÝ³óáõÙ ¨ ÃñáÙµáóÇïÝ»ñÇ ³·ñ»·³óÇ³ÛÇ ÁÝÏ×áõÙ, 

 PgЕ2 – ëÇÝÃ»½íáõÙ ¿ Ù³Ïñáý³·»ñáõÙ, առաջացնում է` 

ÑÇå»ñ³É·»½Ç³, ï»Ý¹, µáñµáùáõÙ, ÙÇáÙ»ïñÇáõÙÇ ïáÝáõëÇ 

µ³ñÓñ³óáõÙ, Í³Ûñ³Ù³ë³ÛÇÝ ³ÝáÃÝ»ñÇ ¨ µñáÝËÝ»ñÇ Ñ³ñÃ 

ÙÏ³ÝÝ»ñÇ ïáÝáõëÇ Çç»óáõÙ, 
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 PgF2α – ëÇÝÃ»½íáõÙ ¿ µñáÝËÝ»ñáõÙ, ÙÇáÙ»ïñÇáõÙáõÙ, 

µ³ñÓñ³óÝáõÙ ¿ ÙÇáÙ»ïñÇáõÙÇ, µñáÝËÝ»ñÇ ¨ ëï³Ùáùë-³ÕÇù³ÛÇÝ 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ³ñÃ ÙÏ³ÝÝ»ñÇ ïáÝáõëÁ, 

 PgD2 – ëÇÝÃ»½íáõÙ ¿ å³ñ³ñï µçÇçÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ¨ Çç»óÝáõÙ ¿ 

ÙÇçÁÝ¹»ñ³ÛÇÝ, åë³Ï³ÛÇÝ, »ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ³ÝáÃÝ»ñÇ ïáÝáõëÁ ¨ 

Ýí³½»óÝáõÙ ¿ ÃñáÙµáóÇïÝ»ñÇ ³·ñ»·³óÇ³Ý, 

 TxА2 – ëÇÝÃ»½íáõÙ ¿ ÃñáÙµáóÇïÝ»ñáõÙ, ËÃ³ÝáõÙ ¿ 

ÃñáÙµáóÇïÝ»ñÇ ³·ñ»·³óÇ³Ý, Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ ³ÝáÃ³ë»ÕÙ³Ý 

³é³ç³óÙ³Ý: 

ÈÇåûùëÇ·»Ý³½Ç Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ ³ñ³ËÇ¹áÝ³ÃÃíÇó 

³é³ç³ÝáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ É»ÛÏáïñ»ÇÝÝ»ñ ¨ ÉÇåûùëÇÝÝ»ñ, áñáÝù 

Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ý ù»Ùáï³ùëÇëÇ ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ, åÉ³½Ù³ÛÇ 

¿ùëáõ¹³óÇ³ÛÇÝ, ÇÙáõÝ å³ï³ëË³ÝÇ ³é³ç³óÙ³ÝÁ: Î³ñáÕ »Ý 

µ³ñÓñ³óÝ»É ëï³Ùáùë-³ÕÇù³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ¨ µñáÝËÝ»ñÇ Ñ³ñÃ 

ÙÏ³ÝÝ»ñÇ ïáÝáõëÁ: 

Ð³ÛïÝ³µ»ñí»É ¿,  áñ í»ñáÑÇßÛ³É ¿ÛÏá½³ÝáÇ¹Ý»ñÇó 

Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ  ¿ý»ÏïÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³ÝáõÙ »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 

ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³óáõÙÇó Ñ»ïá: 

²ÛëåÇëáí Ñ³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¹»Õ³µ³Ý³Ï³Ý 

ÃÇñ³ËÝ»ñÝ »Ý ` 

 ýáëýáÉÇå³½ А2-Á, áñÇ  ÁÝÏ×áõÙÁ µ»ñáõÙ ¿ արախիդոնաթթվի 

ձերբազատման և որպես հետևանք Pg-Ý»ñÇ, ÃñáÙµáùë³ÝÇ, 

É»ÛÏáïñÇ»ÝÝ»ñÇ ¨ Â²¶-ի ëÇÝÃ»½Ç ÁÝÏ×Ù³Ý, 

 ÉÇåûùëÇ·»Ý³½³Ý, áñÇ ÁÝ×áõÙÁ µ»ñáõÙ ¿ É»ÛÏáïñ»ÇÝÝ»ñÇ 

ëÇÝÃ»½Ç Ýí³½Ù³Ý, 

 óÇÏÉáùëÇ·»Ý³½³Ý /òú¶ – COX/, áñÇ  ÁÝÏ×áõÙÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ 

Pg-»ñÇ ¨ ÃñáÙµáùë³ÝÇ ëÇÝÃ»½Ç ÁÝÏ×Ù³Ý, 

 ÀÝÏ³ÉÇãÝ»ñÇ /Pg-Ý³ÛÇÝ, Â²¶, É»ÛÏáïñÇ»Ý³ÛÇÝ/ å³ß³ñáõÙÁ 
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àêÐ¸-Ý»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ òú¶-Ç /COX-Ç/ ¹³ñÓ»ÉÇ 

Ï³Ù ³Ý¹³ñÓ»ÉÇ ÁÝÏ×áõÙÝ ¿:  

ÜáñÙ³É ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ûñ·³ÝÇ½ÙáõÙ 

ëÇÝÃ»½íáõÙ ¿ òú¶-Ç »ñÏáõ Ç½áý»ñÙ»Ýï³ÛÇÝ Ó¨»ñÁ òú¶-1, òú¶-2 

/COX-1, COX-2/: 

òú¶-1-Á /ÏáÝëïÇïáõïÇí/ Ï³ ·ñ»Ã» µáÉáñ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñáõÙ, 

µ³óÇ ¿ñÇÃñáóÇïÝ»ñÇó: ²ÛÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ Pg-ի ëÇÝÃ»½ÇÝ, áñáÝù 

ûñ·³ÝÇ½ÙáõÙ Ï³ñ·³íáñáõÙ »Ý ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ 

/ëï³Ùáùë³å³ßïå³ÝÇã-·³ëïñáåñáï»ÏïÇí, »ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ³ñÛáõ-

Ý³ÑáëùÇ, ÏÍÇÏ³ÛÇÝ ýÇÉïñÙ³Ý, çñÇ ¨ ÇáÝÝ»ñÇ ³ñï³½³ïÙ³Ý 

Ï³ñ·³íáñáõÙ ¨ ³ÛÉÝ/: 

 

ÜÏ³ñ 1. ²ñ³ËÇ¹áÝ³ÃÃíÇ ÷áË³Ý³ÏáõÃÛ³Ý Ï³ëÏ³¹Á 
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òú¶-2-Á /áñå»ë ÏáÝëïÇïáõïÇí ý»ñÙ»Ýï/ ÙÇßï ³éÏ³ ¿ ÙÇ³ÛÝ 

·ÉËáõÕ»ÕáõÙ, »ñÇÏ³ÙÝ»ñáõÙ, áëÏñ»ñáõÙ, Ï³Ý³Ýó í»ñ³ñï³¹ñáÕ  

Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ: 

òú¶-2-Á /ÇÝ¹áõÏóíáÕ Ï³Ù Ù³Ï³Íí³Í COX-2/ ³ÏïÇí³ÝáõÙ ¿ 

µáñµáùÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí µáñµáùÙ³Ý ûç³ËáõÙ Ùáï 

»ñ»ù ³Ý·³Ù µ³ñÓñ³óÝáõÙ ¿ Pg-ի  Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ: òú¶-2/COX-2/ 

ËÃ³ÝÇãÝ»ñÇÝ »Ý å³ïÏ³ÝáõÙ óÇïáÏÇÝÝ»ñÁ` ÇÝï»ñÉ»ÛÏÇÝ–1 /IL-1/, 

ÇÝï»ñÉ»ÛÏÇÝ-4 /IL-4/, áõéáõóùÇ Ù»éáõÏ³óÙ³Ý ·áñÍáÝÁ /TNF/ ¨ ³ÛÉÝ: 

òú¶-2 /COX-2/ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ³Ùµ ³é³ç³ó³Í Pg Ýå³ëïáõÙ »Ý 

µáñµáùÙ³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ: PgЕ2 ¨ åñáëï³óÇÏÉÇÝÁ /PgI2/ 

É³ÛÝ³óÝáõÙ »Ý ³ÝáÃÝ»ñÁ, µáñµáùí³Í ûç³ËáõÙ ß³ï³óÝáõÙ »Ý 

³ñÛ³Ý Ý»ñÑáëùÁ, PgF2α, Ý»Õ³óÝáõÙ ¿ »ñ³ÏÝ»ñÁ ¨ ¹Åí³ñ»óÝáõÙ ¿ 

³ñÛ³Ý ³ñï³ÑáëùÁ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ µáñµáù³ÛÇÝ ûç³ËáõÙ É³ÛÝ³ÝáõÙ 

»Ý Ù³½³ÝáÃÝ»ñÁ, Ù»Í³ÝáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó Ã³÷³Ýó»ÉÇáõÃÛáõÝÁ, áñÁ 

Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ áõé×»óÙ³Ý, ÑÇå»ñ³É·»½Ç³ÛÇ 

³é³ç³óÙ³Ý: Pg Ý³¨ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ³½¹áõÙ »Ý ³ÝáÃÇ å³ïÇ 

íñ³ ¨ áõÅ»Õ³óÝáõÙ »Ý ³ÛÉ ÙÇçÝáñ¹³ÝÛáõÃ»ñÇ ¿ý»ÏïÝ»ñÁ` 

ÑÇëï³ÙÇÝ, ë»ñáïáÝÇÝ, µñ³¹ÇÏÇÝÇÝ, µ³óÇ ³Û¹ ËÃ³ÝáõÙ »Ý 

ÉÇ½áëáÙ³É ý»ñÙ»ÝïÝ»ñÇ Ó»ñµ³½³ïáõÙÁ: 

àêÐ¸-Ý»ñÁ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí Ï³åíáõÙ »Ý òú¶-Ç Ñ»ï 

¨ ÁÝÏ×áõÙ ³ÛÝ: ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï òú¶-1-Ç ÁÝÏ×áõÙÁ ½áõ·áñ¹íáõÙ ¿ 

ÙÇ ß³ñù ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ë³Ã³ñÙ³Ùµ /³ñÛ³Ý 

Ù³Ï³ñ¹»ÉÇáõÃÛ³Ý, »ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ ýáõÝÏóÇáÝ³É ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ 

Ë³ËïáõÙ, ëï³Ùáùë-³ÕÇù³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÏáÕÙÇó ÏáÕÙÝ³ÏÇ 

³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ç³óáõÙ/, ÇëÏ òú¶-2-Ç ÁÝÏ×áõÙÁ µ»ñáõÙ ¿ 

Ñ³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý:  

ÐÇÙÝí»Éáí í»ñÁ ÷³ïí³ÍÇó Ý»ñÏ³ÛáõÙë ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç 

³éÏ³ ¿ ³Ûëå»ë Ïáãí³Í ''òú¶-2'' ÑÇåáÃ»½Á, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ áñÇ 
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Ç¹»³É³Ï³Ý àêÐ¸ ³é³í»É³·áõÛÝë å»ïù ¿ å³ß³ñÇ òú¶-2-Á, áñÁ 

Ï³å³ÑáíÇ ÉÇ³ñÅ»ù Ñ³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ¨ 

Ýí³½³·áõÛÝë å»ïù ¿ å³ß³ñÇ òú¶-1-Á, áñÇ ßÝáñÑÇí ÏáÕÙÝ³ÏÇ 

³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÏÉÇÝ»Ý Ýí³½³·áõÛÝ: àêÐ¸-Ý»ñáí òú¶-1/òú¶-2 

å³ß³ñÙ³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ³ïñáõÙ ¿ ¹³ï»É ¹ñ³Ýó 

åáï»ÝóÇ³É ïáùëÇÏ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: ÆÝãù³Ý ÷áùñ ¿ ³Ûë 

Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÝù³Ý ¹»ÕÁ ³í»ÉÇ ÁÝïñáÕ³Ï³Ý ¿ òú¶ 2-Ç 

ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¨ Ñ»ï¨³å»ë ³í»ÉÇ ùÇã ¿ ³é³ç³óÝáõÙ ÏáÕÙÝ³ÏÇ 

¿ý»ÏïÝ»ñ: ´áÉáñ àêÐ¸-Ý»ñÁ ÁÝÏ×áõÙ »Ý ÇÝãå»ë òú¶-1, ³ÛÝå»ë ¿É 

òú¶-2-Á: àñáß Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ òú¶-Ç áñáß Ç½áÓ¨»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 

áõÝ»Ý ÁÝïñáÕ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ /ÁÝïñáÕ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ 

àêÐ¸/: úñ·³ÝÇ½ÙÇ ï³ñµ»ñ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ  òú¶-»ñÁ áõÝ»Ý 

ï³ñµ»ñ ½·³ÛáõÝáõÃÛáõÝ àêÐ¸-Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: 

Ü»ñÏ³ÛáõÙë Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í ¿ Ý³¨ òú¶-Ç »ññáñ¹ Ç½áý»ñÙ»ÝÁ, 

áñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³éÏ³ ¿ áõÕ»Õ³ÛÇÝ ÑÛáõëí³ÍùáõÙ ¨ ëñï³ÙÏ³ÝáõÙ 

/òú¶-3/: 

àêÐ¸ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ 

¸³ë³Ï³ñ·áõÙÁ Çñ³Ï³ÝóíáõÙ ¿ Áëï` 

1. òú¶/COX ý»ñÙ»ÝïÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÁÝïñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, 

2. ùÇÙÇ³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇ: 

Àëï ùÇÙÇ³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇª 

 Սալիցիլատներ –  Acidum acetylsalicylicum (Aspirin)  

 äÇñ³½áÉáÝÇ ³Í³ÝóÇ³ÉÝ»ñ – Butadion,  Metamisol (Analgin) 

 ²ó»ï³ïÝ»ñ – Indometacin,Sulindac,   Diclofenac, Ketorolac 

 äñáåÇáÝ³ïÝ»ñ – Ibuprofen,  Ketoprofen, Naproxen 

 úùëÇÏ³ÙÝ»ñ –  Pyroxicam,  Meloxicam,  Lornoxicam 

 êáõÉýáÝ³ÙÇ¹Ý»ñ –  Celecoxib,   Rofecoxib,  Nimesulid 

 ²ÉÏ³ÝáÝÝ»ñ –  Nabumeton 
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 ²Ýïñ³ÝÇÉ³ïÝ»ñ –  Mefenamic acid 

 ä³ñ³³ÙÇÝáý»ÝáÉÝ»ñ – Paracetamol 

Àëï òú¶ /COX/ ý»ñÙ»ÝïÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÁÝïñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ýª 

 ·»ñ³½³Ýó³å»ë òú¶-1 ³ñ·»É³ÏáÕÝ»ñ, áñáÝó ËÝ³Ù³Ïóáõ-

ÃÛáõÝÁ òú¶ 2-Ç Ñ³Ý¹»å ã³÷³½³Ýó ó³Íñ ¿` Aspirin /ó³Íñ 

¹»Õ³ã³÷»ñáí/, Indometacin,  Ketoprofen, Sulindac 

 ³é³í»É³å»ë òú¶-1 ³ñ·»É³ÏáÕÝ»ñ, áñáÝó 

ËÝ³Ù³ÏóáõÃÛáõÝÁ òú¶ 2-Ç Ñ³Ý¹»å ³í»ÉÇ ó³Íñ ¿, ù³Ý òú¶-1 

Ñ³Ý¹»å` Ibuprofen.Pyroxicam, Mefenamic acid  

 òú¶-1 ¨ òú¶-2 ·ñ»Ã» Ñ³í³ë³ñ³å»ë ³ñ·»É³ÏáÕÝ»ñ` 

Diclofenac, Naproxen, Lornoxicam 

 ·»ñ³½³Ýó³å»ë òú¶-2 ³ñ·»É³ÏáÕÝ»ñ` Meloxicam, 

Nabumeton, Nimesulid 

 ÁÝïñáÕ³Ï³Ý òú¶-2 ³ñ·»É³ÏáÕÝ»ñ` Celecoxib   Rofecoxib  

Valdecoxib 

 ÁÝïñáÕ³Ï³Ý òú¶-3 ³ñ·»É³ÏáÕÝ»ñ` Paracetamol (տես՝ 

անալգետիկ - անտիպիրետիկներ) 
 

 

àêÐ¸-Ý»ñÇ ¹»Õ³µ³Ý³Ï³Ý ¿ý»ÏïÝ»ñÁ 

Ð³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝ 

àêÐ¸-Ý»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ûñ·³Ý³Ï³Ý 

ÃÃáõÝ»ñ, Ñ»ï¨³å»ë Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ Ïáõï³ÏíáõÙ »Ý µáñµáùÙ³Ý 

ûç³ËáõÙ, áñï»Õ ³éÏ³ է ÃÃí³ÛÇÝ ÙÇç³í³Ûñ ¨ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý 

³½¹áõÙ »Ý Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ íñ³: ²Ûë ¹»Õ»ñÇ 

¹»åÇ µáñµáù³ÛÇÝ ûç³Ë Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³ÝÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ Ý³¨ 

³ÝáÃÝ»ñÇ µ³ñÓñ³ó³Í Ã³÷³Ýó»ÉÇáõÃÛáõÝÁ: 
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àêÐ¸-Ý»ñÁ ÁÝÏ×áõÙ »Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ µáñµáùÙ³Ý 

¿ùëáõ¹³óÇ³ÛÇ ÷áõÉÁ, ÇëÏ ³Éï»ñ³óÇ³ÛÇ ¨ åñáÉÇý»ñ³óÇ³ÛÇ 

÷áõÉ»ñÇ íñ³ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ³í»ÉÇ ÃáõÛÉ ¿ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í:   

àêÐ¸ ÏáÕÙÇó ¾ùëáõ¹³óÇ³ÛÇ ÷áõÉÇ ÁÝÏ×Ù³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇÝ 

»Ý å³ïÏ³ÝáõÙª 

1. µáñµáù³ÛÇÝ ûç³ËáõÙ òú¶-Ç ÁÝÏ×áõÙ ¨, Ñ»ï¨³å»ë,Pg-

Ý»ñÇ ëÇÝÃ»½Ç ÁÝÏ×áõÙ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³Ûëï»Õ ÝáñÙ³É³ÝáõÙ ¿ 

ÙÇÏñáóÇñÏáõÉÛ³óÇ³Ý, ³ÝÑ»ï³ÝáõÙ ¿ »ñ³Ï³ÛÇÝ ·»ñ³ñÛáõÝáõÃÛáõÝÁ, 

µ³ñ»É³ííáõÙ ¿ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ ëÝáõóáõÙÁ, 

2. ³¹Ñ»½Ç³ÛÇ ÙáÉ»ÏáõÉÝ»ñÇ ÁÝÏ×áõÙ: àêÐ¸-Á ³ÝáÃÝ»ñÇ 

¿Ý¹áÃ»ÉáõÙ ¨ ³ñÛ³Ý Ó¨³íáñ ï³ññ»ñáõÙ ÁÝÏ×áõÙ »Ý ³¹Ñ»½Ç³ÛÇ 

ÙáÉ»ÏáõÉÝ»ñÇ ëÇÝÃ»½Ý ¨ ¿ùëåñ»ëÇ³Ý: ²¹Ñ»½Ç³ÛÇ ÙáÉ»ÏáõÉÝ»ñÇ 

ÁÝÏ×áõÙÁ Ë³÷³ÝáõÙ ¿ µçÇçÝ»ñÇ ÙÇ·ñ³óÇ³Ý ¹»åÇ µáñµáù³ÛÇÝ 

ûç³Ë, 

3. ÑÇ³ÉáõñáÝÇ¹³½Ç ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý ÁÝÏ×áõÙ: ÆÝãå»ë 

Ñ³ÛïÝÇ ¿ ÑÇ³ÉáõñáÝÇ¹³½Á µ³ñÓñ³óÝáõÙ ¿ ³ÝáÃÝ»ñÇ å³ïÇ 

Ã³÷³Ýó»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ¨ ù³Ûù³ÛáõÙ ¿ ÙÇçµçç³ÛÇÝ Ù³ïñÇùëÁ, ÇëÏ 

àêÐ¸-Ý»ñáí ÁÝÏ×áõÙÁ å³ïÇ Ã³÷³Ýó»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ËÇëï 

Ýí³½»óÝáõÙ ¿: 

4. µáñµáù³ÛÇÝ ³ÛÉ ÙÇçÝáñ¹³ÝÛáõÃ»ñÇ ËïáõÃÛ³Ý 

Ýí³½»óáõÙ: àêÐ¸-Ý»ñÁ ÁÝÏ×áõÙ »Ý ³ÛÝ ý»ñÙ»ÝïÝ»ñÇ 

³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ, áñáÝù Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ý ÑÇëï³ÙÇÝÇ, ë»ñáïáÝÇÝÇ, 

µñ³¹ÇÏÇÝÇÝÇ ëÇÝÃ»½ÇÝ: 

5. µáñµáùÙ³Ý Ï»Ýë³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ, áñÇ 

Ñ»ï¨³Ýùáí ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ »Ý µáñµáùÙ³Ý ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í 

µáÉáñ Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý é»³ÏóÇ³Ý»ñÁ` µáñµáù³ÛÇÝ ÙÇçÝáñ¹³-

ÝÛáõÃ»ñÇ ëÇÝÃ»½Á, ù»Ùáï³ùëÇëÁ, ý³·áóÇïá½Á, ß³ñ³Ïó³Ï³Ý 

ÑÛáõëí³ÍùÇ åñáÉÇý»ñ³óÇ³Ý: àêÐ¸ Ë³÷³ÝáõÙ »Ý ²ºü 

³é³ç³óáõÙÁ, ù³ÝÇ áñ ÁÝÏ×áõÙ »Ý ·ÉÇÏáÉÇ½Á ¨ ³¿ñáµ 



87 

 

ßÝã³éáõÃÛáõÝÁ: Þ³ï Ñ³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ ¹»Õ»ñ ÁÝÏ×áõÙ »Ý 

µáñµáùí³Í ÑÛáõëí³ÍùÇ ²ºü-³½Á: 
 

àêÐ¸ ÏáÕÙÇó ³Éï»ñ³óÇ³ÛÇ ÷áõÉÇ ÁÝÏ×Ù³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇÝ 

»Ý å³ïÏ³ÝáõÙ`  

1. ÃÃí³ÍÝÇ ³½³ï é³¹ÇÏ³ÉÝ»ñÇ ·áÛ³óÙ³Ý ÁÝÏ×áõÙ: 

ÐÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ¿ óÇÏÉáùëÇ·»Ý³½³ÛÇÝ áõÕáõ ÁÝÏ×Ù³Ùµ å³ÛÙ³Ý³-

íáñí³Í ¿Ý¹á·»ñûùëÇ¹Ý»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý, Ñ»ï¨³å»ë Ý³¨ 

ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ íÝ³ëÙ³Ý íï³Ý·Ç Ýí³½áõÙÁ: 

2. ÉÇ½áëáÙÝ»ñÇ Ã³Õ³ÝÃÝ»ñÇ Ï³ÛáõÝ³óáõÙ ¨ 

Ñ³Ï³ûùëÇ¹³Ýï³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝ: àêÐ¸ Ï³ÛáõÝ³óÝáõÙ »Ý 

ÉÇ½áëáÙ³É Ã³Õ³ÝÃÝ»ñÁ ¨ Ï³ÝËáõÙ »Ý Ù»éáõÏ³óáõÙ ³é³ç³óÝáÕ 

ÑÇ¹ñáÉÇïÇÏ ý»ñÙ»ÝïÝ»ñÇ Ó»ñµ³½³ïáõÙÁ /åñáï»³½Ý»ñ, 

ÉÇå³½Ý»ñ, ýáëý³ï³½Ý»ñ/, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÉÇ½áëáÙ³É Ã³Õ³ÝÃÝ»ñáõÙ 

Ï³ÝËáõÙ »Ý ÉÇåÇ¹Ý»ñÇ ·»ñûùëÇ¹³óáõÙÁ: àêÐ¸-Ý»ñÇ Ñ³Ï³-

ûùëÇ¹³Ýï³ÛÇÝ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ óÇÉáùëÇ·»-

Ý³½³ÛÇÝ é»³ÏóÇ³Ý»ñáõÙ ¿Ý¹á·»ñûùëÇ¹Ý»ñÇ ·áÛ³óÙ³Ý Ýí³½»-

óáõÙáí, ý³·áóÇïá½Ç ÁÝÏ×áõÙáí ¨ Ù³Ïñáý³·»ñÇó, Ý»Ûïñá-

ýÇÉÝ»ñÇó ·»ñûùëÇ¹³ÛÇÝ ³ñ·³ëÇùÝ»ñÇ Ó»ñµ³½³ïÙ³Ý ë³ÑÙ³Ý³-

÷³ÏáõÙáí: 
 

àêÐ¸ ÏáÕÙÇó åñáÉÇý»ñ³ïÇí ÷áõÉÇ ÁÝÏ×Ù³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇÝ 

»Ý å³ïÏ³ÝáõÙ` 

1. üÇµñáµÉ³ëïÝ»ñÇ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý ¨ åñáÉÇý»ñ³óÇ³ÛÇ 

ÁÝÏ×áõÙ: àêÐ¸-Ý»ñÁ ÁÝÏ×áõÙ »Ý ß³ñ³Ïó³Ï³Ý ÑÛáõëí³ÍùÇ 

Ó¨³íáñáõÙÁ, ù³ÝÇ áñ µáñµáù³ÛÇÝ ûç³ËáõÙ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ »Ý 

