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ԴԵՂԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ ՈՐՊԵՍ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Դեղերի տեխնոլոգիան գիտություն է դեղամիջոցներից դեղապատրաստուկների 

վերամշակման տեսական հիմունքների և արտադրական գործընթացների մասին` նրանց 

որոշակի դեղաձև տալու ճանապարհով: Տեխնոլոգիա բառն առաջացել է հունարեն techne` 

արհեստ, հմտություն և logos` գիտություն, ուսուցում բառերից:  

Դեղերի տեխնոլոգիայի հիմնական խնդիրներն են հանդիսանում` 

 դեղաձևերի պատրաստման համար տեսական և էական եղանակների մշակումը; 

 դեղաձևերի պատրաստման հին եղանակների կատարելագործումը և նոր եղանակների 

ստեղծումը կից գիտությունների ժամանակակից ձեռքբերումների օգտագործմամբ; 

 այնպիսի դեղաձևերի ստեղծումը, որոնցում առավելագույնս արտահայտված լինի 

բուժիչ ազդեցությունը, նվազագույն կողմնակի ազդեցությունը և որոնք հարմար լինեն 

օգտագործման համար 

 

Դեղերի տեխնոլոգիայի հիմնական տերմինները 
 

Դեղաձևերի տեխնոլոգիայում օգտագործվող հիմնական տերմիններն են` 

 դեղամիջոց 

 դեղանյութ 

 դեղաձև 

 դեղապատրաստուկ 

ԴԵՂԱՄԻՋՈՑ - նախակլինիկական փորձարկմամբ հաստատված դեղաբանական 

ակտիվությամբ և անվտանգությամբ օժտված նյութեր են կամ նյութերի խառնուրդներ, 

որոնք օգտագործվում են մարդկանց կամ կենդանիների հիվանդությունների 

ախտորոշման, կանխարգելման և բուժման նպատակով: Դեղամիջոցները բուժիչ 

նպատակներով չեն օգտագործվում, այլ հանդիսանում են միայն ելանյութ 

դեղապատրաստուկների պատրաստման համար: 

ԴԵՂԱՆՅՈՒԹ  (նախանյութ, ազդող նյութ) - իրենցից ներկայացնում են հաստատված 

դեղաբանական ակտիվությամբ յուրահատուկ քիմիական միացություններ կամ 

կենսաբանական ակտիվ նյութեր: Դեղանյութերի շնորհիվ դեղամիջոցը և դեղաձևը օգտա-

գործվում են բուժիչ նպատակներով: Սակայն մինևնույն պարունակությունը կարող  

ունենալ տարբեր ձևեր, իսկ միևնույն ձևը կարող է լինել տարբեր պարունակությամբ: Օրի-

նակ` անալգինը կարող է լինել այսպիսի դեղաձևերով՝ փոշի, դեղահատ, լուծույթ և այլն: 

Մեկ դեղաձևը կարող է իր մեջ ներառել տարբեր դեղանյութեր, օրինակ` անալգինի, 

ստրեպտոցիդի, ամիդոպիրինի, ֆտալազոլի դեղահատերը: Դեղաձև ստանալու 

նպատակով դեղանյութին տալիս են դեղամիջոցի տեսք: 

ԴԵՂԱՁԵՎ  - օգտագործման համար դեղամիջոցին տրված հարմար վիճակն է (փոշի, 

քսուք, լուծույթ, դեղահատ), որի արդյունքում հասունանում է անհրաժեշտ բուժիչ 

ազդեցություն: Դեղամիջոցների պատրաստումը սովորաբար ուղեկցվում է նրանց 

որոշակի երկրաչափական ձև տալով, օրինակ` դեղահատերը ունենում են դիսկերի տեսք, 

հաբերը` գնդիկների, սուպոզիտորիաները` կոնի և այլն: Ընդ որում երկրաչափական ձևն 

ընտրվում է այնպես, որպեսզի ապահովվի առավելագույն ազդեցություն և օգտագործման 

հարմարավետություն:  

ԴԵՂԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿ (դեղ) - դեղաբանական ակտիվությամբ օժտված, համապա-

տասխան դեղաչափով և դեղաձևով պատրաստի արտադրանք է՝ տրված օգտագործման 

համար հարմար որոշակի դեղաձևի տեսքով, որը թույլատրված է կիրառել մարդկանց և 

կենդանիների հիվանդությունների բուժման, ախտորոշման, կանխարգելման և/կամ 

օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաների փոփոխման, վերականգնման, կարգավորման 

նպատակով: Դեղապատրաստուկը հակված է ընդունման ժամանակ ապահովել նվազա-
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գույն դեղաչափման և կողմնակի ազդեցության ժամանակ առավելագույն թերապևտիկ 

ազդեցություն: 

ԴԵՂԱՉԱՓ - դեղի մեջ ակտիվ բաղադրատարրի հաստատված քանակն է՝ 

արտահայտված յուրաքանչյուր դեղաձևի համար սահմանված չափի միավորներով: 

Բացի այս հիմնական տերմիններից դեղերի տեխնոլոգիայում կան նաև մի շարք 

հասկացություններ ՝ 

 ուժեղ ազդող նյութեր - ՊՖ-ով հաստատված «Բ» ցուցակի մեջ մտնող դեղամիջոցներն 

են 

 թունավոր դեղամիջոցներ - ՊՖ-ով հաստատված «Ա» ցուցակի մեջ մտնող 

դեղամիջոցներն են 

 թմրաբեր դեղամիջոցներ 

 Պետական ֆարմակոպեա (դեղագիրք) - ֆարմակոպեական հոդվածների, 

դեղապատրաստուկների որակի վերլուծության, հսկման մեթոդների և այլ չափորոշիչ 

պահանջների ժողովածու է: 

 ֆարմակոպեական կամ դեղագրքային հոդված – չափորոշիչ-տեխնիկական 

փաստաթուղթ է, որը հաստատում է դեղամիջոցների կամ դեղահումքի որակի հանդեպ 

պահանջներ և կրում է պետական ստանդարտի բնույթ 

 ժամանակավոր ֆարմակոպեական հոդված – որոշակի ժամկետով հաստատված 

ֆարմակոպեական հոդվածն է 

 կայունություն - դեղապատրաստուկների հատկությունն է պահպանել իր 

ֆիզիկաքիմիական և մանրէաբանական հատկությունները նրա բաց թողումից հետո 

որոշակի ժամանակի ընթացքում: 

 պիտանելիության ժամկետ - այն ժամանակահատվածն է, որի ընթացքում դեղա-

գրքային պահանջներին համապատասխան պայմաններում պահպանելու դեպքում 

դեղապատրաստուկի որակի չափորոշիչները մնում են անփոփոխ կամ փոփոխվում են 

հաստատված սահմաններում: 

 դեղի անվտանգություն - առողջությանը  վնասելու հնարավոր անթուլատրելի  ռիսկի  

բացակայությունն է:   

 դեղի արդյունավետություն - դեղի դրական  ազդեցության  դրսևորման աստիճանի  

բնութագիրն է: 

 դեղի որակ - դեղապատրաստուկի համապատասխանությունն է դեղագրքային և/կամ 

այլ չափորոշիչ փաստաթղթերի պահանջներին: 

 դեղատուն - առողջապահական  կազմակերպության ստորաբաժանում է, որտեղ 

օրենքի պահանջներին  համապատասխան  իրականացվում է  

դեղապատրաստուկների և բժշկական նշանակության  արտադրանքի ձեռքբերում, 

մանրածախ իրացում (հանրային դեղատուն), բաշխում (հիվանդանոցային դեղատուն), 

տեղեկատվական և խորհրդատվական գործունեություն, ինչպես նաև դեղապատրաս-

տուկների պատրաստում:   

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՖԱՐՄԱԿՈՊԵԱ 
 

Պետական ֆարմակոպեան (դեղագիրք) հանդիսանում է ֆարմակոպեական 

հոդվածների, դեղապատրաստուկների որակի վերլուծության, հսկման մեթոդների և այլ 

չափորոշիչ պահանջների ժողովածու է: Պետական ֆարմակոպեան կրում է օրենսդրական 

բնույթ: ՊՖ-ի կողմից դեղամիջոցներին ներկայացվող պահանջները պարտադիր են բոլոր 

այն հիմնարկությունների և ձեռնարկությունների համար, որոնք զբաղվում են 

դեղապատրաստուկների պատրաստման, պահպանման, հսկման և կիրառման հարցերով: 

ՊՖ-ն հիմնված է բժշկության, դեղագործության, քիմիայի և այլ առնչվող գիտությունների 

ժամանակակից նվաճումների վրա:  
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Ֆարմակոպեա բառը ծագել է հունարեն «pharmacon»` դեղ և «poea»` կատարում եմ 

բառերից, այսինքն կարող է թարգմանվել որպես «դեղերի պատրաստման ձեռնարկ»:  

 Այս տերմինն առաջին անգամ օգտագործվել է Լիոնում 1546թ-ին: 

 Առաջին Ֆարմակոպեան հրատարակվել է 1498թ. Ֆլորենցիայում, որը կոչվել է  

“Ricettario Fiorentino”: 

 Առաջին գիրքը, որը մոտ է ֆարմակոպեային և հրատարակվել է պետության 

հսկողության տակ, հրատարակվել է Նյունբերգում 1542թ: 

Սեփական ֆարմակոպեա չունեցող մի շարք երկրներ օգտվում են Համաշխարային, 

Եվրոպական, ամերիկական կամ այլ երկրների ֆարմակոպեաներից: Օրինակ՝ 

Բելառուսիան օգտվում է ՌԴ ֆարմակոպեայից, ՀՀ որոշում է ընդունել օգտվել ԱՄՆ, 

Եվրոպական և ՌԴ ֆարմակոպեաներից: 

Պետական ֆարմակոպեան կազմված է հետևյալ մասերից` 

1. ընդհանուր մաս – իր մեջ ընդգրկում է ներածությունը և ընդհանուր կանոնները 

2. հատուկ մաս - պարունակում է առանձին դեղամիջոցների նկարագրությունը 

3. հավելված 

ՊՖ-ի հատուկ մասում ներառվում են ոչ բոլոր հայտնի դեղամիջոցները, այլ միայն 

նրանցից կարևորները և առավել արժեքավորները:  

Հավելվածում ներառված են` 

 թունավոր («Ա» ցուցակ) և ուժեղ ազդող («Բ» ցուցակ) դեղամիջոցների ցուցակը 

 երեխաների և մեծահասակների համար միանվագ և օրական բարձրագույն դեաչափերի 

աղյուսակները 

 հակաթույների աղուսյակները և թունավորումների ժամանակ օգնությունը 

 սուր թունավորումների ժամանակ առաջին օգնությունը 

 դեղապատրաստուկների իսկության եղանակները և ընդհանուր ֆիզիկաքիմիական 

հատկությունները 

 որոշ դեղամիջոցների ակտիվության որոշման կենսաբանական մեթոդները 

(ալկոհոլոմետրիկ աղուսյակ, 1 մլ հեղուկ դեղապատրաստուկում կաթիլների թվի 

աղուսյակ և այլն) 

 անալիզների իրականացման համար անհրաժեշտ ռեակտիվների և ինդիկատորների 

ցանկը 

 առանձին դեղանյութերի հատկությունների մասին հոդվածներ 

Մանուալներ - Այն դեղերի գրանցումները, որոնց ֆարմակոպեայի մեջ ընդգրկման 

համար բավարար հիմքեր չկան, սովորաբար ներկայացվում են մանուալներում, որտեղ 

երբեմն բերվում են կրճատ ցուցումներ՝ այդ դեղատոմսերով դեղերի պատրաստման և 

բժշկական կիրառման վերաբերյալ: 1949 թվականին ԽՍՀՄ-ի Առողջապահության 

նախարարության հատուկ հանձնաժողովը հրատարակեց առաջին սովետական 

դեղագործական մանուալը, որը բաղկացած էր երկու մասից: Առաջին մասում ընդգրկված 

էին դեղատոմսեր, ինչպես նաև նրանց պատրաստման և կիրառման մասին 

տեղեկություններ, երկրորդ մասում՝ դժվարություն ներկայացնող, ոչ ռացիոնալ և 

անհամատեղելի դեղատոմսեր: Մանուալային հավաքածուները հրատարակվում են նաև 

արտասահմանում (անգլիական դեղագործական տեղեկամատյան, ԱՄՆ-ի ազգային 

տեղեկամատյան և ուրիշներ):  
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Դեղերի բաղադրության չափակարգում 
 

Բոլոր դեղապատրաստուկները պատրաստվում են համապատասխան չափորոշիչ-

տեխնիկական փաստաթղթերի ուղեկցությամբ, որոնցից մեկն էլ հանդիսանում է 

դեղատոմսը:  

Դեղատոմսը (լատ. recipere –վերցնել, receptum-վերցված) բժշկի գրավոր դիմումն է 

դեղագետին՝ դեղի պատրաստման և/կամ պատրաստի դեղի հիվանդին բաց թողնման 

մասին՝ դեղի օգտագործման եղանակի ցուցումներով: Դեղատոմսը պետք է դուրս գրվի 

հատուկ բլանկի վրա, հստակ` գրիչով լրացնելով բլանկի բոլոր կետերը: Դեղատոմսը դուրս 

է գրվում լատիներեն, հստակ, ուղղումներն անթույլատրելի են:  

ՀՀ-ում դեղատոմս դուրս գրելու իրավունք ունեն միայն բարձրագույն բժշկական 

կրթություն ունեցող անձիք՝ բժիշկները, մանկաբուժները, ատամնաբուժները, որոշ 

դեպքերում նաև միջին բուժանձնակազմը, ովքեր կրում են իրավաբանական պատասխա-

նատվություն: Միջին բժշկական անձնակազմը իրավունք չունի դուրս գրել թունավոր, 

թմրաբեր և ուժեղ ազդող նյութեր պարունակող դեղապատրաստուկներ: Բացառություն են 

կազմում բուժակները, ովքեր կարող են դուրս գրել նշված պատրաստուկները ըստ հատուկ 

քանակության ցուցակի` չգերազանցելով ընդունման համար բարձր դեղաչափերը:  

Դեղատոմսը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից` 

 

 
Inscriptio 

Բժշկական փաստաթուղթ ձև 2 Հաստատված է ՀՀ Առողջապահության 

նախարարության թիվ 143 հրամանով    «18» մարտի 1998թ. 

Datum ԴԵՂԱՏՈՄՍ 

“_____ “______________2008թ 

 

Սերիա   ____ N           

 Լրիվ  գումարով 

1 

Անվճար 

2 

Վճար: 50% 

3 

Nomen aegroti Հիվանդի   Ա.Ա.Հ.………………………………………………………………… 

 Տարիքը ՀՊՀ Մանկական Այլ 

 Հասցեն………………………………………………….. 

բժշկական քարտի համարը…………………………… 

Nomen medici Բժշկի Ա.Ա.Հ.(լրիվ) ……………………………………………………………… 

Invocatio 
 
Destignatio 

materiarum 
 
 
 
Subscriptio 
 
 
Signatura 

     Rp:   Natrii bromidi            6.0  (basis) 
            Tincturae Valerianae  10 ml  (adjuvans) 
            Aquae Menthae           15 ml  (corrigens) 
            Aquae purificatae        180 ml    

           

            Misce fiat mixtura (հաճախ M.D.) 

            

            Signa – 1-ական ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 

Subcriptio medici Բժշկի անձնական կնիքը ու ստորագրությունը Հիմնարկի  

Կ.Տ. 

 Դեղատոմսն ուժի  

մեջ է 
10 օրվա 

2 ամսվա ընթացքում 

(անհրաժեշտ է ընդգծել) 
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1. Inscriptio - բուժհաստատության անվանումը 

2. Datum - դեղատոմսի դուրս գրման ամսաթիվը 

3. Դեղատոմսի վճարման տեսքը 
4. Nomen aegroti - Հիվանդի Ա.Ա.Հ., տարիք, սեռ 

5. Nomen medici - Բժշկի Ա.Ա.Հ. 

6. Invocatio – Rp: Բժշկի դիմումը դեղագետին 

7. Designatio materiarum - Բուն դեղագրություն 

 Basis - հիմնական ազդող դեղանյութ 

 Adjuvans - օժանդակ ազդող դեղանյութ 

 Corrigens - ուղղիչ նյութեր 

 Menstruum - ձև տվող նյութ 

8. Subscriptio - անհրաժեշտ դեղաձևի, անհրաժեշտ քանակով պատրաստելու համար 

9. Signatura - նշումներ հիվանդին դեղաձևի ընդունման կարգի մասին 

10. Subscriptio medici - բժշկի անձնական կնիքը՝ ստորագրությամբ 

Inscriptio (լատ` inscribere – մակագրել) - նշվում է բուժհաստատության անվանումը, 

հասցեն և հեռախոսահամարը, որտեղ դուրս է գրվել դեղատոմսը:  

Datum - դեղատոմսի հանձնման ամսաթիվը (ամիս, ամսաթիվ, տարեթիվ): Թմրաբեր 

դեղանյութեր պարունակող դեղապատրաստուկների դեղատոմսերը ուժի մեջ են 5 օր, 

թունավոր նյութեր պարունակողները` 10 օր, իսկ մնացածները` 2 ամիս: 

Nomen aegroti – հիվանդի ազգանունը և անվան ու հայրանվան սկզբնատառերը, իսկ 

երեխաների և 60 տարեկանից բարձր հիվանդների համար` նաև տարիքը: Տարիքի մասին 

տվյալները անհրաժեշտ են, քանի որ դեղագետը պետք է հսկի բժշկի կողմից նշանակված 

թունավոր և ուժեղ ազդող դեղանյութերի ճշտությունը: 

Nomen medici - բժշկի ազգանունը և անվան, հայրանվան սկզբնատառերը, ինչպես 

նաև տան հասցեն և հեռախոսահամարը: Այս տվյալները անհրաժեշտ են դեղագետին 

դեղաչափման, դեղապատրաստուկների կիրառման եղանակների, բացակայող բաղադրա-

մասերի փոխարինման հնարավորության ճշտման անհրաժեշտության համար: 

Invocatio – (լատ` invocare - աղերսել, կանչել) - Դեղատոմսում ներկայացվում է 1 

բառով` Recipe – վերցրու, որը հաճախ կրճատվում է` Rp: 

Designatio materiarum կամ Ordinatio – Բուն դեղագրությունն է՝ լատիներեն լեզվով 

դեղանյութերի թվումն է, որոնցից պատրաստում են դեղապատրաստուկը: Յուրաքանչյուր 

նյութ գրում են առանձին տողի վրա և մեծատառով: Բաղադրամասերի անվանումները 

գրվում է սեռական հոլովով: Դեղատոմսի դուրս գրման ժամանակ օգտագործվում են միայն 

ընդունված կրճատումներ (ՊՖ-ից), կարծր և փոշենման նյութերը դուրս են գրվում 

գրամներով և նշանակում են արաբական թվերով, ամբողջական կամ տասնորդական 

մասերով, ընդ որում «գրամ» բառը բացակայում է: Հեղուկ դեղանյութերը դուրս են գրվում 

միլիլիտրերով, գրամներով և կաթիլներով:  

 Դեղատոմսերում հաճախ դուրս են գրվում մի քանի բաղադրամասեր` որոշակի 

հերթականությամբ: Առաջինը գրում են գլխավոր դեղանյութը` basis: Ըստ հատուկ 

հրամանի` թունավոր և թմրաբեր դեղանյութերի անվանումները գրում են 

դեղատոմսի սկզբում, այնուհետև` մնացած բաղադրամասերը: Թմրաբեր 

դեղամիջոցները պետք է դուրս գրվեն միայն հատուկ վարդագույն բլանկի վրա` 

շտամպով, բուժհաստատության կլոր կնիքով և բժշկի անձնական կնիքով: Բժիշկն 

իրավունք ունի բարձրացնել թունավոր և ուժեղ ազդող դեղանյութերի դեղաչափերը: 

Սակայն ըստ Առողջապահության Նախարարության հրամանի դուրս գրելով 

միանվագ դեղաչափերը գերազանցող դեղաչափեր` բժիշկը պետք է գրի այդ նյութի 

դեղաչափը և դնի բացականչական նշան` «!»: Բժշկի կողմից այս պահանջի 

բացակայության դեպքում դեղագետը պետք է դուրս գրված թունավոր կամ ուժեղ 

ազդող նյութերը բաց թողնի բարձրագույն միանվագ դեղաչափի կիսով չափ: 
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 Հաջորդիվ գրվում են հիմնական ազդող դեղանյութերին աջակցող օժանդակ 

նյութերը` adjuvans (լատ` օգնող, աջակցող):  

 Այնուհետև գրվում են հոտը կամ համը շտկող դեղանյութերը` corrigens, որոնք 

հատկապես կարևոր են մանկական պրակտիկայում: 

 Դեղատոմսում բաղադրամասերի հաջորդ խումբն են ձև տվողները` constituens 
(լցանյութ): Այս նյութերից կախված է ոչ միայն դեղաձևի զանգվածը, ծավալը, 

ագրեգատային վիճակը, այլ նաև դեղապատրաստուկի կենսամատչելիությունը, 

բուժիչ ազդեցության երկարատևությունը և այլն: Երբեմն դեղատոմսում բժիշկը 

օժանդակ նյութը չի նշում: Հետևաբար օժանդակ նյութերի ընտրությունն ու քանակը 

պետք է կատարի դեղագետը: Օժանդակ նյութերը պետք է ընտրվեն այնպես, որպեսզի 

լինեն անվտանգ օրգանիզմի համար և ապահովեն դեղանյութերի առավելագույն 

բուժիչ ազդեցություն: 

Praescriptio կամ Subscriptio – կարգադրություն: Վերոհիշյալ դեղանյութերի նշումից 

հետո նշվում է դեղաձևը, որը պետք է պատրաստվի: Օրինակ`  

 Misce fiat unquentum – խառնիր, որ դառնա քսուք 

 Misce fiat pulvis – խառնիր, որ դառնա փոշի 

 D.t.d.N (Dentur tales doses N..- տուր այդպիսի դեղաչափեր թվով..) 