ýÇµñáµÉ³ëïÝ»ñÇ åñáÉÇý»ñ³óÇ³Ý ËÃ³ÝáÕ ·áñÍáÝÝ»ñÇ 

³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ /ë»ñáïáÝÇÝ, µñ³¹ÇÏÇÝÇÝ/: ´³óÇ ³Û¹ ÁÝÏ×áõÙ »Ý 

åñáÉÇý»ñ³ïÇí ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿Ý»ñ·³·áÛ³-

óáõÙÁ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÏáÉ³·»ÝÇ ¨ ÃÃí³ÛÇÝ ÙáõÏáåáÉÇë³Ë³ñÇ¹Ý»ñÇ 
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/ÑÇ³ÉáõñáÝ³ÃÃáõ, ËáÝ¹ñáÇïÇÝ սուլֆատ/ ëÇÝÃ»½Á Ýí³½áõÙ ¿ ¨ 

Ï³ÝËíáõÙ ¿ ß³ñ³Ïó³Ï³Ý ÑÛáõëí³ÍùÇ åñáÉÇý»ñ³óÇ³ÛÇ 

½³ñ·³óáõÙÁ:  

 

ò³í³½ñÏáÕ ³½¹»óáõÃÛáõÝ 

ò³í³½ñÏáÕ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Çñ³Ï³Ý³ÝáõÙ ¿ »ñÏáõ 

Ù»Ë³ÝÇ½Ùáíª ³é³í»É³å»ë Í³Ûñ³Ù³ë³ÛÇÝ ¨ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý:  

Ì³Ûñ³Ù³ë³ÛÇÝ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÝ »Ýª  

 µáñµáù³ÛÇÝ  ûç³ËáõÙ ÑÇå»ñ³É·»½Ç³ÛÇ í»ñ³óáõÙÁ: àêÐ¸-

Ý»ñÁ ÁÝÏ×áõÙ »Ý Pg-Ý»ñÇ ëÇÝÃ»½Á: Դñ³Ýù ³ÛÝ ·áñÍáÝÝ»ñÝ »Ý, 

áñáÝù µ³ñÓñ³óÝáõÙ »Ý ÝáóÇó»åïáñÝ»ñÇ ½·³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ 

ùÇÙÇ³Ï³Ý ¨ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý ËÃ³ÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ²Ûë 

¹»Õ»ñÇ ó³í³½ñÏáÕ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ³é³í»É ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ¿ 

µáñµáùÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: 

 ³ÛïáõóÇ í»ñ³óáõÙÁ, ÇÝãÝ ¿É Ýí³½»óÝáõÙ ¿ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí³Í  

ËáéáãÝ»ñáõÙ /Ñá¹»ñ, ÙÏ³ÝÝ»ñ, å»ñÇá¹áÝï, áõÕ»Õ³ÛÇÝ 

Ã³Õ³ÝÃÝ»ñ/ ó³í³ÍÇÝ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³ ÁÝÏÝáÕ 

×ÝßÙ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ: ¸ñ³Ýáí ÇëÏ Ýí³½»óÝáõÙ »Ý 

Í³Ûñ³Ù³ëÇó ó³í³ÛÇÝ ³½¹³ÏÝ»ñÇ ÷áË³ÝóáõÙÁ:  

Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÝ »Ý ` 

  ·ÉËáõÕ»ÕáõÙ ó³íÇ ÁÝÏ³ÉÙ³Ý ¨ ÷áË³ÝóÙ³Ý 

·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ Ù³ëÝ³ÏóáÕ PgЕ ëÇÝÃ»½Ç ÁÝÏ×áõÙ, 

  áÕÝáõÕ»ÕáõÙ PgЕ2-áí ÙÇçÝáñ¹í³Í Р ÝÛáõÃÇ Ó»ñµ³½³ïÙ³Ý 

ÁÝÏ×áõÙ, 

  ¿Ý¹áñýÇÝÝ»ñáí ÙÇçÝáñ¹í³Í Ñ³Ï³ÝáóÇó»åïÇí Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 

³ÏïÇíáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙ ¨ ë»ñáïáÝÇÝÇ Ó»ñµ³½³ïÙ³Ý 

áõÅ»Õ³óáõÙ: 
 

æ»ñÙÇç»óÝáÕ /Ñ³Ï³ï»Ý¹³ÛÇÝ/ ³½¹»óáõÃÛáõÝ 
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àêÐ¸-Ý»ñÁ Ù³ñÙÝÇ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ Çç»óÝáõÙ »Ý ï»Ý¹Ç 

Å³Ù³Ý³Ï ¨ ã»Ý ³½¹áõÙ ÝáñÙ³É ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ íñ³:  

î»Ý¹Áª ûñ·³ÝÇ½ÙÇ å³ßïå³ÝáÕ³Ï³Ý é»³ÏóÇ³Ý»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ 

ÇÝý»ÏóÇ³ÛÇ, µáñáµáùÙ³Ý Ï³Ù ã³ñáñ³Ï Ýáñ³·áÛ³óáõÃÛ³Ý 

ÝÏ³ïÙ³Ùµ: î»Ý¹Ç ½³ñ·³óÙ³Ý Ù»ç Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý 

µ³½Ù³ÃÇí ·áñÍáÝÝ»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É ³ñï³ÍÇÝ 

/µ³Ïï»ñÇ³Ý»ñ, íÇñáõëÝ»ñ, ëÝÏ»ñ, ùÇÙÇ³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ ÝÛáõÃ»ñ ¨ 

³ÛÉÝ/ ¨ ÁÝ¹»ñ³ÍÇÝ /ÑÛáõëí³ÍùÇ íÝ³ëÙ³Ý ·áñÍáÝÝ»ñ, 

Ñ»Ù³ïáÙ³Ý»ñ/: ²Ûë ·áñÍáÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ ³ÏïÇí³ÝáõÙ »Ý 

Ñ³ïÇÏ³íáñ µçÇçÝ»ñÁ, ÙáÝáóÇïÝ»ñÁ, Ù³Ïñáý³·»ñÁ, áñáÝóÇó 

Ó»ñµ³½³ïíáõÙ »Ý ÆÈ-1, ÆÈ–6 ¨ àôØ¶: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ, áÕÝáõÕ»Õ³ÛÇÝ 

Ñ»ÕáõÏáõÙ µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ PgЕ2 ³é³ç³óáõÙÁ, áñÝ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ 

³ÝÙÇç³Ï³Ý å³ï×³é ÑÇåáÃ³É³ÙáõëÇ ç»ñÙ³Ï³ñ·³íáñÙ³Ý 

Ï»ÝïñáÝÇ Ë³÷³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ÐÇåáÃ³É³ÙáõëÇ ç»ñÙ³Ï³ñ·³íáñ-

Ù³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ PgЕ2 ³ÏïÇí³óÝáõÙ ¿ ³¹»ÝÇÉ³ïóÇÏÉ³½Á, µ»ñáõÙ 

¿ ó²Øü Ïáõï³ÏÙ³Ý ¨ Ý»ÛñáÝÝ»ñÇ  ÙÇïáùáÝ¹ñÇáõÙÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó 

Ï³ÉóÇáõÙ³Ï³Ý ÇáÝÝ»ñÇ Ñ³÷ßï³ÏÙ³Ý ß³ï³óÙ³Ý, ÇÝãÁ 

Ë³÷³ÝáõÙ ¿ Ý³ïñÇáõÙ³Ï³Ý ¨ Ï³ÉóÇáõÙ³Ï³Ý ÇáÝÝ»ñÇ ÝáñÙ³É 

÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ /Ý³ïñáõÙÇ ¨ Ï³ÉóÇáõÙÇ ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ ÑÇåáÃ³É³ÙáõëÁ ßñç³å³ïáÕ áÕÝáõÕ»Õ³ÛÇÝ 

Ñ»ÕáõÏáõÙ/, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ç»ñÙ³·áÛ³óáõÙÁ ëÏëáõÙ ¿ ·»ñÇßË»É 

ç»ñÙ³ïíáõÃÛ³ÝÁ: 

²Ûë ³éáõÙáí àêÐ¸ ÑÇåáÃ³É³ÙáõëáõÙ ÁÝÏ×áõÙ »Ý PgЕ2 

³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ ç»ñÙ³ïíáõÃÛ³Ý ¨ ç»ñÙ³-

·áÛ³óÙ³Ý ÙÇç¨ Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝÁ: ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ï»ÕÇ ¿ 

áõÝ»ÝáõÙ Ý³¨ ³ÝáÃ³ß³ñÅ Ï»ÝïñáÝÇ áñáß³ÏÇ ÁÝÏ×áõÙ, Ù³ßÏÇ 

³ÝáÃÝ»ñÇ É³ÛÝ³óáõÙ ¨ ç»ñÙ³×³é³·³ÛÃÙ³Ý ËÃ³ÝáõÙ: 

²ñ¹ÛáõÝùáõÙ áõÅ»Õ³ÝáõÙ ¿ ç»ñÙ³ïíáõÃÛáõÝÁ ¨ ùñïÝ³ñï³¹ñáõ-

ÃÛáõÝÁ: 
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´³óÇ Ñ³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ, ó³í³½ñÏáÕ ¨ ç»ñÙÇç»óÝáÕ 

³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇó àêÐ¸-Ý»ñÁ óáõó³µ»ñáõÙ »Ý Ý³¨ª  

 ÇÙáõÝáïñáå ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ, ÁÝÏ×áõÙ »Ý Ý³¨ áã ëå»óÇýÇÏ 

ÇÙáõÝáÉá·Ç³Ï³Ý é»³ÏóÇ³Ý»ñÁ: 

 Ñ³Ï³³·ñ»·³Ýï³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝ, Ï³ÝËáõÙ »Ý 

ÙÇÏñáÃñáÙµ»ñÇ ³é³ç³óáõÙÁ /Ñ³Ï³ÃñáÙµáóÇï³յին/ª 

ÁÝÏ×»Éáí ÃñáÙµáóÇïÝ»ñÇ ³×³ÏóÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ,  

 Ñ³Ï³áõéáõóù³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝ /Ñ³ëï ³ÕÇùÇ ù³Õóù»Õ/: 

 Ñ³Ï³Ñá¹³ï³å³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝ:  

Կան տվյալներ, որ ՈՍՀԴ դեղերը ազդում են հիպոթալամուսի 

ամինային փոխանակության և ֆունկցիայի վրա: Հայտնի է, որ 

նրանք օժտված են հակասերոտոնինային ազդեցությամբ: 

Բերվածը հաստատվում է այն փաստով, որ հակասերոտոնի-

նային ազդեցությամբ օժտված այլ դեղամիջոցները, ինչպիսիք 

են մորֆինը, դիմեդրոլը նվազեցնում են մարմնի բարձր 

ջերմաստիճանը և կարող են ուժեղացնել ջերմիջեցնող դեղերի 

ազդեցությունը: 

 

ý³ñÙ³ÏáÏÇÝ»ïÇÏ³ 

Ü»ñùÇÝ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ µáÉáñ àêÐ¸-Ý»ñÁ É³í »Ý 

Ý»ñÍÍíáõÙ ¨ áõÝ»Ý µ³ñÓñ Ï»Ýë³åÇï³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ: ²ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ 

Ï³åíáõÙ »Ý ³ñÛ³Ý åÉ³½Ù³ÛÇ ³ÉµáõÙÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï` ¹áõñë ÙÕ»Éáí ÙÇ 

ß³ñù ³ÛÉ ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñ, ÇëÏ Ýáñ³ÍÇÝÝ»ñÇ Ùáï` µÇÉÇéáõµÇÝÁ, ÇÝãÝ 

Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý·»óÝ»É µÇÉÇéáõµÇÝ³ÛÇÝ ¿Ýó»ý³Éáå³ÃÇ³ÛÇ ³é³ç³ó-

Ù³Ý: ²Ûë ³éáõÙáí ³é³í»É íï³Ý·³íáñ »Ý ë³ÉÇóÇÉ³ïÝ»ñÁ ¨ ý»-

ÝÇÉµáõÃ³½áÝÁ: àêÐ¸-Ý»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý Т1/2 Ï³½ÙáõÙ ¿ 2-4Å³Ù: 

àñáß ¹»Õ»ñ áõÝ»Ý ³í»ÉÇ Ù»Í Т1/2 ³ñÅ»ù /Ý³åñáùë»Ý, åÇñûùëÇÏ³Ù 
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¨ ³ÛÉÝ/, ÇÝãÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë í»ñçÇÝÝ»ñÇë Ýß³Ý³Ï»É 

ûñ»Ï³Ý 1-2 ³Ý·³Ù: 

àñå»ë Ï³ÝáÝ àêÐ¸-Ý»ñÁ »ÝÃ³ñÏíáõÙ »Ý ÝÛáõÃ³÷áË³Ý³-

ÏáõÃÛ³Ý ÉÛ³ñ¹áõÙ, Ù»ï³µáÉÇïÝ»ñÁ ³ñï³½³ïíáõÙ »Ý »ñÇÏ³ÙÝ»ñÇ 

ÙÇçáóáí: àêÐ¸-Ý»ñÇ ³ñï³½³ïÙ³Ý ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ Ï³Ëí³Í ¿ Ù»½Ç  

рН-Çó: ø³ÝÇ áñ ³Ûë ËÙµÇ ¹»Õ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ ÃÃáõÝ»ñ 

»Ý, ³í»ÉÇ ³ñ³· »Ý Ñ»é³ÝáõÙ ûñ·³ÝÇ½ÙÇó Ù»½Ç ÑÇÙÝ³ÛÇÝ 

é»³ÏóÇ³ÛÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: 
 

 

 

àêÐ¸ ÏÇñ³éÙ³Ý óáõóáõÙÝ»ñÁ 

1. àñå»ë ó³í³½ñÏáÕ ³é³í»É ³ÏïÇí »Ý Í³Ûñ³Ù³ë³ÛÇÝ 

µÝáõÛÃÇ ó³í»ñÇ Å³Ù³Ý³Ïª ³ï³ÙÝ³ó³í, ·ÉË³ó³í, 

Ý¨ñ³É·Ç³, ÙÇ³É·Ç³ íÝ³ëí³Íù³ÛÇÝ µÝáõÛÃÇ ÙÇá½Çï, 

áëÏñ»ñÇ, Ñá¹»ñÇ íÝ³ëÙ³Ý, Ï³å³ÝÝ»ñÇ å³ïéÙ³Ý  

Å³Ù³Ý³Ï ¹ÇïíáÕ ó³í³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß, ¨ ³ÛÉÝ, ÇÝãå»ë 

Ý³¨ ëå³ëïÇÏ µÝáõÛÃÇ ó³í»ñÇ ¹»åùáõÙª ëå³½ÙáÉÇïÇÏÝ»ñÇ 

Ñ»ï ÏáÙµÇÝ³óí³Í: 
 

 àêÐ¸ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ýí³½  ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï »Ý áõÅ»Õ 

íÇëó»ñ³É ó³í»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï /Ñ»ïíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ó³í»ñ, ëáõñ 

áñáí³ÛÝ, »ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ËÇÃ, å»ñÇÏ³ñ¹Çï Ï³Ù ëñï³ÙÏ³ÝÇ 

ÇÝý³ñÏï/: ²Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ ³Ù»Ý³áõÅ»Õ ó³í³½ñÏáÕ ³½¹»óáõ-

ÃÛ³Ùµ ûÅïí³Í ¿ Ketorolac-Á: Ð»ïíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý Ã»Ã¨, ÙÇçÇÝ 

³ëïÇ×³ÝÇ ó³í»ñÇ ¹»åùáõÙ ³ÛÝ »ñµ»ÙÝ ÷áË³ñÇÝáõÙ ¿ ÙáñýÇÝÇÝ, 

2. àñå»ë Ñ³Ï³ï»Ý¹³ÛÇÝ 

3. àñå»ë Ñ³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ Ñ³×³Ë ÏÇñ³éíáõÙ »Ý Ñ»Ý³ß³ñÅÇã 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ` ÙÇá½Çï, ³ñÃñÇï /³Û¹ 
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ÃíáõÙ é¨Ù³ïáÇ¹ ³ñÃñÇï/, ³ñÃñá½Ý»ñ, é³¹ÇÏáõÉÇïÝ»ñ, 

åÉ»ùëÇïÝ»ñ: 

4. àñå»ë ³å³ë»ÝëÇµÇÉÇ½³óÝáÕ` ³áõïáÇÙáõÝ µÝáõÛÃÇ 

ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ, ûñ` ÏáÉ³·»Ýá½Ý»ñ, é¨Ù³ïáÇ¹ ³ñÃñÇï, 

Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ï³ñÙÇñ ·³ÛÉ³Ëï: 

 5. àñå»ë Ñ³Ï³³·ñ»·³Ýï, Ñ³Ï³ÃñáÙµáóÇï³ñª ³Ûë 

Ñ³ïÏáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí ûñª Aspirin-Á (փոքր դեղաչափեր) Ï³ñáÕ  ¿ 

Ï³ÝË»É ÏñÏÝ³ÏÇ ÇÝý³ñÏïÝ»ñÇ Ï³Ù ÇÝëáõÉïÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý 

Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³Ý·ÇáåÉ³ëïÇÏ³ÛÇó Ñ»ïá 

åë³Ï³ÛÇÝ ³ÝáÃÝ»ñáõÙ ÏñÏÝ³ÏÇ ÃñáÙµ»ñÇ ·áÛ³óáõÙÁ: 

6. ºñ»Ë³Ý»ñÇ ãë»ñï³×³Í ´áï³ÉÛ³Ý Íáñ³ÝÇ ÷³ÏáõÙ: 

Ü»ñ³ñ·³Ý¹³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùáõÙ ³Ûë Íáñ³ÝÁ µ³ó ¿ Ç ßÝáñÑÇí Pg 

ï»Õ³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý: êáíáñ³µ³ñ ³Ûë Íáñ³ÝÁ ÷³ÏíáõÙ ¿ 

ÍÝí»Éáõó Ñ»ïá: ê³Ï³ÛÝ áñáß »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï ¹³ Ï³ñáÕ ¿ ï»ÕÇ 

ãáõÝ»Ý³É, áñÇ å³ï×³éÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ áã Ã» µáñµáùáõÙÇó 

Pg-ի ³é³ç³óÙ³Ùµ ³ÛÉ` òú¶2-Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ òú¶1-Ç ·»ñ³ÏßéÙ³Ùµ: 

²Ûë ¹»åùáõÙ ³é³çÇÝ ÁÝïñáõÃÛ³Ý ¹»Õ ¿ Indometacin-ը (Ý/» Ý»ñ-

ÙáõÍáõÙ), ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ ³é³í»É ÁÝïñáÕ³µ³ñ ¿ ÁÝÏ×áõÙ òú¶1 

ý»ñÙ»ÝïÁ: Þ³ï ¹»åù»ñáõÙ Indometacin-Ç ÝÙ³Ý³ïÇå ÏÇñ³éáõÙÁ 

ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë Ëáõë³÷»É íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÇó: 

7. ¸ÇëÙ»Ýáñ»³: ¸ÇëÙ»Ýáñ»³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ 

³å³óáõóí³Í ¿ PgЕ2 ¨  PgF2α ¹»ñÁ: ²Ûë Pg ·áÛ³ÝáõÙ »Ý 

¿Ý¹áÙ»ïñÇáõÙÇ ß»ñï³½³ïíáÕ µçÇçÝ»ñÇ ýáëýáÉÇåÇ¹Ý»ñÇó: PgЕ2 

ÁÝÏ×áõÙ ¿ ÃñáÙµáóÇïÝ»ñÇ ³·ñ»·³óÇ³Ý ¨ É³ÛÝ³óÝáõÙ ¿ ³ÝáÃÝ»ñÁ: 

PgF2α ³é³ç³óÝáõÙ ¿ ó³í³ÛÇÝ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ýå³ëïáõÙ  ¿ 

Ñ³ñÃ ÙÏ³ÝÝ»ñÇ ÏÍÏÙ³ÝÁ: 
 

àêÐ¸ ÏáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
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1. êï³Ùáùë-³ÕÇù³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·: ÎáÕÙÝ³ÏÇ 

³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ç³óáõÙÁ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ ß³ï Ñ³×³Ë 

/Ý»ñÙáõÍÙ³Ý µáÉáñ áõÕÇÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ/: ´áõÅÙ³Ý ýáÝÇ íñ³ Ï³ñáÕ ¿ 

ÝÏ³ïí»É ³ËáñÅ³ÏÇ Ïáñáõëï, ëñïË³éÝáó, ¿åÇ·³ëïñ³É ßñç³ÝÇ 

ó³í»ñ, ÉáõÍ, ëï³ÙáùëÇ ¨ ï³ëÝ»ñÏáõÙ³ïÝÛ³ ³Õáõ Ëáó»ñÇ 

·áÛ³óáõÙ /áõÉó»ñá·»Ý Ï³Ù Ëáó³ÍÇÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝ/: àêÐ¸ 

Ëáó³ÍÇÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ òú¶-

1 ý»ñÙ»ÝïÇ ÁÝÏ×Ù³Ùµ, Ñ»ï¨³µ³ñ` ³ÛÝ Pg-ի (PgE2) ëÇÝÃ»½Ç 

ÁÝÏ×Ù³Ùµ, áñáÝù áõÝ»Ý ëï³Ùáùë³å³ßïå³Ý /·³ëïñáåñá-

ï»ÏïÇí/ ³½¹»óáõÃÛáõÝª շնորհիվ իրենց լորձի (մուցինի) սինթեզի 

խթանման, աղաթթվի, գաստրինի, սեկրետինի սինթեզի ընկճման, 

արյունամատակարարման և միկրոցիրկուլյացիայի լավացման 

հատկությունների: 

2. ²ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ð³Ý¹Çë³ÝáõÙ է àêÐ¸-Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó 

Ññ³Ññí³Í Éáõñç ÏáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝ: ²Ûë µ³ñ¹áõÃÛáõÝÁ 

å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ÙÇ ß³ñù ¹»Õ»ñÇ Ñ³Ï³³·ñ»·³Ýï³ÛÇÝ ¨ Ñ³Ï³-

Ù³Ï³ñ¹Çã ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñáí: 

3. Ð»Ù³ïáÉá·Ç³Ï³Ý ï»Õ³ß³ñÅ»ñÁ /É»ÛÏáå»ÝÇ³, ÁÝ¹Ñáõå 

ÙÇÝã¨ ³·ñ³ÝáõÉá½Çïá½, ³åÉ³ëïÇÏ ë³Ï³í³ñÛáõÝáõÃÛáõÝ, 

ÃñáÙµáóÇïáå»ÝÇ³, å³ÝóÇïáå»ÝÇ³/:  

4. ´ñáÝËáëå³½Ù – ³Ûëå»ë Ïáãí³Í §³ëåÇñÇÝ³ÛÇÝ ³ëÃÙ³¦: 

Ð³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ³×áõÙ ¿ µñáÝËÇ³É ³ëÃÙ³ÛÇ ¨ ³É»ñ·ÇÏ ýáÝÇ 

³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ: àêÐ¸-ի ազդեցությամբ ցիկլօքսիգենազայի 

ընկճումը ուղեկցվում է լիպօքսիգենազային ուղու ակտիվացմամբ և 

համապատասËան լեյկոտրեինների կուտակմամբ, áñáÝù ¿É Çñ»Ýó 

Ñ»ñÃÇÝ Ýå³ëïáõÙ »Ý µñáÝËáëå³½ÙÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ:  
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5. ºñÇÏ³ÙÝ»ñÇ ³ñÛáõÝ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý í³ïÃ³ñ³óáõÙ: 

àêÐ¸-Ý»ñÁ, ÁÝÏ×»Éáí Pg ëÇÝÃ»½Á, Ï³ñáÕ »Ý í³ïÃ³ñ³óÝ»É 

»ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ ³ñÛáõÝ³ÑáëùÁª ¹³Ý¹³Õ»óÝ»Éáí ÏÍÇÏ³ÛÇÝ ýÇÉïñÙ³Ý 

³ñ³·áõÃÛáõÝÁ, áñÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ çñÇ å³ÑÙ³ÝÁ ¨ ³ÛïáõóÝ»ñÇ 

³é³ç³óÙ³ÝÁ: ²Ûë µ³ñ¹áõÃÛáõÝÁ Ç Ñ³Ûï ¿ ·³ÉÇë àêÐ¸-Ý»ñÇ 

»ñÏ³ñ³ï¨ ÏÇñ³éÙ³Ý ¹»åùáõÙ: ÎñáõÙ ¿ ¹³ñÓ»ÉÇ µÝáõÛÃ:  

6. ÈÛ³ñ¹Ç ³Ëï³Ñ³ñáõÙ – Ñ»å³ïáïáùëÇÏ ³½¹»óáõÃÛáõÝ: 

àêÐ¸-Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó ÉÛ³ñ¹Ç ³Ëï³Ñ³ñáõÙÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ 

ÇÝãå»ë Çñ»Ýó Ù»ï³µáÉÇïÝ»ñáí, ³ÛÝå»ë ¿É Ýñ³Ýó ³ÝÙÇç³Ï³Ý 

Ñ»å³ïáïáùëÇÏ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ: 

7. Ալերգային բնույթի մ³ßÏÇ ¨ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÝ»ñÇ 

³Ëï³Ñ³ñáõÙÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ½³ñ·³ÝáõÙ »Ý µáõÅÙ³Ý 1-3-ñ¹ 

ß³µ³Ãí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ »Ý ó³Ýáí, ýáïáë»ÝëÇµÇ-

ÉÇ³óÇ³Ûáí Ï³Ù »ÕÝç³ó³Ýáí ¨ ³ÛÉÝ:  
 

ê³ÉÇóÇÉ³ïÝ»ñ 

²ó»ïÇÉë³ÉÇóÇÉ³ÃÃáõ /Aspirin/: úñ·³ÝÇ½ÙáõÙ ³ÛÝ ³ñ³· í»ñ ¿ 

³ÍíáõÙ ë³ÉÇóÇÉ³ÃÃíÇ, áñÁ ¨ë å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ µ³½Ù³ÃÇí 

¿ý»ÏïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: Þ³ï ¹»Õ³µ³Ý³Ï³Ý ¿ý»ÏïÝ»ñÁ ¹»Õ³ã³÷-

Ï³ËÛ³É »Ý: 
 

¸»Õ³µ³Ý³Ï³Ý ¿ý»ÏïÝ»ñÁ 

 1.ò³í³½ñÏáÕ, ç»ñÙÇç»óÝáÕ Ñ³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ ¿ý»ÏïÝ»ñ:  

ò³í³½ñÏáÕ, ç»ñÙÇç»óÝáÕ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ½³ñ·³ÝáõÙ »Ý 

Ã»ñ³å¨ïÇÏ ¹»Õ³ã³÷»ñáí (ÙÇçÇÝÁ 0,5Ù· X 3 ûñ³Ï³Ý), ÇëÏ 

Ñ³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ Ù»Í ¹á½³Ý»ñÇ 

¹»åùáõÙ (ÙÇçÇÝÁ 3,0-6,0 ûñ³Ï³Ý):  

2.²ñÛáõÝ: Aspirin-Á, ÷áùñ ¹»Õ³ã³÷»ñáí ÃñáÙµáóÇïÝ»ñáõÙ 

³Ý¹³ñÓ»ÉÇáñ»Ý պաշարում է ՑՕԳը և  ÁÝÏ×áõÙ  TXA2-ի ëÇÝÃ»½Á, 
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Ñ»ï¨³å»ë Ý³¨ ÃñáÙµáóÇïÝ»ñÇ ³·ñ»·³óÇ³Ý: Քանի որ 

թրոմբոցիտները չունեն կորիզ, ապա ունակ չեն նոր ՑՕԳ սինթեզել և 

անհրաժեշտ է մոտ 7-10 օր նոր թրոմբոցիտների արյան մեջ դուրս 

գալու համար:  ²Ûë ¿ý»ÏïÇÝ ·áõÙ³ñíáõÙ ¿ Ý³¨ ³ÝáõÕÕ³ÏÇ 

Ñ³Ï³Ù³Ï³ñ¹Çã ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ: 

3.  ÞÝã³é³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·: ¾ý»ÏïÁ ÏñáõÙ ¿ ¹»Õ³ã³÷-Ï³ËÛ³É 

µÝáõÛÃ: Ð³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ /µ³ñÓñ/ ¹»Õ³ã³÷»ñáí ßÝã³éáõÃÛáõÝÁ 

¹ñ¹íáõÙ ¿ Í³Ûñ³Ù³ë³ÛÇÝ /µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ СО2 ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝը/ ¨ 

Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý /µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ ßÝã³é³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ½·³ÛÝáõ-

ÃÛáõÝÁ СО2 ÝÏ³ïÙ³Ùµ/ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñáí: ÐÇå»ñí»ÝïÇÉÛ³óÇ³ 

ÝÏ³ïíáõÙ ¿ ë³ÉÇóÇÉ³ïÝ»ñáí ÃáõÝ³íáñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: 

ê³ÉÇóÇÉ³ïÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ñ»ï³·³ µ³ñÓñ³óáõÙÁ µ»ñáõÙ ¿ 

ßÝã³é³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ÁÝÏ×Ù³Ý ¨ Ù³ÑÁ íñ³ ¿ Ñ³ëÝáõÙ ßÝã³é³Ï³Ý 

³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí:  

Բացի այդ արդեն ÇëÏ í»ñÁ նշված մեխանիզմով կարող է 

առաջացնել ասպիրինային ասթմա: 

4. Ø»ï³µáÉÇÏ ¿ý»ÏïÝ»ñ, ÃÃí³ÑÇÙÝ³ÛÇÝ ¨ ¿É»ÏïñáÉÇï³ÛÇÝ 

Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝ: Ø»ï³µáÉÇÏ ¿ý»ÏïÝ»ñÁ Ç Ñ³Ûï »Ý ·³ÉÇë 

µ³ñÓñ /Ñ³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ/ ¹»Õ³ã³÷»ñÇ ¹»åùáõÙ: ºñÏ³ñ³ï¨ 

ÏÇñ³éáõÙÁ å³ï×³é ¿ ¹³éÝáõÙ µ³ó³ë³Ï³Ý ³½áï³ÛÇÝ µ³É³ÝëÇ 

½³ñ·³óÙ³Ý, ù³ÝÇ áñ µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ ÷áË³-

Ï»ñåáõÙÁ Ï³ñµáÑÇ¹ñ³ïÝ»ñÇ:  

²½³ï ×³ñå³ÃÃáõÝ»ñÇ ¨ ËáÉ»ëï»ñÇÝÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÝ ³ñÛ³Ý 

Ù»ç Ýí³½áõÙ »Ý: 

Ð³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ ¹»Õ³ã³÷»ñáí Aspirin-Á ÷áËáõÙ ¿ 

ûñ·³ÝÇ½ÙÇ Ñ»ÕáõÏ ÙÇç³í³Ûñ»ñÇ ÃÃí³ÑÇÙÝ³ÛÇÝ ¨ ¿É»ÏïñáÉÇï³ÛÇÝ 

Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝÁ: öáùñ ¹»Õ³ã³÷»ñáí ËÃ³ÝáõÙ ¿ 
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ßÝã³ռաÏ³Ý Ï»ÝïñáÝÁ ¨  ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ÏáÙå»Ýë³óí³Í ßÝã³é³Ï³Ý 

³ÉÏ³Éá½, ù³ÝÇ áñ áõÅ»Õ³ÝáõÙ ¿ СО2-Ç ¹áõñëµ»ñáõÙÁ: ²í»ÉÇ Ù»Í 

¹»Õ³ã³÷»ñÇ ¹»åùáõÙ Aspirin-Á ÁÝÏ×áõÙ ¿ ßÝã³é³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÁª 

³é³ç³óÝ»Éáí ßÝã³é³Ï³Ý ³óÇ¹á½:  ²óÇ¹á½Ç å³ï×³é ¿ 

Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ý³¨ ù³ó³Ë³ÃÃíÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÛÉ Ù»ï³µáÉÇÏ 

ÃÃáõÝ»ñÇ` Ï³ÃÝ³ÃÃíÇ, Ë³ÕáÕ³ÃÃíÇ, ³ó»ïáù³ó³Ë³ÃÃíÇ 

Ïáõï³ÏáõÙÁ ¨  ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ãÏáÙå»Ýë³óí³Í Ù»ï³µáÉÇÏ ³óÇ¹á½:  

5.ê²Ð: Aspirin-Á Ã»ñ³å¨ïÇÏ ¹»Õ³ã³÷»ñáí ê²Ð-Ç íñ³ 

áõÕÕ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ: Ø»Í ¹»Õ³ã³÷»ñáí Ï³ñáÕ է 

µ³ñÓñ³óÝել ëñïÇ ³ñï³ÙÕÙ³Ý Í³í³ÉÁ` µ³ñÓñ³óÝ»Éáí ëñïÇ` 

ÃÃí³ÍÝÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³Ñ³ÝçÁ ¨ É³ÛÝ³óÝ»Éáí ³ÝáÃÝ»ñÁ: îáùëÇÏ 

¹»Õ³ã³÷»ñáí ÁÝÏ×áõÙ ¿ ³ÝáÃ³ß³ñÅ Ï»ÝïñáÝÁ ¨ ¼Ö Ï³ñáÕ ¿ 

ÇçÝ»É:  

ü³ñÙ³ÏáÏÇÝ»ïÇÏ³  

Aspirin-Á Ý»ñ ¿ ÍÍíáõÙ ëï³ÙáùëÇó ¨ µ³ñ³Ï ³ÕÇÝ»ñÇó: Ü³ 

³ñ³· í»ñ ¿ ³ÍíáõÙ ë³ÉÇóÇÉ³ÃÃíÇ: Üñ³ ó³Íñ ÉáõÍ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ 

çñáõÙ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ¿ Ý»ñÍÍáõÙÁ, ³Û¹ å³ï×³éáí ÏÇñ³éíáõÙ 

»Ý Aspirin-Ç Ñ³ïáõÏ Ó¨»ñ ¨ ½áõ·áñ¹í³Í ¹»Õ»ñ 

/ÙÇÏñáµÛáõñ»Õ³óí³Í Aspirin, ÑÇÙÝ³ÛÇÝ µÝáõÛÃÇ ÝÛáõÃ»ñ ¨ ³ÛÉÝ/: 

Aspirin-Ý ³ñ³· ¹»³ó»ïÇÉ³óíáõÙ ¿ ³ÕÇÝ»ñÇ å³ïáõÙ, ÉÛ³ñ¹áõÙ, 

åÉ³½Ù³ÛáõÙ ¨ ³ÛÉ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñáõÙ ¨ ³Ýç³ïíáõÙ ¿ ë³ÉÇóÇÉ³ÃÃáõ:  
 

ÎáÕÙÝ³ÏÇ ¿ý»ÏïÝ»ñ 

²é³í»É Ñ³×³Ë ¹ÇïíáÕ ÏáÕÙÝ³ÏÇ ¿ý»ÏïÝ»ñÝ »Ýª 

1. Aspirin-Á ¨ Ýñ³ÝÇó ³Ýç³ïíáÕ ë³ÉÇóÇÉ³ÃÃáõÝ ·ñ·éáõÙ »Ý 

ëï³ÙáùëÇ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÁ-³é³ç³óÝáõÙ »Ý ¿åÇ·³ëïñ³É ցավեր, 

ëñïË³éÝáó ¨ ÷ëËáõÙ, ÇÝãÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ áã ÙÇ³ÛÝ 

ëï³ÙáùëÇ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ íñ³  ³ÝÙÇç³Ï³Ý ·ñ·éÇã ³½¹»óáõ-

ÃÛ³Ùµ, ³ÛÉ Ý³¨ /µ³ñÓñ ¹»Õ³ã³÷»ñáí/ ÷ëËÙ³Ý ïñÇ·»ñÛ³Ý ·áïáõ 
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¹ñ¹Ù³Ùµ: Aspirin-Á ëï³ÙáùëÇ ÃÃí³ÛÇÝ ÙÇç³í³ÛñáõÙ ÙÝáõÙ ¿ 

áãÇáÝÇ½³óí³Í íÇ×³ÏáõÙ ¨ ¹Çýáõ½í»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ, 

ë³Ï³ÛÝ »ñµ ³ÝóÝáõÙ ¿ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ µçÇçներ (рН-7,1) ³ÛÝ 

ÇáÝÇ½³óíáõÙ ¿ ¨ ¹³éÝáõÙ ¿ ã¹Çýáõ½íáÕ: ²Ûë ¹»åùáõÙ Ù»Í³ÝáõÙ ¿ 

ëï³ÙáùëÇ íñ³ Aspirin-Ç ï»Õ³ÛÇÝ ·ñ·éÇã ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ, 

½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ µçÇçÝ»ñÇ ¨ Ù³½³ÝáÃÝ»ñÇ íÝ³ëáõÙ ¨ 

¹ñ³ Ñ»ï¨³Ýùáí` ëáõñ Ëáó, ¿ñá½Çí ·³ëïñÇï, ÙÇÏñá-

³ñÛáõÝ³½»ÕáõÙÝ»ñ: Êáó³ÍÇÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ç Ñ³Ûï ¿ ·³ÉÇë 

Ñ³ïÏ³å»ë ներքին ընդունման ¹»åùáõÙ: ԱÕÇÝ»ñáí թ³ùÝí³Í 

³ñÛ³Ý ÏáñáõëïÁ Ï³ñáÕ ¿ ÝÏ³ïí»É Aspirin-Ç ó³ÝÏ³ó³Í 

¹»Õ³ã³÷»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ¹»åùáõÙ:  

2.¶»ñ½·³ÛáõÝáõÃÛáõÝ ¨ ³É»ñ·ային é»³ÏóÇ³Ý»ñ, 

3.Æ¹ÇáëÇÝÏñ³½Ç³ /ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ñ»ÙáÉÇ½, áñÁ ¹ÇïíáõÙ ¿ áñå»ë 

Ç¹ÇáëÇÝÏñ³ïÇÏ é»³ÏóÇ³/, 

4.´³ñÓñ ¹»Õ³ã³÷»ñÇ /Ñ³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ/ ¹»åùáõÙ µ³óÇ í»ñÁ 

Ýßí³Í ¹ÇïíáÕ ¿ý»ÏïÝ»ñÇó Ï³ñáÕ ¿ ½³ñ·³Ý³É Ý³¨ª 

§ë³ÉÇóÇÉÇ½Ù¦, /·ÉË³åïáõÛï, ³Ï³ÝçÝ»ñáõÙ Ëßßáó, ÉëáÕáõÃÛ³Ý ¨ 

ï»ëáÕáõÃÛ³Ý í³ïÃ³ñ³óáõÙ, ÑÇå»ñí»ÝïÇÉÛ³óÇ³, ¿É»ÏïñáÉÇ-

ï³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý Ë³ËïáõÙ/: Երեխաների մոտ այս 

դեպքում կարող է դիտվել նաև տրանսամինազների մակարդակի 

բարձրացում, ինչը վկայում է լյարդի ախտահարման մասին: 

5. è»ÛÇ Ñ³Ù³Ëï³ÝÇß: ¼³ñ·³ÝáõÙ ¿ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï 

íÇñáõë³ÛÇÝ ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñÇ ¹»åùáõÙ Aspirin Ýß³Ý³Ï»ÉÇë: ²Ûë 

Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÁ µÝáñáßíáõÙ ¿ ¿Ýó»ý³Éáå³ÃÇ³ÛÇ ¨ ÉÛ³ñ¹Ç Ý»Ïñá½Ç 

Ñ³Ù³ÏóáõÙáí ¨ 60% ¹»åù»ñáõÙ Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É Ù³Ñ³óáõ »Éù: ²Û¹ 

ÇëÏ å³ï×³éáí íÇñáõë³ÛÇÝ µÝáõÛÃÇ ÇÝý»ÏóÇ³Ý»ñÇ ¹»åùáõÙ 

/·ñÇå, Ï³ñÙñáõÏ, çñÍ³ÕÇÏ/ Aspirin-Á »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ Ýß³Ý³Ï»ÉÁ 

Ñ³Ï³óáõóí³Í ¿: 
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ÎÇñ³éáõÙ  

1.àñå»ë ó³í³½ñÏáÕ: ¶ÉË³ó³í»ñÇ, Ù»çùÇ ó³í»ñÇ, 

ÙÏ³Ý³ó³í»ñÇ, Ñá¹³ó³í»ñÇ, ÙÏ³ÝÝ»ñÇ Ó·í³ÍáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï 

ÝÏ³ïíáÕ ó³í»ñÇ, ³ï³ÙÝ³ó³í»ñÇ, ÝÛ³ñ¹³ó³í»ñÇ ¨ 

¹ÇëÙ»Ýáñ»³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï: ò³í³½ñÏáÕ ¹»Õ³ã³÷»ñÝ »Ýª (0,5Ù· x 3):  

2.àñå»ë ç»ñÙÇç»óÝáÕ: Aspirin-Á ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï է ó³ÝÏ³ó³Í 

Í³·Ù³Ý µ³ñÓñ ç»ñÙáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ç»ñÙÇç»óÝáÕ ¹»Õ³ã³÷»ñÝ 

»Ýª (0,5 Ù· x 3):  

3.Որպես հակաագրեգացիոն միջոց: ²Ûë ¹»åùáõÙ Aspirin-Á 

ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ëñï³ÙÏ³ÝÇ ëáõñ ÇÝý³ñÏի ¨ ÇÝëáõÉïի ³é³çÝ³ÛÇÝ ¨ 

»ñÏñáñ¹³ÛÇÝ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí: ²Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ 

ÁÝÏ×»Éáí ÃñáÙµáóÇïÝ»ñÇ ³·ñ»·³óÇ³Ý` Aspirin-Á Ýí³½»óÝáõÙ ¿ 

ÏñÏÝ³ÏÇ ÇÝý³ñÏïÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:  

4.Սուր ռևմատիկ տենդ: Այս դեպքում Aspirin-Á հանդիսանում է 

առաջին ընտրության դեղամիջոց: 

5.Արթրիտներ (Ռևմատոիդ և  Օստեոարթրիտ): Ասպիրինը 3-5 

գ/օրական դեղաչափով վերացնում է այս հիվանդության այնպիսի 

ախտանշանները, ինչպիսիք են`ցավը, այտուցը և առավոտյան 

կաշկանդվածությ³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõնը: 

 

Ð³Ï³óáõóáõÙÝ»ñ  

Aspirin-Á Ñ³Ï³óáõóí³Í ¿ ³ÛÝ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ, áíù»ñ ß³ï 

½·³ÛáõÝ »Ý Ýñ³ Ñ³Ý¹»å ¨ áõÝ»Ý Ëáó, ³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛ³Ý íï³Ý·; 

»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ, áñáÝù ÑÇí³Ý¹ »Ý ·ñÇåáí Ï³Ù Ï³ñÙñáõÏáí: è»ÛÇ 

ëÇÝ¹ñáÙÇ ½³ñ·³óÙ³Ý íï³Ý·Ç å³ï×³éáí Aspirin-Á 

Ñ³Ï³óáõóí³Í ¿ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ: 
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ÈÛ³ñ¹Ç ËñáÝÇÏ³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ 

ÉÛ³ñ¹Ç Ý»Ïñá½Ç ½³ñ·³óÙ³Ý íï³Ý·: 

Ø»ï³µáÉÇÏ ï»Õ³ß³ñÅ»ñÇ å³ï×³éáí Aspirin-Á Ñ³ñ³µ»ñ³-

Ï³Ýáñ»Ý Ñ³Ï³óáõóí³Í ¿ ß³ù³ñ³ÛÇÝ ¹Ç³µ»ïáí ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ 

Ñ³Ù³ñ: 

ÐÕÇáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Aspirin-Ç ÏÇñ³éáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý·»óÝ»É 

Ý»ñ³ñ·³Ý¹³ÛÇÝ թեր½³ñ·³óÙ³Ý: Aspirin-Á ÝáõÛÝå»ë Ñ³Ï³óáõó-

í³Í ¿ Ï»ñ³ÏñáÕ Ù³Ûñ»ñÇÝ:  
 

äÇñ³½áÉáÝÝ»ñ 

 Butadion (ü»ÝÇÉµáõթ³½áÝ) ¨ ¹ñ³ ³ÏïÇí Ù»ï³µáÉÇï` 

ûùëÇý»Ýµáõթ³½áÝÁ áõÝ»Ý áõÅ»Õ Ñ³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝ, 

ÇëÏ ó³í³½ñÏáÕ ¨ ç»ñÙÇç»óÝáÕ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³í»ÉÇ ÃáõÛÉ »Ý 

³ñï³Ñ³Ûïí³Í: ÂáõÝ³ÛÝáõÃÛáõÝÁ Ç Ñ³Ù»Ù³ï Aspirin-Ç ³í»ÉÇ 

µ³ñÓñ ¿: ÎáÕÙÝ³ÏÇ ¿ý»ÏïÝ»ñ:²Ûë ËÙµÇ ¹»Õ»ñÇÝ µÝáñáß ¿ 

³·ñ³ÝáõÉáóÇïá½Ç ½³ñ·³óáõÙÁ: ²Û¹ å³ï×³éáí áñáß 

åÇñá½áÉáÝÝ»ñ Ý»ñÏ³ÛáõÙë ã»Ý ÏÇñ³éíáõÙ:  
 

ÆÝ¹áÉÇ ³Í³ÝóÛ³ÉÝ»ñ 

Indometacin: àõÅ»Õ Ñ³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ ¹»Õ ¿, ÝÙ³Ý ¿ Butadion-

ÇÝ: àõÝÇ ç»ñÙÇç»óÝáÕ ¨ ó³í³½ñÏáÕ ³½¹»óáõÃÛáõÝ: 

ÂáõÝ³ÛÝáõÃÛáõÝÁ µ³ñÓñ ¿: 

Sulindac: Ü³Ë³¹»Õ ¿: Ð³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ¨ 

ÃáõÝ³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ³í»ÉÇ ÃáõÛÉ »Ý Indometacin-Ç Ñ»ï Ñ³Ù»Ù³ï³Í: 

²Ûë ËáõÙµÁ ûÅïí³Í ¿ Ñ³Ï³Ñá¹³ï³å³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ: 

äñáåÇáÝ³ÃÃíÇ ³Í³ÝóÛ³ÉÝ»ñ 

àõÝ»Ý ó³í³½ñÏáÕ, ç»ñÙÇç»óÝáÕ ¨ Ñ³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ Ñ³ïÏáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñ: 
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Ibuprofen-Á Ñ³ïÏ³å»ë ¿ý»ÏïÇí ¿ ¹ÇëÙ»Ýáñ»³Ý»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï: 

²Ûë ¹»ÕÁ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ ³Ýíï³Ý· ¿ ¨ Ñ³×³Ë Ýß³Ý³ÏáõÙ »Ý 

»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ: 

Naproxen:  Þ³ï ³ñÅ»ù³íáñ ¿ Ñá¹³ï³åÇ ëáõñ Ýáå³ÛÇ 

Å³Ù³Ý³Ï: Naproxen-Á Ý³¨ ûÅïí³Í ¿ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í Ñ³Ï³µáñµá-

ù³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ: 

Ketoprofen áõÝÇ ½·³ÉÇ ó³í³½ñÏáÕ ³½¹»óáõÃÛáõÝ, ³Ý·³Ù 

³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¿ ÏñÍù³Ñ»ÕÓáõÏÇ ëáõñ ·ñáÑÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï: 

²ñÇÉù³ó³Ë³ÃÃíÇ ³Í³ÝóÛ³ÉÝ»ñ 

Diclofenac: ²ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ùµ ÝÙ³Ý ¿ Naproxen-ÇÝ: àõÝÇ 

³ñï³Ñ³Ûïí³Í Ñ³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ, ç»ñÙÇç»óÝáÕ, ó³í³½ñÏáÕ 

³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Ç Ñ³Ûï »Ý ·³ÉÇë ³ñ¹»Ý ÇëÏ Ñ³ÛïÝÇ 

Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñáí: ´³óÇ ³Û¹, Diclofenac-Á ûÅïí³Í ¿ Ý³¨ Ñ»ï¨Û³É 

Éñ³óáõóÇã ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñáíª  

 ³/ÉÇåûùëÇ·»Ý³½ ý»ñÙ»ÝïÇ å³ß³ñáõÙ, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 

ÝÏ³ïíáõÙ ¿ Ý³¨ É»ÛÏáïñÇ»ÝÝ»ñÇ, Ñ³ïÏ³å»ë Ý³Ë³µáñµáù³ÛÇÝ 

É»ÛÏáïñÇ»Ýª B4 ëÇÝÃ»½Ç ÁÝÏ×áõÙ  

µ/³ñ³ËÇ¹áÝ³ÃÃíÇ Ó»ñµ³½³ïÙ³Ý ÁÝÏ×áõÙ  

ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Diclofenac-Á É³í ¿ Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ ëÇÝáíÇ³É 

Ñ»ÕáõÏ /Ñá¹»ñ/ 

Diclofenac-Á É³ÛÝáñ»Ý  ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ³ñթñÇïÝ»ñÇ, 

¹ÇëÙ»Ýáñ»³յÇ, Ñ»ïïñ³íÙ³ïÇÏ ¨ Ñ»ïíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý µáñµáù³ÛÇÝ 

µÝáõÛÃÇ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ: 
 

 

²Ýթñ³ÝÇÉ³ÃÃíÇ ³Í³ÝóÛ³ÉÝ»ñ (ü»Ý³Ù³ïÝ»ñ) 

Mefenamic acid Ýß³Ý³ÏíáõÙ ¿ áñå»ë ó³í³½ñÏáÕ ¹»Õ 

ÙÏ³ÝÝ»ñÇ, Ñá¹»ñÇ ¨ ÷³÷áõÏ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ íÝ³ëÙ³Ùµ 

å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ó³í»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï: 
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úùëÇÏ³ÙÝ»ñÇ ³Í³ÝóÛ³ÉÝ»ñ 

Pyroxicam-Á áõÝÇ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í Ñ³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ ¨ 

»ñÏ³ñ³ï¨ ³½¹»óáõÃÛáõÝ /T1/2 – 2ûñ/: ÜÙ³Ý ¿ Indometacin-ÇÝ: 

ÎÇñ³éíáõÙ ¿ ³ñÃñÇïÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï:   

äÇñáÉ-åÇñáÉÇ ³Í³ÝóÛ³ÉÝ»ñ 

Ketorolac-Á ûÅïí³Í ¿ áõÅ»Õ ó³í³½ñÏáÕ ¨ ÙÇçÇÝ 

Ñ³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ò³í³½ñÏáÕ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ 

Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ ¿ ØáñýÇÝÇ ½³í³½ñÏáÕ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ: 
 

Գերազանցապես ՑՕԳ-2 ÁÝÏ×áÕÝ»ñ 

Nimesulid 

Ð³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÝ »Ýª 

³/ ·»ñ³½³Ýó³å»ë ՑՕԳ-2 ÁÝÏ×áõÙ, 

µ/É»ÛÏáóÇïÝ»ñáõÙ ëáõå»ñûùëÇ¹Ç ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ýí³½»óáõÙ,  

·/Â²¶-Ç ëÇÝÃ»½Ç ÁÝÏ×áõÙ ¨ àôØ¶ /áõéáõóùÇ Ù»éáõÏ³óÙ³Ý 

·áñÍáÝ/-Ç Ó»ñµ³½³ïÙ³Ý ÁÝÏ×áõÙ,  

¹/³½³ï é³¹ÇÏ³ÉÝ»ñի Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ýí³½»óáõÙ: 