 երբեմն նշվում է փաթեթավորումը՝ Da in charta cerata – տուր մոմած թղթի մեջ 

Signatura – նշանակում, սիգնատուրա՝ Signa կամ Signetur բառերով (նշանակել, թող 

նշանակվի), կրճատվում է` S.: Սիգնատուրայի պարունակությունը նախատեսված է 

հիվանդի համար, նշվում է դեղապատրաստուկի օգտագործման ձևը: Այդ պատճառով 

սիգնատուրան գրվում է մայրենի լեզվով: 

Subcriptio medici - բժշկի անձնական ստորագրությունը: Դեղատոմսն ավարտվում է 

բժշկի անձնական կնիքով և ստորագրությամբ: Թմրաբեր նյութերով դեղատոմսը պետք է 

ստորագրվի գլխավոր բժշկի կողմից և կնքվի բուժհաստատության կլոր կնիքով: Դեղա-

տոմսի այս վերջին մասն ունի իրավաբանական նշանակություն:  

Այս ամենի հետ մեկտեղ դեղատոմսերում կարող են հանդիպել բժշկի հատուկ 

ցուցումներ՝ 

 Եթե հիվանդի վիճակը ծանր է և պահանջում է արագ դեղորայքային օգնության 

ցուցաբերում, ապա բժիշկը դեղատոմսի վերին աջ անկյունում գրում է «cito»՝ արագ 

կամ «statim»: Ըստ այդ դեղատոմսի դեղապատրաստուկները պատրաստում են շտապ 

և բաց թողնում հերթից դուրս:  

 Թունավոր, թմրաբեր նյութեր, էթանոլ պարունակող դեղապատրաստուկների 

դեպքում հիվանդին դուրս գրման ժամանակ տրվում է սիգնատուրա և դեղատոմսը 

պահվում է դեղատանը: Ոչ ուժեղ ազդող դեղանյութեր պարունակող դեղատոմսերը 

պատրաստի պատրաստուկի հետ հետ է վերադարձվում հիվանդին:  

 Եթե բժիշկը շարունակում է դեղագրությունը բլանկի հակառակ էջին, դեղատոմսի 

ստորին աջ անկյունում պետք է գրի «verte»` շուռ տուր: 

 Եթե մեկ բլանկի վրա դուրս է գրվում երկու դեղապատրաստուկ, ապա 

դեղագրությունը բաժանվում է «#» նշանով: 

 1գ-ից փոքր քանակությամբ հեղուկները սովորաբար դուրս են գրվում կաթիլներով` 

gtt (guttas), կաթիլները նշանակվում են հռոմեական թվերով, օրինակ` gtt ΙΙ, gtt ΙV և 

այլն:  

 Եթե դեղատոմսում բաղադրամասերը դուրս են գրվում միևնույն դեղաչափերով, ապա 

նրանցից վերջինի անվանումից հետո ու քանակությունից առաջ գրում են «ana» կամ 

«āā», որը նշանակում է հավասար: 
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Դեղագրությունը դեղաձևի նկարագրությամբ դեղի հաստատուն բաղադրակազմն է, 

որում ակտիվ  և այլ բաղադրամասերը թվարկված են դեղի նպատակային ազդեցության 

կարևորության հաջորդականությամբ և դեղի պատրաստման համար անհրաժեշտ 

քանակներով: 

Տարբերում են` 

1. ստանդարտ դեղագրություններ 

2. ոչ ստանդարտ դեղագրություններ 

Ստանդարտ դեղագրությունները ստեղծվում են դեղի ազդեցության և կողմնակի 

ազդեցությունների մանրակրկիտ և երկարատև ստուգումից հետո, որը կատարվում է 

բազմաթիվ հիվանդների վրա, գլխավորապես հիվանդանոցային պայմաններում, որտեղ 

հնարավոր է անընդհատ հսկել հիվանդի վիճակը: Դեղի կլինիկական փորձարկման 

սկզբնական թույլտվությունը տրվում է Առողջապահության նախարարության դեղա-

բանական կոմիտեի կողմից:  

Ստանդարտ դեղագրություններն իրենց հերթին լինում են` 

 օֆիցինալ (Formulae officinalis) 
 մանուալ (Formulae manuals) 
Օֆիցինալ դեղագրություններ են կոչվում այն դեղագրությունները, որոնք 

հաստատված են Առողջապահության նախարարության ֆարմակոպեական կոմիտեի 

կողմից և ընդգրկված են ՊՖ-ում: 

Մանուալ դեղագրությունները (լատ.՝ manuale- ձեռնարկ կամ ձեռք) նույնպես 

ստանդարտ, կլինիկորեն ստուգված, լայնորեն կիրառվող դեղագրություններ են, որոնց 

նկարագրությունը տրված է ոչ թե ֆարմակոպեայում, այլ դեղագրությունների հատուկ 

հավաքածուներում՝ մանուալներում: Մանուալ դեղագրությունների մեծ մասն անվանվել 

են այդ դեղագրությունները կազմող բժիշկների անուններով՝ Ռինգերի լուծույթ, Վիշնևսկու 

լինիմենթ, Բեխտերևի միքստուրա, Կոնովալովի քսուք, Բուրովի հեղուկ և այլն:  

Ոչ ստանդարտ կամ անհատական դեղագրությունները նշանակվում են կոնկրետ 

հիվանդին բժշկի կողմից և կոչվում են բժշկական կամ մագիստրալ դեղագրություններ՝ 

Formulae magistrales (լատ. magister-բժիշկ): Որպես կանոն մագիստրալ դեղագրու-

թյուններում հաշվի են առնում տվյալ հիվանդի սուբյեկտիվ առանձնահատկությունները, 

որոնք բնորոշ չեն նման հիվանդների լայն շրջանակներին:  

 
 

Թունավոր և ուժեղ ազդող դեղանյութերի և այդպիսիք պարունակող 
դեղաձևերի պահպանման և բաց թողնման կանոնները 

 

Կախված դեղաբանական ազդեցության ուժից դեղանյութերը բաժանվում են 3 խմբի`  

1. թունավոր դեղանյութեր 

2. ուժեղ ազդող դեղանյութեր 

3. ոչ ուժեղ ազդող դեղանյութեր 

Թունավոր և ուժեղ ազդող դեղանյութերը բնորոշվում են օգտագործման շատ ցածր 

դեղաչափմամբ, ինչպես նաև նրանց հետ վարվելու հատուկ կանոններով, որոնց չհետևելու 

դեպքում նրանք կարող են լինել վտանգավոր օրգանիզմի համար: Գործող ՊՖ-ում կան 36 

անվանում թունավոր նյութեր և 193 անվանում ուժեղ ազդող նյութեր: Այս դեղանյութերի 

համար նշված են բարձրագույն միանվագ և օրեկան դեղաչափերը 25-60 տարեկան 

մարդկանց համար, իսկ երեխաների և 60 տարեկանից բարձր մարդկանց համար կախված 

տարիքից դեղաչափը նվազեցվում է: 

Դեղատուն թունավոր և ուժեղ ազդող դեղանյութեր պարունակող դեղատոմս 

ընդունելիս դեղագետը պետք է ճշտի հիվանդի տարիքը (հատկապես եթե 

դեղապատրաստուկը նշանակվում է մինչև 14 տարեկան երեխաներին), հստակ ստուգի 
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դեղաչափման ճշտությունը, դեղաձևում դուրս գրված դեղանյութերի համատեղելիությունը 

և կարմիր գրիչով գծի թունավոր և ուժեղ ազդող դեղանյութերը:  

Թունավոր դեղանյութերը պետք է պահվեն դեղատանը հատուկ մետաղական 

առանձին պահարանում` գրված «Venena A»: Այդ նույն պահարանում պահվում են կշեռքը, 

կշռաքարերը, բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, դեղանյութը կշռվում է տեղում` ասիստենտի 

ներկայությամբ, որից հետո անմիջապես շտանգլասը վերադարձվում է պահարան: Դեղա-

տոմսի հակառակ կողմում դեղագետը գրում է տրման, իսկ ասիստենտը՝ թունավոր 

դեղանյութի պահանջվող քանակության ստացման մասին (դեղանյութի անվանումը և 

քանակությունը): Պահարանի բանալին պահվում է ասիստենտի մոտ: Աշխատանքի 

ավարտից հետո պահարանը կնքվում է: Հատուկ թունավոր դեղանյութերի համար` 

սուլեմա, արսենի անհիդրիդ պահարանի ներսում կա առանձին փակ տարածք: Այս խմբի 

մեջ են մտնում նաև թմրաբեր դեղանյութերը: 

Ուժեղ ազդող դեղանյութերը դեղատանը պահվում են այլ դեղանյութերից առանձին` 

հատուկ պահարաններում «Heroica B» գրառմամբ: Ուժեղ ազդող դեղանյութեր 

պարունակող պահարանները աշխատանքային օրվա վերջում փակվում են: 

Թունավոր դեղանյութեր պարունակող շտանգլասների վրա գրառումը պետք է լինի 

սպիտակ գույն սև ֆոնի վրա, ուժեղ ազդող դեղանյութեր պարունակող շտանգլասների 

վրա` կարմիր գույնով սպիտակ ֆոնի վրա: Նշում են նաև բարձրագույն դեղաչափերը: 

Սովորական դեղանյութերով շտանգլասների գրառումները կատարում են սև գույնով 

սպիտակ ֆոնի վրա:  

Թունավոր և ուժեղ ազդող դեղանյութերի համար որոշված են դեղաչափեր, որոնք 

կախված դեղաբանական ազդեցության ուժից և լինում են՝ 

  թերապևտիկ կամ բուժիչ (dosis curativa) 

  թունավոր (dosis toxica) 

  մահացու (dosis letalis)  

Թունավոր և ուժեղ ազդող դեղանյութերի մասնավոր ֆարմակոպեական 

հոդվածներում նշվում են առավելագույն թերապևտիկ միանվագ ընդունման (pro dosi) և 

օրեկան ընդունման (pro die) դեղաչափերը: 

Թմրաբեր դեղանյութերը և հատուկ թույները (նատրիումի արսենատ բյուրեղական, 

արսենի անհիդրիդ, ստրիխնինի նիտրատ, սնդիկի դիքլորիդ` սուլեմա, սնդիկի 

օքսիցիանիդ) պահվում են սեյֆերում և պետք է բաց թողնվեն հատուկ գրությամբ` 

«ԹՈՒՅՆ», «Վարվել զգուշությամբ», ինչպես նաև պիտակի վրա գրվում է թունավոր նյութի 

անվանումը մայրենի լեզվով: Բացի այդ սուլեմայի լուծույթներ պարունակող սրվակներին 

պետք է փակցվեն լուծույթի կոնցենտրացիայով պիտակներ և «Գանգը` խաչված 

ոսկորներով» նկար: Սուլեմայի լուծույթները, որոնք նախատեսված են ախտահանման 

համար, պետք է բաց թողնվեն էոզինով կամ ֆուկսինով ներկված:  

Թունավոր նյութեր պարունակող ռեակտիվները պահվում են առանձին 

պահարանում: Թունավոր և ուժեղ ազդող դեղանյութերը բաց են թողնվում են միայն 

դեղատոմսերով: 

Թմրաբեր դեղանյութերը դուրս են գրվում հատուկ բլանկի վրա՝ բուժհաստատության 

դրոշմակնիքով և կլոր կնիքով: Դեղատոմսը ստորագրում է նաև բուժհաստատության 

գլխավոր բժիշկը և նա պատասխանատվություն է կրում տվյալ հիվանդին թմրաբեր 

դեղանյութ նշանակելու համար: Թունավոր նյութերի բլանկի վրա պետք է լինի 

բուժհաստատության դրոշմակնիք և կլոր կնիք, իսկ ուժեղ ազդող դեղանյութերի բլանկի 

վրա՝ միայն դրոշմակնիք: 

Ա և Բ ցուցակի դեղանյութերի անվանումները գրվում են դեղատոմսի առաջին 

տողում, այնուհետև՝ մնացած բաղադրամասերը: 
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Դեղատանը պատրաստվող դեղաձևերի ձևավորման 
ընդհանուր կանոններ 

 

Դեղատանը պատրաստվող բոլոր դեղաձևերը ձևավորվում են համապատասխան 

պիտակներով: Կախված դեղաձևից՝ պիտակները ունեն տարբեր գույներ`  

 ներքին ընդունման դեղաձևեր` կանաչ պիտակ 

 արտաքին օգտագործման դեղաձևեր` նարնջագույն պիտակ 

 աչքի կաթիլներ և քսուքներ` վարդագույն պիտակ 

 ներարկման համար դեղաձևեր` կապույտ պիտակ 

Այս պիտակների վրա պետք է նշված լինեն դեղատան համարը (անվանումը), 

դեղատոմսի համարը, հիվանդի անունը և ազգանունը, օգտագործման ձևը (դեղաչափը, 

ընդունման հաճախականությունը), պատրաստման ամսաթիվը և գինը:  

Դեղաձերը նաև ձևավորվում են պիտակներով, որոնք ցույց են տալիս 

դեղաձևը`«Փոշի», «Քսուք», «Ներարկման համար» և այլն: 

 

Դեղատան սանիտարական ռեժիմը  
 

Դեղապատրաստուկների պատրաստման ժամանակ մեծ նշանակություն է տրվում 

սանիտարական պայմանների չափորոշմանը: 

 Դեղաձևերի պատրաստման համար սենյակները պետք է առանձնացեն դեղատան այլ 

սենյակներից: Ասիստենտական սենյակի մուտքի մոտ պետք է դրվեն ռետինե գորգեր` 

ոտքերի մաքրելու համար, որոնք ամեն օր գոլ ջրով լվացվում են և մշակվում են 

դեզինֆեկցող նյութերով: 

 Արտադրական սենյակներում չպետք է դրվեն իրեր, որոնք չեն վերաբերում 

արտադրական պրոցեսին:  

 Սարքավորումները չպետք է ունենան մաքրելու համար դժվար հասանելի 

տեղամասեր:  

 Դեղատնային կահույքը պետք է լինի բաց գույնի և ունենա ողորկ մակերես:  

 Ասիստենտական սենյակում և լվացասենյակում անհրաժեշտ է սառը և տաք ջրով 

լվացարան:  

 Դեղատան պատերը պետք է լինեն սալիկապատված կամ ներկված յուղաներկով, պետք 

է լվացվեն տաք ջրով և օճառով շաբաթը 1 անգամ:  

 Պահարանները, սարքավորումները, սեղանները պետք է ամեն օր ենթարկվեն խոնավ 

մաքրման:   

 Հատակը պետք է լվացվի ամեն հերթափոխի վերջում:  

 Արտադրական սենյակներում չի կարելի փռել գորգեր, աճեցնել ծաղիկներ, փակցնել 

պատի թերթեր: 
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ԴԵՂԱՉԱՓՈՒՄ 
 

Դեղատնային պայմաններում դեղապատրաստուկներ պատրաստելիս լայնորեն 

օգտագործվում են տարբեր միջոցներ, որոնք թույլ են տալիս դեղաչափել (դոզավորել) 

դեղանյութերն ու օժանդակ նյութերը ըստ զանգվածի, ծավալի և կաթիլների:  

Դեղաչափման բոլոր եղանակներից առավել հաճախ օգտագործվում է դեղաչափումն 

ըստ զանգվածի (կշռելով), քանի որ կշռել կարելի է ինչպես կարծր, այնպես էլ հեղուկ 

նյութերը:  

  

Դեղաչափում ըստ զանգվածի 
 

Ըստ զանգվածի դեղաչափում են պլաստիկ, մածուցիկ, փոշեցրվող և կարծր նյութերը: 

Դեղաչափումն ըստ զանգվածի սովորաբար կատարվում է լծակային, հավասարաբազուկ 

կշեռքների օգնությամբ, որոնք հնարավորություն են տալիս համեմատել նյութի զանգվածը 

կշռաքարի զանգվածի հետ: Դեղատնային կշեռքները թույլ են տալիս կշռել 0,02-ից մինչև 

1000 գ զանգվածով նյութեր: Եթե դուրս են գրված նյութի ավելի փոքր զանգվածներ, ապա 

օգտվում են այսպես կոչված տրիտուրացիաներից` փոքր քանակի նյութի խառնուրդն է 

ավելի մեծ քանակությամբ նյութի հետ:  

Դեղատնային պայմաններում դեղանյութերի դեղաչափման համար օգտագործվում 

են հավասարաբազուկ ձեռքի կշեռքներ, դեղատնային տեխնիկական տարիրային 

կշեռքներ կամ Մորի կշեռքներ, իսկ որոշ դեպքերում սեղանի սովորական կշեռքներ կամ 

Բերանժեի կշեռքներ: Ձեռքի 

կշեռքը (նկ. 1) 

նախատեսված է սորուն 

նյութերի կշռման համար և 

պատրաստված են 

առավելագույնը 1, 5, 10, 20, 

50 և 100 գ ծանրաբեռնվա-

ծությամբ: Իրենից ներկա-

յացնում է հավասարաբա-

զուկ (100-200 մմ) մետա-

ղական լծակ, որի 2 ծայրե-

րից կախված են պլաստ-

մասե, երբեմն հախճապակե 

կամ մետաղական թասիկ-

ներ: Լծակի կենտրոնում ամրացված է դեպի վերև ուղղված սլաք, որը 

կատարում է տատանումներ պարույրի ճեղքում: Վերջինս ամրացված է 

օղակին: Ձեռքի կշեռքը հավասարակշռված է այն դեպքում, երբ սլաքը 

գտնվում է պարույրի մեջ: Բաժակները սովորաբար կախված են 

մետաքսե թելերից: Նկարում պատկերված է կշռման ժամանակ ձեռքի 

ճիշտ դիրքը: 

Տարիրային կշեռքներ կամ Մորի կշեռքներ (նկ. 2) – կշեռքներ են առավել թույլատրված 

ծանրաբեռնվածությամբ` 50 գ և 1 կգ, որոնք նախատեսված են հեղուկ, թանձր և կարծր 

նյութերի կշռման համար: 
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նկար 2. Տարիրային կամ Մորի կշեռք 

Տարիրային են կոչվում, որովհետև կշռմանը միշտ նախորդում է ամանաքաշի (тара) 

որոշումը` (тарирование), տարայի զանգվածի հավասարակշռումը: Եթե կշեռքի սլաքը զրո-

յի վրա է, ապա կշեռքը հավասարակշռված է, եթե ոչ, ապա տարիրային պտուտակները 

պետք է պտտեցնել այնքան, որ սլաքը կանգնի զրոյի վրա: Տարիրային կշեռքով չոր փոշե-

նման և կարծր նյութերի կշռման դեպքում (չոր պարաֆին, մոմ, կակաոյի յուղ, կարծր ճար-

պեր, խիտ և մածուցիկ նյութեր, վազելին, լանոլին) կշեռքի աջ նժարին դրվում է մագաղաթ-

յա կամ հասարակ թղթի կտոր: Հավասարակշռման նպատակով նույն թղթից դրվում է ձախ 

նժարին: Կշռաքարերը դրվում են ձախ նժարին:  

Փոշիները, հեղուկ և մածուցիկ նյութերը նժարի կամ տարայի մեջ տեղափոխվում են 

ոչ մեծ չափաբաժիններով: Կշռման ժամանակ շտանգլասը պահվում է թեք վիճակում` 

պիտակը դեպի վեր, որպեսզի այն չաղտոտվի: Նյութերի ավելցուկային քանակները 

վերադարձվում են շտանգլաս: Կշռումը կատարվում է զգուշորեն: Չպետք է թափվեն 

հեղուկն ու փոշին, չպետք է աղտոտվեն կշեռքի բռնիչը, նժարներն ու սլաքը: Տարիրային 

կշեռքներով մածուցիկ և ցնդող հեղուկների կշռման ժամանակ երկու թասիկների վրա 

տեղավորում են սրվակներ, բաժակներ, հավասարակշռում և նոր կատարում կշռումը:  

Բոլոր կշեռքները պետք է ունենան չափաբանական մի քանի ցուցանիշներ, որոնք 

ապահովում են կշռվող նյութի զանգվածի ճշտությունը: Դրանք են` 

1. կայունությունը - հավասարակշռության վիճակից դուրս բերված կշեռքի հատկությունն է 

մի քանի տատանումից հետո վերադառնալ իր նախկին դիրքին 

2. ճշտությունը - կշեռքի հատկությունն է ցույց տալ կշռվող ծանրությունների` կշռվող 

նյութի և կշռաքարերի միջև ճիշտ հարաբերությունը 

3. ցուցումների հաստատությունը  - կշեռքի հատկությունն է ցույց տալ միանման արդյունք 

նույն պայմաններում միևնույն նյութի բազմակի կշռումների դեպքում 

4. զգայունությունը - կշեռքի հատկությունն է ցույց տալ կշռվող մարմնի և կշռաքարերի 

ծանրությունների միջև նվազագույն տարբերությունը: Որքան փոքր է այդ տարբե-

րությունը, այնքան զգայուն է կշեռքը: Զգայունությունը ստուգում են`օգտագործելով 

տարիրային կշեռքներ: Ստուգում են 3 անգամ` առանց ծանրաբեռնվածության, 100 գ 

ծանրաբեռնվածությամբ (առավելագույն ծանրաբեռնվածության 1/10-ը), 1000 գ ծանրա-

բեռնվածությամբ (առավելագույն ծանրաբեռնվածություն): Բոլոր 3 դեպքերում կշեռքը 

հավասարակշռում են, ապա որևէ բաժակում տեղադրում հավելյալ ծանրություններ` 20, 

60 և 100 մգ: Եթե կշեռքի սլաքը բոլոր դեպքերում շեղվի 5 մմ-ից ավել, ապա կշեռքը 

զգայուն է:  

Գրամի մասերի ճիշտ անվանումները 
0.1  - մեկ դեցիգրամ  

0.01 - մեկ սանտիգրամ 

0.001 - մեկ միլիգրամ 

0.0001 - մեկ դեցիմիլիգրամ 

0.00001 - մեկ սանտիմիլիգրամ 

0.000001 - մեկ միկրոգրամ 
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ՊՖ-ն չափակարգում է թույլատրելի շեղումներ (աղուսյակ 1): 

Աղյուսակ 1 
Տեխնիկական կշեռքների մետրոլոգիական բնութագիր 

 

Կշեռքի տեսակ 

Թույլատրելի 
ծանրաբեռնվածություն, գ 

Թույլատրելի շեղում, ±մգ 

նվազագույն առավելագույն 
առանց 

ծանր-ն 

առավելագույն 

ծանր-ն 1/10 

առավել. 

ծանրաբեռն. 

ՁԿ-1 0,02 1 2 3 5 

ՁԿ -5 0,1 5 2 4 10 

ՁԿ -20 1 20 3 6 20 

ՁԿ -100 5 100 5 10 50 

ԴՏԿ-200 10 200 8 20 60 

ԴՏԿ-1000 50 1000 20 60 100 

ՏԿ-1000 50 1000 20 50 200 

 
ԿՇՌԱՔԱՐԵՐ 

 

Դեղատոմսում «գրամ» բառը կամ «գ» տառը բացակայում է: Յուրաքանչյուր թիվ 

դեղատոմսում (նշված ամբողջական, տասնորդական կամ կոտորակային նշաններով) 

օգտագործվում է որպես գրամով արտահայտված քանակություն, եթե չկան այլ նշումներ 

(մլ, կաթիլ): 

Կշռման ժամանակ օգտագործում են 1-20 կգ կշռաքարեր: Դեղատնային պայմաննե-

րում օգտագործման հարմարավետության համար պատրաստվում են հատուկ հավաքա-

ծուներ, այսպես կոչված մանր կշռաքարեր հետյալ կազմով`  

 500 մգ - 1 հատ  

 200 մգ - 2 հատ 

 100 մգ - 1 հատ 

 50 մգ - 1 հատ 

 20 մգ - 2 հատ 

 10 մգ - 1 հատ 

Գրամային կշռաքարերը պատրաստվում են պողպատից կամ լատունից` գլխիկով 

գլանի տեսքով: Օքսիդացումից խուսափելու համար սովորաբար պատում են նիկելով կամ 

քրոմով: Կշռաքարի մակերեսը պետք է լինի հարթ, առանց ծակոտիների և քերծվածքների: 

Կշռաքարերի վրա գրվում է նրանց զանգվածը: Միլիգրամային կշռաքարերը 

պատրաստում են մելխիորից (պղնձի և նիկելի համաձուլվածք) կամ ալյումինից` տարբեր 

ձևի թիթեղների տեսքով (եռանկյունի, քառակուսի, հնգանկյուն): 

Կշռման ժամանակ անհրաժեշտ է հետևել հետևյալ կանոններին` 

1. համոզվել կշեռքների ճշտության մեջ; 

2. ղեկավարվել կշեռքների նվազագույն և առավելագույն ծանրաբեռնվածությամբ, ինչպես 

նաև զգայունությամբ; 

3. աշխատանքի հարմարավետության համար պետք է կշռաքարերը տեղադրել կշեռքի 

ձախ նժարին, իսկ կշռանքը` աջ նժարին;  

4. կշեռքները պետք է պահել մաքուր, կշռելուց առաջ նժարները անհրաժեշտ է սրբել 

բամբակով (չոր կամ թրջված սպիրտով): Կշռելուց հետո նույնպես անհրաժեշտ է սրբել 

նժարները: 

 



14 

 

Դեղաչափում ըստ ծավալի 
 

Դեղապատրաստուկների դեղաչափումն ըստ ծավալի լայնորեն կիրառվում է տնային 

պայմաններում ընդունման ժամանակ: Ըստ ծավալի դեղաչափումը թույլ է տալիս չափել 3-

500 մլ տարողությամբ դեղանյութեր: Ըստ զանգվածի դեղաչափման հետ համեմատած 

հանդիսանում է պակաս ճշգրիտ, քանի որ ճշտության վրա ազդում են մի շարք գործոններ` 

1. ջերմաստիճանը - չափող սարքերի տարողությունը ջերմաստիճանի բարձրացման 

հետ մեծանում է, այդ պատճառով ճիշտ ցուցումներ այդ սարքերը սովորաբար տալիս 

են միայն 200C ջերմաստիճանի պայմաններում, քանի որ տաքացման ժամանակ տեղի 

է ունենում դեղաչափվող հեղուկի ծավալի փոփոխություն: Ջրի ծավալի 

տատանումները յուրաքանչյուր 200C ջերմաստիճանի դեպքում կազմում է 0.12-0.13%, 

եթերի դեպքում` 0.5%: Այդ պատճառով հեղուկները պետք է դեղաչափել միայն 

սենյակային ջերմաստիճանում 

2. չափիչ սարքի շառավիղը - Առավել ճիշտ չափումը կատարվում է փոքր տրամագծով 

չափիչ սարքերով: 

3. աչքի դիրքը - Չափման ճշգրտության վրա ազդում է հեղուկի մակարդակի ճիշտ 

որոշումը: Աշխատող անձի աչքը պետք է լինի մենիսկի մակարդակին, հակառակ 

դեպքում անխուսափելի է զգալի սխալը հեղուկի թվացյալ մակարդակի շնորհիվ: 

Սխալից խուսափելու համար բաց են թողնում միևնույն բարձրության բյուրետներ 

(սովորաբար 450 մմ-ոց): Անգույն հեղուկի մակարդակը հաստատվում է ըստ ստորին 

մենիսկի, գունավոր հեղուկներինը` վերին: 

4. հեղուկի արտալցման ժամանակը - Արագ արտալցման պայմաններում հեղուկը չի 

հասցնում ամբողջությամբ հոսել սրվակի պատերից և նրա ծավալը պակասում է: 

Անհրաժեշտ է ժամանակ տալ տարայի պատերից մնացած հեղուկին հոսել` 2-3 

վայրկյանի ընթացքում և արտահոսքը կատարել դանդաղ: 

5. հեղուկի բնույթը 

6. ապակու մաքրությունը - Բյուրետները, չափիչ տարաները, կաթոցիչները անհրաժեշտ 

է լվանալ շաբաթը 1 անգամից ոչ պակաս:  

Ներկայումս դեղատնային պայմաններում հեղուկների չափման համար լայնորեն 

կիրառվում է բյուրետային համակարգ (նկ. 3)` 

Բյուրետային համակարգի բաղադրիչ մասն 

են կազմում կաթոցիչները, որոնք ծառայում են 

ոչ մեծ քանակությամբ հեղուկների չափման 

համար: Կոնցենտրիկ լուծույթների և հեղուկ 

դեղապատրաստուկների տեսականին, որոնք 

օգտագործվում են բյուրետային համակարգում, 

պահվում են դեղատանը պահեստավորված 

տարաներում: 

Չափիչ գլանները և չափանոթները 

օգտագործվում են բավական մեծ 

քանակությամբ հեղուկների չափման համար 

այն դեպքում, երբ պահանջվում է հատուկ 

ճշտություն: Չափիչ կոլբան օգտագործվում է 

առավելապես ներարկման լուծույթների 

պատրաստման համար: 

Հեղուկների չափման ժամանակ կոլբան ու գլանները պետք է գտնվեն խիստ 

ուղղահայաց դիրքում: Չափիչ տարայի ներքին մակերևույթը պետք է լինի հարթ, որպեսզի 

հեղուկը հոսի հավասարաչափ` չթողնելով կաթիլներ պատերին:  
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Դեղատնային պայմաններում հեղուկ դեղապատրաստուկների չափման համար 

օգտագործում են նաև դեղատնային պիպետներ` կաթոցիչներ, որոնք նախատեսված են ոչ 

մեծ քանակությամբ` մինչև 15 մլ հեղուկի չափման համար: Կաթոցիչները բաց են թողնվում 

3, 6, 10, 15 մլ տարողությամբ: 

Ըստ ծավալի դեղաչափման ժամանակ նաև օգտագործվում են պայմանական 

միավորներ` 

 1 ճաշի գդալ – 15 մլ  1 թեյի գդալ – 5 մլ 

 1 անուշի գդալ – 10 մլ  1 բաժակ – 200 մլ 

Այսպիսի դեղաչափման ժամանակ հնարավոր են զգալի տարբերություններ, այդ 

պատճառով նպատակահարմար է օգտագործել աստիճանավորված բաժակներ, 

տարաներ:  

 

Դեղաչափում ըստ կաթիլների 
 

Հեղուկների փոքր քանակությունը չափվում է կաթիլներով: Այս 

դեղաչափումն ընդունված է դեղատանը և տնային պայմաններում: ՊՖ-ն 

խորհուրդ է տալիս օգտվել որոշակի երկրաչափական չափսեր ունեցող 

ստանդարտ կաթիլաչափից: Սակայն դեղատնային պայմաններում 

կաթիլներով հեղուների դեղաչափման համար օգտվում են ոչ ստանդարտ 

(էմպիրիկ) կաթիլաչափից: Դա որպես կանոն սովորական կաթիլաչափ է, 

որն անհրաժեշտ  է սանդղաչափել ըստ ստանդարտ կաթիլաչափի (նկ. 4):  

 
նկար 4. Սովորական կաթիլաչափ 

Ստանդարտ կաթիլաչափն իրենից ներկայացնում է մի սարք, որը դեղաչափում է 1 մլ 

ջուրը 200C ջերմաստիճանային պայմաններում 20 կաթիլ: 1 մլ տարբեր հեղուկ դեղամիջոց-

ների կաթիլների թիվը նշված է ՊՖ-ի «Կաթիլներ» աղյուսակում: 

Սովորական նորմալ կաթիլաչափը իրենից ներկայացնում է ապակե խողովակ, որի 

ներքին տրամագիծը 0.6 մմ է, իսկ արտաքինը` 3 մմ:  

Սովորական կաթիլաչափի սանդղաչափումը կատարում են ըստ համապատասխան 

հեղուկի` գտնելով միջին թվաբանականը այդ հեղուկի 20 կաթիլի զանգվածի հնգակի 

չափման արժեքներից, որից հետո որոշում են հարաբերությունը ստանդարտ և ոչ 

ստանդարտ կաթիլների միջև և այդ արժեքները նշում պիտակի վրա:  

Կաթիլի զանգվածը կախված է մի շարք գործոններից`  

1. կաթիլի զանգվածի կախվածությունը կաթիլաչափի տրամագծից 
Այս կախվածության որոշման համար որոշում են 20 կաթիլ թորած ջրի զանգվածը 

(հնգակի կշռմամբ ՁԿ-100-ով): Որոշում են 1 կաթիլ ջրի միջին զանգվածը:  

20 կաթիլ թորած ջրի զանգվածը 0,9 գ է: 

20 կաթիլ   -   0,9 գ 

1 կաթիլ     -    x գ   x = 0,045 գ 

Ստացած զանգվածը համեմատում են ստանդարտ կաթիլի զանգվածի հետ (ՊՖ): 

2. կաթիլի զանգվածի կախվածությունը հեղուկի մակերևույթային լարվածությունից 
Այս կախվածությունը որոշելու համար որոշում են սանդղաչափված կաթիլաչափով 1 

կաթիլ սպիրտի միջին զանգվածը և համեմատում են նույն կաթիլաչափով չափված 1 

կաթիլ ջրի զանգվածի հետ (ջրի մակերևույթային լարվածության գործակիցը` 72.5 դին/սմ; 

սպիրտի մակերևութային լարվածության գործակիցը` 22.3 դին/սմ): 

3. կաթիլի զանգվածի կախվածությունը կաթիլաչափի դիրքից 
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Կաթիլաչափը տեղադրում են 45-600 անկյան տակ և որոշում են ջրի մեկ կաթիլի 

միջին զանգվածը: Ստացված արդյունքը համեմատում են ուղղահայաց դիրքով 

տեղադրված կաթիլաչափից 1 կաթիլ ջրի զանգվածի հետ:   

Օրինակ` Շիկատակի ոգեթուրմի 20  կաթիլի միջին զանգվածը ըստ սանդղաչափվող 

կաթոցիչի հավասար է 0,38 գ:  Կատարել  ոչստանդարտ կաթոցիչի սանդղաչափում ըստ 

«Կաթիլներ» աղյուսակի  (ՊՖ X): 

  Ոչ ստանդարտ կաթոցիչի սանդղաչափումը կատարվում է հետևյալ կերպ` 

 որոշում են ոչ ստանդարտ կաթիլների քանակը 1 գ շիկատակի ոգեթուրմում 
0,38 գ  -  20 ոչ ստանդարտ կաթիլ  

1,0 գ  -  x x= 20 / 0,38= 52,6 ոչ ստանդարտ կաթիլ 

 որից հետո որոշում են հարաբերությունը ստանդարտ և ոչ ստանդարտ կաթիլների միջև 
46 ստանդարտ կաթիլ  -  52,6 ոչ ստանդարտ կաթիլ  

1 ստանդարտ կաթիլ  –      x x= 52,6 / 46 = 1,1 ոչ ստանդարտ կաթիլ 

 այնուհետև որոշում են ոչ ստանդարտ կաթիլների քանակը շիկատակի ոգեթուրմի 1 մլ-
ում` օգտագործելով ստացված հարաբերությունը` (1 ստանդարտ կաթիլ = 1 ոչ 

ստանդարտ կաթիլ): 

Համաձայն ՊՖ-ի ըստ ստանդարտ կաթոցիչի 1 մլ շիկատակի ոգեթուրմում կա 44 

կաթիլ: Այդ դեպքում 1 մլ շիկատակի ոգեթուրմում ըստ սանդղաչափվող կաթոցիչի կլինի 

44 կաթիլ x 1,1 ոչ ստանդարտ կաթիլ = 48 ոչ ստանդարտ կաթիլ, իսկ 0,1 մլ-ը`4,8 ոչ 

ստանդարտ կաթիլ: Սրվակի պիտակի վրա գրվում է 

Շիկատակի ոգեթուրմ 

1 ստանդարտ  կաթիլ = 1.1 ոչ ստանդարտ կաթիլ 

1մլ-ը` 48 կաթիլ, 0,1 մլ-ը`4,8 կաթիլ 

Աղյուսակ 2 
 

ԿԱԹԻԼՆԵՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 

Անվանում 

Կաթիլների 
քանակը Անվանում 

Կաթիլների  
քանակը 

1գ-ում 1մլ-ում 1գ-ում 1մլ-ում 

Ադոնիզիդ 35 34 Ադրենալինի հիդրոքլորիդի լ-թ 0,1% 25 25 

Վալիդոլ 54 48 Ռետինոլ ացետատի յուղային լ-թ 45 41 

Թորած ջուր 20 20 Յոդի 5% սպիրտային լուծույթ 49 48 

Ամոնիակ-անիսոնային կաթիլ 56 49 Յոդի 10% սպիրտային լուծույթ 63 56 

Քլորաջրածնական թթու 20 21 Նիտրոգլիցերինի 1% լուծույթ 65 53 

Կորդիամին 29 29 Էթիլ սպիրտ 95% 65 52 

Կծու անանուխի յուղ 51 47 Էթիլ սպիրտ 90% 62 51 

Մենթոլի յուղ 51 47 Էթիլ սպիրտ 70% 56 50 

Շիկատակի ոգեթուրմ 46 44 Էթիլ սպիրտ 40% 47 45 

Կատվախոտի ոգեթուրմ 56 51 Քլորոֆորմ 59 87 

Հովտաշուշանի ոգեթուրմ 56 50 Ֆենոլ 36 38 

Կծու անանուխի ոգեթուրմ 61 52 Ալոճի հեղուկ հանուկ 53 52 

Օշինդրի ոգեթուրմ 56 51 Բռնչի հեղուկ հանուկ 39 40 

Առյուծագու ոգեթուրմ 56 51 Բժշկական եթեր 87 62 

Ստրոֆանտի ոգեթուրմ 54 49    
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ԿԱՐԾՐ ԴԵՂԱՁԵՎԵՐ 
 

Դեղատնային պայմաններում կարծր դեղաձևերին են պատկանում փոշիները և հավաք-

ները, որոնք հանդիսանում են տարբեր մանրացման աստիճան ունեցող դեղանյութերի մե-

խանիկական խառնուրդներ: Նրանք հանդիսանում են ազատ դիսպերս համակարգեր 

առանց դիսպերս միջավայրի:  

Կախված մանրացման աստիճանից տարբերում են՝ 

 նուրբ դիսպերս համակարգեր՝ փոշիներ 

 կոպիտ դիսպերս համակարգեր՝ հավաքներ 

 
ՓՈՇԻՆԵՐ - PULVERES 

Փոշիները ներքին և արտաքին օգտագործման համար կարծր դեղաձևեր են` բաղկացած  

մեկ կամ մի քանի մանրացված դեղանյութերից և օժտված են սորունությամբ: Փոշիներն 

ազատ դիսպերս համակարգեր են առանց դիսպերս միջավայրի` կազմված տարբեր ձևի և 

չափսի մանրադիսպերս մասնիկներից: 

Փոշիների լայն տարածումը բժշկական պրակտրկայում պայմանավորված է նրանց մի 

շարք առավելություններով՝ 

Փոշիները որպես դեղաձև ունեն մի շարք առավելություններ` 

1. բարձր դեղաբանական ազդեցություն, որը պայմանավորված է դեղանյութերի նուրբ 

մանրացվածությամբ (հատկապես դժվար լուծելի նյութերի համար); 

2. դեղահատերի, դեղահաբերի հետ համեմատած պատրաստման հեշտություն; 

3. ի տարբերություն հեղուկ դեղաձևերի պահպանման ընթացքում ավելի կայուն են և 

զբաղեցնում են փոքր ծավալ; 

4. կազմի բազմազանություն, քանի որ կարող են ներառել անօրգանական և օրգանական, 

բուսական և կենդանական ծագման հեղուկ և մածուցիկ նյութեր; 

5. մանրացման աստիճանի կարգավորում; 

6. անլուծելի նյութերը փոշի վիճակում (ակտիվացված ածուխ, սպիտակ կավ, բիսմութի 

հիմնային նիտրատ) բարձր դիսպերսվածությամբ առավելագույն աստիճանով 

ցուցաբերում են ադսորբող, պատող և հակասեպտիկ ազդեցություն; 

7. պատրաստման պարզություն և ընդունման հարմարավետություն 

Միևնույն ժամանակ փոշիներն ունեն նաև մի շարք թերություններ` 

1. դեղանյութերի ազդեցության առավել դանդաղ հասունացում` համեմատած 

լուծույթների հետ, քանի որ փոշիներում մինչև ներծծվելը դեղանյութերը պետք է 

լուծվեն; 

2. որոշ նյութեր փոշի դեղաձևում շրջապատող միջավայրի ազդեցությամբ կարող են 

փոխել իրենց ֆիզիկաքիմիական հատկությունները: Օրինակ`  

 բյուրեղաջրի կորուստ (նատրիումի սուլֆատ, նատրիումի տետրաբորատ և այլն) 

 օքսիդացում (ասկորբինաթթու)  