àõÝÇ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í Ñ»å³ïáïáùëÇÏ ³½¹»óáõÃÛáõÝ:  

²Ûë ËÙµÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÝ »Ýª Meloxicam-Á, Nabumeton-Á, 

áñÁ   Ý³Ë³¹»Õ ¿: 

 

ÀÝïñáÕ³Ï³Ý ՑՕԳ-2  ÁÝÏ×áÕÝ»ñ 

òáõó³µ»ñáõÙ »Ý Ñ³Ï³µáñµáù³ÛÇÝ, ó³í³½ñÏáÕ ¨ ç»ñÙÇç»óÝáÕ 

³½¹»óáõÃÛáõÝ»ñ, ÙÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ëáó³ÍÇÝ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ó³Íñ 

Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ:  

ԸÝïñáÕ³Ï³Ý ՑՕԳ-2 ÁÝÏ×áÕÝ»ñÇ ¹»Õ³µ³Ý³Ï³Ý 

³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ ÝÙ³Ý ¿ ³ÛÉ ՈՍՀ´Դ-»ñÇÝ, ë³Ï³ÛÝ å»ïù է 

Ñ³ßíÇ ³éÝ»É Ñ»ï¨Û³ÉÁ`  
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1. ՑՕԳ-1 Ç½áý»ñÙ»ÝïÁ ÝáõÛÝå»ë Ï³ñáÕ ¿ 

å³ï³ëË³Ý³ïáõ ÉÇÝ»É µáñµáùÙ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: 

Ð»ï¨³å»ë ըÝïñáÕ³Ï³Ý ՑՕԳ-2 ÁÝÏ×áÕÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý áõÝ»Ý³É 

³í»ÉÇ ó³Íñ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝ ù³Ý áã ընտրողական ՑՕԳ  

ÁÝÏ×áÕÝ»ñÁ:  

2. Êáó³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ËÃ³Ýí³Í ՑՕԳ-

2-Ç ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ ·³ëïñáåñáï»ÏïÇí Pg- Ý»ñÇ 

ëÇÝÃ»½ÇÝ, Ñ»ï¨³å»ë ³Ûë å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ՑՕԳ-2-Ç ÁÝÏ×áõÙÁ Ï³ñáÕ 

¿ Ýå³ëï»É Ëáó³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùÇ í³ïÃ³ñ³óÙ³ÝÁ:  

3. ºñÇÏ³Ù³ÛÇÝ Ñ³ñÏÍÇÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ՑՕԳ-2 

ý»ñÙ»ÝïÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ÏáÝëïÇïáõïÇí ý»ñÙ»Ýï, Ñ»ï¨³å»ë 

Ýñ³ ÁÝÏ×áõÙÁ µ»ñáõÙ ¿ ûñ·³ÝÇ½ÙáõÙ çñÇ ¨ Ý³ïñÇáõÙ³Ï³Ý 

ÇáÝÝ»ñÇ å³ÑÙ³Ýը, áñÝ էլ իր Ñ»ñÃÇÝ µ»ñáõÙ ¿ ³ÛïáõóÝ»ñÇ 

½³ñ·³óÙ³Ý, ¼Ö µ³ñÓñ³óÙ³Ý, ùñáÝÇÏ³Ï³Ý ëñï³ÛÇÝ 

³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùÇ í³ïÃ³ñ³óÙ³Ý: 

4. Օñ·³ÝÇ½ÙáõÙ ՑՕԳ-2 ÁÝÏ×áÕÝ»ñÁ Ýí³½»óÝáõÙ »Ý PGI2 

³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ` ³é³Ýó ТХА2-ի ëÇÝÃ»½Ç íñ³ ³½¹»Éáõ: ê³ Ï³ñáÕ 

¿ µ³ñÓñ³óÝ»É ÃñáÙµ³·áÛ³óÙ³Ý éÇëÏÁ: 
 

 

Հիմնական դեղերի ցանկ 

Aspirin-¹»Õ³Ñ³ï»ñ 0.25 և 0.5գ 

Butadion-0.15գ ¹»Õ³Ñ³ï»ñ, 5% ùëáõù 

Paracetamol-0.1գ, 0.2գ, 0.5գ ¹»Õ³Ñ³ï»ñ, 0.1գ ÙáÙÇÏÝ»ñ 

Diclofenac-natrium-0.025գ ¹»Õ³Ñ³ï»ñ 

Indometacin-0.025գ å³ñÏáõ×Ý»ñ, 0.05գ ÙáÙÇÏÝ»ñ 

 

Â»Ù³ÛÇÝ ³éÝãíáÕ Ã»ëï»ñÇ ÝÙáõßÝ»ñ 
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1. Ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային դեղերի կողմից էքսուդացիայի 

փուլի ընկճման մեխանիզմներն են`  

1.լիզոսոմների թաղանթների կայունացում  

2.հիալուրոնիդազայի ակտիվության ընկճում  

3.ադհեզիայի մոլեկուլների ընկճում  

4.թրոմբոքսանի սինթեզի ընկճում  

ա)1, 3.  

բ)2,3,4.  

գ)2,3.  

դ)2,4.  

2. Ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային դեղերի  ցավազրկող 

ազդեցության կենտրոնական մեխանիզմներին են պատկանում`  

1.գլխուղեղում PGE-ի առաջացման ընկճում  

2.օփիոիդային ընկալիչների խթանում  

3.կենտրոնական հականոցիցեպտիվ համակարգի ակտիվացում  

4.նոցիցեպտորների զգայունության նվազեցում ալգոգենների 

նկատմամբ  

ա)1,3,4.  

բ)1,2,4.  

գ)1,2,3.  

դ)2,3,4.  

 

3. Ստորև նշված բոլոր դրույթները բնորոշ են Ibuprofen-ին, 

ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ`   

ա)հատկապես արդյունավետ է դիսմենորեայի ժամանակ  
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բ)հանդիսանում է առաջին ընտրության դեղամիջոց սուր 

հոդատապի ժամանակ  

գ)անվտանգ է երեխաների համար  

դ)հանդիսանում է պրոպիոնաթթվի ածանցյալ  

4. Ketorolac-ը` 

ա)օժտված է թույլ ցավազրկող ազդեցությամբ 

բ)արդյունավետ չէ հետվիրահատական ցավերի դեպքում 

գ)հանդիսանում է նաև օփիոիդային ընկալիչների համակորդ 

դ)օժտված է միջին աստիճանի հակաբորբոքային ազդեցությամբ  

 

 

5. ՈՍՀԲԴ-ների ջերմիջեցնող ազդեցության մեխանիզմներն են` 

1.բորբոքման միջնորդանյութերի հանդեպ  ÝáóÇó»åïáñÝ»ñÇ 

½·³ÛáõÝáõÃան ընկճում   

2.Ù³ßÏÇ ³ÝáÃÝ»ñÇ É³ÛÝ³óում 

3.ùñïÝ³ñï³¹ñáõÃÛան խթանում  

4.հակասերոտոնինային ազդեցություն  

ա)1,2.  բ)1,4.    գ)2,3,4.   դ)բոլորը.   
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ՀՈԳԵՄԵՏ ԴԵՂԵՐ 

Հոգեմետ դեղերը (հունարեն psyche-հոգի և tropos-ուղղություն) 

գերազանցապես ազդում են հոգեկան ֆունկցիաների վրա (հույզեր, 

վարքագիծ, մտածելակերպ, հիշողություն և այլն) և կիրառվում են 

նյարդահոգեկան հիվանդությունների` նևրոզների և փսիխոզների 

բուժման համար:  

Հոգեկան խանգարումների բուժման համար նախատեսված 

հոգեմետ դեղերի դասակարգումը 

1. Հակափսիխոզային դեղեր (նեյրոլեպտիկներ)՝ կիրառվում են 

հոգեգարության  (փսխոզների) տարբեր տեսակների բուժման 

համար 

2. Տրանկվիլիզատորներ (անքսիոլիտիկներ, տագնապամարիչ-

ներ)`  կիրառվում են նևրոզների բուժման համար 

3. Գերհուզական խանգարումների ժամանակ կիրառվող դեղեր 



106 

 

 հակադեպրեսանտներ  

 հակամոլուցքային, տրամադրությունը կայունացնող դեղեր  

4. ԿՆՀ-ի խթանիչներ 

 հոգեխթանիչներ  

 նոոտրոպ դեղեր 

5. Փսիխոտոմիմետիկներ,փսիխոդիսլեպտիկներ կամ տեսլածին 

դեղեր 

Հակափսիխոզային դեղեր (նեյրոլեպտիկներ) 

Փսիխոզները (հոգեգարություն) ծանր հոգեկան խանգարումներ 

են, որոնց դեպքում հիվանդի հոգեկան գործունեությունը չի 

համապատասխանում իրականությանը և իրական աշխարհի 

ընկալումը կոպիտ ձևով աղճատված է: Դա արտահայտվում է 

վարքագծային և մտավոր գործունեության խանգարումներով: Այս 

տիպի խանգարումներին են պատկանում  շիզոֆրենիան  և 

զանազան նման համախտանիշեր:  Գերհուզական  խանգարումներն 

(affective disorders)  ընդգրկում են փսիխոզների այլ ձևեր, որոնց 

առաջնային դրսևորումները տրամադրության  փոփոխություններն 

են (դեպրեսիա/մոլուցք):  

Նեյրոլեպտիկները (հունարեն neuron – նյարդ, lepticos- հսկել) 

կիրառվում են սուր կամ քրոնիկ փսիխոզների (շիզոֆրենիա, 

օրգանական, թունահարային, մանկական, ծերունական 

փսիխոզներ), փսիխոպաթիաների, ինչպես նաև հոգեշարժական 

գերդրդված վիճակների բուժման նպատակով: 

Փսիխոզների բոլոր ախտանիշները բաժանվում են երկու մեծ 

խմբի`“դրական” և “բացասական”: 
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Դրական կամ պրոդուկտիվ ախտանիշները ֆունկցիոնալ 

համակարգերի հիվանդագին դրդման արդյունք են ` 

զառանցանքային և կպչուն մտքեր, ագրեսիվ վարքագիծ, 

պատրանքներ, տեսիլքներ, փսիխոմոտոր գրգռվածություն: 

Բացասական կամ դեֆիցիտային ախտանիշները հոգեկան 

գործունեության որոշակի ֆունկցիաների կորստի արդյունք են` 

դեպրեսիա, սոցիալական ինքնամեկուսացում, ինքնաներամփոփ 

վիճակ, էմոցիոնալ աղքատություն: 

Շիզոֆրենիան և զանազան այլ փսիխոզները բնորոշվում են 

ընկալման, մտածողության, վարքագծի, էմոցիոնալ ոլորտի, 

շարժումների խանգարումներով (տեսիլքները, զառանցանքը և այլ 

հոգեկան ախտանիշները):  

Փսիխոզների պատճառը դեռևս վերջնականորեն 

պարզաբանված չէ, ենթադրվում է արտաքին միջավայրի 

անբարենպաստ գործոնների և ժառանգական գործոնի համակցումը:  

Փսիխոզների զարգացման ախտածագումնային առավել 

հիմնավորված վարկածը «բիոքիմիական կամ մոնոամինային 

տեսությունն» է, որը փսիխոզների առաջացումը բացատրում է 

գլխուղեղի որոշակի կառույցներում նյարդագրգռափոխանցման 

խանգարումներով (դօֆամինաբնույթ, սերոտոնինաբնույթ, ադրենա-

բնույթ, գլուտամատաբնույթ և այլն):  

Առավել կարևոր է դօֆամինի դերը (“դօֆամինային 

տեսություն”): Ենթադրվում է, որ փսիխոզների զարգացումը 

պայմանավորված է գլխուղեղի դօֆամինաբնույթ կառույցների 

գերակտիվությամբ: 
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Ներկայումս հայտնի են կենտրոնական դօֆամինային հետևյալ 

ուղիները `    

 Մեզոլիմբիկ-մեզոկորտիկալ` պայմանավորում է մարդու 

վարքագիծը և հույզերը: 

 Նիգրոստրիատային`   ապահովում է ինքնակամ շարժողական 

ֆունկցիաները:  

 Տուբերոինֆուդիբուլյար `կարգավորում է որոշակի հորմոնների 

արտադրությունը: Դoֆամինը ընկճում է պրոլակտինի արտադ-

րությունը և խթանում սոմատոտրոպ, գոնադոտրոպ 

հորմոնների ռիլիզինգ գործոնների և հակադիուրետիկ հորմոնի 

սինթեզը: 

 Տրիգերյան (խթանիչ) գոտի, որի դրդումը դoֆամինով 

հանգեցնում է սրտխառնոցի և փսխման: 

Նշված ուղիներում ազդակի հաղորդումը իրականանում է իր 

ընկալիչների հետ դoֆամինի փոխազդեցության շնորհիվ: Բոլոր հինգ 

դoֆամինային ընկալիչները, իրենց տրանսդուկցիոն 

մեխանիզմներին համապատասխան, խմբավորված են երկու 

ընտանիքներում`  

1. ակտիվացնող D1 և D5 ընկալիչները, համակցված են Gs 

սպիտակուցների հետ,  

2. ընկճող D2, D3, D4 ընկալիչները համակցված են Gi 

սպիտակուցների հետ:  

Հոգեգարության զարգացման համար կարևորագույն 

նշանակություն ունի դօֆամինային համակարգը (հատկապես D2-

ընկալիչները), որի գերակտիվությունը, հատկապես մեզոլիմբիկ 
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ուղիներում, նպաստում է “դրական” ախտանիշների զարգացմանը 

(զառանցանք, տեսիլքներ և այլն): Գերազանցապես մեզոկորտիկալ 

ուղու դօֆամինային համակարգի ազդեցության թուլացումը 

նպաստում է “բացասական” ախտանիշների զարգացմանը:  

Հոգեգարության ժամանակ դօֆամինային համակարգի 

գերակտիվ վիճակում առկա է ընկալիչների վար-կարգավորումը 

(down-regulation), իսկ “բացասական” ախտանիշների դեպքում` 

հակառակ փոփոխությունը (վեր-կարգավորում, 

up-regulation): 

Հոգեկան խանգարումների զարգացման համար մեծ 

նշանակություն ունեն և այլ միջնորդանյութեր:  

Այսպես, սերոտոնինը կամ 5-հիդրոքսիտրիպտամինը (5-HT) 

մասնակցում է օրգանիզմի բազմաթիվ ֆիզիոլոգիական գործընթաց-

ների կարգավորմանը: Սերոտոնինաբնույթ ուղիները սկսվում են 

կարի կորիզի նեյրոններից (raphe nuclei) և կամրջի միջին հատվածից 

և տարածվում դեպի հիմային հանգույցներ, ճակատային բլթի կեղև, 

լիմբիկ համակարգ, հիպոթալամուս, երկարավուն ուղեղ, ուղեղիկ, 

ողնուղեղ:  

Սերոտոնինը կարգավորում է վարքագիծը, քնի և առույգության 

հերթագայումը, զգայական ազդակների հաղորդումը, ցավազգացո-

ղությունը, մարմնի ջերմաստիճանը, ախորժակը, տրամադրությունը, 

հույզերը, սեռական ֆունկցիաները և այլն: 

Սերոտոնինային համակարգի գերակտիվությունը հանգեցնում 

է հոգեգարության “դրական” ախտանիշների զարգացմանը, իսկ 

ընկճումը`դեպրեսիաների զարգացմանը: 
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Գլուտամատի խտության իջեցումը կամ գլուտամատային 

NMDA ընկալիչների պաշարումը նպաստում են հոգեգարության 

“դրական ախտանիշների” զարգացմանը: 

Գլուտամատը և դօֆամինը սերտորեն փոխկապակցված են 

GABA-երգիկ ուղիների հետ և միասին ձևավորում են այսպես 

կոչված «թալամիկ ֆիլտրը», որի գործունեության խանգարումը 

նպաստում է փսիխոզների զարգացմանը: 

Հոգեգարության զարգացման գործընթացում մեծ դեր են 

կատարում նաև այլ համակարգերը` ադրենաբնույթ, խոլինաբնույթ, 

հիստամինաբնույթ և այլն: Մեծ դեր են կատարում նաև այս 

համակարգերի ռեցիպրոկ փոխհարաբերությունները: 
 

Դասական կամ տիպային նեյրոլեպտիկներ  

Դասական նեյրոլեպտիկները պաշարում են դoֆամինաբնույթ, 

հիստամինաբնույթ, սերոտոնինաբնույթ (աննշան չափով) 

ընկալիչները, ինչպես նաև М- և α-ադրենընկալիչները:  

 

 

Նեյրոլեպտիկների դասակարգումը 

1-ին սերունդ 

Տիպային կամ դասական 

նեյրոլեպտիկներ          

2-րդ սերունդ 

Ատիպիկ նեյրոլեպտիկներ  

 

    Ֆենոթիազինի ածանցյալներ 

    Chlorpromazine (Aminazine) 

    Levomepromazine 

    Fluphenazine 

Clozapine 

Risperidone 

Olanzapine 

Sertindole 
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    Trifluoperazine Quetiapine 

Amisulpride 

Zotepine 

 

Բուտիրոֆենոնի ածանցյալներ 

Haloperidol 

Droperidol 

Թիոքսանթենի ածանցյալներ 

Chlorprothixene 

 

 

 

 

Այս դեղերը ցուցաբերում են հետևյալ ազդեցությունները: 

Կենտրոնական ազդեցություններ 

Հակափսիխոզային ազդեցություն՝ վերացնում են փսիխոզի 

“դրական” ախտանիշները (զառանցանք, տեսիլքներ և այլն): Այս 

ազդեցության հիմնական մեխանիզմն է` մեզոլիմբիկ–մեզոկորտիկալ 

համակարգերի նախա- և հետսինապսային D-ընկալիչների (գերա-

զանցապես` D2) և մասամբ` սերոտոնինային ընկալիչների 

պաշարումը: Դօֆամիային ընկալիչների պաշարումը թուլացնում է 

գրգռափոխանցումը, ինչը 2-3 շաբաթից հանգեցնում է հետ- և 

նախասինապսային դօֆամինային ընկալիչների վեր-կարգավոր-

մանը (up regulation): Այս պահը համընկնում է հակափսիխոզային 

ազդեցության հետ:  

Փսիխոսեդատիվ ազդեցություն, որն արտահայտվում է 

ընդհանուր հանգստության զարգացմամբ, գերդրդված վիճակի, 

անհանգստության թեթևացմամբ: 
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Այս ազդեցությունը պայմանավորված է կենտրոնական 

հիստամինային` Н1-, М1-, α- և D-ընկալիչների պաշարմամբ: Այս 

ազդեցությունը ի հայտ է գալիս նեյրոլեպտիկներով բուժման 

առաջին իսկ օրերից: Առավել ցայտուն փսիխոսեդատիվ 

ազդեցություն ցուցաբերում են Chlorpromazine-ը (Aminazine), 

Levomepromazine-ը, Thioridazine-ը, Chlorprothixene-ը և Droperidol-ը` 

փսիխոսեդատիվ նեյրոլեպտիկներ:  Իսկ Haloperidol-ը, Perphenazine-

ը, Fluphenazine-ը, Trifluoperazine-ը դրսևորում են արտահատված 

հակափսիխոտիկ ազդեցություն:  

Հակափսխումային ազդեցություն՝ փսխման կենտրոնի 

տրիգերյան դաշտի դօֆամինային ընկալիչները պաշարելով` 

նեյրոլեպտիկները վերացնում են փսխումը և զկռտոց: 

Հիպոթերմիկ ազդեցությունը պայմանավորված է 

ջերմարտադրության թուլացմամբ և ջերմատվության շատացմամբ 

(α-ադրենապաշարիչ ազդեցություն):  

Հակացնցումային ազդեցություն 

Նեյրոլեպտիկները վերացնում են ցնցումները և պոտենցում 

հակացնցումային դեղերի ազդեցությունը (բուտիրոֆենոնի 

ածանցյալ` դրոպերիդոլը): Որոշ ներկայացուցիչներ կարող են 

բարձրացնել հակումը ցնցումների նկատմամբ, ինչպես նաև 

հեշտացնել նրանց առաջացումը (ֆենոթիազինի ալիֆատիկ 

ածանցյալներ և կլոզապին): 

Քնաբեր ազդեցություն: 
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Ծայրամասային ազդեցությունները` թերճնշումը, միդրիազը, 

փորկապությունը, հիմնականում դրսևորվում են որպես կողմնակի 

ազդեցություններ: 

Ատիպիկ նեյրոլպտիկներ 

Ատիպիկ նեյրոլեպտիկները, բացի հակադօֆամինային 

ազդեցությունից, ունեն արտահայտված հակասերոտոնինային 

ազդեցություն:  

Նիգրոստրիատումում և տուբերոինֆուդիբուլյար ուղիներում 

սերոտոնինաբնույթ նեյրոնները դօֆամինային նեյրոնների հետ 

առաջացնում են աքսոն-աքսոնային շփումներ, որտեղ սերոտոնինը, 

կապվելով դօֆամիներգիկ նեյրոնների նախասինապսային 5-НТ2А 

ընկալիչների հետ, ընկճում է դօֆամինի ձերբազատումը:  

Ի տարբերություն դասական նեյրոլեպտիկների, ատիպիկ 

նեյրոլեպտիկները վերացնում են նաև հոգեգարության 

“բացասական” ախտանիշները: Դօֆամինի առաջնային և 

երկրորդային անբավարարությունը հատկապես մեզոկորտիկալ 

համակարգում կարող է հանգեցնել բացասական ախտանիշների 

առաջացմանը: Ատիպիկ նեյրոլեպտիկները, պաշարելով նաև 

նախասինապսային սերոտոնինային ընկալիչները, մեծացնում են 

դօֆամինի ձերբազատումը, վերացնում են վերջինիս անբավարարու-

թյունը և հետևապես՝ “բացասական” ախտանիշները:  

Դասական և ատիպիկ նեյրոլեպտիկների տարբերությունները 

 Դասական նեյրոլեպտիկներ Ատիպիկ նեյրոլեպտիկներ 

Հակափսիխոտիկ ազդեցու-

թյան մեխանիզմը 

Դօֆամինային ընկալիչների 

տարբեր ենթատեսակների 

Սերոտոնինային ընկալիչների 

տարբեր ենթատեսակների 
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(ընկալիչային պրոֆիլը) արտահայտված պաշարում 

(հիմնականում D2)   նաև սերո-

տոնինային ընկալիչների 

որոշակի պաշարում 

արտահայտված պաշարում և 

դօֆամինային տարբեր ընկա-

լիչների չափավոր պաշարում 

 Փսիխոզների ախտա-

նշանների վերացումը Դրական Դրական, և բացասական 

Արտաբրգային և հորմոնալ 

խանգարումներ 
Հաճախ 

Հազվադեպ և ցածր 

աստիճանի 

Բուժման նկատմամբ 

կայունության դեպքում 

արդյունավետությունը 

Արդյունավետ չեն Արդյունավետ են 

 

Clozapine`ատիպիկ նեյրոլեպտիկ է: Օժտված է D2 ընկալիչների 

նկատմամբ ցածր խնամակցությամբ: Ավելի ուժեղ է պաշարում 

դօֆամինային D4 և սերոտոնինային 5-НТ2А ընկալիչները, պաշարում 

է նաև α-, М-, Н1- ընկալիչները: Օժտված է արտահայտված 

հակափսիխոտիկ ազդեցությամբ և ավելի ցածր սեդատիվ 

ազդեցությամբ: Հաճախ կլոզապինը առաջացնում է 

ագրանուլոցիտոզ:  

Olanzapine՝ ընկալիչային պրոֆիլով, թերապևտիկ 

արդյունավետությամբ և կողմնակի ազդեցությունների ոլորտով շատ 

նման է կլոզապինին: Հազվադեպ է առաջացնում ագրանուլոցիտոզ: 

Risperidone և Quetiapine ընտրողաբար պաշարում են 

սերոտոնինային 5-НТ2А, դօֆամինային D2 ընկալիչները, α-

ադրենընկալիչները և Н1-ընկալիչները: Ռիսպերիդոնը առավել 

հաճախ է առաջացնում արտաբրգային երևույթներ:   
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Նեյրոլեպտիկների ֆարմակոկինետիկան 

Նեյրոլեպտիները նշանակվում են ինչպես մարսողական, այնպես 

էլ հարմարսողական ճանապարհներով:  

Այս դեղերը ճարպալույծ են,  կենսապիտանելիությունը կազմում 

է 30-60%, լավ են կապվում արյան սպիտակուցների հետ, ունեն 

տեղաբաշխման մեծ ծավալ:  

Կենսաձևափոխումը հիմնականում ընթանում է լյարդում, ակտիվ 

և ոչ ակտիվ մետաբոլիտների առաջացմամբ:  

Ոչ երկարաձգված ազդեցության դեղերը նշանակվում են օրեկան 

1 անգամ: Երկարաձգված ազդեցության դեղերը կարող են 

նշանակվել 2 շաբաթը 1 անգամ: 
 

Նեյրոլեպտիկների կիրառվում են՝ 

 Փսիխոզներ` շիզոֆրենիա, ծերունական փսիխոզ, սպիտակ 

տենդ և այլն 

 Ոչ հոգեբուժական ցուցումներ` նեյրոլեպտանալգեզիա, 

դեղորայքային նախադեղատոգորում, չարորակ 

հիպերթերմիա, կենտրոնական ծագման սրտխառնոց և 

փսխում, երկարատև զկռտոց: 

 

Նեյրոլեպտիկների կողմնակի ազդեցությունները 

 A-տիպի կողմնակի ազդեցությունները պայմանավորված են 

ինչպես ԿՆՀ-ում, այնպես էլ ծայրամասում տարբեր 

ընկալիչների պաշարմամբ`  

1. Արտաբրգային խանգարումներ, պայմանավորված են 

նիգրոստրիատային համակարգում դօֆամինային ընկալիչ-
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ների պաշարմամբ: Հիմնականում բնորոշ են դասական 

նեյրոլեպտիկներին: Արտահայտվում են տարբեր դիսկինեզիա-

ների`շարժողական ֆունկցիաների տարաբնույթ խանգարում-

ների ձևով: Ըստ ծագման ժամանակաշրջանի տարբերում են 

վաղ և ուշացած դիսկինեզիաներ, Պարկինսոնի համախտանիշ: 

2. Հորմոնալ խանգարումներ` պրոլակտինի սինթեզի ուժեղացում, 

գինեկոմաստիա, կաթնահոսություն, դաշտանային ցիկլի 

խանգարում, սեքսուալ ֆունկցիայի խանգարում, լիբիդոյի 

իջեցում, իմպոտենցիա: Բացի այդ նվազում է սոմատոտրոպ և 

գոնադոտրոպ հորմոնների արտադրությունը: Որոշ 

նեյրոլեպտիկներ նվազեցնում են նաև ինսուլինի 

արտադրությունը և նպաստում են հիպերգլիկեմիայի 

առաջացմանը: 

 

3. Նեյրոլեպտիկ համախտանիշ` բնորոշ է դասական 

նեյրոլեպտիկներին, որոնք կապվում և պաշարում են 

դօֆամինային ընկալիչները երկար ժամանակով: 

Արտահայտվում է բացասական ախտանիշների ուժեղաց-

մամբ` էմոցիոնալ անտարբերություն, դեպրեսիայի ուժեղա-

ցում և այլն: 

 

4.Մարմնի քաշի ավելացում և ախորժակի բարձրացում: 

5.Զարկերակային թերճնշում, օրթոստատիկ կոլապս: 

6.Ակնային կողմնակի ազդեցություններ` միդրիազ, ներակնային 

ճնշման բարձրացում: 
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7.ՍԱՀ-ի կողմնակի ազդեցություններ`բերանի չորություն, կլման 

ակտի խանգարում, գեղձերի հյութազատիչ ֆունկցիայի ընկճում, 

աղիների մոտորիկայի ընկճում և տոնուսի թուլացում, 

փորկապություն, խոլեստազ, խոլեստատիկ հեպատիտ, 

հեպատոտոքսիկ ազդեցություն:  

8.Միզասեռական համակարգի կողմից`միզապարկի դիստոնիա, 

սեղմանների դիսֆունկցիա, միզարձակման խանգարումներ: 

9. Կմախքային մկաններ` նվազեցնում են կմախքային մկանների 

տոնուսը և շարժողական ակտիվությունը, քանի որ թուլացնում 

են ողնուղեղի վրա ցանցանման գոյացության վարընթաց 

ակտիվացնող ազդեցությունը: 

10. Տոլերանտություն և կախյալություն: Նեյրոլեպտիկների 

երկարատև կիրառումը նպաստում է սեդատիվ ազդեցության, М-

խոլինոպաշարիչ և α-ադրենոպաշարիչ ազդեցության հետևանքով 

առաջացած էֆեկտների նկատմամբ տոլերանտության զարգացման: 

Հակափսիխոտիկ ազդեցության և արտաբրգային խանգարումների 

նկատմամբ տոլերանտություն չի զարգանում: Նեյրոլեպտիկների 

նկատմամբ ֆիզիկական կախյալության զարգացման դեպքերը 

հազվադեպ են դիտվում: Սակայն նեյրոլեպտիկների ընդունման 

կտրուկ դադարեցման դեպքում հնարավոր է հանման 

համախտանիշի զարգացում:  

B-տիպի կողմնակի ազդեցություններ 

1. Չարորակ նեյրոլեպտիկ համախտանիշ` ծանր բարդություն է, 

հանդիպում է հազվադեպ և հաճախ ունենում է մահացու ելք 

(10-20%): Պատկանում է իդիոսինկրազային ռեակցիաներին: 
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Արտահայտվում է մկանային կարկամությամբ, հիպեր-

թերմիայով և արտահայտված լեյկոցիտոզով, գիտակցության 

խանգարումներով, վեգետատիվ նյարդային համակարգի 

դիսֆունկցիայով:  

2. Ագրանուլոցիտոզ, լեյկոպենիա կարող են ի հայտ գալ Clozapine-

ով բուժման առաջին շաբաթների ընթացքում: 

3. Ալերգալին ռեակցիաներ, ֆոտոսենսիբիլիզացիա: 

Հիմնական դեղերի ցանկ 

Aminazinum-0.025գ, 0.05գ, 0.1գ դրաժեներ 2.5%-1, 2, 5, 10մլ 

լուծույթ ամպուլաներով 

Triftazinum-0.001, 0.005, 0.01գ դեղահատեր, 0.2%-1մլ լուծույթ 

ամպուլաներով 

Droperidolum-0.25%-5, 10մլ լուծույթ ամպուլաներով 

Haloperidolum-0.0015, 0.005գ դեղահատեր, 0.2%-10մլ լուծույթ 

սրվակներով ներքին ընդունման համար, 0.5%-1մլ լուծույթ 

ամպուլաներով: 

Թեմային առնչվող թեստերի նմուշներ 

1. Ամինազինին բնորոշ են բոլոր նշված ազդեցությունները, 

բացի` 

ա) հիպոթերմիկ 

բ) հակափսիխոտիկ  

գ) հակափսխեցուցիչ 

դ) հիպերտենզիվ 

 

2. Ֆենոթիազինի ածանցյալ նեյրոլեպտիկներ են` 
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1. Տրիֆտազին 

2. Ամինազին 

3. Հալոպերիդոլ 

4. Ֆտորֆենազին 

5. Դրոպերիդոլ 

ա) 2,3,5  բ) 1,2,4   գ) 1,3,5    դ) 1,4,5 

 

3. Կլոզապինը, ռիսպերիդոնը, օլանզապինը պատկանում են. 

ա) տրանկվլիզատորներին 

բ) ատիպիկ նեյրոլեպտիկներին 

գ) հակադեպրեսանտներին 

դ) դասական նեյրոլեպտիկներին 

4. Նեյրոլեպտիկների կիրառման ցուցումներն են. 

1. փսիխոզներ 

2. նևրոզներ 

3. կենտրոնական բնույթի փսխումներ 

4. նևրալգիաներ, միալգիաներ 

5. նեյրոլեպտանալգեզիա 

ա) 2,3,5  բ) 2,3,4   գ) 1,3,5    դ) 1,4,5 

 

5. Նեյրոլեպտիկները ցուցաբերում են հակափսիխոտիկ 

ազդեցության` ԿՆՀ-ում պաշարելով  

ա) М1-խոլինընկալիչները  

բ) D2-դոֆամինային ընկալիչները 



120 

 

գ) А1-ադենոզինային ընկալիչները 

դ) Н1-հիստամինային ընկալիչները  

ե) ԳԱԿԹ-ընկալիչները 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԳԵՐՀՈՒԶԱԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԴԵՂԵՐ 

 Գերհուզական խանգարումներին են պատկանում մոլուցքը, 

դեպրեսիան և երկբևեռ աֆեկտիվ խանգարումները` մանիակալ-

դեպրեսիվ փսիխոզ:  

Մոլուցքը կամ մանիան (mania – խենթություն) արտահայտվում 

է անսովոր գերբարձր տրամադրությամբ և զուգորդվում է ստորև 

ներկայացված որևէ երեք ախտանիշների համակցությամբ` 

ինքնահավանություն, սեփական հնարավորությունների 

գերգնահատում, բարձր հոգեկան ակտիվություն, իմպուլսիվ 

վարքագիծ, ասոցիատիվ մտածողության արագացում, 

շատախոսություն, որոշ դեպքերում գերդրդվածություն և ագրեսիվ 

վարքագիծ, հնարավոր տեսիլքներ:  
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Դեպրեսիան (depression – ճնշում, ընկճում) բնորոշվում է 

hուզական (էմոցիոնալ) ոլորտի խանգարումներով` տրամադրության 

ախտաբանական իջեցում (հիպոթիմիա), չհիմնավորված 

տխրություն, ապաթիա, հոռետեսություն, ցածր 

ինքնագնահատական, մեղավորության զգացում, մոտիվացման 

կորուստ և այլն:  

Նկատվում են նաև սոմատիկ ախտանիշներ` հոգեշարժական 

ընկճում, սեռական ցանկության կորուստ, ախորժակի 

բացակայություն, քնկոտություն: 

Սովորաբար, եթե առկա են վերոհիշյալ ախտանիշներից մոտ 

 5-ը, ապա հիվանդի մոտ ախտորոշում են դեպրեսիա:  

Գերհուզական խանգարումների զարգացման մոնոամինային 

տեսությունը 

Գերհուզական խանգարումների զարգացման մոնոամինային 

տեսության համաձայն` դեպրեսիայի առաջացումը կապված է 

գլխուղեղում մոնոամինների, հատկապես նորադրենալինի (NA), 

դօֆամինի (DA) և սերոտոնինի (5-HT) խտության իջեցման և 

գրգռափոխանցման թուլացման հետ: Եվ ընդհակառակը, այս 

մեդիատորների քանակության և ֆունկցիայի բարձրացումը 

նպաստում է մանիակալ վիճակի զարգացմանը: Տրամադրության 

ձևավորման գործում հատկապես մեծ դեր ունի սերոտոնինը (5-HT), 

որը “բարձր տրամադրության” գրգռափոխանցիչ է:  

 

ՀԱԿԱԴԵՊՐԵՍԱՆՏՆԵՐ 
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Հակադեպրեսանտները կիրառվում են դեպրեսիաների բուժման 

համար: Ներկայումս առկա բոլոր հակադեպրեսանտները տարբեր 

ճանապարհներով մեծացնում են նշված մեդիատորների քանակութ-

յունը սինապսային ճեղքում և դրանով իսկ լավացնում հիվանդնեի 

ախտաբանորեն փոփոխված տրամադրութունը: 

  Հակադեպրեսանտների դասակարգումը 

1. Մոնոամինների նեյրոնալ հետզավթման արգելակիչներ` 

  եռցիկլային հակադեպրեսանտներ (ԵՑՀ), մոնոամինների 

հետզավթման ոչ ընտրողական արգելակիչներ (հիմնականում 

ընկճում են 5-НТ-ի և NA-ի հետզավթումը)` Amitriptyline, Imipramine, 

Clomipramine, Doxepin. 

 սերոտոնինի հետզավթման ընտրողական արգելակիչներ, 

ՍՀԸԱ  (5-НТ>НА)` Fluoxetine, Fluvoxamine. 

 նորադրենալինի հետզավթման ընտրողական արգելակիչներ, 

ՆՀԸԱ  (NА> 5-HT)`Maprotiline. 

2. Մոնոամինօքսիդազի պաշարողներ (MAO – պաշարողներ)` 

 Ոչ ընտրողական MAO – պաշարողներ (МАО-А և МАО-В) – 

Nialamid (անդարձելի ընկճող) 

 Ընտրողական MAO-А – պաշարողներ – Moclobemide 

(դարձելի պաշարողներ) 

 Ընտրողական MAO-В – պաշարողներ – Selegiline. 

3Ատիպիկ հակադեպրեսանտներ` Mianserin, Тrazodone, 

Мirtazapine.  
 

Եռցիկալային հակադեպրեսանտներ (ԵՑՀ) 

Ֆարմակոդինամիկա  
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Մոնոամինների հետզավթման ոչ ընտրողական արգելակիչները 

ընկճում են նախասինապսային թաղանթի փոխադրիչային 

համակարգերը, որոնք տեղափոխում են NA և 5-HT: Արդյունքում, 

գերազանցապես խանգարվում է NA-ի և 5-HT-ի հետզավթումը, որը 

հանգեցնում է սինապտիկ ճեղքում վերոհիշյալ մեդիատորների 

կուտակմանը և ադրեներգիկ ու սերոտոնիներգիկ նյարդագրգռափո-

խանցման ակտիվացմանը: 

Հակադեպրեսանտային ազդեցությունը ի հայտ է գալիս ոչ 

անմիջապես, այլ 2-3 շաբաթ անց, ինչը պայմանավորված է 

ռեցեպցիայի մակարդակի փոփոխություններով: Դեպրեսիայի 

ժամանակ միջնորդանյութերի անբավարարության պայմաններում, 

հետսինապսային թաղանթի ընկալիչները կոմպենսատոր մեխա-

նիզմով շատանում են և բարձրանում է դրանց զգայունությունը (up 

regulation), ռեցեպցիայի մակարդակի նմանատիպ խանգարումները 

ներառում են նաև նախասինապսային թաղանթը: Եռցիկլիկ 

հակադեպրեսանտների ազդեցությամբ սինապտիկ ճեղքում 

մեծանում է միջնորդանյութի քանակությունը, որն աստիճանաբար 

բերում է ընկալիչների զգայունության և քանակության նվազման 

(down regulation), որի համար անհրաժեշտ է 2-3 շաբաթ: 

Եռցիկլային հակադեպրեսանտների հակադեպրեսանտային 

ազդեցությունը կարող է ուժեղանալ նաև նախասինապսային α2-

ադրենընկալիչների պաշարման շնորհիվ, որը նույնպես նպաստում 

է նախասինապսային թաղանթից նորադրենալինի ձերբազատման 

ուժեղացմանը: 
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Բացի այս հիմնական մեխանիզմից, ԵՑՀ-ը օժտված են նաև М-, 

α- և Н1-լիտիկ ազդեցություններով, որոնք ապահովում են դեղերի 

ազդեցության առանձնահատկություններ և, ավելի շատ` կողմնակի 

էֆեկտները: 

ԵՑՀ-ը լրացուցիչ կարող են դրսևորել նաև` 

 Սեդատիվ ազդեցություն` վախի, տագնապի, անհանգստության 

թուլացում, որը պայմանավորված է կենտրոնական М-, α- և Н1-

ընկալիչների պաշարումով: Հակադեպրեսանտային ազդեցության 

հասունացմանը զուգընթաց, տեղի է ունենում սեդատիվ 

ազդեցության նկատմամբ ընտելացման զարգացում: 

 Ակտիվացնող ազդեցություն: Արտահայտվում է 

հոգեշարժական գործունեության ակտիվացմամբ, մոտիվացիայի 

վերականգնմամբ, հոգեկան և ֆիզիկական աշխատունակության 

բարձրացմամբ: Պայմանավորված է ադրենաբնույթ հաղորդա-

կանության ակտիվացմամբ:  

Սեդատիվ և հոգեխթանիչ ազդեցությունները տարբեր ԵՑՀ-ի 

մոտ հավասարապես չեն արտահայտված: Այսպես օրինակ, 

ամիտրիպտիլինը ունի արտահայտված սեդատիվ ազդեցություն, 

իմիպրամինը օժտված է առավել արտահայտված հոգեխթանիչ 

ազդեցությամբ, իսկ սեդատիվ և М-խոլինոլիտիկ հատկությունները 

թույլ են արտահայտված: Իմիպրամինին բնորոշ է կարգավորիչ 

ազդեցություն, որը կախված է հիվանդի վիճակից:  

Ցավազերծիչ ազդեցություն:  Պայմանավորված է ԵՑՀ-րի կողմից 

հականոցիցեպետիվ համակարգը, ինչպես նաև օպիոիդային 
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ընկալիչները ակտիվացնելու և նոցիցեպտիվ համակարգը ընկճելու 

հատկությամբ: 

ԵՑՀ-ը ունեն նաև հիպոթերմիկ և հակափսխեցուցիչ 

ազդեցություններ: 

 

Եռցիկլային հակադեպրեսանտների Ֆարմակոկինետիկան 

ԵՑՀ-ը  կիրառվում են ինչպես մարսողական, այնպես էլ 

հարմարսողական ճանապարհներով: Ներքին ընդունման դեպքում 

արագ են ներծծվում, արյան պլազմայում կայուն կերպով կապվում 

են ալբումինների հետ: Օժտված են արտահայտված 

խնամակցությամբ հյուսվածքների սպիտակուցների նկատմամբ և 

տեղաբաշխման մեծ ծավալով: Հիմնականում ենթարկվում են 

մետաբոլիզմի լյարդում հնարավոր ակտիվ մետաբոլիտների 

առաջացմամբ, որոնք նույնպես օժտված են հակադեպրեսանտային 

ազդեցությամբ:  

Ծերունական տարիքի հիվանդների մոտ հակադեպրեսանտ-

ների արտազատման ժամանակը կարող է երկարաձգվել: 

 

ԵՑՀ-ի կողմնակի ազդեցությունները 

o A-տիպի կողմնակի ազդեցություններ` կենտրոնկան α-, М- և Н1-

ընկալիչների պաշարման արդյունք են  

1.ԿՆՀ`արտահայտված սեդատիվ ազդեցություն` թուլություն, 

հոգնածություն, մտածողության դանդաղում, քնկոտություն: 

2. Աչք` միդրիազ, ներակնային ճնշման բարձրացում, 

ակոմոդացիոն կաթված, արցունքագեղձերի հյութազատիչ 

ֆունկցիայի ընկճում: 
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3. Սիրտ-անոթային համակարգ`օրթոստատիկ թերճնշում, 

հաճախասրտություն, կարդիոտոքսիկ ազդեցություն, 

ռիթմաշեղումներ, ատրիովենտրիկուլյար և ներփորոքային տարբեր 

աստիճանի պաշարումներ: 

4.ՍԱՀ`բերանի չորություն, կլման ակտի խանգարումներ, 

մարսողական գեղձերի ֆունկցիայի ընկճում, փորկապություն, 

լեղականգային դեղնուկ, երկարատև բուժման դեպքում, 

լյադաթունայնություն:  

5.Ախորժակի բարձրացում և մարմնի քաշի ավելացում 

(կենտրոնական Н1–ընկալիչների պաշարում): 

6.Միզասեռական համակարգ` միզարձակման դժվարացում, 

սեռական ֆունկցիաների զանազան խանգարումներ: 

o B-տիպի կողմնակի ազդեցություններ` ալերգիկ ռեակցիաներ, 

ագրանուլոցիտոզ, թրոմբոցիտոպենիա (հազվադեպ): 

 

Սերոտոնինի հետզավթման ընտրողական արգելակիչներ 

(ՍՀԸԱ) 

Fluoxetine, Fluvoxamine 

Ֆարմակոդինամիկա 

ՍՀԸԱ-ը ընտրողաբար պաշարում են սերոտոնինի հետզավ-

թումը, ինչը նպաստում է սերոտոնինի կուտակմանը սինապսային 

ճեղքում և սերոտոնիներգիկ գրգռափոխանցման ուժեղացմանը:  

Հայտնի է, որ դեպրեսիայի ժամանակ սերոտոնինի անբավարա-

րության պայմաններում ինչպես հետսինապսային, այնպես էլ 

նախասինապսային 5-НТ ընկալիչները ենթարկվում են վեր-կարգա-

վորման (up regulation): ՍՀԸՊ բուժման ընթացքում սինապսային 
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ճեղքում սերոտոնինի քանակության մեծացման պայմաններում 

ընկալիչները ենթարկվում են վար-կարգավորում (down regulation): 

Ռեցեպցիայի նվազումը մինչև նորմալ մակարդակը (2-3 շաբաթ 

անց) հանգեցնում է հակադեպրեսանտային (թիմոլեպտիկ) ազդեցու-

թյան կլինիկական արտացոլմանը: 

ՍՀԸԱ-ը մեծ դեղաչափերի դեպքում կարող են պաշարել նաև 

NA-ի փոխադրիչները, թուլացնելով նաև NA-ի հետզավթումը: 

Ի տարբերություն ԵՑՀ-ի, այս խմբի դեղերը չեն պաշարում М–

ընկալիչները և չնչին ազդեցություն ունեն α- և Н1- ընկալիչների վրա:   

Գերդեղաչափման տեսանկյունից ՍՀԸԱ-ը ավելի անվտանգ են:  

Fluoxetin-ը, այլ ՍՀԸԱ-ի համեմատությամբ, օժտված է ավելի 

արտահայտված հոգեխթանիչ ազդեցությամբ: Fluoxetin-ը նաև 5-HT 

ընկալիչների ագոնիստ է:  

 ֆարմակոկինետիկա 

ՍՀԸՊ կիրառվում են մարսողական ճանապարհով: Լիպոֆիլ են, 

լավ են ներծծվում ստամոքս- աղիքային համակարգից: 

Կենսամատչելիությունը բարձր է,  95-98% կապվում են արյան 

պլազմայի սպիտակուցների հետ, ունեն տեղաբաշխման մեծ ծավալ, 

ենթարկվում են կենսաձևափոխման լյարդում` ակտիվ մետաբոլիտ-

ների առաջացմամբ:  

Կողմնակի ազդեցություններ 

A-տիպի  

1.ԿՆՀ` դրդվածություն, անհանգստություն, տագնապ, անքնու-

թյուն, ագրեսիա, դաժանություն, ինքնասպանության միտում: 
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2. Հորմոնալ ոլորտ` հակադիուրետիկ հորմոնի արտադրության 

ընկճում և հիպոնատրիեմիա: 

3.Սերոտոնինային համախտանիշ` անհանգստություն, 

ակատիզիա, մկանների կարկամություն և սպաստիկ բնույթի 

կծկումներ, ռեֆլեքսների բարձրացում, գերքրտնարտադրություն, 

հիպերթերմիա, դող, ցնցումներ և կոմա: Ի հայտ է գալիս 

հատկապես MAO–ի պաշարողների հետ համակցման դեպքում:  

4. ՍԱՀ` բնորոշ են արտահայտված դիսպեպտիկ երևույթներ` 

սրտխառնոց, փսխում:  

5. Սեռական ոլորտի խանգարումներ: 

6. Ֆլուոքսետինը ընկճում է ցիտոքրոմ Р-450-ի 

իզոֆերմենտները, ինչը կարող է դանդաղեցնել զուգահեռաբար 

ընդունվող որոշ դեղերի մետաբոլիզմը և/ կամ պոտենցել դրանց 

ազդեցությունը:  

 

Նորադրենալինի հետզավթման ընտրողական պաշարողներ 

(ՆՀԸԱ) 

Maprotiline 

ՆՀԸԱ գերազանցապես պաշարում են NA-ի փոխադրիչները և 

ընկճում դրա հետզավթումը: Արդյունքում, սինապսային ճեղքում 

շատանում է NA-ի քանակությունը և ակտիվանում է 

նյարդագրգռափոխանցումը:  

Մնացած բոլոր դեղաբանական առանձնահատկություններով 

ՆՀԸՊ համանման են ԵՑՀ-ին, սակայն М–, α- և Н1-ընկալիչները 

պաշարելու հատկությունը ավելի մեղմ է արտահայտված:  

MAO-պաշարողներ 



129 

 

MAO-ի այս կամ այն իզոձևի նկատմամբ ընտրողականությունից 

ելնելով՝ տարբերում են հետևյալ MAO-պաշարողները` 

MAO-ի ոչ ընտրողական պաշարողներ (MAO-A և MAO-B)-

Nialamid (անդարձելի ընճող է), 

MAO-A-ի ընտրողական պաշարողներ – Moclobemide (դարձելի 

ընկճող), 

MAO-B-ի ընտրողական պաշարողներ – Selegiline: 

 

Ֆարմակոդինամիկա 

MAO-պաշարողները ընկճում են NA-ի, 5-HT-ի, DA-ի ապա-

ակտիվացումը և նպաստում դրանց, գերազանցապես սերոտոնինի, 

քանակության մեծացմանը գլխուղեղում: Նույնատիպ փոփոխու-

թյուններ նկատվում են նաև ծայրամասային հյուսվածքներում` 

սրտում, լյարդում, աղիներում, պլազմայում, որտեղ նույնպես աճում 

է մոնոամինների խտությունը: 

Արդյունքում, աճում է մեդիատորների խտությունը նյարդային 

վերջույթներում և սինապսային ճեղքում, ինչը խթանում 

նյարդագրգռափոխանցումը (ադրեներգիկ, սերոտոնիներգիկ, համե-

մատաբար ավելի քիչ` դօֆամիներգիկ):  

MAO-ի ընկճումը ի հայտ է գալիս դեղի ընդունումից անմիջա-

պես հետո, սակայն հակադեպրեսանտային ազդեցությունը զարգա-

նում է 2-4 շաբաթ անց (ռեցեպցիայի փոփոխություններ): 

MAO-ի ոչ ընտրողական պաշարողները պաշարում MAO-ն ան-

դարձելի: MAO-ի ընտրողական պաշարողների ազդեցությունը դար-

ձելի է: Մոկլոբեմիդը օժտված է նաև հոգեխթանիչ ազդեցությամբ:  
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Ժամանակակից բժշկագիտության մեջ կիրառում են 

հիմնականում դարձելի ազդեցությամբ MAO-A-ի ընտրողական 

պաշարիչներ` Moclobemide:  

Կողմնակի ազդեցություններ 

A-տիպի կողմնակի ազդեցություններ  

 Գերդեղաչափման դեպքում`գերգրգռվածություն, աժիտացիա, 

մանիակալ վիճակ, անքնություն, ակատիզիա, վախ, խուճապ, 

տեսիլքներ և այլն: 

 Սիրտ-անոթային համակարգ` թերճնշում,  ուղղակեցվածքային 

կոլապս:  

 М-խոլինոպաշարիչ ազդեցություններ աչքի  և ՍԱՀ-ի վրա:  

 Սեռական ֆունկցիայի խանգարում` լիբիդոյի իջեցում և այլն : 