 խոնավության կլանում (անալգին, ամիդոպիրին, շիկատակի չոր լուծամզվածք)  

 քայքայում լույսի ազեցությունից (կալիումի պերմանգանատ, կոլարգոլ, պրոտարգոլ) 

3. որոշ դեղանյութեր փոշի դեղաձևով լորձաթաղանթի վրա ցուցաբերում են գրգռիչ 

ազդեցություն (կալիումի, նատրիումի բրոմիդներ), որը չի նկատվում լուծույթների 

տեսքով նրանց կիրառման ժամանակ; 

4. դառը համով, յուրահատուկ հոտով և ներկող հատկությամբ նյութերը անհարմար են և 

տհաճ ընդունման համար: Այդպիսի փոշիները բաց են թողնվում պատիճներով: 

5. փոշիները կարող են ադսորբել տարբեր հոտեր; 

Որոշ թվարկված թերություններից կարելի է խուսափել` ապահովելով 

համապատասխան փաթեթավորում: 
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Փոշի դեղաձևերին ներկայացվող հիմնական  պահանջները 

 

 պետք է օժտված լինեն սորունությամբ 

 պետք է լինեն միատարր (անզեն աչքով դիտելիս նյութերը պետք է հավասարաչափ 

բաշխվեն ամբողջ զանգվածով) 

 պետք է ունենան համապատասխան  գույն, համ և հոտ 

 առանձին դեղաչափերից շեղումները պետք է լինեն թույլատրելի սահմաններում 

 մասնիկների մեծությունը պետք է լինի ոչ ավելի քան 0.16 մմ, եթե չկան համապատաս-

խան ցուցումներ դիսպերսվածության օպտիմալ աստիճանի վերաբերյալ 

 պետք է ունենան համապատասխան փաթեթավորում և ձևավորում 

 պահպանման ժամանակ պետք է լինեն կայուն 

 վնասված մաշկի, լորձաթաղանթի վերքերի, ինչպես նաև նորածինների և մինչև 1 

տարեկան երեխաներին տրվող փոշիները պետք է լինեն մանրէազերծ, իսկ 

մասնիկների մեծությունը մինչև 0.1 մմ (ցանափոշիներ): 

 
Փոշիների դասակարգումը 

 
Փոշիները դասակարգվում են`  

1. ըստ կազմի`  
 պարզ (Pulveres simplices) - կազմված են մեկ դեղանյութից 

 բարդ (Pulveris compositi) - կազմված են 2 և ավելի բաղադրամասերից (դեղանյութեր 

և օժանդակ նյութեր): 

2. ըստ ընդունման ձևի` 
 ներքին (Pulveres ad usum internum seu Pulveres peroralia) 

 արտաքին (Pulveres ad usum externum)` 

 ցանափոշիներ - պատրաստվում են վարակազերծ պայմաններում, կարող են 

օժտված լինել հակաբորբոքային, չորացնող, հակասնկային, սառեցնող և այլ 

հատկություններով: նախատեսված են թերապևտիկ կամ կանխարգելիչ 

նպատակներով մաշկին քսելու համար: Բաց վերքերին կամ 

լորձաթաղանթներին ցանելու, ինչպես նաև նորածինների համար 

նախատեսված ցանափոշիները պատրաստվում են վարակազերծ 

պայմաններում, քանի որ ցանափոշիների կազմության մեջ մտնող շատ 

դեղանյութեր (սպիտակ կավ, տալկ և այլն) կարող են պարունակել հիվանդածին 

մանրէներ: Եթե դեղանյութերը կայուն են բարձր ջերմաստիճանում, ապա կարող 

են ենթարկվել ջերմային մանրէազերծման: Որպես հիմնական օժանդակ նյութ 

ցանափոշիներում առավել հաճախ օգտագործում են տալկ, օսլա, սպիտակ կավ 

և այլն: 

 ատամի փոշիներ - նախատեսված են ատամները մաքրելու, սպիտակություն 

հաղորդելու, ցավազրկելու և այլ նպատակների համար: Ատամների էմալը 

չվնասելու նպատակով մասնիկների չափսերը պետք է լինեն հնարավորիս 

մանր: 

 ներփչման փոշիներ - մասնիկների մեծությունը պետք է լինի մինչև 0,1 մմ՝ 

գումարային մակերևույթը հնարավորին չափ մեծացնելու համար: 

Նախատեսված են է հատուկ սարքերի օգնությամբ մարմնի տարբեր խոռոչներ 

(ականջ, քիթ, հեշտոց) ներփչման համար 

 լուծույթներ պատրաստելու համար փոշիներ – պատրաստվում են ողողումների, 

թրջոցների և այլ նպատակների համար 

 ներարկման (համապատասխան լուծիչներում լուծելուց հետո) 
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3. ըստ դեղաչափման բնույթի` 
 դեղաչափված` բաժանված առանձին դեղաչափերի (pulveres divisi) - առավել 

հաճախ նախատեսված են ներքին օգտագործման համար: 

 չդեղաչափված (pulveres non divisi) – հիմնականում նախատեսված են արտաքին 

օգտագործման համար (ցանափոշիներ,  ներփչման փոշիներ, փոշիներ լուծույթների 

պատրաստման համար): 

4. ըստ դուրս գրման ձևի - Դեղաչափված փոշիներով դեղատոմսերը կարող են դուրս 

գրվել 2 եղանակներով` 
 բաշխման - դեղատոմսում նշվում է դեղանյութի ընդուման միանվագ դեղաչափը՝ նշե-

լով, թե քանի՞ այդպիսի դեղաչափ պետք է պատրաստվի (Da tales doses №): Օրինակ` 

  Rp:  Analgini  0.2 

   Chinini  0.05 

   Misce ut fiat pulvis 

   Da tales doses N10 

   Signa. 1-ական փոշի օրը 3 անգամ 

 բաժանման  - դեղատոմսում նշվում է յուրաքանչյուր բաղադրամասի ամբողջ 

քանակը՝ նշելով, թե քանի դեղաչափի պետք է բաժանել պատրաստված խառնուրդը 

(Divide in partes aequalis №): Օրինակ` 

Rp:  Analgini  2.0 

   Chinini  0.5 

   Misce ut fiat pulvis  

   Divide in partes aequales N10 

   Signa. 1-ական փոշի օրը 3 անգամ 

 

 
Փոշիների պատրաստման տեխնոլոգիական փուլերը 

 

Փոշիների պատրաստման տեխնոլոգիական գործընթացը բաղկացած է մի քանի 

փուլից`   

1. Նախապատրաստական փուլ  
 դեղատոմսի վերլուծություն և հաշվարկներ 

 Ա  և Բ ցուցակի  դեղանյութերի  (թմրանյութեր, թունավոր`Venena և ուժեղ ազդող` 

Heroica) դեղաչափերի ստուգում - Ա և Բ   ցուցակի դեղանյութերի միանվագ և 

օրական դեղաչափերը ստուգվում են` հաշվի առնելով հիվանդի  տարիքը,  

ընդունման ձևը և դեղաձևը: Երեխաների համար գոյություն ունի թույլատրելի 

բարձրագույն միանվագ և թույլատրելի բարձրագույն օրական դեղաչափերի 

ցուցակ՝ կախված  երեխայի քաշից:  Եթե բացակայում է երեխաների դեղաչափը, 

ստուգումը կատարվում է մեծերի դեղաչափերի համար նախատեսված լրացումով 

կամ հաշվարկվում է համաձայն երեխայի քաշի հետևյալ բանաձևով` 

 
 համատեղելիության  ստուգում - անհամատեղելի բաղադրամասեր փոշիներում 

հանդիպում են ավելի քիչ, քան հեղուկ դեղաձևերում:  Երբեմն փոշիները խոնավա-

նում են առանձին բաղադրամասերի  խոնավացման  հետևանքով, որը բերում  է 

փոշիների սորունության  խախտման: Կարող է նկատվել  նաև  ակտիվ 

դեղանյութերի (վիտամիններ, հակաբիոտիկներ, ֆերմենտներ) ակտիվության 

կորուստ ծանր մետաղների  աղերի և  այլ  գործոնների  ազդեցության  տակ: 

Անհամատեղելիությունը կարելի է կանխել հետևյալ ճանապարհներով` 
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1. դեղագրությունից հանել անհամատեղելիություն առաջացնող նյութը 

(բացառությամբ Ա և Բ ցուցակի նյութերի) և բաց թողնել առանձին, սակայն 

նույն դեղաձևում; 

2. օգտագործել ադսորբենտ (բժշկի համաձայնությամբ)՝ օսլա, աէրոսիլ և այլն; 

3. օգտագործել մինչև հաստատուն զանգված չորացված նյութեր; 

4. փոխարինել) համապատասխան դեղաբանական նյութով (բժշկի համա-

ձայնությամբ 

 նախապատրաստական աշխատանքներ (աշխատատեղի  և սարքավորումների 

նախապատրաստում) 

 գրավոր  հսկման կտրոնի (ԳՀԿ) հակառակ կողմի լրացում (ԳՀԿ–ի հակառակ 

կողմում կատարում են հաշվարկներ); 

 կշեռքների, հավանգի, և տեխնոլոգիական գործընթացում անհրաժեշտ նյութերի 

ընտրություն (օժանդակ, փաթեթավորման նյութեր և տարա); 

 աշխատանքային վայրի և սարքավորումների սանիտարական նախապատրաս-

տում 

2. Դեղաձի  պատրաստում 
 դեղանյութերի կշռում - Փոշու կազմի մեջ ներառվող դեղանյութերի կշռումը 

կատարվում է ձեռքի կշեռքներով (ՁԿ), որոնց ընտրությունը կախված է յուրաքանչ-

յուր դեղանյութի ընդհանուր զանգվածից: 

 մանրացում (pulveratio) 

 մաղում (cribratio`դեղատնային պայմաններում հազվադեպ) 

 խառնում (mixtio) 

 դեղաչափում  (divisio) 

 փաթեթավորում և ձևավորում բացթողման համար 

 հաշվետվություն դեղաձևի պատրաստման մասին  - (ԳՀԿ-ի  երեսի կողմի լրացում՝ 

նշելով  դեղանյութերի ավելացման հաջորդականությունը) 

3. Որակի գնահատում՝ կիրառելով ներդեղատնային որակի հսկման ձևերը 

 օրգանոլեպտիկ հսկում (համասեռություն, համ, հոտ) 

 ֆիզիկական հսկում (շեղումներ զանգվածից կամ ծավալից) 

 քիմիական հսկում (քանակական, որակական`ընտրողական) 

 հսկում բաց թողնման ժամանակ (փաթեթավորման, ձևավորման որակը և 

դեղատոմսի և ԳՀԿ-ի համապատասխանությունը) 
 

ՄԱՆՐԱՑՈՒՄ 
Մանրացումը տարբեր սարքավորումների միջոցով կարծր նյութերի մասնիկների 

չափսերի փոքրացման գործընթացն է, որը բերում է մանրացվող նյութի տեսակարար 

մակերևույթի մեծացման: Դեղանյութերը կարող են լինել բյուրեղական և ամորֆ: 

Բյուրեղական նյութերի մանրացման ժամանակ անհրաժեշտ է ավելի մեծ մեխանիկական 

ուժի գործածում, քան ամորֆ նյութերի դեպքում:  

Մանրացման նպատակն է`  

 ստանալ դեղանյութերի հնարավորինս հավասարաչափ մանրացված փոշու զանգված; 

 ապահովել նյութերի հեշտ խառնում և ստույգ դեղաչափում; 

 ապահովել ազդեցության արագ  հասունացում և երկարատև ազդեցություն; 

 ապահովել դեղաբանական ազդեցության ուժեղացում; 

 խառնուրդների շերտավորման կանխում 

Փոշիների մանրացման աստիճանը ունի էական նշանակություն, քանի որ որքան մեծ է 

փոշիների մանրացվածությունը, այնքան նրանց կենսամատչելիությունը ավելի բարձր է  

(ավելի հեշտ են լուծվում, արագ են ներծծվում) և արագ է հասունանում բուժիչ 

ազդեցությունը:  
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Մանրացման աստիճանից կախված փոխվում է դեղանյութերի թերապևտիկ 

արդյունավետությունը, քանի որ մանրացումը նպաստում է դեղանյութերի ընդհանուր 

մակերեսի մեծացմանը և որպես հետևանք մակերեսային ազատ էներգիայի 

բարձրացմանը:  

Մակերեսային ազատ էներգիայի մեծությունը ուղիղ համեմատական է փոշու 

փոփոխված մակերեսի և մակերևույթային լարվածության արտադրյալին` 

F = S .  
որտեղ`  F – մակերևույթային ազատ էներգիա` Ն/մ 

S - փոփոխված մակերեսը` մ2 

 -  մակերևույթային լարվածությունը` ն/մ 

Ազատ մակերեսային էներգիան տվյալ դեղանյութի մակերեսին գտնվող չհավասա-

րակշռված մոլեկուլների ուժերի գումարն է: Այս էներգիայի մեծությունը ուղղակիորեն 

ազդում է նյութի կողմից ցուցաբերվող թերապևտիկ ազդեցության վրա: Դա բացատրվում է 

հետևյալ կերպ` յուրաքանչյուր մարմին ձգտում է իր ունեցած մակերեսի ազատ էներգիայի 

նվազմանը, և ինչքան շատ է մանրացված նյութը, այնքան ավելի արագ է ենթարկվում 

ներծծման, լուծման, լավ է ադսորբում մաշկի վրա եղած արտազատուկները և այլն: Նյութի 

առավելագույն մանրացման ընթացքում երբեմն կարող են նկատվել բացասական 

երևույթներ և ազատ մակերեսային էներգիայի նվազում` կապված օդից խոնավության և 

գազերի ադսորբցիայի հետ, որի հետևանքով փոշու այդ զանգվածը դառնում է փխրուն եւ 

խոնավ:  

Մանրացման ընթացքում գալիս է մի պահ, երբ հաստատվում է դինամիկ հավասա-

րակշռություն: Տվյալ պայմաններում մանրացման հետագա շարունակումը 

նպատակահարմար չէ, քանի որ կարող է տեղի ունենալ փոշու հատիկավորում:  

Առավել նուրբ, գերմանր փոշի կարելի է ստանալ` 

 մանրացնելով դեղանյութերը կարծր, չեզոք նյութերի առկայությամբ (սախարոզա, 

կաթնաշաքար) 

 ավելացնելով ցնդող հեղուկներ (էթանոլ, եթեր) 

Գերմանր փոշու բացասական կողմերն են` 

 խոնավության կլանումը; 

 գազերի հետ փոխազդեցությունը; 

 մասնիկների միմյանց միացումը (խոշոր ագրեգանտների առաջացում); 

 կողմնակի ազդեցությունների դրսևորումը; 

 թունավոր ազդեցության դրսևորումը; 

 նյութի կառուցվածքի փոփոխությունը; 

 լրիվ կամ մասնակի բուժիչ ազդեցության կորուստը; 

 հավանգի պատերին նյութի կպչելու հատկությունը 

Դեղատնային պայմաններում դեղանյութերի և օժանդակ նյութերի մանրացման համար 

օգտագործում են տարբեր չափսերի և ձևերի հավանգներ (mortaria)` հավանգակոթերով 

(pestilla) (նկար 5): 
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Հավանգները լինում են հախճապակե, ապակե, ագաթե, չուգունե, պղնձից և այլն: 

Հավանգի աշխատանքային մակերևույթը և հավանգակոթի գլխիկի մակերևույթը չպետք է 

լինի ջնարակված, պետք է լինի ողորկ և ծակոտկեն, հակառակ դեպքում տեղի է ունենում 

հավանգակոթի սահում, որը զգալիորեն նվազեցնում է մանրացման որակը: Նյութերի 

մանրացումը հավանգում կատարվում է միայն ձեռքի դաստակի օգնությամբ՝ առանց 

արմունկի և ուսի հոդերի պտտման: Հավանգը պահվում է ձախ  ձեռքով՝ ամուր հպելով 

սեղանին: 

Նյութերի մանրացման  ժամանակ հավանգի ընտրությունը կատարելիս հաշվի է 

առնվում՝ 

1. փոշու ֆիզիկաքիմիական հատկությունները; 

2. փոշու ընդհանուր զանգվածը; 

3. հավանգի ցուցանիշները (աշխատանքային մակերես, մանրացման ժամանակա-

հատված, առավելագույն և օպտիմալ ծանրաբեռնվածություն) (Աղուսյակ 3) 

 
Աղուսյակ 3 

Դեղատնային հավանգների պարամետրեր 

Հավանգի  
համար 

Տրամագիծ, մմ 
Աշխատանքային 

մակերես 
Մանրեցման 
ժամանակ,  

վրկ 

Ծանրաբեռնվածություն, 
գ 

սմ3 գործակից առավելագույն օպտիմալ 

1 50 45 1 60 1 0,5 

2 75 90 2 90 4 1,5 

3 86 90 2 90 4 1,5 

4 110 135 3 120 8 3 

5 140 225 5 150 16 6 

6 184 450 10 210 48 18 

7 243 765 17 300 112 42 

 

Քանի որ հավանգի և հավանգակոթի աշխատանքային մակերեսը ծակոտկեն է, ապա 

մանրացման ընթացքում առաջին հերթին մանրացվող դեղանյութի որոշակի 

քանակություն կորչում է հավանգի ծակոտիներում: Այդ երևույթը բնորոշվում է «Կորստի 
գործակից»  հասկացությամբ: 

Կորստի գործակիցը N1 հավանգում 1գ փոշու մանրացման ժամանակ դեղանյութի 
կորուստն է մգ-ով (Աղյուսակ 3): Այլ համարների հավանգներում դեղանյութերի կորստի 

մեծության չափը որոշելու համար աղյուսակում բերված N1 հավանգի համար 

նախատեսված կորստի գործակիցը բազմապատկում են աշխատանքային մակերեսի 

գործակցով: Այս կամ այն համարի հավանգի օգտագործումը կախված է մանրացվող նյութի 

ընդհանուր քանակից: Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը չպետք է գերազանցի 

հավագի ծավալի 1/20-ը: Մանրացման ժամանակ նպատակահարմար է ձգտել օպտիմալ 

ծանրաբեռնվածության:  

Եթե դեղանյութերի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները միմյանց նման են և չեն 

խանգարում մեկը մյուսի մանրացմանը, կամ ընդհակառակը, նպաստում են, այդպիսի 

նյութերը նպատակահարմար է մանրացնել միաժամանակ, միևնույն հավանգում, քանի որ 

նրանցից յուրաքանչյուրը մանրացվում է անկախ մյուսից: Բացառություն են կազմում այն 

նյութերը, որոնք պահանջում են առանձին մանրացում, օրինակ դժվար մանրացվող 

նյութերը, որոնց մանրացումը հեշտացնելու համար օգտագործում են սեպաճեղքող 

օժանդակ նյութեր: 
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Աղուսյակ 3 

N1 հավանգում կարծր դեղանյութերի կորստի գործակիցները  

ԴԵՂԱՆՅՈՒԹ 
կորուստ, 

մգ 
ԴԵՂԱՆՅՈՒԹ 

կորուստ,  
մգ 

Ամիդոպիրին 37 Սուլգին  14 

Ամոնիումի քլորիդ 12 Կալիումի բրոմիդ 15 

Անալգին 22 Կալիումի յոդիդ 21 

Անեսթեզին 24 Կալցիումի կարբոնատ 14 

Անտիպիրին 10 Կալցիումի լակտատ 12 

Բարբամիլ 41 Կամֆորա 24 

Բարբիտալ 13 Ասկորբինաթթու 12 

Բարբիտալ-նատրիում 12 Ացետիլսալիցիլաթթու 33 

Բենզոնավթոլ 15 Բենզոական թթու 34 

Բրոմկամֆորա 15 Նիկոտինաթթու 15 

Բութադիոն 36 Սալիցիլաթթու 55 

Բիսմութի հիմնային նիտրատ 42 Կոդեին 7 

Հեքսամեթիլենտետրամին 26 Կոդեինի ֆոսֆատ 7 

Հեքսամիդին 15 Կոֆեին 15 

Սպիտակ կավ 14 Կոֆեինի նատրիումի բենզոատ 16 

Գլյուկոզա 7 Քսերոֆորմ 57 

Դիակարբ 24 Լևոմիցետին 29 

Դիբազոլ 18 Մագնեզիումի կարբոնատ 19 

Վերականգնված երկաթ 11 Մագնեզիումի օքսիդ 16 

Երկաթի լակտատ 24 Մենթոլ 17 

Նատրիումի բենզոատ 20 Մեթիլենկապույտ 16 

Նատրիումի հիդրոկարբոնատ 11 Սուլֆադիմեզին 18 

Նատրիումի սալիցիլատ 23 Տանին 11 

Նորսուլֆազոլ 22 Տերպինհիդրատ 15 

Օսարսոլ 15 Ֆենացետին 19 

Պապավերինի հիդրոքլորիդ 10 Ֆենիլսալիցիլատ 24 

Պենտօքսիլ 27 Էթազոլ 18 

Ռեզորցին 10 Ֆթալազոլ 19 

Շաքար 21 Ցինկի օքսիդ 36 

Նստեցված ծծումբ 24 Ֆիտին 18 

Սինտոմիցին 30 Ֆենոբարբիտալ 18 

Սպազմոլիտին 40 Խինիդին 21 

Ստրեպտոցիդ 23 Խինինի հիդրոքլորիդ 12 

Լուծելի ստրեպտոցիդ 41 Դերմատոլ 43 
 

ՄԱՂՈՒՄ 
 Փոշիները հանդիսանում են պոլիդիսպերս համակարգեր, երբ պարունակում են 

տարբեր չափսի մասնիկներ և մոնոդիսպերս, եթե մասնիկները ունեն միևնույն չափսերը, 

որը գործնականորեն անհնար է: Կան միայն որոշ փոշիներ, որոնք ըստ կազմի մոտ են 

մոնոդիսպերս համակարգերին: Այդ իսկ պատճառով մաղման նպատակն է ստանալ 

համաչափ մասնիկներ: Մաղումը դեղատնային պայմաններում շատ հազվադեպ են 

իրականացնում, Դեղատնային պայմաններում հիմնականում մաղում են մանրացված 

դեղաբուսական հումքը որոշակի չափերով մաղերով (նկար 6): 
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նկար 6. Ա - բաց մաղ (1 - բարձր օղակ, 2 - կտոր, 3 - ցածր օղակ) 