 «Թիրամինային կրիզ» կամ «Պանիրային կրիզ», որը բնորոշ է MAO-ի 

ոչ ընտրողական պաշարողներին: Նորմայում սննդի հետ ներմուծ-

վող (պանիր, բանան, շոկոլադ, գինի, գարեջուր և այլն) և աղիների 

միկրոֆլորայի կողմից առաջացող թիրամինը ապակտիվանում է 

աղիների և լյարդի MAO-ի մասնակցությամբ: MAO-ի ընկճման 

դեպքում թիրամինը չի ապակտիվանում և զգալի քանակությամբ 

անցնում է համակարգային արյունահոսք: Հանդիսանալով ան-

ուղղակի ադրենոմիմետիկ` նպաստում է դեպի սինապսային ճեղք 

NA-ի ձերբազատման ուժեղացմանը, զարկերակային գերճնշման,  

հաճախասրտության, ռիթմաշեղումների առաջացմանը և այլն: 

 Ախորժակի բարձրացում և մարմնի քաշի ավելացում:  

                  

Ատիպիկ հակադեպրեսանտներ 
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Այս խմբի դեղերի հակադեպրեսանտային ազդեցությունը 

պայմանավորված է տարբեր ընկալիչների վրա դրանց 

ազդեցությամբ:  

Мirtazapine`ընկճելով NA-ի և 5-HT-ի հետզավթումը, նաև 

պաշարում է α2-, 5-HT ընկալիչները, որի հետևանքով նվազում է 

սեռական ֆունկցիայի  խանգարման և անհանգստության զարգաց-

ման հավանականությունը, պաշարում է  նաև H1-ընկալիչները, 

կարող է առաջացնել սեդացիա, մարմնի քաշի ավելացում: 

Тrazodone` պաշարում է սերոտոնինի հետզավթումը, ինչպես 

նաև 5-HT ընկալիչները, ավելի քիչ է արտահայտված սեդացիան, 

անհանգստությունը, սեռական խանգարումները: 

Venlafaxine՝ ունի դեղաչափ-կախյալ հատկություն պաշարելու 

5-HT-ի և ավելի քիչ NA-ի հետզավթումը:  

ՀԱԿԱՄՈԼՈՒՑՔԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ 

Լիթիում 

Լիթիումը պատկանում է տրամադրությունը կայունացնող 

դեղերի շարքին:  

Երկբևեռ պսիխոզի դեպքում (մոլուցք-դեպրեսիա) դրսևորում է 

հակամոլուցքային և տրամադրությունը կայունացնող ազդեցություն, 

կանխում է դեպրեսիվ փուլի զարգացումը:  

Լիթիումը փոքր մոնովալենտ կատիոն է, որն իր 

էլեկտրաքիմիական հատկություններով նման է  Na+ և K+-իոններին:  

Բուժիչ դեղաչափերով, լիթիումը Na+-մղանցքներով թափանցում է 

նյարդային բջիջներ և, ի տարբերություն Na+-ի, դուրս չի բերվում 

բջիջներից Na+-K+-ATP-ով, կուտակվում է և, հետևապես, խանգա-
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րում է Na+-ի արտա- և ներբջջային փոխանակությունը և K+-իոնների 

տեղաբաշխումը՝ ազդելով ապաբևեռացման պրոցեսի վրա: Այն 

խախտում է  մի շարք ներբջջային պրոցեսներ, հատկապես` ընկճում 

է ինոզիտոլ-3-ֆոսֆատի (IP3-ի)  ռեսինթեզը IP2-ից:  

Նաև ընկճում NA-ի և DA-ի սինթեզը, կուտակումը, 

ձերբազատումը և պաշարում է ադենիլատցիկլազը: 

Ֆարմակոկինետիկա 

Լիթիումի կարբոնատը նշանակում են ներքին ընդունման 

համար, իսկ լիթիումի օքսիբուտիրատը` միջմկանային: Այն 

հեռացվում է օրգանիզմից երիկամներով: Դեղի T1/2  կազմում է 12 

ժամ, կուտակվում է օրգանիզմում:  

 

 

Կողմնակի ազդեցություններ  

Լիթիումը ունի փոքր բուժական ինդեքս: Դեղի կիրառման 

ընթացքում անհրաժեշտ է իրականացնել պլազմայում Li+-ի 

խտության մշտական հսկողություն:  

Տրամադրությունը կայունացնող դեղերի շարքին են պատկա-

նում նաև վալպրոատը (Valproic acid) և կարբամազեպինը 

(Carbamazepinum) ` հակացնցումային դեղեր: 

Հիմնական դեղերի ցանկ 

Amitriptyline – 0.025գ դեղահատեր, 1%-2մլ լուծույթ ամպուլա-

ներով 

Moclobemide -0,150 գ դեղահատեր 

Nialamidum - 0.025գ դեղահատեր 
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Թեմային առնչվող թեստերի նմուշներ 

Միայն հակադեպրեսանտ դեղամիջոցներ պարունակող շարքն է` 

ա) Corazole, Imipramine, Amitriptyine 

բ) Coffeine, Moclobemide, Maprotiline 

գ) Fluoxetine,, Imipramine, Sertraline 

դ) Bemegride, Alprazolam, Zolpidem 

 

Amitriptyine-ին բնորոշ են բոլորը, բացի` 

ա) ընկճում է NA-ի և 5-HT-ի նեյրոնալ հետզավթումը  

բ) պատկանում է եռցիկլային հակադեպրեսանտների խմբին  

գ) օժտված է սեդատիվ ազդեցությամբ  

դ)սինապտիկ ճեղքում նվազեցնում է կատեխոլամինների 

խտությունը  

ե) ունի М-խոլինոլիտիկ և հակահիստամինային ակտիվություն 

 

Maprotiline-ին բնորոշ  է. 

ա) NA-ի նեյրոնալ հետզավթման ընտրողական ընկճում 

բ) MAO-А- ի դարձելիորեն պաշարում 

գ) հոգեշարժական ակտիվության ընկճում  

դ) NA-ի, DA-ի և 5-HT-ի մետաբոլիզմի արգելակում 

ե) A1 ադենոզինային ընկալիչների պաշարում 

Imipramine -ը. 

1. պատկանում է եռցիկլային հակադեպրեսանտների խմբին 

2. ընտրողաբար ընկճում է MAO-А-ն 

3. օժտված է ԿՆՀ-ի վրա մոդուլացնող ազդեցությամբ 
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4. հանդիսանում  է սերոտոնինի նեյրոնալ հետզավթումն 

ընտրողաբար ընկճող դեղ 

ա) 1,3  բ) 2,3,4   գ) 3,4    դ) 1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՏԱԳՆԱՄԱՐԻՉ ԴԵՂԵՐ 

(Tranquilizers, Anxiolytics) 

Տրանկվիլիզատորները (tranquilo – հանգստություն) կամ 

անքսիոլիտիկները (anxios – տագնապ, lysis – լուծում) վերացնում 

կամ թուլացնում են նևրոզներին բնորոշ վախը, տագնապը, 

անհանգստությունը, ներքին լարվածությունը:  

 Տագնապը մարդու՝ առավել հաճախ զարգացող, յուրահատուկ 

հարմարողական նշանակություն ունեցող կարևորագույն հույզերից 

է, որը թույլ է տալիս խուսափել վտանգից, զերծ մնալ հակասոցիալ 

արարքներից և պատրաստվել ապագային: Սակայն, եթե տագնապը 

ծնող պատճառը զուրկ է որևէ հիմքից, կամ տագնապի հզորությունը 
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գերազանցում է այն ծնող պատճառը կամ պատճառ առհասարակ 

գոյություն չունի, ապա այստեղ մենք գործ ունենք ախտաբանական 

տագնապի հետ: Այն խոչընդոտում է անհատի նորմալ 

գործունեությանը, բերում հիվանդագին վիճակի:  

Բացահայտվել է, որ տագնապային վիճակ ապրող անհատների 

մոտ կեղևի առաջճակատային հատվածում թուլանում է գամա-

ամինակարագաթթվային (GABA-γ-aminobutyric acid) համակարգի 

արգելակող ազդեցությունը համապատասխան ընկալիչերի վրա և 

պակասում է բենզոդիազեպինային (BDZ) ընկալիչների խտությունը: 

Տագնապամարիչները վերացնում են հոգեկան ադապտացիոն 

մեխանիզմների միջև առաջացած դիսբալանսը, որի արդյունքում 

վերանում են անհանգստությունը, տագնապը, վախը, ագրեսիան: 

Բացի այդ տագնապամարիչները բարձրացնում են սթրեսի 

նկատմամբ կայունությունը և էքստրեմալ իրավիճակների 

նկատմամբ ադապտացիոն մեխանիզմների հնարավորությունները: 

 

Տրանկվիլիզատորների խմբում ընդգրկված են տարբեր 

քիմիական կառուցվածք և ազդեցության  մեխանիզմ ունեցող դեղեր՝ 

1. Բենզոդիազեպինային ընկալիչների ագոնիստներ 

(բենզոդիազեպիններ, BDZ)` Diazepam, Fenazepam) և այլն,  

2. Սերոտոնինային ընկալիչների ագոնիստներ (Buspirone)  

3. Բարբիտուրատներ  

4. Տարբեր մեխանիզմներավ  ազդող դեղեր (Zolpidem, 

Meprobamat և այլն)  

 

Բենզոդիազեպիններ (BDZ) 
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 Ֆարմակոդինամիկա  

Բենզոդիազեպինները՝ BDZ-ընկալիչների ընտրողական 

ագոնիստներն են:  BDZ-ընկալիչները համակցված են GABAA-

ընկալիչների հետ: 

GABAА ընկալիչները՝ հետերոօլիգոմերային գլիկոպրոտեիններ 

են (200-400կԴա), բաղկացած են երեք ենթամիովերներից (α, β, γ, 

ինչպես նաև δ, ε, ρ), որոնցից յուրաքանչյուրը կարող է գոյություն 

ունենալ երեք իզոձևերով: ԿՆՀ–ի տարբեր բաժիններում այս 

ընկալիչները կարող են ունենալ տարբեր կառուցվածքներ և նշված 

ենթամիավորների տարբեր զուգորդումներ:  

GABA-ն, միանալով իր ընկալիչների հետ, բերում է նյարդաբջիջ-

ների թաղանթներում տեղակայված քլորային մղանցքի բացմանը, Cl-

իոնի ներթափանցմանը և բջջային թաղանթի գերբևեռացմանը, ինչն 

արգելակում է գրգռափոխանցումը և ընկճում նյարդաբջջի 

ակտիվությունը: BDZ-ը, կապվելով GABAA-ընկալիչային կոմպլեքսի 

BDZ-յին կայքի հետ, ալլոստերիկ եղանակով նպաստում են  քլորային 

անցուղու բացմանը:  

BDZ-ը մեծացնում են GABA-ի խնամակցությունը իր ընկալիչի 

հանդեպ: GABA-ի առկայության դեպքում՝ BDZ-ը մեծացնում են 

քլորային անցուղիների բացման հաճախականությունը: Այսպիսով, 

BDZ-ը մեծացնում են GABA-ի ազդման ուժը:  

BDZ-երը դրսևորում են`  

 տագնապամարիչ 

 սեդատիվ   

 կմախքային մկաննները թուլացնող  
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 հակացնցումային 

 ամնեստիկ (amnesia – հիշողության կորուստ) 

ազդեցություններ: 

 

Տագնապամարիչ հատկությունը ապահովվում է առաջճակա-

տային կեղևի, լիմբիկ համակարգի և ենթատեսաթմբերի GABA 

սինապսների վրա դրսևորված ազդեցությամբ: ԿՆՀ-ի այս 

հատվածները պատասխանատու են հուզական վարքագծի 

կարգավորման համար:  

Սեդատիվ ազդեցությունը դրսևորվում է ուշադրության, 

հոգեկան և շարժողական ռեակցիաների արագության իջեցմամբ, 

քնկոտությամբ, թուլությամբ և ապահովվում է տեսաթմբերի և 

ցանցանման գոյացության GABA-ընկալիչների վրա BDZ-երի 

ազդեցությամբ:   

Թուլացնելով հուզական լարվածությունը՝ BDZ-երը նպաստում 

են քնի առաջացմանը (քնաբեր էֆեկտ)՝ նվազեցնելով “քուն մտնելու” 

ժամանակահատվածը, երկարացնելով քնի տևողությունը, 

խորացնելով այն:   

Քնաբեր դեղերի մեծամասնությունը կարճացնում է քնի արագ 

փուլի տևողությունը, իսկ BDZ-երի այս ազդեցությունը 

համեմատաբար ավելի թույլ է արտահայտված: BDZ-երը 

նվազեցնում են դանդաղ քնի մասնաբաժինը, սակայն աճի հորմոնի 

արտադրությունը չեն խախտում: BDZ-երի երկարատև կիրառումը 

որպես քնաբեր միջոցներ ցանկալի չէ, քանի որ դրանց նկատմամբ 

զարգանում է ընտելացում և կախյալություն: 
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Որոշ BDZ-ներ ունեն նաև ակտիվացնող ազդեցություն` առաջ են 

բերում տրամադրության և ուշադրության բարձրացում, հիշողութ-

յան լավացում, առույգացում: Այս տագնապամարիչները, որոնց 

անդորրաբեր ազդեցությունն ուղեկցվում է նաև ակտիվացնող 

բաղադրիչով, իսկ հանգստացնող, քնաբեր, հակացնցումային և 

մկանաապալարիչ ազդեցությունները թույլ են արտահատված 

կոչվում են ցերեկային տագնապամարիչներ: Սրանցից են Mezapam-ը, 

Tofizopam-ը:  

Կմախքային մկանները թուլացնող ազդեցությունը 

իրականանում է կենտրոնական մեխանիզմներով` BDZ-երը 

ակտիվացնում են GABA-բնույթի արգելակող ինտերնեյրոնները և 

ընկճում ցանցանման գոյացության ակտիվացնող ազդեցությունը 

ողնուղեղի վրա: Կմախքային մկանների լարվածության թուլացումը 

չի ուղեկցվում կոորդինացիայի խանգարումներով: 

Հակացնցումային ազդեցությունը իրականանում է հիպո-

կամպում, ուղեղիկում և ողնուղերում արգելակման պրոցեսների 

ուժեղացման շնորհիվ: Կլոնազեպամը (Clonazepam), ունենալով 

ընտրողական հակացնցումային ազդեցություն, կիրառվում է 

էպիլեպսիայի բուժման համար: 

BDZ-ը առաջացնում են ընթացիկ (anterograd) ամնեզիա, երբ 

հիվանդը, գտնվելով այս դեղերի ազդեցության տակ, հետագայում չի 

հիշում կատարված իրադարձությունները:  

 

Ըստ ազդեցության տևողության տարբերում են՝ 

 երկարատև ազդեցության  BDZ-ներ (t1/2= 24-48ժ) – Diazepam, 

Chlordiazepoxide, Flurazepam. 
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 միջին տևողության BDZ-ներ (t1/2 = 6-24ժ)՝  Oxazepam, 

Lorazepam, Alprazolam. 

 կարճատև ազդեցությամբ BDZ-ներ (t1/2<6ժ)՝ Midazolam, 

Triazolam. 

BDZ-երի ֆարմակոկինետիկան  

BDZ-երը ներքին ընդունման դեպքում լավ են ներծծվում և 

պլազմայում դրանց առավելագույն խտությունը հասունանում է 1 

ժամից: Լավ են կապվում պլազմայի սպիտակուցների հետ և 

ճարպալուծ հատկությունների շնորհիվ կարող են կուտակվել 

ճարպային հյուսվածքում: 

Բոլոր BDZ-երը ենթարկվում են մետաբոլիզմի և հեռացվում 

օրգանիզմից մեզի  միջոցով:  

Որոշ ներկայացուցիչներ վեր են ածվում ակտիվ մե-

տաբոլիտների, ինչպիսինն է N-դեսմեթիլդիազեպամը 

(նորդիազեպամ – Nordiazepam), որի T1/2 կազմում է 60 ժամ և ունի 

օրգանիզմում կուտակվելու հատկություն, ինչը պարբերական 

կիրառման դեպքում կհանգեցնի «խումարային համախտանիշի» 

զարգացման: Կարճատև ազդեցությամբ BDZ-երը ենթարկվում են 

ուղղակի կոնյուգացման գլյուկուրոնաթթվի հետ և արագ դուրս են 

բերվում օրգանիզմից: 

Քանի որ լյարդի ֆերմենտները մեծ դեր ունեն BDZ-երի 

կենսաձևափոխման գործընթացում,  ծերերի, երեխաների, կամ 

լյարդի լուրջ հիվանդություններով անհատների մոտ կարող է 

նկատվել այս դեղերի ազդեցության երկարաձգում: 

 

BDZ-երը կիրառվում են որպես` 
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 տագնապամարիչներ՝ խրոնիկական, ծանր տագնապաին 

վիճակների բուժման համար  

 քնաբեր  

 հակաէպիլեպսային (հակացնցումային)՝ Diazepam, Clonazepam 

 կմախքային մկանները թուլացնող միջոցներ՝ վերջիններիս 

ջղակծկումային վիճակների ժամանակ` ֆիզի կական տրավմա, 

նյադադեգեներատիվ հիվանդություններ 

 ընդհանուր ներերակային անզգայացման համար` հիմնական 

անզգայացնող նյութերի հետ կոմբինացված, որպես 

նախադեղատոգորման  միջոց 

  որպես հանգստացնող որոշ կարճատև,  անցանկալի և սուր 

ցավով ուղեկցվող  միջամտությունների  ժամանակ (էնդոսկոպիա և 

այլն.) 

 հոգեհուզական խանգարումներով ուղեկցվող որոշ 

հիվանդությունների ժամանակ՝ կրծքի հեղձուկ, սրտամկանի 

ինֆարկտ, գերճնշում, խոցային հիվանդություն, բրոնխային ասթմա 

և այլն: 

BDZ-երի  կողմնակի ազդեցությունները 

A տիպի հնարավոր կողմնակի դրսևորումներն են` 

քնկոտությունը, ուշադրության շեղումը, ապակողմնորոշումը, 

հիշողության կորուստը և կոորդինացիայի խանգարումները: BDZ-

ները ուժեղացնում են ԿՆՀ-ն ընկճող այլ դեղերի ազդեցությունը 

(ալկոհոլ, այլ հանգստացնող և քնաբեր դեղեր): BDZ-ից շատերն 

ունեն արատածին ազդեցություն և հակացուցված են հղիության 

ժամանակ:   
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Տոլերանտություն և կախյալություն: Գրեթե բոլոր BDZ-ից 

զարգանում է ընտելացում: BDZ-ները էյֆորիա չեն առաջացնում, 

սակայն  երկարատև  կիրառման պարագայում նպաստում են  

կախյալության զարգացմանը: Եթե անհատը հանկարծ դադարեցնում 

է դեղի կիրառումը, ապա զարգանում է արտահայտված տագնապա-

յին վիճակ, դող, գլխապտույտ, նյարդայնություն, ախորժակի 

կորուստ, երբեմն՝ ցնցումներ: Կարճատև ազդեցությամբ BDZ-ները 

հաճախ կարող են առաջացնել   անդրադարձի համախտանիշ:  

Գերդեղաչափման հետ կապված թունայնություն: BDZ-ները այլ  

հանգստացնող/ քնաբեր դեղերի համեմատ սակավ վտանգավոր են, 

սակայն այս դեղերը հաճախ են օգտագործվում ինքնասպանության 

նպատակով: Գերդեղաչափման դեպքում նկատվում է երկարատև 

քուն՝ առանց շնչառության և սրտանոթային ֆունկցիայի 

խանգարումների: Սակայն ԿՆՀ-ն արգելակող այլ դեղերի հետ 

զուգորդման ժամանակ, մասնավորապես ալկոհոլի, կարող է 

զարգանալ շնչառական կենտրոնի ծանր, կյանքին սպառնացող 

ընկճում: 

                         

Բարբիտուրատներ 

Ֆարմակոդինամիկա 

Ազդեցության մեխանիզմները 

1. Ուժեղանում են GABA-երգիկ գրգռափոխանցումը՝ ալլոս-

տերիկ և մասամբ ուղղակի ակտիվացման շնորհիվ: Բարբիտուրատ-

ները, կապվելով GABAA-ընկալիչային քլորմղանցքային կոմպլեքսի 

բարբիտուրատային կայքի հետ,  ալլոստերիկ եղանակով նպաստում 

են քլորային անցուղիների բացմանը, մասնավորապես, մեծացնում 
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քլորային մղանցքների բաց փուլի տևողությունը և մուտք գործող Cl- 

իոնների քանակությունը: Մեծ դեղաչափերով բարբիտուրատները, 

կապվելով ընկալիչային կոմպլեքսի  հետ, ինքնուրույն բացում են 

քլորային մղանցքները, այսինքն` դրսևորում են ներքին ակտիվութ-

յուն GABA-ընկալիչների հանդեպ: 

2. Բարբիտւրատները արգելակում են ԿՆՀ-ի ակտիվացնող 

գրգռափոխանցչի` գլուտամատի ազդեցությունը՝ պաշարելով 

գլուտամատային AMPA-ընկալիչները: Սրա արդյունքում թուլանում 

է թաղանթների ապաբևեռացումը և նեյրոնների դրդունակությունը:  

3. Ավելի մեծ դեղաչափերով նպաստում են Na+-մղանցքների 

պաշարմանը և գրգռափոխանցման արգելակմանը:  

 

 

Բարբիտւրատների ազդեցությունը 

ԿՆՀ-ի վրա բարբիտուրատները ցուցաբերում են դեղաչափ-

կախյալ ազդեցություն` սեդատիվ→քնաբեր→ անզգայացում→կոմա:  

Ունեն հակացնցումային ազդեցություն: 

Մկանաապալարիչ ազդեցությունը ավելի շատ է արտահայտված  

բարձր դեղաչափերի դեպքում, որոնք առաջացնում են 

անզգայացում` կապված ողնուղեղում և ցանցանման գոյա-

ցությունում GABA–միջնորդավորված արգելակման ուժեղացմամբ: 

Առաջացնում են շնչառական կենտրոնի ընկճում (մեծ 

դեղաչափեր): 
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ՍԱՀ: Զարկերակային ճնշման իջեցում և (-) ինոտրոպ 

ազդեցություն (անոթաշարժ կենտրոնի ընկճում և հանգույցապաշա-

րիչ ազդեցություն): Հնարավոր  է ռեֆլեկտոր հաճախասրտություն: 

Միզասեռական համակարգ: Օլիգուրիա, հակադիուրետիկ 

հորմոնի սինթեզի ուժեղացում: 

Լյարդ: Լյարդի միկրոսոմալ ֆերմենտների խթանում, որի 

արդյունքում միաժամանակ կիրառվող դեղերի, այդ թվում և 

բարբիտուրատների մետաբոլիզմը արագանում է: 

Այս դեղերն ունեն փոքր թերապևտիկ լայնություն: 

Բարբիտուրատները կիրառվում են որպես ընդհանուր անզգայացնող 

և հակացնցումային միջոցներ: Սրանց կիրառումը որպես տագնա-

պամարիչ և քնաբեր միջոցներ ներկայումս չի խրախուսվում, քանի 

որ խախտում են քնի արագ փուլի տևողությունը: 

Pentobarbitale  (Nembutal), ունի սեդատիվ/քնապեր ազդեցություն, 

որը  տևում է 6-12 ժամ, հիմնականում կիրառվում է որպես 

ընդհանուր անզգայացնող միջոց: Որոշ երկրներում կիրառվում է 

դեղորայքային կոմա ստանալու համար ուղեղի իշեմիայի ժամանակ, 

նաև՝ որպես էֆթանազիայի և մահապարիժների իրականացման 

միջոց:  

Pհenobarbitale՝ դրսևորում է ուժեղ հակացնցումային և նվա-

զագույն հանգստացնող ազդեցություն, հիմնականում կիրառվում է 

որպես հակացնցումային դեղ: 

Thiopental՝ լայնորեն կիրառվում է ներերակային եղանակով՝ 

որպես ընդհանուր անզգայացնող միջոց:       
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Կողմնակի ազդեցություններ: Բարբիտուրատները լյարդի 

նյութափոխանակային ֆերմենտների, մասնավորապես ցիտոքրոմ 

P450 համակարգի, հզոր խթանիչներ են, ուստի կարող են հրահրել 

տարբեր անցանկալի երևույթներ՝ դեղերի զուգորդված կիրառման 

ժամանակ:  

Կողմնակի ազդեցություններից է նաև ընտելացման և 

ֆիզիկական կախյալության զարգացումը:   

 

GABA–բնույթ այլ միացություններ 

Հայտնաբերվել են ընդերածին բենզոդիազեպինանման նյութեր` 

BDZ- ընկալիչների ագոնիստներ, ինչպես նաև ոչ բենզոդիա-

զեպինային մոլեկուլներ, որոնք  ունեն խնամակցություն և ներքին 

ակտիվություն BDZ-ընկալիչների նկատմամբ: Նմանատիպ էնդո-

զեպինները նույնպես մեծացնում են GABA–միջնորդավորված 

քլորային անցուղիների թափանցելիությունը:  

Ուղեղային հյուսվածքից անջատվել է նաև այլ ընդերածին 

նյութ` դիազեպամ-կապող պաշարիչ (DBI-diazepam–binding-inhi-

bitor), որը միանալով GABA- ընկալիչների BDZ-յին կայքի հետ, 

դրսևորում է BDZ-ն հակառակ ազդեցություն: Այս նյութը դրսևորում 

է  տագնապածին և ցնցումածին ազդեցություններ:  

Ենթադրվում է էնդոզեպինների և DBI-նման նյութերի 

մասնակցությունը զանազան տագնապային վիճակների զարգաց-

ման  ընթացքում:  

Հայտնաբերվել են նաև BDZ ընկալիչների ինվերս-ագոնիստներ 

β- կարբոլիններ: Այս նյութերը, օժտված լինելով BDZ-ընկալիչների 
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նկատմամբ խնամակցությամբ, առաջացնում են BDZ-երին բնորոշ 

ճիշտ հակառակ ազդեցություն: β-կարբոլինների էֆեկտներին են 

պատկանում տագնապը, անհանգստությունը, ցնցումները:  Այս 

երևույթը կարելի է բացատրել BDZ ընկալիչային կայքի 

յուրահատուկ կառուցվածքով: Ենթադրվում է, որ այն կարող է 

գոյություն ունենալ կոնֆորմացիոն երկու ձևերով` А և В:  А  

կոնֆորմացիոն ձևը բերում է GABA–միջնորդավորված քլորային 

հոսքի ուժեղացման, գերբևեռացման առաջացման և արգելակման, 

իսկ В կոնֆորմացիոն ձևը հակառակը ունակ չէ ակտիվացնել GABA–

ի ազդեցությունը: Նորմայում BDZ-ների և էնդոզեպինների 

բացակայության պայմաններում այս երկու կոնֆորմացիոն ձևերը 

հավասարակշռված են: BDZ միանում են А կոնֆորմացիոն ձևի հետ, 

շեղում են այս հավասարակշռությունը դեպի А կոնֆորմացիոն ձևը և 

հեշտացնում են GABA–ի ազդեցությունը: Իսկ ինվերս ագոնիստները 

միանում են  В կոնֆորմացիոն ձևի հետ և ցուցաբերում ճիշտ 

հակառակ ազդեցությունը: Մրցակցային ներհակորդ` ֆլումազենիլը 

միանում է  երկու կոնֆորմացիոն ձևերի հետ և չի խախտում 

կոնֆորմացիոն հավասարակշռությունը, սակայն պաշարում է 

ինչպես BDZ, այնպես էլ ինվերս ագոնիստների ազդեցությունը: 

BDZ-ների գերդեղաչափման դեպքում կիրառում են BDZ-ային 

ներհակորդ` ֆլումազենիլը (Flumazenil), որը դուրս է մղում BDZ և 

վերականգնում ընկալիչի բնականոն  ակտիվությունը:   

                                  Բուսպիրոն  

Բուսպիրոնը 5-HT1A-ընկալիչների մասնակի ագոնիստ է:  

Կիրառվում է տարբեր տագնապային դրսևորումների բուժման հա-
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մար, սակայն արդյունավետ չե խուճապային վիճակների բուժման 

դեպքում: Դասվում է ցերեկային տագնապամարիչների շարքին:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Բուսպիրոնը ակտիվացնում է նախասինապսային 5-HT1A-

ընկալիչները, որոնք արգելակում են սերոտոնինի և որոշ այլ 

նեյրոմեդիատորների ձերբազատումը, ինչը նպաստում է 

տագնապային վիճակի նվազեցմանը: Արգելակում է ադրենաբնութ 

երկնագույն բծի ակտիվությունը և թուլացնում «արթնացման 

ռեակցիան»:  Բուսպիրոնի տագնապամարիչ ազդեցությունը 

զարգանում է դանդաղ: 

Կողմնակի ազդեցությունները ավելի սակավ են և մեղմ BDZ-

ների համեմատությամբ և արտահայտվում են գլխապտույտով, 

սրտխառնոցով, գլխացավով, անհանգըստությամբ: Բուսպիրոնին 

բնորոշ չեն սեդատիվ ազդեցությունը և կոորդինացիայի 

խանգարումների առաջացումը:   

 

Այլ խմբերի դեղեր 

Hydroxyzine hydrochloride (Atarax) – I սերնդի 

հակահիստամինային դեղ է: Օժտված է ցայտուն հանգստացնող և 

չափավոր անդորրաբեր հատկությամբ, որն ապահովվում է ենթա-

կեղևային կառույցներում H1-հիստամինային ընկալիչների պաշա-

րումով: Հիդրոքսիզինը դրսևորում է նաև խոլինոլիտիկ, սպազմո-

լիտիկ, հակահիստամինային և հակափսխեցուցիչ ազդեցություններ: 

Նշանակում են տագնապի, հոգեշարժական դրդվածության, գրգռվա-

ծության բուժման համար, նախադեղատոգորման նպատակով, 

ինչպես նաև որպես հանգստացնող, քորը մարող միջոց:   
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β-ադրենապաշարիչներ: Այս խմբի որոշ դեղերը (օր. 

պրոպրանոլոլը)  կիրառվում են  անհանգստության և տագնապային 

վիճակների որոշ ձևերի բուժման համար, մասնավորապես, եթե 

նրանք ուղեկցվում են քրտնարտադրությամբ, մկանային դողով և 

արագասրտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՈԳԵԽԹԱՆԻՉՆԵՐ 

Հոգեխթանիչները բարձրացնում են մտավոր և ֆիզիկական 

աշխատունակությունը, արթնացնում են հետաքրքրությունը շրջակա 

միջավայրի նկատմամբ, նպաստում առույգության, սեփական 

ուժերի նկատմամբ վստահության առաջացմանը, հետաձգում են քնի 

պահանջը: 

Հոգեխթանիչների դասակարգումը` 

1. հոգեշարժական խթանիչներ, 

2. հոգեխթանիչ-ադապտոգեններ, 

3. հոգեմետաբոլիկ խթանիչներ (նոոտրոպներ):  
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Հոգեշարժական խթանիչներ 

Մեծացնում են աշխատանքի տեմպը, այլ ոչ թե ծավալը: 

Հոգեշարժական խթանիչների ազդեցության հիմքում ընկած է 

նեյրոֆիզիոլոգիական (էմոցիոնալ-մոտիվացյոն արձագանքում, 

ուղեղի առույգություն, շարժողական ակտիվություն) և հոգե-

ֆիզիոլոգիական (զգոնություն, հիշողություն, որոշումների կայա-

ցում) գործընթացների ակտիվացումը: 

Սրանց ազդեցությունը իրականանում է օրգանիզմի սեփական 

էներգետիկ պահեստների հաշվին, ինչը երկարատև կիրառման 

դեպքում հանգեցնում է օրգանիզմի հյուծմանը:  

Հոգեշարժական հոգեխթանիչների դասակարգումը` 

1. մեթիլքսանտիններ` Caffeine 

2. ֆենիլալկիլամիններ` Amphetamin  

3. սիդնոնիմինների ածանցյալներ` Sydnocarb 

 

Մեթիլքսանտիններ 

 

Կոֆեին (1,3,7-տրիմեթիլքսանտին), ալկալոիդ է, պարունակվում 

է թեյի թփի տերևներում,  կոլայի պտուղներում:  

Ֆարմակոդինամիկա: Կոֆեինի ազդեցությունը իրականանում է 

հետևյալ մեխանիզմներով` 

1. Ադենոզինային А1 ընկալիչների մրցակցային պաշարում:  

Կենտրոնական և ծայրամասային նյարդային համակարգում 

առկա են պուրիներգիկ նեյրոններ, որտեղ միջնորդանյութ են 

ադենոզինը և ATP–ը: Հայտնի  են պուրինային ընկալիչների մի քանի 
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տեսակներ:  Р1 տեսակի պուրինային ընկալիչները ստորա-

բաժանվում են հետևյալ ենթատեսակների` А1, А2, А3: 

               A1-ընկալիչների բնութագիրը 

Տրանսդուկցիոն 

մեխանիզմներ` 

 

ադենիլատցիկլազ↓  

ցԱՄՖ↓ 

Са2+ 

մղանցքների 

պաշարում, 

К+ 

մղանցքների 

բացում 

 

 

Տեղակայում А1 ընկալիչների խթանման 

էֆեկտները 

ԿՆՀ Արգելակում` 

 նեյրոնների ինքնաբուխ ակտիվության 

նվազում 

 շարժողական ակտիվության նվազում 

 սեդատիվ ազդեցություն 

 տագնապամարիչ ազդեցություն 

 հակացնցումային ազդեցություն  

 կենտրոնական ծագման մկանա- 

 ապլարում 

շնչառական կենտրոնի ընկճում 

ԿՆՀ-ում և ծայրամասում նախասի-

նապսային  թաղանթներից Ach,NA,DA 

ձերբազատման  ընկճում 

 

Սիրտ  Բացասական ինոտրոպ, քրոնոտրոպ, 

դրոմոտրոպ էֆեկտներ 

Երիկամներ  Բերող զարկերակիկի 

նեղացում→առաջնային մեզի ֆիլտրման 

դժվարացում, ռենինի և էրիթրոպոեիտինի 
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ձերբազատման թուլացում 

Ճարպային 

հյուսվածք 

 լիպոլիզի ընկճում 

 Հարթ 

մկաններ 

կծկում  

 Ստամոքսա-

հյութի 

սեկրեցիա 

ընկճում 

 

2. Կոֆեինը մեծ դեղաչափով ընկճում է ֆոսֆոդիէսթերազ 

ֆերմենտը և բարձրացնում cAMP և cGMP-ի ներբջջային 

խտությունը: 

 Կենտրոնական էֆեկտներ  

Կոֆեինը ուժեղացնում է նեյրոմեդիատորների` Ach-ի, NA-ի, 

DA-ի ձերբազատումը: Ուժեղացնելով դoֆամիներգիկ գրգռափոխան-

ցումը, կոֆեինը ցուցաբերում է հոգեխթանիչ ազդեցություն: Ach-ի 

ձերբազատման ուժեղացումը կեղևի սինապսներում ուղեկցվում է 

մտավոր աշխատունակության ակտիվացմամբ, իսկ երկարավուն 

ուղեղում` շնչառական կենտրոնի խթանմամբ: 

Ուժեղացնելով ադրեներգիկ գրգռափոխանցումը հիպոթալա-

մուսում և երկարավուն ուղեղում՝ կոֆեինը խթանում է անոթաշարժ 

կենտրոնը: Կոֆեինը ակտիվացնում նաև թափառող նյարդի 

կենտրոնը: 

Ծայրամասային էֆեկտներ 

1. Սիրտ-անոթային համակարգ` 
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Կոֆեինը ցուցաբերում է դրական ինոտրոպ ազդեցություն: 

Սրտի արտամղման ծավալը մեծանում է, ինչն ավելի 

արտահայտված է սրտային անբավարարությամբ հիվանդների մոտ: 

Այս էֆեկտը կարող է նվազել թափառող նյարդի տոնուսի 

բարձրացման պատճառով: 

Սրտի կծկման հաճախականությունը կոֆեինի ազդեցությամբ 

փոփոխվում է ոչ միանշանակ: Մի կողմից կոֆեինը ցուցաբերում է 

ուղղակի կարդիոխթանիչ ազդեցություն, իսկ մյուս կողմից` 

բարձրացնում է թափառող նյարդի տոնուսը: Արդյունքում, կոֆեինի 

վերջնական ազդեցությունը կախված է տվյալ անհատի նյարդային 

համակարգի որոշակի տիպի ակտիվության աստիճանից, ինչպես 

նաև կոֆեինի դեղաչափից` հնարավոր է հաճախասրտություն կամ 

հազվասրտություն: 

Ուղակի, ծայրամասային մեխանիզմով կոֆեինը լայնացնում է 

արյունատար անոթները, իսկ կենտրոնական մեխանիզմով 

(խթանում է անոթաշարժ կենտրոնը)՝ կծկում: Արդյունքում որոշ 

անոթներ (մաշքի, լորձաթաղանթների, ներքին օրգանների) կծկվում 

են, իսկ կմախքային, պսակային, երիկամային անոթները` 

լայնանում, ուստի կոֆեինը քիչ է փոփոխում նորմալ զարկերակային 

ճնշումը և բարձրացնում է այն ոչ արտահայտված զարկերակային 

թերճնշման դեպքում: 

2.Կոֆեինը թուլացնում է բոլոր հարթ մկանները`  բրոնխների, 

լեղուղիների, միզուղիների:  

3.Երիկամային խողովակներում կոֆեինը ընկճում է Na+ իոնների 

և ջրի հետներծծումը, ինչպես նաև մեծացնում է երիկամային 
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արյունահոսքը, ուժեղացնում է ֆիլտրումը՝ ցուցաբերելով  թույլ 

միազամուղ ազդեցություն: 

4.Կոֆեինը խթանում է պեպսինի և աղաթթվի արտադրությունը՝ 

նույնիսկ հարմարսողական ճանապարհով ներմուծման դեպքում: 

5.Կմախքային մկանների կծկման ուժը կոֆեինը մեծացնում է 

կենտրոնական և ծայրամասային   մեխանիզմներով: 

 6.Կոֆեինը ակտիվացնում է լիպոլիզը, գլիկոգենոլիզը, 

բարձրացնում է հիմնական փոխանակության արագությունը, արյան 

պլազմայում բարձրանում է ազատ ճարպաթթուների խտությունը:  

7.Պարարտ բջիջներից հիստամինի և այլ միջնորդանյութերի 

ձերբազատումը կոֆեինը ընկճում է: 

Ֆարմակոկինետիկա: Ներքին ընդունման դեպքում կոֆեինը լավ 

է ներծծվում` ստեղծելով առավելագույն խտությունը 30-60ր 

ընթացքում: Կենսաձևափոխվում է լյարդում` առաջացնելով ակտիվ 

մետաբոլիտներ` թեոբրոմին,  թեոֆիլին,  պարաքսանտին:  

Կողմնակի ազդեցությունները: Կոֆեինի չարաշահումը կարող է 

առաջացնել անհանգստություն, անքնություն, հաճախասրտություն, 

հոգեկան կախյալություն: 

Հոգեշարժական հոգեխթանիչների կիրառման ցուցումները 

1. Առողջ մարդկանց մոտ մտավոր աշխատունակության 

բարձրացում (ընդունվում են օրվա առաջին կեսին): 

2. Վաղաժամ ծնված նորածինների մոտ շնչառական կանգի 

(apnoe) բուժման համար: 

3. Միգրենի բուժման համար ցավազրկողների և  

էրգոմետրինի հետ համակցված: 
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Ֆենիլալկիլամինների ածանցյալներ  

Amphetamine. Տես անուղղակի սիմպաթոմիմետիկներ: 

 

Սիդնոնիմինների ածանցյալներ 

Sydnocarb-ը մեղմ ազդեցությամբ հոգեխթանիչ դեղ է: 

Ընդունումից 2-3 օր անց ի հայտ են գալիս ԿՆՀ–ն խթանող 

ազդեցությունները: Չի առաջացնում էյֆորիա և հետագա հյուծում: 

Դեղի ԿՆՀ–ն խթանող ազդեցությունը իրականացվում է 

նորադրենալինի ձերբազատման խթանումով, սերոտոնինի և 

դօֆամինի ձերբազատման վրա չի ազդում, անոռեքսիգեն 

ազդեցություն չունի: Սիդնոկարբը կարելի է կիրառել միանվագ կամ 

կարճ կուրսի ձևով (2-3 օր)` մտավոր գործունեության կարճատև 

խթանման և ֆիզիկական դիմացկունության բարձրացման 

նպատակով: Խորհուրդ է տրվում սիդնոկարբը ընդունել օրվա 

առաջին կեսին:  

Հոգեխթանիչներ - ադապտոգեններ 

 Հոգեխթանիչ ադապտոգենները բարձրացնում են օրգանիզմի ոչ 

սպեցիֆիկ դիմակայունությունը արտաքին միջավայրի 

անբարենպաստ գործոնների նկատմամբ: 

Հոգեխթանիչ ադապտոգենները մեծացնում են ֆիզիկական 

աշխատանքի ծավալը (ոչ արագությունը): Հետաձգում են 

հոգնածության առաջացումը, ծանր աշխատանքից հետո 

արագացնում են ուժերի վերականգնումը: 

Ի տարբերություն հոգեշարժական հոգեխթանիչների, 

ադապտոգենները չեն սպառում օրգանիզմի սեփական էներգետիկ 
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պահեստները, հակառակը` նպաստում են էներգագոյացման 

խթանմանը:  

Հոգեխթանիչներ - ադապտոգենների էֆեկտները և ազդեցության 

մեխանիզմները 

- Լավացնում են մտավոր գործունեությունը, բարձրացնում են 

կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հիշողությունը, ուշադրությունը, 

ուսանելիությունը: 

- Նպաստում են էներգագոյացմանը, ուժեղացնելով գլիկոլիզը և 

լիպիդների օքսիդացումը, լյարդում և կմախքային մկաններում` 

գլիկոգենեզը, մակրոէրգերի սինթեզը:  

-   Խթանում են ԴՆԹ-ի, ՌՆԹ-ի, սպիտակուցների, թաղանթային 

ֆոսֆոլիպիդների սինթեզը, բարելավում են ռեգեներացիոն 

գործընթացները: 

- Բարձրացնելով վահանագեղձի և մակերիկամների ֆունկցիան՝ 

կանխում են տագնապի և հյուծման պրոցեսների զարգացումը: 

Կիրառվում են բուսական (մարդարմատի, կիտրոնաթփի, 

արալիայի, էլեուտերոկոկի, ռադիոլայի) և կենդանական ծագման՝ 

պանտոկրին (մարալի և եղնիկի չոսկրացած եղջյուրներից ստացվող 

դեղապատրաստուկ) ադապտոգենները: 

Կիրառվում են ապաթիաների, դեպրեսիայի, քրոնիկ 

զարկերակային թերճնշման բուժման համար: Նշանակվում են նաև 

առողջ մարդկանց` ինտենսիվ մարզումների և լարված մտավոր 

գործունեության ընթացքում: 
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Ադապտոգենների կիրառումը պետք է սահմանափակել 

զարկերակային գերճնշման, անքնության, արյունահոսությունների, 

տենդի ժամանակ: 

 

Նոոտրոպ դեղեր 

Փսիխոմետաբոլիկ խթանիչները (նոոտրոպներ,  noos- 

մտածողություն, tropos–ուղղվածություն) բարելավում են ինտելեկտը, 

ուշադրությունը, կարճա- և երկարաժամկետ հիշողությունը, արա-

գացնում են ուսուցումը, ստեղծում են հնարավորություն ինֆոր-

մացիայի արագ վերարտադրման համար, խնդիրների լուծման 

ժամանակ կրճատում են սխալների քանակությունը: Ազդեցության 

մեխանիզմներն են` գլխուղեղի մետաբոլիկ գործընթացների  բարե-

լավումը, սպիտակուցների և թաղանթային ֆոսֆոլիպիդների սին-

թեզի բարձրացումը, ուղեղային արյան շրջանառության լավացումը, 

ինչպես նաև հակաօքսիդանտային ազդեցությունը: Շատ նոոտրոպ 

դեղեր հանդիսանում են GABA-ի ածանցյալներ` Piracetam, Aminalon: 

Հիմնականում կիրառվում են հիշողության վերականգնման 

նպատակով՝ ինսուլտների, ինտոքսիկացիաների, վնասվածքների 

ժամանակ:  

 

Հիմնական դեղերի ցանկ 

Coffeini-natrii benzoas - 0.1, 0.2գ դեղահատեր, 10%-1, 2մլ լուծույթ 

ամպուլաներով 

Sydnocarbum - 0.005գ դեղահատեր 

Piracetam- 0.4 դեղահատեր 

Թեմային առնչվող թեստերի նմուշներ 
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1. Կոֆեինը, պաշարելով ադենոզինային A1 ընկալիչները, 

բերում է` 

ա) հազվասրտության 

բ) հաճախասրտության 

գ) անոթների լայնացման 

դ) շնչառական կենտրոնի ընկճման 

ե) ռենինի ձերբազատման նվազեցման 

 

2. Կոֆեինը առաջացնում է բոլոր էֆեկտները, բացի` 

ա. պսակային անոթների լայնացում 

բ. երիկամների անոթների լայնացում 

գ. օրթոստատիկ կոլապս 

դ. կմախքային մկանների անոթների լայնացում 

 

3. Ամֆետամինի ազդեցության մեխանիզմներն են. 

1. GABA-A ընկալիչների ակտիվացում 

2. MAO-ի պաշարում 

3. կատեխոլամինների նեյրոնալ հետզավթման ընկճում 

4. նախասինապսային վերջավորություններից նորադրենալինի 

ձերբազատման ուժեղացում 

5. դoֆամինային ընկալիչների պաշարում 

ա) 1,3,5  բ) 2,3,4   գ) 3,4,5    դ) 1,4,5 
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ՀԱԿԱԷՊԻԼԵՊՍԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ 

Հակաէպիլեպսային դեղերը կիրառվում են էպիլեպսիայի 

ժամանակ էպիլեպտիկ ցնցումների կամ դրան համարժեք էկվիվա-

լենտների կանխման կամ վերացման նպատակով: Էպիլեպսիան 

գլխուղեղի խրոնիկ հիվանդություն է, որը բնութագրվում է կրկնվող 

համեմատաբար ստերեոտիպ ցնցումներով:  

Էպիլեպտոգեն օջախը բաղկացած է 103-105 ախտաբանորեն 

փոփոխված թաղանթներով նեյրոններից, որոնք ունեն բարձր 
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թափանցելիություն նատրիումական և կալցիումական իոնների 

հանդեպ:  

Գլխուղեղի էպիլեպտոգեն ակտիվության զարգացման համար 

կարևոր նշանակություն ունի արգելակիչ (GABA, գլիցին) և խթանիչ 

նյարդամիջնորդանյութերի (գլյուտամատ, ասպարտատ) միջև 

հավասարակշռության խախտումը: Ապացուցված է, որ 

էպիլեպտոգեն օջախի շուրջը բարձր է գլյուտամատի պարունակու-

թյունը  և ցածր է GABA-ի պարունակությունը: 

Հակաէպիլեպսային դեղերին ներկայացվող պահանջները 

1. բարձր ակտիվություն և ազդեցության երկար տևողություն,  

2. ներքին ընդունման հնարավորություն, 

3. արդյունավետություն էպիլեպսիայի տարբեր ձևերի համար, ինչը 

հատկապես կարևոր է էպիլեպսիայի խառը ձևերի բուժման 

ժամանակ,  

4. սեդատիվ, քնաբեր ազդեցությունների բացակայություն  

5. ընտելացման, դեղորայքային կախյալության և օրգանիզմում 

կուտակման բացակայություն,  

6. մեծ թերապևտիկ լայնություն 

 
  

Հակաէպիլեպսային դեղերի դասակարգումը 

 

I. GABA-երգիկ նյարդագրգռափոխանցումը խթանող դեղեր 

1. GABA-A ընկալիչների նկատմամբ GABA-ի խնամակցությունը 

բարձրացնող դեղեր -Phenobarbital, Բենզոդիազեպիններ (Diazepam, 

Lorazepam), Topiramat  
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2. GABA-ի առաջացմանը նպաստող և դրա ապաակտիվացումը 

ընկճող դեղեր – Sodium valproate 

3. GABA-ի ապաակտիվացումը ընկճող դեղեր - Vigabatrin  

4. GABA-ի նեյրոնալ և արտանեյրոնալ հետզավթումը ընկճող դեղեր - 

Tiagabin  

 

II. Գլյուտամատերգիկ նյարդագրգռափոխանցումը ընկճող դեղեր 

1. Նախասինապսային թաղանթից գլյուտամատի ձերբազատումը 

ընկճող դեղեր – Lamotrigin  

2. գլուտամատային (АМРА) ընկալիչների ներհակորդներ - Topiramat  

III. Նեյրոնալ թաղանթներում իոնային հոսքը ձևափոխող դեղեր  

1. Նատրիումական մղանցքների պաշարիչներ – Diphenin, 

Carbamazepine,  Sodium valproate 

2. Т –տիպի կալցիումական մղանցքների պաշարիչներ – Etosuximide: 

 

 

 

I. GABA-երգիկ նյարդագրգռափոխանցումը խթանող դեղեր 

1. GABA-A ընկալիչների նկատմամբ GABA-ի խնամակցությունը 

բարձրացնող դեղեր 

 

Topiramat  

Տոպիրամատը  ուժեղացնում է GABA-երգիկ արգելակումը, որը 

միջնորդավորված է GABA-A ընկալիչներով և դրսևորում է 

ներհակորդային ակտիվություն գլյուտամատային կաինատային 

ընկալիչների հանդեպ: Տոպիրամատը նաև պաշարում է նեյրոնների 
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նատրիումական և պոտենցիալ կախյալ /L-տիպի/ կալցիումական 

մղանցքները և արգելակում է էպիլեպտոգեն օջախում գործողության 

պոտենցիալի զարգացումը:  

Տոպիրամատը լայնորեն կիրառվում է էպիլեպսիայի մասնակի և 

տարածուն տեսակների դեպքում, այդ թվում նաև այլ 

հակացնցումային դեղերի նկատմամբ ռեզիստենտության դեպքում: 

Բուժման ընթացքում նվազում է նաև մոլուցքը, դեպրեսիան, 

դանդաղում է մտավոր թուլության զարգացումը:   

Կողմնակի ազդեցությունները հազվադեպ են զարգանում: 

Հիվանդների 1-5% մոտ երիկամների պրոքսիմալ ոլորուն 

խողովակներում կարող են առաջանալ միզային քարեր` 

կարբոանհիդրազ ֆերմենտի ընկճման և մեզի հիմնայնեցման 

հետևանքով: Կանխարգելիչ նպատակով հիվանդներին խորհուրդ է 

տրվում հեղուկների առատ կիրառում և զերծ մնալ կարբոանհիդրազ 

ֆերմենտն ընկճող միզամուղների օգտագործումից (Dianacarb): 

 