                Բ - փակ մաղ (1 - կափարիչ, 2 - մաղ, 3 - ընդունարան) 

Անվտանգության կանոնների ապահովման նպատակով մաղման ժամանակ մաղը 

փակում են կափարիչով, հատկապես կարևոր է թունավոր և հեշտ փոշեցրվող նյութերի 

դեպքում: Փոշու մասնիկների չափսերը որոշում են վիզուալ` անզեն աչքով (25 սմ 

հեռավորությունից անզեն աչքով դիտելիս չպետք է նկատվեն փոշու առանձին 

մասնիկներ): 
 

ԽԱՌՆՈՒՄ 
 Խառնումը բավականին բարդ արտադրական գործընթաց է, որի ժամանակ  առնվազն 

երկու մանրացված նյութեր հավասարաչափ բաշխվում են միմյանց մեջ: Խառնման գործըն-

թացի նպատակն է բարդ փոշիների պատրաստման ժամանակ համասեռ խառնուրդի 

ստացումը: Խառնումը, որպես կանոն, կատարվում է հավանգում միաժամանակ 

մանրացման հետ:  

Խառնման հերթականությունը կախված է բարդ փոշու կազմի մեջ մտնող 

բաղադրամասերի ֆիզիկաքիմիական հատկություններից և նրանց քանակական 

հարաբերություններից: Ըստ ՊՖ XI-ի խառնումը սկսում են բարդ փոշու այն 

բաղադրամասից, որը դուրս է գրված փոքր քանակով` աստիճանաբար ավելացնելով 

մյուսները: 

Բարդ փոշիների պատրաստման ժամանակ կախված բաղադրամասերի քանակական 

հարաբերությունից խառնման և մանրացման ժամանակ հնարավոր են 2 դեպքեր` 

1. երբ բարդ փոշու բաղադրության մեջ մտնող նյութերը դուրս են գրված հավասար կամ 

մոտ քանակներով; 

2. երբ բաղադրամասերը դուրս են գրված խիստ տարբեր քանակներով 

 

1. Բարդ փոշիներ, երբ դեղանյութերը դուրս են գրված հավասար կամ մոտ քանակներով - 
խառնման հերթականությունը կախված է բաղադրամասերի ֆիզիկաքիմիական 

հատկություններից: Այս դեպքում հնարավոր է խառնման երկու տարբերակ` 
 երբ փոշու բաղադրամասերի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները նման են և 

դեղանյութերի զանգվածները իրար մոտ են, ապա մանրացումը և խառնումը սկում են 

այն նյութից, որն ունի ավելի փոքր կորստի գործակից:  

  Rp:  Analgini 

   Amidopyrini ana 0,25  

   Misce ut fiat pulvis 

   D.t.d.N 10 

   Signa. 1-ական փոշի օրը 2 անգամ 

Հաշվարկ`  անալգին` 2.5 գ, կորստի գործակիցը N1 հավանգում` 22 մգ 

  ամիդոպիրին` 2.5 գ, կորստի գործակիցը N1 հավանգում` 37 մգ 

  փոշու ընդհանուր զանգվածը` 5 գ (ՁԿ-5, հավանգ N4, մանրացման 

ժամանակը` 120 վայրկյան) 

  մեկ փոշու զանգվածը` 0.5 գ N10 
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Տվյալ դեղագրությամբ փոշու պատրաստման համար հավանգում առաջին հերթին 

մանրացնում են 2.5 գ անալգինը, քանի որ կորստի գործակիցն ավելի փոքր է, այնուհետև 

ավելացնում են 2.5 գ ամիդոպիրինը և շարունակում մանրացումը: 

 երբ փոշու բաղադրամասերի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները տարբեր են, ապա 

ապա մանրացումը  և  խառնումը  սկսում  են  հետևյալ հաջորդականությամբ` 

 դժվար մանրացող նյութեր 

 խոշոր  բյուրեղական  նյութեր 

 բյուրեղական նյութեր (կալցիումի  գլյուկոնատ,  պղնձի  սուլֆատ  և  այլն) 

 մեծ ծավալային զանգված ունեցող ծանր նյութեր (ցինկի օքսիդ,  բիսմութի 

հիմնային  նիտրատ  և  այլն) 

 մանր բյուրեղական նյութեր (դիմեդրոլ, վերականգնված  երկաթ, լիկոպոդիում, 

գրիզեոֆուլվին) 

 ամորֆ  նյութեր (տալկ, ալյումինի հիդրօքսիդ, դերմատոլ, ծծումբ և  այլն, որոնք 

ավելացնում են առանց լրացուցիչ մանրացման): Լինելով սահուն` տալկը 

դժվարեցնում է այլ նյութերի մանրացման գործընթացը: 

 փոքր ծավալային զանգված ունեցող հեշտ  փոշեցրվող նյութեր (մագնեզիումի 

օքսիդ,  մագնեզիումի կարբոնատ և այլն): Հեշտ փոշեցրվող նյութերը սովորաբար 

ավելացվում են փոշու պատրաստման վերջում:  

Նյութի  փոշեցրվող հատկությունը պայմանավորված է`  

 փոշու մասնիկների միջև եղած ձգողական ուժերով 

 փոշու բաղադրամասերի խոնավության աստիճանով 

o հիդրոֆոբ նյութերը փոշեցրվում են ավելի հեշտ 

o հիդրոֆիլ նյութերը փոշեցրվում են ավելի դժվար 

Նյութի  փոշեցրվող հատկության մասին դատում են ելնելով ոչ թե նրանց խտությունից, 

այլ ծավալային զանգվածից: Ծավալային զանգվածը  1սմ3 չոր փոշենման նյութի զանգվածն 

է (կշիռը) ազատ լցված վիճակում, առանց խտացման (Աղուսյակ 4): Որքան փոքր է նյութի 

ծավալային զանգվածը, այնքան անգամ մեծ է նրա փոշեցրման աստիճանը: Նյութի 

տեսակարար կշիռը չի բնութագրում նրա փոշեցրվող հատկությունը: 

 

Աղուսյակ 4. 
Որոշ դեղանյութերի ծավալային զանգվածները և խտությունները 

Դեղանյութ Ծավալային զանգված, գ/սմ3 Խտություն, գ/սմ3 

Բիսմութի հիմնային նիտրատ 1.735 - 

Գլյուկոզա 0.6 - 

Հեքսամեթիլենտետրամին 0.3514 - 

Կալցիումի կարբոնատ 0.942 2.93 

Ացետիլսալիցիլաթթու 0.64 - 

Մագնեզիումի կարբոնատ 0.296 1.85 

Մագնեզիումի օքսիդ 0.387 3.65 

Նատրիումի հիդրոկարբոնատ 0.8714 2.2 

Շաքար 0.985 1.48 

Տալկ 0.613 2.79 

Ստրեպտոցիդ 0.704 2.70 

Ֆենացետին 0.642 - 

Օրինակ`Rp:  Acidi borici  

   Zinci oxydi  

   Talci   ana 2.0 

   Misce ut fiat pulvis 

   Da. Signa. ցանափոշի 
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Հաշվարկ՝   բորաթթու` 2 գ, խոշոր բյուրեղական դեղանյութ է 

  ցինկի օքսիդ` 2 գ, մեծ ծավալային զանգված ունեցող ծանր նյութ է 

  տալկ` 2 գ, փոշեցրվող նյութ է 

  փոշու ընդհանուր զանգվածը` 6 գ (ՁԿ-5, հավանգ N4, մանրացման 

ժամանակը` 120 վայրկյան) 

Տվյալ դեղագրությամբ փոշու պատրաստման համար ՁԿ-5-ով կշռում են յուրաքանչյուր 

բաղադրամասից 2-ական գրամ և տեղափոխում թղթյա պատիճների վրա: Քանի որ 

բորաթթուն խոշոր բյուրեղական նյութ է, ապա N4 հավանգում  այն մանրացնում են 

առաջին հերթին, որից հետո ավելացնում են ցինկի օքսիդը, իսկ վերջում տալկը, քանի որ 

այն փոշեցրվող է: Խառնում են, մանրացնում մինչև համասեռ զանգված, փաթեթավորում 

են, պիտակավորում «Արտաքին» և բաց թողնում: 

2. Բարդ փոշիներ, երբ դեղանյութերը դուրս են գրված խիստ տարբեր քանակներով 
Քանի որ հավանգի աշխատանքային մակերեսը ծակոտկեն է, ապա փոքր 

քանակությամբ դուրս գրված նյութի մանրացման ժամանակ տեղի կունենա նրա 

քանակության զգալի կորուստ: Այդ պատճառով հավանգի ծակոտիները նախապես 

անհրաժեշտ է փակել չեզոք նյութով, այնուհետև մանրացնումը սկսում են փոքր 

քանակությամբ նյութից, աստիճանաբար ավելացնելով մյուս նյութերը ոչ մեծ բաժիններով` 

նրանց քանակի մեծացման հերթականությամբ:  Եթե դեղատոմսում բացակայում է չեզոք 

նյութը, ապա ծակոտիները փակում են մեծ քանակությամբ դուրս գրված դեղանյութով 

(«փոքրից մեծ»ի սկզբունքով):  

Կախված բաղադրամասերի քանակների հարաբերությունից` կան խառնուրդներ, 

որտեղ` 

 դուրս գրված բաղադրամասերի հարաբերությունը չի գերազանցում 1:20-ը; 

 դուրս գրված բաղադրամասերի հարաբերությունը գերազանցում է 1:20-ը 

Առաջին դեպքում հավանգի ծակոտիները մեծ քանակությամբ դուրս գրված նյութով 

փակելուց հետո ավելացվում է երկրորդ նյութը և մանրացումն ու խառնումը 

իրականացնում են միասին, քանի որ նրանց մանրացումը խառնուրդում կլինի 

բավականին արդյունավետ: Միատարրության հասնելու արագ և օպտիմալ 

հարաբերություն է 1:1-ից մինչև 1:5, սակայն դեղատնային պրակտիկայում այդպիսի 

զուգորդումներ հանդիպում են շատ հազվադեպ:  

 Rp: Codeini phosphatis  0.18 

  Phenobarbitali  0.3 

  Amidopyrini   1.8 

  Misce fiat pulvis 

  Divide in partes aequales N6 

  Signa. Մեկական փոշի օրը 2 անգամ 

Հաշվարկ՝   կոդեինի ֆոսֆատ` 0.18 գ, կորստի գործակիցը` 7 մգ N1 հավանգում 

  ֆենոբարբիտալ` 0.3 գ («Բ» խումբ), կորստի գործակիցը` 18 մգ 

  ամիդոպիրին` 1.8 գ ((«Բ» խումբ), կորստի գործակիցը`37 մգ 

  փոշու ընդհանուր զանգվածը` 2.28 գ (1.8+0.18+0.3), ՁԿ-5, հավանգ N3, 

մանրացման ժամանակը` 90 վրկ, տարբեր ֆիզիկաքիմիական 

հատկություններով դեղանյութեր 

  դեղաչափումը` 0.38-ական գրամ 6 փոշի 

Ի նչպես երևում է դեղագրությունից կոդեինի ֆոսֆատը և ֆենոբարբիտալը դուրս են 

գրված փոքր քանակությամբ, որը չի գերազանցում ամիդոպիրինի քանակության 1:20-ը: 

Այդ պատճառով հավանգի ծակոտիները ամիդոպիրինի ամբողջ քանակությամբ փակելուց 

հետո ավելացնում ենք կոդեինի ֆոսֆատը, հետո ֆենոբարբիտալը, այնուհետեւ 

մանրացնումն ու խառնումը կատարում միասին: 
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Երկրորդ դեպքում, երբ բաղադրամասերի հարաբերությունը գերազանցում է 1:20-ը, 

ըստ ՊՖ XI-ի հավանգի ծակոտիները փակելուց խառնումը սկսում են փոքր քանակությամբ 

նյութից, աստիճանաբար ավելացնելով մնացած բաղադրամասերը: Սակայն փոքր 

քանակության նյութի կորուստներից խուսափելու նպատակով հավանգի ծակոտիները 

փակում են մեծ քանակությամբ դուրս գրված նյութով, այնուհետև դատարկում` 

հավանգում թողնելով փոքր քանակությամբ դուրս գրված նյութի քանակի չափով, 

խառնում, ապահովում համասեռությունը և ավելացնում առաջին նյութի մնացած 

քանակությունը: Եթե այդպիսի նյութերը 2-ն են կամ ավելին, ապա հավանգի ծակոտիները 

փակում են հարաբերական փոքր կորստի գործակից ունեցող նյութով:  

 Rp: Ephedrini hydrochloridi  0.01 

  Amidopyrini  

  Terpini hydrati   ana 0,3 

  Misce fiat pulvis 

  Da tales doses N10 

  Signa. մեկական փոշի օրը 3 անգամ 

Հաշվարկ՝   էֆեդրինի հիդրոքլորիդ` 0.1 գ,  

  ամիդոպիրին` 3 գ («Բ» խումբ), կորստի գործակիցը` 18 մգ,  

  տերպին հիդրատ`3 գ, կորստի գործակիցը`15 մգ 

  փոշու ընդհանուր զանգվածը` 6.1 գ (0.1+3+3), ՁԿ-5, հավանգ N4, 

մանրացման ժամանակը` 120 վրկ, տարբեր ֆիզիկաքիմիական 

հատկություններով դեղանյութեր 

  դեղաչափումը`0.61-ական գրամ 10 փոշի 

Ինչպես երևում է դեղագրությունից Էֆեդրինի հիդրոքլորիդը դուրս է գրված փոքր 

քանակությամբ, որը գերազանցում է ամիդոպիրինի ու տերպինհիդրատի 

քանակությունների 1:20-ը: Այդ պատճառով հավանգի ծակոտիները տերպին հիդրատի 

ամբողջ քանակությամբ փակելուց հետո (համեմատաբար փոքր կորստի գործակցի 

պատճառով) այն դատարկում են` հավանգում թողնելով էֆեդրինի հիդրոքլորիդի 

քանակության չափ, ավելացնում են էֆեդրինի հիդրոքլորիդը, որից հետո մաս-մաս 

ավելացնում են ամիդոպիրինը և վերջում՝ տերպին հիդրատի մնացած քանակությունը:  

 Փոշիների կազմության մեջ կարող են մտնել հոտավետ դեղանյութեր (ցնդող և չցնդող), 

որոնք պահվում են առանձին հատուկ պահարաններում՝ հերմետիկ փակված տարա-

ներով: Հոտավետ դեղանյութերին են պատկանում յոդոֆորմը, կամֆորան (քափուր), 

մենթոլը, թիմոլը, ֆենոլը և այլն: Աշխատանքի ժամանակ այդ նյութերն անհրաժեշտ է 

կշռել առանձին կշեռքներով, որոնք արագ պետք է սրբել սպիրտով կամ եթերով թրջված 

բամբակով: Հոտավետ նյութերը ավելացվում են ամենավերջում: 

 Այնպիսի  նյութերը, ինչպիսիք  են  ֆիտինը, ցինկի և մագնեզիումի օքսիդները, խինինի 

աղերը,  մագնեզիումի կարբոնատը  և  այլն,  տրորելու  ժամանակ  կպչում  են  հավանգի  

պատերին  և  մամլվում,  այդ  պատճառով  անհրաժեշտ  է  տրորել առանց   ավելորդ  ուժ  

գործադրելու:  

 Շաքարը մանրացնելուց առաջ պետք է չորացնել 40-600C ջերմաստիճանում և  տրորել  

տաքացրած  հավանգում,  քանի  որ  ամենափոքր  խոնավության  դեպքում  առաջանում 

են գնդիկներ  և  պինդ  կպչում  հավանգի  պատերին:  
 

ԴԵՂԱՉԱՓՈՒՄ 
Փոշիների զանգվածի բաժանումը առանձին 

դեղաչափերի համարվում է փոշիների 

պատրաստման տեխնոլոգիական գործընթացի 

կարևոր փուլերից մեկը, որը կատարվում է ըստ 

զանգվածի (ձեռքի կշեռքների միջոցով) և ըստ 
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ծավալի (որոշակի գործիքներով` գդալ, դեղաչափիչ` դոզատոր և այլն):  

Առավել ճշգրիտ է ըստ զանգվածի դեղաչափումը, այդ պատճառով թունավոր և ուժեղ 

ազդող նյութերը չի կարելի չափաբաժանել ըստ ծավալի: Դեղանյութերի դեղաչափի 

մեծությունից կախված է նրանց դեղաբանական ազդեցությունը: 

Համաձայն ՊՖ-ի փոշու զանգվածի շեղումները չպետք է գերազանցեն հետևյալ 

ցուցանիշերը` 

Փոշու զանգվածը, գ Թույլատրելի շեղումը, % 

մինչև 0,1 ± 15 

0,11-0,3 ± 10 

0,31-1 ± 5 

1-ից բարձր ± 3 

 

ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ 
Եթե փաթեթավորման տեսակը նշված չէ դեղատոմսում, ապա փոշիները բաց են 

թողնում` 

 սովորական թղթյա պատիճներով  - դրանք 7,5 x 10 սմ (փոքր 

չափ) կամ 10 x 15 սմ (մեծ չափ) չափսերով թղթեր են, կիրառվում 

են ոչ հիգրոսկոպիկ և չցնդող դեղանյութերի փաթեթավորման 

համար: Յուրաքանչյուր առանձին չափաբաժին լցվում է շարքով 

դասավորված թղթերի մեջ և փաթեթավորվում համաձայն 

նկարի: Ապա պատրաստի 

պատիճավորված փոշիները 

դասավորում են երեքական կամ 

հնգական (հարմարության համար) 

և տեղավորում ստվարաթղթե 

տուփերի մեջ: 

 մոմած կամ պարաֆինապատ թղթյա պատիճներով - մեղրամոմով կամ պարաֆինով 

ներծծված թղթեր են: Հարմար է հիգրոսկոպիկ նյութերի փաթեթավորման համար (օրի-

նակ` էուֆիլին) և օդի թթվածնի ազդեցությամբ փոփոխվող դեղանյութերի համար: Այս-

պիսի թղթյա պատիճներով չի կարելի փաթեթավորել կամֆորա, մենթոլ և այլ նյութեր, 

որոնք լուծվում են մեղրամոմում և պարաֆինում: 

 մագաղաթյա թղթյա պատիճներով - փաթեթավորվում են այն փոշիները, որոնց կազմի 

մեջ մտնում են ցնդող և հոտավետ, ինչպես նաև մոմում կամ պարաֆինում լուծվող 

նյութեր (բրոմկամֆորա, կամֆորա, մենթոլ, թիմոլ, քլորալհիդրատ, եթերային յուղեր և 

այլն): 

 ժելատինե կարծր պատիճներով (Capsulae durae opercilatae) – օգտագործվում են որոշ 

դեղանյութերից մարսողական համակարգի լորձաթա-

ղանթը պաշտպանելու (քլորալհիդրատ), տհաճ համի և 

հոտի քողարկման (խինին, արական պտերի լուծա-

մզվածք և այլն), ինչպես նաև ներկող դեղանյութերից 

(մեթիլեն կապույտ, ակտիվացված ածուխ) պաշտ-

պանելու համար: Ժելատինե պատիճները հարմար են 

հիգրոսկոպիկ, հոտավետ ու ներկող նյութերով 

փոշիների բաց թողնման համար: Ժելատինե պատիճ-

ները կարող են լինել անգույն կամ ներկված: Փոշիները պատիճներով բաց են թողնվում 

միայն բժիշկի կողմից նշանակման դեպքում:  Կարծր ժելատինային պատիճները քսա-

նապատիկ ավել քանակությամբ 35-400C ջերմաստիճանի ջրում թափահարելիս պետք է 

առաջացնեն թափանցիկ, առանց բնորոշ հոտի և համի հեղուկ: Գոյություն ունեն նաև 
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ժելատինային փափուկ պատիճներ (գնդաձև, օվալաձև և այլն), որորնք նախատեսված 