2. GABA-ի առաջացմանը նպաստող և դրա ապաակտիվացումը 

ընկճող դեղեր 

Sodium valproate 

Ազդեցության մեխանիզմը: Նատրիումի վալպրոատը պաշարում է 

նեյրոնների նատրիումական մղանցքերը: Արդյունքում` 

էպիլեպտոծին օջախում նվազում է նեյրոնների դրդվածությունը: 

Բացի այդ, ընկճում է GABA-ն ձևափոխող` GABA-տրանսամինազ 

ֆերմենտը, խթանում է գլյուտամինաթթվից  GABA-ի սինթեզն 

ակտիվացնող` գլուտամատդեկարբօքսիլազ ֆերմենտը, որի 
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արդյունքում ուղեղային հյուսվածքում բարձրանում է GABA-ի 

մակարդակը: Մեծ դեղաչափերի պայմաններում նատրիումի 

վալպրոատը առաջացնում է նեյրոնալ թաղանթների գերբևեռացում` 

պայմանավորված կալիումական մղանցքերի ակտիվացմամբ:  

Նատրիումի վալպրոատը կիրառվում է էպիլեպսիայի բոլոր 

տեսակների դեպքում:  

Կողմնակի ազդեցություններ` սրտխառնոց, փսխում, 

փորլուծություն, ատաքսիա, դող, դիպլոպիա, նիստագմ, անեմիա, 

թրոմբոցիտոպենիա, արյան մակարդելիության վատթարացում, 

քնկոտություն:  

З. GABA-ի ապաակտիվացումը ընկճող դեղեր  

Vigabatrin 

Վիգաբատրինը GABA-ի կառուցվածքային նմանակն է: 

Ազդեցության մեխանիզմը: Վիգաբատրինը անդարձելիորեն 

ընկճում է GABA-տրանսամինազը և դրանով իսկ բարձրացնում է 

GABA-ի պարունակությունը գլխուղեղում: Վիգաբատրինն օժտված է 

լայն հակացնցումային ազդեցությամբ, կիրառվում է մեծ ցնցումային 

նոպաների կանխարգելման համար: Արդյունավետ է նաև մասնակի 

ցնցումների ժամանակ: Վիգաբատրինը կիրառվում է էպիլեպսիայի 

ծանր ձևերի բուժման նպատակով, երբ մնացած հակացնցումային 

դեղերը անարդյունավետ են:  

Կողմնակի երևույթները պայմանավորված են գլխուղեղում 

GABA-ի կուտակմամբ` դեպրեսիա, գերհոգնածություն, թուլություն, 

ուշադրության կենտրոնացման խանգարումներ, տեսողական 

դաշտի նեղացում:  
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Հազվադեպ կարող է զարգանալ ցանցենու ատրոֆիա և տեսողական 

նյարդի նևրիտ:  

4. GABA-ի նեյրոնալ և արտանեյրոնալ հետզավթումը ընկճող դեղեր 

Tiagabin  

Թիագաբինը ցուցված է ֆոկալ էպիլեպսիայի դեպքում:  

II. Գլյուտամատերգիկ նյարդագրգռափոխանցումը ընկճող դեղեր 

1. Նախասինապսային թաղանթից գլյուտամատի ձերբազատումը 

ընկճող դեղեր 

 Lamotrigin  

Ազդեցության մեխանիզմը: Լամոտրիջինը պաշարում է 

նեյրոնների թաղանթների նատրիումական մղանցքները, ինչպես 

նաև նվազեցնում է նախասինապսային թաղանթից գլյուտամատի 

ձերբազատումը (ինչը պայմանավորված է նախասինասային 

թաղանթում նատրիումական մղանցքների պաշարմամբ):  

Լամոտրիջինը կիրառում են էպիլեպսիայի գրեթե բոլոր ձևերի 

ժամանակ: 

Կողմնակի ազդեցությունները: Լամոտրիջինը կարող է առաջացնել 

գլխացավ, գլխապտույտ, հոգնացություն, քնկոտություն, 

անհանգստություն և այլն:  

 

III. Նեյրոնալ թաղանթներում իոնային հոսքը ձևափոխող  դեղեր 

1. Նատրիումական մղանցքների պաշարիչներ   

Phenitoin (Diphenin)  

Ազդեցության մեխանիզմը: Phenitoin-ը պաշարում է 

նատրիումական մղանցքները, նվազեցնում է նատրիումի իոնների 

ներհոսքը դեպի նեյրոններ, ինչն արգելակում է ԴՊ-ի ձևավորումը և 
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բարձր հաճախականությամբ  լիցքերի տարածումը, ընկճում է 

նեյրոնների դրդունակությունը և խոչընդոտում է էպիլեպտոգեն օջա-

խից եկող ազդակներով պայմանավորված նեյրոնների ակտի-

վացմանը: Բարձր դեղաչափերի դեպքում Phenitoin-ը ընկճում է նաև 

սերոտոնինի և նորադրենալինի ձերբազատումը, ուժեղացնում է 

դօֆամինի հետզավթումը և ընկճում է մոնոամինոօքսիդազ 

ֆերմենտի ակտիվությունը: 

Օժտված չէ սեդատիվ և քնաբեր ազդեցությամբ:  

Կլինիկական կիրառումը  

Phenitoin-ը մասնակի և տարածուն տոնիկոկլոնիկ ցնցումների 

ժամանակ կիրառվող արդյունավետ դեղերից մեկը: 

Կողմնակի ազդեցություններ: Phenitoin-ը օժտված է նեյրոտոքսիկ 

և հեպատոտոքսիկ ազդեցություններով: Բնորոշ կողմնակի 

ազդեցություններն են` 

1. վեստիբուլյար խանգարումներ` ատաքսիա (անվստահ 

քայլվածք), գլխապտույտներ, դիզարտրիա, դիպլոպիա, նիստագմ, 

2. ծայրամասային նեյրոպաթիա, որը հիմնականում դրսևորվում է 

ստորին վերջույթների խորը ռեֆլեքսների ընկճմամբ,  

3. լնդերի հիպերպլազիա` կապված կոլագենի մետաբոլիզմի 

խանգարման հետ (հատկապես երիտասարդների մոտ),  

4. արատածին ազդեցություն:  

 

Carbamazepine 

Կարբամազեպինի (ֆինլեպսին) առավելությունը այն է, որ 

հակաէպիլեպտիկ ազդեցությունը զուգորդվում է բարենպաստ 

հոգեմետ ազդեցությամբ, որը դրսևորվում է հիվանդների 
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տրամադրության բարձրացմամբ: Դեղը հեշտացնում է նաև 

հիվանդների սոցիալական և մասնագիտական ռեաբիլիտացիան: 

Ազդեցության մեխանիզմը: Կարբամազեպինի հակացնցումային 

ազդեցությունը պայմանավորված է նատրիումական մղանցքների 

պաշարմամբ: Այն մեծացնում է նեյրոնների նատրիումական 

մղանցքների ինակտիվ վիճակի տևողությունը, ընկճում է 

գլյուտամինաթթվի ձերբազատումը: Կարբամազեպինը ընկճում է 

նորադրենալինի ձերբազատումը, սակայն չի ազդում GABA-ի 

հետզավթման և GABA-միջնորդավորված հետսինապսային պաշար-

ման վրա: Թերապևտիկ դեղաչափերի պայմաններում չի ցուցա-

բերում սեդատիվ ազդեցություն: 

Օժտված է որոշակի հակադեպրեսանտային ազդեցությամբ:  

Կլինիկական կիրառումը  

Կարբամազեպինը կիրառվում է էպիլեպսիայի մասնակի, մեծ 

ցնցումային նոպաների և խառը ձևերի դեպքում: Կիրառվում է նաև 

քրոնիկ նեյրոպաթիկ ցավերի և երկբևեր փսիղոզների դեպքում:  

Կողմնակի ազդեցությունները 

Ամենահաճախ դիտվող կողմնակի երևույթներից են դիպլոպիան և 

ատաքսիան: Առավել հազվադեպ կողմնակի ազդեցություններից են 

հիպոնատրիեմիան, լեյկոպենիան, թրոմբոցիտոպենիան, ագրանու-

լոցիտոզը (անհրաժեշտ է արյան պատկերի մշտական 

հսկողություն):  
 

2. Т –տիպի կալցիումական մղանցքների պաշարիչներ  

Etosuximide 
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Ազդեցության մեխանիզմը:  Հայտնաբերված է, որ թալամուսի 

նեյրոններում Т-տիպի մղանցքներով կալցիումական իոնների 

ներհոսքը առաջացնում է ռիթմիկ ազդակների փոխանցում դեպի 

գլխուղեղի կեղև: Էթոսուքսիմիդը թալամուսի էպիլեպտոգեն 

օջախներում պաշարում է Т-տիպի կալցիումական մղանցքները, իսկ 

բարձր դեղաչափերի դեպքում պաշարում է նաև Na+/K+-ATPազան և 

GABA-ամինոտրանսֆերազ ֆերմենտը: 

Կլինիկական կիրառումը  

Առաջին ընտրության դեղ է աբսանսների ժամանակ:  

Կողմնակի երևույթներ: Էթոսուքսիմիդով երկարատև բուժումը 

նվազեցնում է տոնիկո-կլոնիկ և միոկլոնիկ նոպաների զարգացման 

շեմքը, ինչը կարող է բերել աբսանսով ընթացող էպիլեպսիայի 

փոխակերպմանը նշված նոպաների:   

Հիմնական դեղերի ցանկ 

Carbamazepine - 0.2գ դեղահաբեր 

Natrii valproas - 0.15, 0.2 0.3գ դեղահաբեր 

Diphenine - 0.117գ դեղահաբեր 

Թեմային առնչվող թեստերի նմուշներ 

1. Diphenine -ի յուրահատուկ կողմնակի էֆեկտն է. 

ա) իդիոսինկրատիկ հեպատոտոքսիկությունը 

բ) սրտխառնոց, փսխումը 

գ) նևրալգիան 

դ) լնդերի հիպերպլազիան 

ե) պոլիուրիան 
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2. Հակաէպիլեպտիկ դեղերին ներկայացվող պահանջներն են բոլորը, 

բացի. 

ա) per os ընդունման ժամանակ բարձր կենսամատչելիությունը 

բ) թերապևտիկ մեծ լայնությունը   

գ) կախյալության, տոլերանտության առաջացման բացակայությունը 

դ)էպիլեպսիայի առանձին ձևերի բուժման համար 

սպեցիֆիկությունը 

ե) սեդատիվ, քնաբեր ազդեցությունների բացակայությունը 

 

3. Նշեք այն պրեպարատը, որի հակացնցումային ազդեցության 

մեխանիզմը պայմանավորված է նատրիումական մղանցքների 

պաշարմամբ. 

ա) Carbamazepine 

բ) Ethosuximide 

գ) Phenobarbital 

դ) Clonazepame 

ե) Diazepame 

 

ՀԱԿԱՊԱՐԿԻՆՍՈՆՅԱՆ ԴԵՂԵՐ 

Հակապարկինսոնյան դեղերը կիրառվում են Պարկինսոնի 

հիվանդության և պարկինսոնիզմի համախտանիշի (ներառյան դեղո-

րայքային պարկինսոնիզմը) բուժման նպատակով: Պարկինսոնի 

հիվանդությունը՝ խրոնիկական նեյրոդեգեներատիվ հիվանդություն 

է, որի հիմքում ընկած է գլխուղեղի դօֆամիներգիկ նեյրոնների 

վնասումը: Հիվանդության հիմնական կլինիկական նշաններն են  
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դանդաղաշարժությունը, կմախքային մկանների կարկամությունը 

(տոնուսի բարձրացում) և տրեմորը (դող): Հիվանդության 

կլինիկական ախտանիշներն ի հայտ են գալիս գլխուղեղի 

դօֆամիներգիկ նեյրոնների 70-80%-ով վնասման պարագայում: 

Պարկինսոնի հիվանդությունը առաջին անգամ նկարագրվել է Ջեյմս 

Պարկինսոնի կողմից` 1817թ: Պարկինսոնյան համախտանիշի 

պատճառ կարող են հանդիսանալ նյարդային համակարգի 

վարակաային ախտահարումները (օր.՝ վիրուսային էնցեֆալիտ), 

ուղեղ-անոթային հիվանդությունները և այլն:  

Դեղորայքային պարկինսոնիզմը պարկինսոնյան համախտա-

նիշի տարատեսակ է, որը զարգանում է որոշ դեղերի` օրինակ, 

դասական նեյրոլեպտիկների (ֆենոթիազիններ, բուտիրոֆենոններ) 

երկարատև ընդունման դեպքում: 

Պարկինսոնի հիվանդությունը արտաբրգային խանգարում է: 

Արտաբրգային համակարգը, մասնավորապես նեոստրիատումը, 

իրականացնում է շարժումների ճշգրտումն ու հստակեցումը:  

Թալամուսի ֆունկցիան կառավարող նեոստրիատումի 

խոլիներգիկ նեյրոնները արգելակվում են դօֆամիներգիկ 

նեյրոններով, որոնք տեղակայված են սև նյութում: Դօֆամիներգիկ 

նեյրոնների աքսոնները, ավարտվելով նեոստրիատումում, 

ձերբազատում են դօֆամին, որը խթանելով խոլիներգիկ նեյրոնների 

D2-ընկալիչները, արգելակում է դրանց: 
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Պարկինսոնի հիվանդության ժամանակ դօֆամիներգիկ 

նեյրոնների քանակությունը նվազում է, ինչը բերում է 

նեոստրիատումում խոլիներգիկ ազդեցության ուժեղացման և բնորոշ 

շարժողական խանգարումների դրսևորման:  

Բացի այդ, խոլիներգիկ նեյրոնների ակտիվությունը 

կառավարվում է նաև գլուտամատերգիկ նեյրոններով: 

Գլուտամատերգիկ նեյրոնների աքսոնները, ձերբազատելով 

գլուտամատ, խթանում են խոլիներգիկ նեյրոնների վրա 

տեղակայված NМDА-ընկալիչները և այդպիսով բարձրացնում  

դրանց ակտիվությունը, որի արդյունքում նեոստրիատումում 

մեծանում է ացետիլխոլինի ձերբազատումը: Պարկինսոնի 

հիվանդության ժամանակ արգելակիչ դօֆամիներգիկ ազդեցության 

նվազման պայմաններում, նեոստրիատումում սկսում է գերակշռել 
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խթանիչ` գլուտամատերգիկ ազդեցությունը, որը բերում է 

նեոստրիատումի խոլիներգիկ նեյրոնների ակտիվության էլ ավելի 

մեծացման և հիվանդության բնորոշ ախտանշանների զարգացման:  

Ուստի Պարկինսոնի հիվանդության բուժման համար 

նպատակահարմար է խթանել դօֆամիներգիկ նեյրոնների 

ակտիվությունը և ընկճել գլուտամատերգիկ և խոլիներգիկ 

նեյրոնները: 

Հակապարկինսոնյան դեղերի դասակարգումը 

1. Դօֆամիներգիկ գրգռափոխանցումը խթանող դեղեր  

 Դօֆամինի նախանյութ - Levodopa 

 Դօֆամինային ընկալիչների ագոնիստներ - Bromocriptin, Pramipexol 

 MAO-B-ն ընկճող դեղեր - Selegilin 

2. Գլուտամատերգիկ գրգռափոխանցումը ընկճող դեղեր – Amantadin 

(Midantan) 

3. Հակախոլիներգիկ դեղեր - Trihexyphenidyl (Cyclodol), Biperiden  

 

1. Դoֆամիներգիկ գրգռափոխանցումը խթանող դեղեր 

Դօֆամինի նախանյութ` Levodopa 

 Քանի որ դօֆամինը (DA) չի ներթափանցում արյուն-

ուղեղային պատնեշով, կիրառում են դօֆամինի անմիջական 

նախանյութը` Levodopa-ն,, որը, ներթափանցելով գլխուղեղ, 

դեկարբօքսիլացվում է մինչև դօֆամին: 
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Ֆարմակոկինետիկա 

Levodopa-ն լավ է ներծծվում բարակ աղիներից: Սակայն 

ընդունված դեղաչափի միայն 1-3%-ն է հասնում գլխուղեղ, քանի որ 

ծայրամասային հյուսվածքներում DOPA-դեկարբօքսիլազ ֆերմենտի 

ազդեցությամբ արագորեն ենթարկվում է դեկարբօքսիլացման, որի 

արդյունքում գոյանում է DA-ն, որը չի ներթափանցում արյուն-

ուղեղային պատնեշով:  Ուստի բավարար ազդեցություն ստանալու 

նպատակով Levodopa-ն  զուգորդվում է DOPA-դեկարբօքսիլազը 

ընկճող դեղի` Carbidopa-ի հետ:   

 

Կողմնակի ազդեցություններ 

 Անոռեքսիա, սրտխառնոց և փսխում: Փսխումը պայմանավորված է 

DA-ով, որը  խթանում է ուղեղաբնի փսխման կենտրոնը: Վերոհիշյալ 

կողմնակի ազդեցության նկատմամբ զարգանում է ընտելացում:  
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 Սրտի ռիթմի խանգարումներ, որը պայմանավորված է 

ծայրամասում կատեխոլամինների գոյացման ակտիվացմամբ:  

 Դիսկինեզիաներ:  

 Վարքագծային փոփոխություններ` դեպրեսիա, տագնապ, հոգեկան 

դրդվածություն,  գիշերային սարսափներ և այլն:   

  Պատասխանի տատանումներ (on-off effect), որը զարգանում է 

երկարատև բուժման  դեպքում: Հիվանդության խորացման 

ընթացքում գլխուղեղի նեյրոնները կորցնում են  իրենց DA-ը 

պահեստավորելու ունակությունը և դեղի բարենպաստ 

ազդեցությունը հիմնականում կախված է DA-ի  արտանեյրոնային 

գոյացումից, որն ապահովվում է  Levodopa-ի  երկարատև 

մատակարարմամբ, ուստի շարժումների  կառավարումը լիովին 

կախված է արյան մեջ DA-ի խտությունից: Հետևապես  դեղաչափի 

տատանման պայմաններում կտրուկ կերպով փոխվում է նաև 

շարժողական ակտիվությունը` ակինեզիայից դեպի խթանված 

շարժողական ակտիվություն.: 

 Միդրիազ, ներակնային ճնշման բարձրացում:  

Levodopa-ի  վերոհիշյալ կողմնակի ազդեցությունների նվազեցման, 

ինչպես նաև արդյունավետության բարձրացման նպատակով կարելի 

է զուգորդել նաև COMT-ի պաշարիչ` Entacapon-ի հետ:  

 

Դօֆամինային ընկալիչների ագոնիստներ 

Bromocriptin  

Bromocriptin-ը կենտրոնական և ծայրամասային դօֆամի-

նային` D2-ընկալիչների ագոնիստ է: Բացի արտահայտված հակա-

պարկինսոնային ազդեցությունից, արգելակում է նաև պրոլակտինի 
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և աճի հորմոնի արտադրությունը: Bromocriptin-ը առաջին ընտրու-

թյան դեղ է Պարկինսոնի հիվանդության բուժման համար, քանի որ ի 

տարբերություն Levodopa-ի  ավելի հազվադեպ է առաջացնում 

դիսկինեզիաներ և պատասխանի տատանումներ : 

Կողմնակի ազդեցություններ  

 Աղեստամոքսային համակարգ` անոռեքսիա, սրտխառնոց, 

փսխում, առկա խոցային հիվանդության սրացում, սննդի հետ 

կիրառման դեպքում վերոհիշյալ ազդեցությունները նվազում 

են:     

 Սրտանոթային համակարգ` հատկապես բուժման առաջին օրերին 

հնարավոր է օրթոստատիկ հիպոտենզիայի զարգացում, 

ռիթմաշեղումներ, վերջին դեպքում դեղի կիրառումը պետք է 

դադարեցվի: 

 Դիսկինեզիաներ` Levodopa-ի  հետ համեմատած առավել հազվադեպ 

են առաջանում: 

 Հոգեկան խանգարումներ` հալյուցինացիաներ, զառանցանք և այլն:  

 Էրիթրոմելալգիա՝ է ոտքերի և ձեռքերի կարմրություն, ցավ և 

այտուցվածություն, երբեմն հոդացավեր: Այս երևույթները վերանում 

են դեղի ընդունման դադարեցումից մի քանի օր հետո:  

 

MAO-B  ֆերմենտի ընկճողներ 

Selegilin  

Selegilin-ը, պաշարելով MAO-B ֆերմենտը, արգելակում է 

դoֆամինի քայքայումը: Այն հաճախ զուգորդվում է Levodopa-ի հետ, 

քանի որ այս պարագայում կարելի է նվազեցնել վերջինիս 
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դեղաչափը: Սակայն հարկ է նշել, որ Selegilin-ը կարող է նաև 

խորացնել Levodopa-ի  կողմնակի երևույթները:  

2. Դեղեր, որոնք ընկճում են գլյուտամատերգիկ ազդեցությունը 

Amantadin 

Amantadin-ը պաշարում է գլուտամատային NMDA-

ընկալիչները և նվազեցնում է գլուտամատային նեյրոնների խթանիչ 

ազդեցությունը նեոստրիատումի վրա, որը գերակշռում է դօֆամինի 

անբավարարության ժամանակ: Amantadin-ը դօֆամիներգիկ 

սինապսներում խթանում է DA-ի ձերբազատումը և ընկճում է  դրա 

նեյրոնալ հետզավթումը: Այն օժտված է չնչին հակախոլիներգիկ 

ակտիվությամբ, դօֆամիներգիկ նեյրոնների նկատմամբ 

ցուցաբերում է նեյրոպրոտեկտիվ ազդեցություն, որը բացատրվում է 

NMDA-ընկալիչների պաշարմամբ:  Amantadin-ը ցուցաբերում է 

չափավոր հակապարկինսոնյան ազդեցություն,  նվազեցնում է 

կարկամությունը, տրեմորը և հիպոկինեզիան:  Կիրառվում է 

հատկապես այն դեպքերում, երբ Levodopa-ն հակացուցված է: 

Հաճախ Amantadin-ը  զուգորդում են Levodopa-ի հետ: Դեղի 

նկատմամբ զարգանում է ընտելացում: 

Կողմնակի ազդեցությունները: Amantadin-ը սովորաբար լավ է 

տարվում: Կողմնակի երևույթներից են գերդրդվածությունը, 

գրգռվածությունը, անքնությունը, գլխապտույտը, հալյուցինա-

ցիաները, օրթոստատիկ հիպոտենզիան, ցնցումները: 
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4. Հակախոլիներգիկ դեղեր 

Trihexyphenidyl (Cyclodol), Biperiden  

 ԿՆՀ-ում պաշարում են խոլինընկալիները` չազդելով 

ացետիլխոլինի սինթեզի և ձերբազատման վրա: Համեմատաբար 

լայն կիրառում ունի Trihexyphenidyl-ը, որը բարելավում է 

պարկինսոնյան դողը և կարկամությունը, սակայն գրեթե չի ազդում 

դանդաղաշարժության  վրա: Կիրառվում է Պարկինսոնի հիվանդու-

թյան, պարկինսոնիզմի և այլ արտաբրգային խանգարումների 

ժամանակ: 

Բոլոր վերը նշված հակապարկինսոնյան դեղերը էթիոտրոպ 

բուժման միջոցներ չեն, քանի որ վերացնում է Պարկինսոնյան 

հիվանդության միայն ախտանշանները: 

Հիմնական դեղերի ցանկ 

Levodopa- 0.25, 0.5գ դեղահատեր և պարկուճներ 

Trihexyphenidyl--0.001, 0.002, 0.005գ դեղահատեր 

Bromocriptin-0.001գ դեղահատեր 

Թեմային առնչվող թեստերի նմուշներ 

1.Պարկինսոնի հիվանդության ժամանակ Levodopa-ն նշանակում են 

Carbidopa-ի հետ, քանի որ Carbidopa-ն. 

ա) ակտիվացնում է Levodopa-ի մետաբոլիզմը 

բ) ուժեղացնում է Levodopa-ի աբսորբցիան բարակ աղուց 

գ) արգելակում է դրա օրգանիզմից դուրսբերումը 

դ) ընկճում է DOPA-դեկարբօքսիլազըն և բարձրացնում Levodopa-ի  

խտությունը գլխուղեղում 



175 

 

ե) ընկճում է COMT-ը և բարձրացնում Levodopa-ի խտությունը 

գլխուղեղում 

2.Պարկինսոնի հիվանդության բուժման հիմնական սկզբունքներն 

են. 

1. գլուտամատային AMPA-ընկալիչների ակտիվացումը 

2. գլուտամատային NMDA-ընկալիչների պաշարումը 

3. կենտրոնական մուսկարինային ընկալիչների պաշարումը 

4. դօֆամիներգիկ նյարդագրգռափոխանցման ակտիվացումը 

5. ծայրամասային DOPA-դեկարբօքսիլազի պաշարումը 

ա) 1,3,5  բ) 2,3,4   գ) 3,4,5    դ) 1,4,5 

3. Levodopa-ի կողմնակի էֆեկտներն են բոլորը, բացի. 

ա) պատասխանի տատանում 

բ) սրտխառնոց, փսխում 

գ) հալյուցինացիա, զառանցանք 

դ) հոգեկան և ֆիզիկական կախյալություն 

ե) դիսկինեզիա 

4. Bromocriptin-ը կիրառվում է Պարկինսոնի հիվանդության 

ժամանակ, քանի որ. 

ա) ակտիվացնում է դօֆամինային ընկալիչները 

բ) պաշարում է դօֆամինային ընկալիչները 

գ) ակտիվացնում է գլուտամատային ընկալիչները 

դ) հանդիսանում է GABA-միմետիկ դեղամիջոց 

ե) պաշարում է կենտրոնական М-խոլինընկալիչները 

 

 