են առավելապես հեղուկ դեղանյութերի բաց թողնման համար (գերչակի յուղ):  

 Ժելատինե պատիճների հիման վրա կարող են պատրաստվել այսպես կոչված 

«աղիքային» պատիճներ (Capsulae enterosolubiles), որոնք չեն տարրալուծվում ստա-

մոքսահյութի թթվային միջավայրում, բայց տարրալուծվում են աղիների հիմնային մի-

ջավայրում: Աղիքային պատիճների ստացման համար ժելատինե պատիճները ծածկում 

են ցելյուլոզայի ածանցյալներով` էթիլ ցելյուլոզայով կամ ացետիլֆտալիլցելյուլոզայով: 

Պատիճների այս տեսակին են պատկանում նաև գլյուտոիդային պատիճները, որոնք 

ժելատինային պատիճներից տարբերվում են նրանով, որ վերամշակվում են ֆորմալինի 

սպիրտային լուծույթով կամ ֆորմալդեհիդի գոլորշիներով: Այդ ընթացքում ժելատինը 

վերածվում է գլյուտինի, կորցնում ջրում և թթուներում լուծվելու ունակությունը, 

սակայն լուծվում է հիմնային լուծույթներում: Այդպիսի պատիճները նույնպես անցնում 

են ստամոքսով անփոփոխ վիճակում և տարրալուծվում աղիների հիմնային միջա-

վայրում: 
 

ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ 
Կախված նրանց նշանակումից` փոշիները ձևավորվում են հետևյալ հիմնական 

պիտակներով` 

 «Փոշիներ»; 

 «Ներքին» կամ «Արտաքին»; 

 լրացուցիչ նախազգուշական պիտակներ` 

 «Պահել լույսից ապահով»; 

 «Պահել սառը տեղում»; 

 «Մանկական»; 

 «Վարվել զգուշությամբ» (թունավոր դեղանյութերի դեպքում); 

 «Սրտային»; 

 Թունավոր նյութեր պարունակող փոշիները կնքում են սուրգուչով, ընդ որում 

թունավոր կամ թմրաբեր դեղանյութեր պարունակող փոշիների դեղատոմսը պահվում է 

դեղատանը հաշվառման համար, իսկ հիվանդին տրվում է սիգնատուրա` ցուցում 

օգտագործման ձևի մասին: 

Պիտակի վրա գրվում է հետևյալ մակագրությունները`  

 դեղատան անվանումը և համարը; 

 դեղատոմսի համարը; 

 հիվանդի  ազգանունը, անվան և հայրանվան առաջին տառերը; 

 ընդունման ձևը` դեղաչափի նշումով (1 ճաշի գդալ,  1 փոշի  և  այլն) 

 ընդունման հաճախականությունը  (օրը   2-3  անգամ   և  այլն) 

 ընդունման  ժամանակը  (ճաշից  առաջ կամ հետո,  գիշերը  և  այլն) 

 պատրաստման  ժամանակը  (ամսաթիվ,  ամիս,  տարի) և գինը 

Բոլոր պիտակների վրա  պետք  է  լինի  բժշկական խորհրդանշանը (օձը`թասում) և 

նախազգուշական մակագրություն` «Պահպանել երեխաներից հեռու»: 
 

ՈՐԱԿԻ ՀՍԿՈՒՄ 
Որակի հսկումը ներառում է բաց թողնելուց առաջ ֆիզիկական, օրգանոլեպտիկ, 

քիմիական (ընտրողական) ստուգումը: Որակի հսման ժամանակ կատարվում է՝ 

 փաստաթղթերի (դեղատոմսի, գրավոր հսկման կտրոնի` ԳՀԿ) վերլուծություն; 

 դեղանյութերի համատեղելիության ստուգում; 

 թունավոր, ուժեղ ազդող դեղանյութերի և թմրանյութերի դեղաչափերի ստուգում; 

 դեղանյութերի գույնի, համի, հոտի համապատասխանելիության ստուգում; 

 առանձին դեղաչափերի զանգվածի շեղման ստուգում թույլատրելի նորմաներից; 
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 համասեռության որոշում - 25 սմ հեռավորությունից դիտելիս և հավանգակոթով 

տրորելիս չպետք է նկատվեն առանձին մասնիկներ; 

 սորունության ստուգում - փոշին զգուշությամբ տեղափոխում են մի պատիճից մյուսի 

մեջ: Դատարկված պատիճը պետք է լինի չոր, փոշին պետք է լինի սորուն, չկպչի 

պատիճին և չպետք է լինեն գնդիկներ, քարացած կտորներ; 

 փոշիների փաթեթավորման, ձևակերպման պիտակի համապատասխանության 

ստուգում 
 

ՊԱՐԶ ՓՈՇԻՆԵՐ 
Պարզ կոչվում են այն փոշիները, որոնք կազմված են 1 բաղադրամասից: Նրանց պատ-

րաստումը հանգում է դեղատոմսում դուրս գրված նյութի դեղաչափմանը: 

Պարզ չդեղաչափված փոշիները  դուրս են գրվում 5-200 գ քանակով և բաց են թողնվում 

ընդհանուր փաթեթով (ցանափոշիներ, փոշիներ ներշնչման համար, լուծույթների պատ-

րաստման համար` ողողումներ, լվացումներ և այլն): Դեղանյութերը գտնվում են բյուրե-

ղական վիճակում, որից հետագայում հիվանդը պատրաստում է համապատասխան լու-

ծույթ (ողողում, լվացում և այլն): 

 Rp:  Magnezii sulfatis 15.0 

  Da in charta cerata 

  Signa. լուծել 1 բաժակ ջրում և խմել 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար մագնեզիումի սուլֆատը կշռում են 

առանց նախապես մանրացման և փաթեթավորում մոմած թղթի մեջ, այնուհետև տեղա-

դրում են թղթյա տոպրակի մեջ և բաց թողնում: 

Չդեղաչափված փոշիներին են պատկանում թշշան փոշիները: Թշշան փոշիները միա-

դեղաչափ և բազմադեղաչափ փոշիներ են, հիմնականում պարունակում են թթուներ և 

կարբոնատներ (կամ հիդրոկարբոնատներ), որոնք արագ փոխազդում են ջրի ներկայու-

թյամբ` անջատելով ածխաթթու գազ: Թշշան փոշիները նախատեսված են օգտագործելուց 

առաջ ջրում լուծելու կամ դիսպերսման համար և պատկանում են բարդ չդեղաչափված 

փոշիներին, դեղաչափվում են թեյի գդալի օգնությամբ կամ դուրս են գրվում մեկ ընդուն-

ման համար: Թշշան փոշիների կազմության մեջ առավել հաճախ ներառվում է կիտրո-

նաթթու (կամ գինեքարային թթու) և նատրիումի հիդրոկարբոնատ: Թշշան փոշիների լուծ-

ման ժամանակ ածխաթթու գազի անջատումը հետապնդում է հետևյալ նպատակները` 

 փոշու բաղադրամասերի տհաճ հոտի քողարկում; 

 դեղանյութերի ներծծման լավացում, քանի որ ածխաթթու գազը գրգռում է զգայուն 

նյարդային վերջավորությունները, ուժեղացնում է աղեստամոքսային տրակտի 

պերիստալտիկան և հյութազատիչ գործունեությունը 

Թշշան փոշիների կազմության մեջ մտնող հիմնային և թթվային բնույթի դեղանյութերը 

բաց են թողնում առանձին: Օգտագործելուց առաջ նատրիումի հիդրոկարբոնատը լուծում 

են անհրաժեշտ քանակությամբ ջրում, ավելացնում թթուն, խառնում են և արագ խմում: 

Միևնույն ժամանակ այդ նյութերը կարելի է բաց թողնել նաև միասին, սակայն պարտադիր 

նախապայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր առանձին բաղադրամասի նախապես 

չորացումը և հիգրոսկոպիկ բաղադրամասի բացակայությունը: 

Գինեքարային թթվի կիրառումն առավել հարմար է, քանի որ այն բյուրեղանում է 

առանց բյուրեղահիդրատի առաջացման, մինչդեռ կիտրոնաթթուն բյուրեղանում է մեկ 

մոլեկուլ ջրով և հեշտությամբ խոնավանում է: Օրինակ կարող է ծառայել Բոտկինի փոշին: 

 Rp.: Natrii hydrocarbonatis 0.5 

  Acidi tartarici   6.0 

  Natrii sulfatis   2.0 

  Misce, fiat pulvis 

  Da. Signa. Բոտկինի փոշի 
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Բոտկինի փոշու կազմության մեջ մտնում է ջրազրկված նատրիումի սուլֆատ 

(կիրառվում է որպես լուծողական միջոց): Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար 

չոր, տաքացված  հավանգում գինեթթվի և նատրիումի սուլֆատի նախապես չորացված և 

մաղված փոշիները խառնում են նատրիումի հիդրոկարբոնատի հետ մինչև միասեռ 

զանգվածի ստացումը, անմիջապես դատարկում չոր ապակյա բաց թողնման սրվակի մեջ և 

ամուր խցանափակում:  

 Պարզ դեղաչափված փոշիները դուրս են գրվում առանձին դեղաչափերով, մեկ 

անգամյա, 0.1-0.5 գ (ավելի հաճախ ներքին օգտագործման կամ ներարկման համար): 

Պարզ փոշիների պատրաստման համար հաշվի են առնվում դեղանյութի 

ֆիզիկաքիմիական հատկությունները: Օրինակ` խոնավանալուց խուսափելու համար 

նպատակահարմար է օգտագործել նախօրոք չորացված նյութեր (շիբ, նատրիումի 

սուլֆատ, մագնեզիումի սուլֆատ և այլն), իսկ բյուրեղական նյութերը կարող են 

օգտագործվել փոշիներում, որոնք նախատեսված են լուծման համար: 

Դեղաչափված փոշիներում խոշոր բյուրեղական նյութերը (կալիումի քլորիդ, 

նատրիումի բրոմիդ, բրոմկամֆորա, ացետիլսալիցիլաթթու և այլն) մանրացնում են 

լորձաթաղանթը գրգռելուց և մեխանիկական վնասվածքներ պատճառելուց խուսափելու 

համար: Մանրացնում են նաև այն նյութերը, որոնք նախատեսված են ցանափոշիների 

համար, ինչպես նաև մանր բյուրեղական նյութերը, որոնք դժվար են լուծվում ջրում և 

աղեստամոքսային տրակտի հեղուկներում: 

Չեն մանրացվում հետևյալ դեղանյութերը` 

1. որոնք նախատեսված են լուծույթների պատրաստման համար (կալիումի 

պերմանագանատ, շիբ, նատրիումի տետրաբորատ, մագնեզիումի սուլֆատ, 

նատրիումի սուլֆատ և այլն); 

2. բարձրադիսպերս փոշիները (տալկ, լիկոպոդիում, քսերոֆորմ, պանկրեատին, 

մագնեզիումի օքսիդ և այլն) (անկախ նշանակման տեղից); 

3. մանր բյուրեղական նյութերը, որոնք լավ են լուծվում ջրում և աղեստամոքսային 

տրակտի հեղուկներում (անալգին, գլյուկոզա, ասկորբինաթթու և այլն):  

Rp:  Natrii salicylatis 0.5 

   Da tales doses N30 

   Signa. 1-ական փոշի օրը 4-5 անգամ 

 
Դեղատոմսեր տնային աշխատանքի համար 

 
Վերցրու:  Նատրիումի սուլֆատ 20.0 

   Տուր.Նշանակիր. լուծել 0.25 լ ջրում 

# 

Վերցրու:  Անալգին 0.25 

   Տուր այդպիսի դեղաչափեր թվով 2 

   Նշանակիր. 1-ական փոշի օրը 3 անգամ 

# 

Վերցրու:  Ամիդոպիրին 0.3 

   Տուր այդպիսի դեղաչափեր թվով 10 

   Նշանակիր. 1-ական փոշի օրը 3 անգամ 

# 

Վերցրու:  Գլյուկոզա 0.5 

   Տուր այդպիսի դեղաչափեր թվով 12 

   Նշանակիր. 1-ական փոշի օրը 3 անգամ 
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ՓՈՇԻՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ 
ՓՈՇԻՆԵՐ ՈՒԺԵՂ ԱԶԴՈՂ և ԹՈՒՆԱՎՈՐ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐՈՎ  

 

Համաձայն ՊՖ XI-ի, եթե փոշու կազմում դուրս են գրված թունավոր և ուժեղ ազդող 

դեղանյութեր 0,05 գ-ից քիչ քանակությամբ, ապա փոշիների պատրաստման համար 

անհրաժեշտ է օգտագործել նրանց տրիտուրացիաները: Տրիտուրացիաները թունավոր կամ 
ուժեղ ազդող դեղանյութերի նախօրոք պատրաստված խառնուրդներն են կաթնաշաքարի 
(լցանյութ) հետ 1:10 կամ 1:100 հարաբերությամբ` թույլատրված բժշկական կիրառման 
համար:  

Կաթնաշաքարը (Saccharum lactis) տրիտուրացիաներում առավել հաճախ օգտա-

գործվող օժանդակ նյութն է, քանի որ ունի մի շարք առավելություններ` 

 կաթնաշաքարի հետ խառնուրդները դանդաղ են շերտավորվում պահպանման 

ժամանակ, քանի որ նրա խտությունը (1,52 գ/սմ3)  մոտ է մի շարք թունավոր նյութերի 

(ալկալոիդների) խտություններին; 

 կաթնաշաքարը քիչ հիգրոսկոպիկ է և տրիտուրացիաները չեն կորցնում իրենց 

սորունությունը 15 օրվա ընթացքում; 

 այլ նյութերի հետ համեմատած` քիմիապես և դեղաբանորեն առավել չեզոք  օժանդակ 

նյութ է, անհոտ է և քաղցրահամ  

1:10 հարաբերությամբ տրիտուրացիան պարունակում է 1 մաս թունավոր կամ ուժեղ 

ազդող դեղանյութ և  9 մաս կաթնաշաքար, 1:100 տրիտուրացիան` 1 մաս ազդող 

դեղանյութ և 99 մաս կաթնաշաքար: Դեղատանը տրիտուրացիաները պատրաստվում են 

առանձին հավանգներում` ըստ բարդ փոշիների պատրաստման ընդհանուր կանոնների: 

Հավանգի ծակոտիները նախօրոք փակում են կաթնաշաքարով, որից հետո այն 

դատարկում են` այնտեղ թողնելով ≈ ազդող դեղանյութին հավասար քանակությամբ 

կաթնաշաքար, ավելացնում են թունավոր կամ ուժեղ ազդող դեղանյութը,  մանրակրկիտ 

մանրացնում և խառնում, հետո մաս-մաս ավելացնում են մնացած կաթնաշաքարը: 

Շերտավորման փոքրացման համար տրիտուրացիաները պահում են ոչ մեծ 

շտանգլասներում և պարբերաբար խառնում հավանգներում:  

Կախված դեղատան պահանջարկից տրիտուրացիաները պատրաստվում է  մինչև 1 

ամիս ժամանակով: 15 օր հետո տրիտուրացիան դատարկում են հավանգի մեջ և խառնում 

հավանգակոթով` խառնուրդի շերտավորումից խուսափելու նպատակով, որի համար  

1. տրիտուրացիաները պատրաստվում են ոչ մեծ քանակներով և պահվում ոչ երկար 

ժամանակ; 

2. պահվում են սեղմված վիճակում, որպեսզի մեծացվի շղթայակցումը մասնիկների միջև 

և դանդաղի շերտավորման ընթացքը; 

3. տրիտուրացիաներին ավելացվում են սննդային ներկեր, օրինակ` կարմին (1:100), 

որպեսզի շերտավորումը ավելի ցայտուն երևա 

Տրիտուրացիաները պահվում են հղկված խցաններով շտանգլասներում, համապա-

տասխան պիտակներով: Օրինակ` 

Trituratio 

1.0 Atropini sulfatis + 99.0 Sacchari lactatis (1:100) 

Տրիտուրացիան պատրաստում է դեղագետ-տեխնոլոգը, ըստ թունավոր և ուժեղ 

ազդող դեղանյութերով բարդ փոշիների պատրաստման կանոնների, որից հետո ստուգ-

վում  է տրիտուրացիաների որակը և քանակը: Տրիտուրացիաների հարաբերության ընտ-

րությունը պայմանավորված է դեղատոմսում դուրս գրված դեղանյութի ամբողջ քանակով: 

Սխալներից խուսափելու համար դեղատանը պետք է պատրաստվի տվյալ նյութի միայն 1 

կոնցենտրացիայի տրիտուրացիա: 

Տրիտուրացիաների ընտրությունը կատարելիս նախապես հաշվարկում են և որոշում 

թունավոր և ուժեղ ազդող դեղանյութերի ընդհանուր զանգվածը բոլոր դեղաչափերի հա-
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մար: Եթե հաշվարկված զանգվածը փոքր է 0,05գ-ից, ապա օգտագործում են տրիտուրա-

ցիան: 

Տրիտուրացիաների օգտագործմամբ փոշիներ պատրաստելիս պետք  է  հաշվի  առնել  

2  դեպք` 

 երբ դեղագրությունում դուրս գրված չէ շաքար 
Rp: Atropini sulfatis   0.0002 

  Platyphyllini hydrotartratis  0.004 

  Analgini    0.3 

  Misce fiat pulvis 

  Da tales doses № 10 

  Signa. 1-ական փոշի օրը 3 անգամ 

Թունավոր և ուժեղ ազդող դեղանյութերը ընդգծում են կարմիր գծով: Ստուգվում է բա-

ղադրամասերի համատեղելիությունը, թունավոր նյութերի բարձրագույն միանվագ և օրե-

կան դեղաչափերը: ԳՀԿ-ի (գրավոր հսկման կտրոն) հակառակ կողմում կատարվում է 

հաշվարկ`  

Հաշվարկ՝   ատրոպինի սուլֆատի ընդհանուր զանգվածը` 0.000210=0.002գ, 

օգտագործվում է 1:100 տրիտուրացիա` 0.2գ (0.002100 = 0.2) 

  պլատիֆիլինի հիդրոտարտրատի ընդհանուր զանգվածը` 

0.00410=0.04գ, օգտագործվում է 1:10տրիտուրացիա` 0.4գ (0.0410 = 

0.4) 

  անալգինի ընդհանուր զանգվածը` 3գ 

  փոշու ընդհանուր զանգվածը` 3.6 գ (3+0.2+0.4), հավանգ №3, 

մանրացման ժամանակը` 90 վրկ 

  դեղաչափումը`0.36-ական գրամ 10 փոշի 

Փոշու ընդհանուր զանգվածը մեծանում է ի հաշիվ տրիտուրացիաների: 

Դեղատոմսում և սիգնատուրայում կատարվում է նշում (նշվում է հարաբերությունը և 

տրիտուրացիայի զանգվածը 1 դեղափոշում): 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար N3 հավանգի մեջ 90 վայրկյանի ընթաց-

քում մանրացնում են 3գ անալգինը` փակելով հավանգի ծակոտիները և դատարկում թղթե 

պատիճի վրա՝ հավանգում թողնելով ատրոպինի սուլֆատի տրիտուրացիայի քանակու-

թյամբ: Այնուհետև հավանգի մեջ լցնում են 0.2գ ատրոպինի սուլֆատի տրիտուրացիան 

(1:100) և 0.4գ պլատիֆիլինի հիդրոտարտրատի տրիտուրացիան (1:10), խառնում, մաս-մաս 

ավելացնում նախապես մանրացված անալգինը և միասին խառնում մինչև համասեռ, 

սորուն զանգվածի ստացվելը: Լրացնում են գրավոր հսկման կտրոնի երեսային մասը` 

ԳՀԿ (երեսային մաս) ԳՀԿ (հակառակ կողմ) 

Ամսաթիվ`                            Դեղատոմս №             

 

Triturationis Atropini sulfatis 1:100 – 0.2 

Triturationis Platyphyllini hydrotartratis 1:10 – 0,4 

Analgini 3,0 

P = 0,36  №10 

 

Պատրաստեց`      ……………….. 
                                ստորագրություն 

1. ատրոպինի սուլֆատ` 1:100 

տրիտուրացիան 0.2գ (0.002100) 

2. պլատիֆիլինի 

հիդրոտարտրատ`1:10 

տրիտուրացիան` 0.4գ (0.0410) 

3. անալգին` 0.310 = 3գ 

 

                1 փոշու զանգվածը` 0.36գ 

 

Փոշին դեղաչափում են` բաժանելով 10 հավասար մասի` յուրաքանչյուրը 0.36-ական 

գրամ, փաթեթավորում 10 մոմած թղթյա պատիճներում, քանի որ ատրոպինի սուլֆատը 

հիգրոսկոպիկ է, իսկ անալգինը խոնավությունից քայքայվում է: Փաթեթավորում են, 

դասավորում տուփերի մեջ, սոսնձում հիմնական պիտակ` «Ներքին», «Փոշիներ», նախա-
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զգուշական և լրացուցիչ պիտակներ` «Վարվել զգուշությամբ», «Պահել չոր վայրում», 

«Պահպանել երեխաներից հեռու», գրում դեղատոմսի համարը և փաթեթը կնքում: 

Դեղատոմսը մնում է դեղատանը և պահվում է 1 տարի: Դեղատոմսի փոխարեն 

հիվանդին տրվում է օգտագործման ձևի մասին նշում` Signatura: 

 երբ դեղագրությունում դուրս է գրված շաքար 
Հայտնի է, որ կաթնաշաքարը կարող է արագացնել կամ դանդաղեցնել դեղանյութերի 

ներծծման գործընթացը, այդ պատճառով պետք է ձգտել նրա քանակի նվազեցման: 

Տրիտուրացիայում կաթնաշաքարի քանակությունը չպետք է գերազանցի դեղատոմսում 

դուրս գրված շաքարի քանակությունը: Այն դեպքերում, երբ դեղատոմսում դուրս է գրված 

շաքար, որպեսզի չմեծանա կշռաբաժինը, շաքարի ընդհանուր զանգվածը փոքրացնում են` 

հանելով տրիտուրացիայի քանակը: Թունավոր և ուժեղ ազդող նյութերի 

պարունակությունը տրիտուրացիաների մեջ որպես կանոն քիչ է և ընդհանրապես չի 

ազդում հաշվարկների արդյունքների վրա: Օրինակ` 

Rp: Atropini sulfatis    0.0002 

  Platyphyllini hydrotartratis   0.004 

  Sacchari     0.3 

  Misce fiat pulvis 

  Da tales doses № 10 

  Signa. 1-ական փոշի օրը 3 անգամ 

Դեղատոմսի վերլուծումից և թունավոր դեղանյութերի դեղաչափերի ստուգումից 

հետո կատարում են համապատասխան հաշվարկներ ԳՀԿ-ի հակառակ կողմում:  

Հաշվարկ՝   ատրոպինի սուլֆատի ընդհանուր զանգվածը` 0.000210=0.002գ, 

օգտագործվում է 1:100 տրիտուրացիա` 0.2գ (0.002100 = 0.2) 

  պլատիֆիլինի հիդրոտարտրատի ընդհանուր զանգվածը` 0.00410=0.04գ, 

օգտագործվում է 1:10տրիտուրացիա` 0.4գ (0.0410 = 0.4գ) 

  շաքարի դուրս գրված զանգվածը` 3գ, հետևաբար ընդհանուր զանգվածը 

կլինի` 2.4 գ (3-0.2-0.4) 

  փոշու ընդհանուր զանգվածը` 3 գ (2.4+0.2+0.4), հավանգ №3, մանրացման 

ժամանակը` 90 վրկ 

  դեղաչափումը`0.3-ական գրամ 10 փոշի 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար N3 հավանգի մեջ մանրացնում են 2.4գ 

շաքարը` փակելով հավանգի ծակոտիները և դատարկում թղթե պատիճի վրա: Լրացնելով 

ԳՀԿ-ի հակառակ կողմը` դեղագետ-տեխնոլոգից ստանում են 0.2գ ատրոպինի սուլֆատի 

տրիուրացիան (1:100) և 0.4գ պլատիֆիլինի հիդրոտարտրատի տրիտուրացիան (1:10), 

լցնում նույն հերթականությամբ հավանգի մեջ, ավելացնում նախապես մանրացված 

շաքարը և խառնում մինչև համասեռ զանգվածի ստացվելը: Լրացնում են ԳՀԿ-ը: 

ԳՀԿ (երեսային մաս) ԳՀԿ (հակառակ կողմ) 

Ամսաթիվ`                            Դեղատոմս №             

 

Triturationis Atropini sulfatis 1:100 – 0.2 

Triturationis Platyphyllini hydrotartratis 1:10 – 0,4 

Sacchari 2.4 

P = 0,3  №10 

 

Պատրաստեց`      ……………….. 
                                ստորագրություն 

 

1. ատրոպինի սուլֆատ` 1:100 

տրիտուրացիան 0.2գ (0.002100) 

2. պլատիֆիլինի 

հիդրոտարտրատ`1:10 

տրիտուրացիան` 0.4գ (0.0410) 

3. շաքար` 0.310 – 0.6= 2.4գ 

 

                1 փոշու զանգվածը` 0.3գ 

Փոշին դեղաչափում են` բաժանելով 10 հավասար մասի` յուրաքանչյուրը 0.3-ական 

գրամ, փաթեթավորում 10 մոմած թղթյա պատիճներում, որովհետև ատրոպինի սուլֆատը 

հիգրոսկոպիկ է: Փաթեթավորում են, դասավորում տուփերի մեջ, սոսնձում հիմնական պի-
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տակ` «Ներքին», «Փոշիներ», նախազգուշական և լրացուցիչ պիտակներ` «Վարվել զգուշու-

թյամբ», «Պահել չոր վայրում», «Պահպանել երեխաներից հեռու», գրում դեղատոմսի հա-

մարը և փաթեթը կնքում: Դեղատոմսը մնում է դեղատանը և պահվում է 1 տարի: Դեղա-

տոմսի փոխարեն հիվանդին տրվում է օգտագործման ձևի մասին նշում` Signatura: 

 
Դեղատոմսեր տնային աշխատանքի համար 

 

1. Վերցրու` Ատրոպինի սուլֆատ  0.00015 

   Մորֆինի հիդրոքլորիդ  0.005 

   Շաքար    0.3 

   Խառնիր, որ դառնա փոշի 

   Տուր այդպիսի դեղաչափեր թվով 6 

   Նշանակիր. 1-ական փոշի օրը 3 անգամ 

# 

2. Վերցրու` Սկոպոլամինի հիդրոբրոմիդ   0.0002 

   Պլատիֆիլինի հիդրոտարտրատ  0.002 

   Գլյուկոզա      0.3 

   Խառնիր, որ դառնա փոշի 

   Տուր այդպիսի դեղաչափեր թվով 6 

   Նշանակիր. 1-ական փոշի օրը 3 անգամ 

# 

3. Վերցրու` Պլատիֆիլինի հիդրոտարտրատ  0.0025 

   Պապավերինի հիդրոքլորիդ   0.02 

   Շաքար      0.35 

   Խառնիր, որ դառնա փոշի 

   Տուր այդպիսի դեղաչափեր թվով 10 

   Նշանակիր. 1-ական փոշի օրը 3 անգամ 

 
 
 

ՓՈՇԻՆԵՐ ՆԵՐԿՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐՈՎ 
 

Ներկող նյութերը դեղատոմսում, որպես կանոն, դուրս են գրվում փոքր 

քանակությամբ (մեթիլեն կապույտ, ռիբովլաֆին, ակրիխին,  էթակրիդինի լակտատ, 

զմրուխտյա կանաչ, կալիումի պերմանգանատ, ֆուրացիլին, ինդիգոկարմին և այլն): Եթե 

հավանգում այս նյութերը մանրացվեն առաջին հերթին, ապա տեղի կունենա հավանգի, 

հավանգակոթի ծակոտիների խցանում և ներկում: Նման աղտոտվածությունից 

խուսափելու համար ներկող նյութերով փոշիները պատրաստում են` կիրառելով 

«եռաշերտության» սկզբունքը, այսինքն ներկող նյութը տեղադրում են չներկող և չադսորբող 

նյութերի շերտերի միջև: Այդպիսի հերթականությամբ աշխատելու պայմաններում 

փոքրանում է ներկող նյութերի կորուստը, չեն ներկվում հավանգն ու հավանգակոթը: Հարկ 

է տարբերակել ներկող և գունավոր նյութերը: Գունավոր նյութերը չունեն ներկելու 

արտահայտված հատկություն (ռուտին, ֆոլաթթու, երկաթի լակտատ, վերականգնված 

երկաթ, դերմատոլ, պղնձի սուլֆատ, ծծումբ, բուսական չոր լուծամզվածքներ): Այդ 

պատճառով նրանցով փոշիները պատրաստվում են բարդ փոշիների պատրաստման 

ընդհանուր կանոններով:  

Ներկող և հոտավետ նյութերը պահվում են առանձին պահարաններում, կշռվում 

առանձին կշեռքներով և խառնվում առանձին հավանգներում: Օրինակ`  
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 Rp:  Riboflavini 0.05 

  Acidi nicotinici  0.1 

  Acidi ascorbinici 1.0 

  Glucosi 2.0 

  Misce fiat pulvis 

  Divide in partes aequales №10  

  Signa. 1-ական փոշի օրը 3 անգամ 

Հաշվարկ՝   ռիբոֆլավին` 0.05գ, ներկող նյութ է 

  նիկոտինաթթու`0.1գ, Բ ցուցակի դեղանյութ է, ստուգվում է դեղաչափը 

  ասկորբինաթթու` 1գ 

  գլյուկոզա` 2գ 

  փոշու ընդհանուր զանգվածը` 3.15 գ (0.05+0.1+1+2), հավանգ №3, 

մանրացման ժամանակը` 90 վրկ 

  դեղաչափումը`0.315-ական գրամ 10 փոշի 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար №3 հավանգում մանրացնում են 2գ 

գլյուկոզան, դատարկում թղթյա պատիճի վրա` թողնելով նիկոտինաթթվին հավասար 

քանակություն (0.1գ), ավելացնում 0.1գ նիկոտինաթթուն, տրորում և ստացված փոշուն 

ավելացնում են 0.05գ ռիբոֆլավինը: Այնուհետև ռիբոֆլավինի վրա ավելացնում են 

ասկորբինաթթուն և 2-3 բաժիններով գլյուկոզայի մնացած քանակությունը: Ստացված 

զանգվածը զգուշությամբ խառնում են մինչև համասեռ, սորուն փոշու ստացվելը: 

Համասեռությունը որոշում են հետևյալ կերպ` խառնուրդը հավաքում են հավանգի 

կենտրոնում և սեղմում հավանգակոթի գլխիկով: Այդ ընթացքում 25 սմ հեռավորությունից 

դիտելիս չպետք է նկատվեն գունավորմամբ տարբերվող մասնիկներ: 

ԳՀԿ (երեսային մաս) ԳՀԿ (հակառակ կողմ) 

Ամսաթիվ`                            Դեղատոմս N             

Riboflavini 0,05 

Acidi nicotinici 0,1 

Acidi ascorbinici 1,0 

Glucosi 2,0 

P = 0,315  №10 

Պատրաստեց`      ……………….. 
                                ստորագրություն 

 

Ռիբոֆլավին 0.05 

Նիկոտինաթթու 0.1 

Ասկորբինաթթու 1.0 

Գլյուկոզա 2.0 

Փոշու ընդհանուր զանգվածը` 3.15 գ 
  

1 փոշու զանգվածը` 0.315գ 

Փոշին դեղաչափում են` բաժանելով 10 հավասար մասի` յուրաքանչյուրը 0.315-ական 

գրամ, փաթեթավորում 10 մոմած թղթյա պատիճներում: 
Դեղատոմսեր տնային աշխատանքի համար 

1. Վերցրու` Ֆիտին   0.2 

Ռիբոֆլավին  0.006 

Ասկորբինաթթու  0.1 

Շաքար  0.3 

   Խառնիր, որ դառնա փոշի 

   Տուր այդպիսի դեղաչափեր թվով 10 

   Նշանակիր. 1-ական փոշի օրը 3 անգամ 

# 

2. Վերցրու` Թիամինի բրոմիդ   

Ռիբոֆլավին  0.01-ական 

Ասկորբինաթթու  0.15 

Շաքար  0.2 

   Խառնիր, որ դառնա փոշի 

   Տուր այդպիսի դեղաչափեր թվով 6 

   Նշանակիր. 1-ական փոշի օրը 3 անգամ 
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ՓՈՇԻՆԵՐ ԴԺՎԱՐ ՄԱՆՐԱՑՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐՈՎ 
 

Դեղատոմսերում հաճախ դուրս են գրվում դժվար  մանրացվող  նյութեր, որոնց խմբին 

պատկանում են մի շարք հոտավետ և ցնդող նյութեր (մենթոլ, յոդ, թիմոլ, կամֆորա և այլն), 

ինչպես նաև ֆենիլսալիցիլատը, սալիցիլաթթուն (նրա մասնիկները գրգռում են քթըմպանի 

լորձաթաղանթը), բորաթթուն, նատրիումի տետրաբորատը, ստրեպտոցիդը և այլն, որոնք 

հավանգում տրորելիս առաջացնում են հավանգի պատերին և հավանգակոթին կպչող 

գնդիկներ: Նրանց մանրացումը հեշտանում է ցնդող հեղուկների ներկայությամբ տրորելիս, 

հատկապես կիրառում են էթանոլ, բժշկական եթեր: Այս հեղուկները հեշտությամբ 

թափանցում են բյուրեղների միկրոճեղքերի մեջ, ցուցաբերում սեպաճեղքող ազդեցություն 

և նպաստում մանրացմանը, իսկ հեղուկների ցնդելուց հետո առաջացնում են մանր 

դիսպերս համակարգեր: 

Ֆենիլսալիցիլատը, սալիցիլաթթուն, բորաթթուն, նատրիումի տետրաբորատը, 

ստրեպտոցիդը կարող են մանրացվել նաև առանց ցնդող հեղուկների ներկայության, 

սակայն գործընթացն իրականացվում է ուժի գործադրմամբ և երկարատև: 

Օպտիմալ չափսերով մասնիկների ստացման նպատակով է 1գ դեղանյութ մանրաց-

նելու համար օգտագործում են 10 կաթիլ 900 էթանոլ,  (յոդի համար` 950 էթանոլ) կամ 15 

կաթիլ բժշկական եթեր (աղուսյակ №5): Եթե դժվար մանրացվող նյութը դուրս է գրված 1գ-

ից փոքր քանակությամբ, ապա ցնդող հեղուկները օգտագործում են հաշվի առնելով 

դեղանյութի լուծելիությունը այդ հեղուկում: Դեղատոմսի մյուս բաղադրամասերը 

ավելացվում են մինչ հեղուկի ամբողջությամբ ցնդելը, որից հետո խառնուրդը մանրացվում 

է: Դժվար մանրացվող նյութը աստիճանաբար բյուրեղանում  է լուծույթից և 

հավասարաչափ բաշխվում փոշու ամբողջ զանգվածում: 

Աղյուսակ №5 
Օժանդակ հեղուկի օգնությամբ մանրացվող դեղանյութեր 

 

ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ 
 

Օժանդակ հեղուկի քանակը  
1գ դեղանյութի համար 

Ծանոթագրություն > 1գ նյութի 

 մանրացման դեպքում < 1գ նյութի  

մանրացման  

դեպքում 
95 % էթանոլ, 

կաթիլ 
եթեր, 
կաթիլ 

Յոդ 10 - 1:10 (95%) 
դժվար մանրացվող նյութ, 

գոլորշիները թունավոր են 

Քափուր (կամֆորա) 10 15 - դժվար մանրացվող նյութ 

Մենթոլ 10 15 1:1 (90%) դժվար մանրացվող նյութ 

Թիմոլ 10 15 1:1 (90%) դժվար մանրացվող նյութ 

Ֆենիլսալիցիլատ 10 15 1:10 (90%) թեփուկավոր կառուցվածք 

Բորաթթու 5 8 -- խոշոր բյուրեղական նյութ 

Սալիցիլաթթու 5 8 1:3,5 (90%) գրգռում է լորձաթաղանթը 

Նատրիումի տետրաբորատ 5 8 - թեփուկավոր կառուցվածք 

Ստրեպտոցիդ 5 8 - - 

 

Rp.: Camphorae 0.05 

  Sacchari 0.5 

  Misce fiat pulvis 

  Da tales doses №10 

  Signa. 1-ական փոշի օրը 3 անգամ 

Բարդ դեղաչափված փոշի է` դուրս գրված բաշխման եղանակով: Կամֆորան օժտված 

է ուժեղ բնորոշ հոտով, հեշտությամբ սուբլիմացվում է սովորական ջերմաստիճանում, 

հեշտությամբ լուծվում է 90% էթանոլում:  
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Հաշվարկ՝   կամֆորա` 0.5գ 

  շաքար` 5գ 

  փոշու ընդհանուր զանգվածը` 5.5 գ (0.5+5) 

  դեղաչափումը`0.55-ական գրամ 10 փոշի 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար հավանգում տրորում են 5գ շաքարը, 

դատարկում են թղթի վրա (ծակոտիների փակման համար): Այնուհետև հավանգում 

տեղավորում են 0.5գ կամֆորան, ավելացնում 5 կաթիլ 90% էթանոլ և տրորում: Հետո 

ավելացնում են կամֆորայի քանակությամբ շաքար և տրորում, հետագայում ավելացնում 

մնացած քանակության շաքարը` մինչև համասեռության առաջացումը:  

Ջրում անլուծելի այնպիսի դեղանյութեր, ինչպիսիք են տերպինհիդրատը, ծծումբը, 

բութադիոնը և այլն, ուժեղ էլեկտրականանում են, որն առաջացնում է նրանց փոշեցրում, 

հատկապես ցելլուլոիդալ թիթեղով նրանց հավանգի պատերից հավաքելիս: Նշված 

նյութերի մեծ կորուստներից խուսափելու համար պետք է տրորել միաժամանակ դուրս 

գրված ջրալուծ նյութերի հետ:  

 
Դեղատոմսեր տնային աշխատանքի համար 

 
Վերցրու` Կամֆորա   0,05 

  Անալգին  0,15 

  Ամիդոպիրին  0,2 

  Խառնիր, որ դառնա փոշի 

  Տուր այդպիսի դեղաչափեր թվով 6 

  Նշանակիր. 1-ական փոշի օրը 3 անգամ 

# 

Վերցրու` Մենթոլ      0,05 

  Մագնեզիումի հիմնային կարբոնատ  2,0 

  Կալցիումի կարբոնատ    10,0 

  Խառնիր, որ դառնա փոշի 

  Նշանակիր. ատամի փոշի 

 
 

ՓՈՇԻՆԵՐ ԼՈՒԾԱՄԶՎԱԾՔՆԵՐՈՎ 
 

Լուծամզվածքները իրենցից ներկայացնում են դեղաբուսական հումքից ստացված 

կոնցենտրիկ հանուկներ: Ըստ կոնսիստենցիայի լուծամզվածքները լինում են` 

 թանձր (Extracta spissa) 

 չոր (Extracta sicca) 

 հեղուկ (Extracta fluida)  

Դեղատնային պրակտիկայում առավել հաճախ օգտագործում են շիկատակի 

(Մահամորմի) լուծամզվածքները։ Դեղագործական արդյունաբերությունը թողարկում է 

շիկատակի 2 լուծամզվածքներ` 

1. թանձր (1։1 հարաբերությամբ) - պարունակում  է 100%  ազդող  նյութ`վերահաշված 

հիոսցիամինի վրա (1.5 %) 

2. չոր (1։2 հարաբերությամբ) - պարունակում  է 50% ազդող նյութ և 50% լցանյութ 

(դեքստրին),  որն ավելացվում է լուծամզվածքի  հիգրոսկոպիկության նվազեցման 

նպատակով (0,75% ալկալոիդներ) 

Դեղատանը աշխատանքի հարմարավետության համար թանձր լուծամզվածքից 

պատրաստում են 1։2 հարաբերությամբ լուծույթ ըստ ՊՖ հոդվածի (Extractum Belladonnae 

solutum)` որպես լուծիչ օգտագործելով էթանոլ-գլիցերին-ջուր խառնուրդը (1:3:6)` 
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Թանձր լուծամզվածքի լուծույթի (Extractum solutum) կազմը՝ 
 թանձր լուծամզվածք - 100 մաս 

 լուծիչ - 100 մաս 

Թանձր լուծամզվածքի լուծույթը պատրաստելու համար լուծիչի կազմը`  

 թորած ջուր (60 մաս) – հանդիսանում է հիմնական լուծիչը 

 գլիցերին (30 մաս) – կատարում է պեպտիզատորի դեր, այսինքն կանխում է 

լուծամզվածքի լուծման ժամանակ առաջացած կոլոիդ և բարձրամոլեկուլյար 

միացությունների լուծույթների կոագուլյացիան և մասնիկների խոշորացումը 

 էթիլ սպիրտ (10 մաս) – լավացնում է լուծամզվածքի լուծումը, ինչպես նաև 

կատարում է կոնսերվանտի դեր 

Պահման ժամանակ թանձր լուծամզվածքի լուծույթն ավելի անկայուն է` համեմատած 

թանձր լուծամզվածքի հետ: Այդ պատճառով լուծույթը թույլատրվում է պատրաստել 15 

օրից ոչ ավել ժամկետով:  

Դեղատոմսում դուրս գրված լուծամզվածքի զանգվածը  համապատասխանում է 

թանձր լուծամզվածքի զանգվածին: Չոր  լուծամզվածքով  և թանձր լուծամզվածքի 

լուծույթով փոշիներ  պատրաստելիս  պետք  է  օգտագործել դուրս  գրված  թանձր  

լուծամզվածքի զանգվածի կրկնակի  քանակություն,  ինչի արդյունքում փոշու ընդհանուր 

զանգվածը մեծանում է։ Շիկատակի թանձր լուծամզվածքի լուծույթը հարմար է 

օգտագործել այն դեպքերում, երբ փոշու խառնուրդում ներառվում են բարձր ադսորբցիոն 

ունակությամբ և ջրում վատ լուծվող դեղանյութեր (մագնեզիումի օքսիդ, օսլա, 

ֆենիլսալիցիլատ): Պետք է հիշել, որ թանձր լուծամզվածքները և նրանց լուծույթները 

նպատակահարմար չէ համակցել հիգրոսկոպիկ նյութերի հետ, կամ այնպիսի նյութերի, 

որոնք քայքայվում են ջրի ներկայությամբ (հեքսամեթիլենտետրամին, նատրիումի հիդրո-

կարբոնատ), այլապես առաջանում են դժվար դեղաչափվող խոնավ խառնուրդներ:  

Թանձր լուծամզվածքների լուծույթները դեղաչափում են կաթիլներով, որի համար 

նախօրոք կատարում են էմպիրիկ կաթիլաչափի տրամաչափում: Փորձնականորեն 

ապացուցվել է, որ 0,1գ թանձր լուծամզվածքի լուծույթը 3,5 կաթիլ է, հետևաբար 0,1գ թանձր 

լուծամզվածքին համապատասխանում է  7 կաթիլ թանձր լուծամզվածքի լուծույթ (հաշվի 

առնելով, որ թանձր լուծամզվածքի լուծույթը 1։2 հարաբերությամբ է) և այդ լուծույթի 

սրվակը ձևավորում են պիտակով՝ 

0,1 գ թանձր լուծամզվածք = 7 կաթիլ թանձր լուծամզվածքի լուծույթ 

Rp: Extractum Belladonnae  0.01 

  Anaesthesini    0.3 

  Magnesii oxydi   0.15 

  Misce fiat pulvis 

  Da tales doses №20 

  Signa. 1-ական փոշի օրը 3 անգամ 

Դեղատոմսը դուրս է գրված բաշխման եղանակով։ Դեղանյութերը համատեղելի են։ 

Դեղատոմսում դուրս գրված բաղադրամասերը «Բ» ցուցակի դեղանյութեր են, այդ պատ-

ճառով անհրաժեշտ է ստուգել նրանց դեղաչափերը։ ԳՀԿ-ի հակառակ կողմում կատար-

վում են հաշվարկներ: 

 
Հաշվարկներ շիկատակի չոր լուծամզվածք օգտագործելիս (1:2) 

Հաշվարկ՝   շիկատակի չոր լուծամզվածք՝ 1։2 - (0,01x2) x 20 = 0,4գ 

  անեսթեզին` 0,3 x 20 = 6գ 

  մագնեզիումի օքսիդ` 0,15 x 20 = 3գ 

  փոշու ընդհանուր զանգվածը` 9.4 գ (0.4+6+3), հավանգ №5 

  դեղաչափումը`0.47-ական գրամ 20 փոշի 
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Շիկատակի չոր լուծամզվածքով փոշիները պատրաստվում են բարդ փոշիների պատ-

րաստման ընդհանուր կանոններով՝ հաշվի առնելով յուրաքանչյուր բաղադրամասի 

կորուստը մանրացման ժամանակ։ Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար ձեռքի 

կշեռքով կշռում են 0,4գ շիկատակի չոր լուծամզվածք, 6գ անեսթեզին և 3գ մագնեզիումի 

օքսիդ։ N5 հավանգի մեջ մանրացնում են 6գ անեսթեզին (անեսթեզինի կորստի գործակիցը 

փոքր է և այն խոշոր բյուրեղական փոշի է)՝ փակելով հավանգի ծակոտիները։ Մանրաց-

նելուց հետո ավելացնում են 0,4գ շիկատակի չոր լուծամզվածքը, ապա մաս-մաս ավե-

լացնում են 3գ մագնեզիումի օքսիդը (թեթև փոշեցրվող նյութ է)։ Խառնում են մինչև համա-

սեռ, սորուն զանգվածի ստացումը։ Խառնուրդը ձեռքի կշեռքով դեղաչափում են 20 հավա-

սար մասի՝ յուրաքանչյուրը 0,47-ական գրամ։ Փաթեթավորում են մոմած թղթերով, քանի 

որ մագնեզիումի օքսիդը կլանում է ածխաթթու գազ, իսկ շիկատակի չոր լուծամզվածքը 

հիգրոսկոպիկ է։ Տեղավորում են ստվարաթղթե փաթեթում և պիտակավորում «Ներքին»։ 
 

Հաշվարկներ թանձր լուծամզվածք օգտագործելիս (1:1) 
Հաշվարկ՝   շիկատակի թանձր լուծամզվածք՝ 1։1 - 0,01 x 20 = 0,2գ 

  անեսթեզին` 0,3 x 20 = 6գ 

  մագնեզիումի օքսիդ` 0,15 x 20 = 3գ 

  փոշու ընդհանուր զանգվածը` 9.2 գ (0.2+6+3), հավանգ №5 

  դեղաչափումը`0.46-ական գրամ 20 փոշի 

Թանձր լուծամզվածքի օգտագործմամբ դեղագրության պատրաստման համար ձեռքի 

կշեռքով հավասարակշռում են 2 ֆիլտրե թղթից շրջանակ, որից մեկի վրա կշռում են 0,2գ 

շիկատակի թանձր լուծամզվածքը, ապա թղթե շրջանակը փակցնում են հավանգակոթի 

գլխիկին և թրջում մի քանի կաթիլ համապատասխան լուծիչով (ջրային լուծույթի դեպքում՝ 

ջրով, իսկ սպիրտաջրային լուծույթի դեպքում` 40-70% սպիրտով): Թրջվելով լուծույթով` 

շրջանակը առանձնանում է լուծամզվածքից, որը մնում է հավանգակոթի գլխիկին: 

Դատարկ հավանգի մեջ (նախապես տրորված անեսթեզինով) լցնում են 5-6 կաթիլ 90 % 

էթիլ սպիրտ, թանձր լուծամզվածքը հավանգակոթի վրայից տեղափոխում հավանգի մեջ և 

տրտրում՝ մինչև միատարր թանձր հեղուկի առաջացումը: Չսպասելով սպիրտի լրիվ 

գոլորշիացմանը՝ աստիճանաբար ավելացնում են անեսթեզինը, վերջում ավելացնում 

մագնեզիումի օքսիդը, խառնում մինչև առաջանա չոր, սորուն, համասեռ փոշենման 

զանգված: Լուծիչի արագ ցնդելու անհրաժեշտության դեպքում հավանգը կարելի է մի 

փոքր տաքացնել: Խառնելու և մանրացնելու ընթացքում անհրաժեշտ է հաճախ օգտվել 

ցելյուլոիդալ թիթեղից` հավանգակոթից և հավանգի պատերից փոշու զանգվածն անջա-

տելու համար։  
 

Հաշվարկներ թանձր լուծամզվածքի լուծույթ օգտագործելիս (1:2) 
Հաշվարկ՝   շիկատակի թանձր լուծամզվածքի լուծույթ՝ 1։2 - (0,01x2) x 20 = 0,4գ 

 ( 0,4գ թանձր լուծամզվածքի լուծույթ = 14 կաթիլ թանձր լուծամզվածքի լուծույթ) 

  անեսթեզին` 0,3 x 20 = 6գ 

  մագնեզիումի օքսիդ` 0,15 x 20 = 3գ 

  փոշու ընդհանուր զանգվածը` 9.4 գ (0.4+6+3), հավանգ №5 

  դեղաչափումը`0.47-ական գրամ 20 փոշի 

Թանձր լուծամզվածքի լուծույթով տվյալ դեղագրության պատրաստման համար 

ձեռքի կշեռքով կշռում են 6գ անեսթեզին և 3գ մագնեզիումի օքսիդ։ N5 հավանգի մեջ 

մանրացնում են 6գ անեսթեզին ՝ փակելով հավանգի ծակոտիները։ Մանրացնելուց հետո 

անեսթեզինի վրա կաթեցնում են շիկատակի թանձր լուծամզվածքի լուծույթը, անընդհատ 

խառնելով մաս-մաս ավելացնում են 3գ մագնեզիումի օքսիդը (թեթև փոշեցրվող նյութ է)։ 

Խառնում են մինչև չոր, սորուն, համասեռ զանգվածի առաջացումը։  
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Դեղատոմսեր տնային աշխատանքի համար 
 

Վերցրու` Շիկատակի լուծամզվածք  0.01 

  Նատրիումի հիդրոկարբոնատ  0.1 

  Մագնեզիումի սուլֆատ   0.2 

  Խառնիր, որ դառնա փոշի 

  Տուր այդպիսի դեղաչափեր թվով 6 

  Նշանակիր. 1-ական փոշի երեկոյան 

# 

Վերցրու` Շիկատակի լուծամզվածք  0.015 

  Պապավերինի հիդրոքլորիդ  0.02 

  Նատրիումի հիդրոկարբոնատ  0.3 

  Խառնիր, որ դառնա փոշի 

  Տուր այդպիսի դեղաչափեր թվով 6 

  Նշանակիր. 1-ական փոշի առավոտյան և երեկոյան  

# 

Վերցրու` Շիկատակի լուծամզվածք 

  Պապավերինի հիդրոքլորիդ  0.015-ական 

  Կամֆորա     0.2 

  Խառնիր, որ դառնա փոշի 

  Տուր այդպիսի դեղաչափեր թվով 6 

  Նշանակիր. 1-ական փոշի օրը 3 անգամ 

# 

Վերցրու` Շիկատակի լուծամզվածք  0.06 

  Բիսմութի հիմնային նիտրատ   0.9 

  Շաքար      1.2 

  Խառնիր, որ դառնա փոշի 

  Տուր այդպիսի դեղաչափեր թվով 10 

  Նշանակիր. 1-ական փոշի օրը 3 անգամ 
 

 
ՓՈՇԻՆԵՐ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐՈՎ 

 

Բարդ փոշիների կազմության մեջ բացի հեղուկ և թանձր լուծամզվածքներից կարող 

են մտնել նաև տարբեր հեղուկներ` 

 ջրային լուծույթներ (ֆորմալին, բուսական հյութեր) 

 մածուցիկ լուծույթներ 

 թանձր բաղադրամասեր (իխթիոլ, նավթալանային նավթ) 

 ցնդող նյութեր (եթերայուղեր, յոդի սպիրտային լուծույթ, ոգեթուրմեր)  

Հեղուկներով փոշիների պատրաստման տեխնոլոգիան կախված է ոչ միայն 

ներմուծվող հեղուկի քանակից և տեսակից, այլ նաև դուրս գրված փոշենման 

դեղանյութերի ֆիզիկաքիմիական հատկություններից: Հեղուկներ պարունակող փոշիները 

պետք է լինեն սորուն և միասեռ: Այս հատկությունները պահվում են, եթե 1 փոշու մեջ 

մտցվում են 2-3 կաթիլից ոչ ավել հեղուկ, որում նյութերը լուծվում են, կամ մինչև 5 կաթիլ 

հեղուկ, որում նյութերը չեն լուծվում: 

Հեղուկները փոշու կազմի մեջ ներառելիս պետք է ուղեկցվել հետևյալ կանոններով` 

1. հեղուկները ռացիոնալ կերպով ավելացվում են փոշու խառնուրդի այն 

բաղադրամասերին, որոնք դժվար են լուծվում հեղուկներում, սակայն օժտված են 
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բարձր ադսորբցիոն ունակությամբ (տալկ, օսլա, մագնեզիումի կարբոնատ, կալցիումի 

կարբոնատ և այլն); 

2. մածուցիկ և թանձր հեղուկները (նավթալանային նավթ, իխթիոլ և այլն) սկզբում 

խառնում են հավասար քանակությամբ փոշու խառնուրդի հետ, հետո մաս-մաս ավե-

լացնում փոշու մնացած մասը; 

3. բարձրամածուցիկ բաղադրամասերը նախապես լուծում են համապատասխան լուծիչ-

ներում, օրինակ` լանոլինը եթերում, թանձր էքստրակտները` էթանոլ-ջուր-

գլիցերինային խառնուրդում: 

4. ցնդող հեղուկները նպատակահարմար է ավելացնել վերջում: Եթերային յուղերը 

նախապես լուծում են 90% էթանոլում կամ եթերում` 1:10 հարաբերությամբ: 

5. Չոր սորուն խառնուրդի ստացման համար փոշու զանգվածը հարկ է թողնել 5-10 րոպե 

բաց օդում` պարբերաբար այն խառնելով: 

6. ցնդող հեղուկներ պարունակող դեղաչափված փոշիները բաց են թողնում մագաղաթյա 

պատիճներով; 

7. Առավել հավասարաչափ և արագ տարածման համար հեղուկն անհրաժեշտ է ներառել 

փոշենման խառնուրդի առաջին բաժինների մեջ (պահպանելով խառնման հիմնական 

կանոնը` փոքրից մեծ)՝ տարածելով փոշու ամբողջ մակերևույթին, քանի որ 

պատրաստի փոշուն հեղուկի ավելացումը պահանջում է ավելի երկարատև խառնում:  

8. Չափաբաժնի զանգվածը որոշվում է ընդհանուր փոշենման խառնուրդի կշռումով, 

քանի որ ավելացված հեղուկները պատրաստման ընթացքում մասամբ ցնդում են: 

Rp.:     Phenobarbitali   0,03 

Analgini    0,3 

Tincturae Valerianae  gtts II 

Misce, fiat pulvis 

Da tales doses № 10 

Signa. 1-ական փոշի օրը 3 անգամ 

Հաշվարկ՝   ֆենոբարբիտալ` 0.3գ 

  անալգին` 3գ 

  կատվախոտի ոգեթուրմ` 20 կաթիլ 

  փոշու ընդհանուր զանգվածը` 3.3 գ (0.3+3), հավանգ №5 

  դեղաչափումը`0.33-ական գրամ 10 փոշի 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար հավանգում մանրացնում են 3 գ 

անալգինը՝ փակելով հավանգի ծակոտիները, ավելացնում են 0,3 գ ֆենոբարբիտալը: 

Ստացված խառնուրդին ավելացնում են 20 կաթիլ կատվախոտի ոգեթուրմը՝ տարածելով 

փոշու ամբողջ մակերևույթին, թողնում են մի քանի րոպե (5-10 րոպե) և խառնում: 

Պատրաստի փոշու խառնուրդը կշռում են, բաժանում 10 առանձին դեղաչափերի և բաց 

թողնում մագաղաթյա պատիճներում:  

Եթե փոշու կազմում ներառվում են հեղուկներ, որոնք պարունակում են ցնդող 

նյութեր (կատվախոտի, անանուխի ոգեթուրմեր, անուշադիր անիսոնային կաթիլներ և 

այլն), ապա սորուն զանգվածի ստացման համար կարելի է ավելացնել աննշան 

քանակներով օժանդակ նյութեր, որոնք ունակ են ադսորբել հեղուկը (օրինակ` օսլա, 

աէրոսիլ և այլն): 

Փոշիների կազմի մեջ նշանակալի քանակությամբ հեղուկներ ներմուծելիս 

ձևավորվում է խոնավ, երբեմն թաց, խմորանման զանգված: Այս դեպքում հեղուկի մի մասը 

գոլորշիացվում է հախճապակյա թասիկի կամ նախապես տաքացված հավանգի 

օգնությամբ՝ ջրային բաղնիքի վրա մինչև 600C տաքացման պայմաններում: Գոլորշիացման 

պրոցեսը իրականացնում են, եթե ջրային հանուկները կամ հեղուկ լուծամզվածքները չեն 

պարունակում ցնդող նյութեր, օրինակ ջրապղպեղի, մոլեխինդի ջրաթուրմեր և այլն: 
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ՓՈՇԻՆԵՐ ԿԻՍԱՖԱԲՐԻԿԱՏՆԵՐՈՎ 
 

Դեղատնային պրակտիկայում աշխատանքի արագացման նպատակով օգտագործում 

են կիսաֆաբրիկատներ: Կիսաֆաբրիկատները ներդեղատնային պատրաստուկներ են, 

որոնք պատրաստվում են դեղագրություններում առավել հաճախ հանդիպող 

դեղանյութերի զուգորդումներով: Կիսաֆաբրիկատներում գտնվող դեղանյութերը պետք է 

լինեն համատեղելի և կայուն պահպանման ընթացքում: Կիսաֆաբրիկատների 

օգտագործման ժամանակ արագանում է փոշիների պատրաստման պրոցեսը, քանի որ մեկ 

կշռմամբ կշռվում են 2,3 և ավելի բաղադրամասեր, ինչը  նպաստում է որակի 

բարձրացմանը և դեղի արագ բաց թողնմանը դեղատնից: Յուրաքանչյուր 

կիսաֆաբրիկատի համար պետք է հաստատագրվի նրա պահպանման առավելագույն 

ժամկետը և պայմանները: Կիսաֆաբրիկատների շերտավորումից խուսափելու համար 

պարբերաբար պետք է հավանգում խառնել և պահել մինչև վերջ լցված շտանգլասներում: 

Դեղատներում առավել հաճախ օգտագործվող կիսաֆաբրիկատներն են` 

 ցինկի օքսիդ + տալկ (հավասար քանակությամբ)- պահման ժամկետը 30 օր է 250C 

ջերմաստիճանում; 

 ցինկի օքսիդ + տալկ + օսլա (հավասար քանակությամբ) - պահման ժամկետը 30 օր է 

250C ջերմաստիճանում 

 դիմեդրոլ 0.03գ + շաքար 0.25գ 

 գլյուկոզա 0.25 + ասկորբինաթթու 0.1 

 ացետիլսալիցիլաթթու + ֆենացետին (հավասար քանակությամբ) 

 պապավերինի հիդրոքլորիդ + դիբազոլ (հավասար քանակությամբ) 

 ամիդոպիրին + անալգին (հավասար քանակությամբ) 

 ֆիտին + կալցիումի գլիցերոֆոսֆատ (հավասար քանակությամբ) 

 ռիբոֆլավին + թիամինի բրոմիդ (հավասար քանակությամբ) 

  Rp:  Dimedroli  

   Ephedrini hydrtochloridi  ana 0.03 

   Sacchari    0.25 

   Misce fiat pulvis 

   Da tales doses №10 

   Signa. 1-ական փոշի օրը 2 անգամ 

Կիսաֆաբրիկատի օգնությամբ տվյալ դեղագրության պատրաստման համար կշռում 

են 2,8գ կիսաֆաբրիկատ (դիմեդրոլ 0,03գ + շաքար 0,25գ) և խառնում 0,3գ էֆեդրինի 

հիդրոքլորիդի հետ` համաձայն բարդ փոշիների պատրաստման կանոնների: Ստացված 

խառնուրդը բաժանում են 10 հավասար դեղաչափերի` յուրաքանչյուրը 0,31-ական գրամ: 
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Որոշ դեղանյութերի բարձրագույն և միանվագ դեղաչափերը 

Դեղանյութի անվանումը Ցուցակ 
Բարձրագույն դեղաչափ 

միանվագ օրական 

1 2 4 5 

Ադոնիզիդ Բ 40 կաթիլ 120 կաթիլ 

Անալգին Բ 1 գ 3 գ 

Անեսթեզին Բ 0,5 գ 1,5 գ 

Անտիպիրին Բ 1 գ 3 գ 

Ատրոպինի սուլֆատ Ա 0,001 գ 0,003 գ 

Արսենային անհիդրիդ Ա 0,005 գ 0,015 գ 

Բարբամիլ Բ 0,3 գ 0,6 գ 

Բարբիտալ Բ 0,5 գ 1 գ 

Դիբազոլ Բ 0,05 գ 0,15 գ 

Դիմեդրոլ Բ 0,1 գ 0,25 գ 

Նիկոտինաթթու Բ 0,1 գ 0,5 գ 

Քլորաջրածնական թթու (նոսր) Բ 2 մլ (40 կաթիլ) 6 մլ  (120 կաթիլ) 

Կոդեինի ֆոսֆատ Բ 0,1 գ 0,3 գ 

Կոդեին Բ 0,05 գ 0,2 գ 

Կոֆեին Բ 0,3 գ 1 գ 

Կոֆեինի նատրիումի բենզոատ Բ 0,5 գ 1,5 գ 

Լևոմիցետին Բ 1 գ 4 գ 

Մատնետունկի տերև (փոշին) Բ 0,1 գ 0,5 գ 

Մորֆինի հիդրոքլորիդ Ա 0,02 գ 0,05 գ 

Նատրիումի բարբիտալ  Բ 0,5 գ 1 գ 

Նատրիումի նորսուլֆազոլ- Բ 2 գ 7 գ 

Նորսուլֆազոլ Բ 2 գ 7 գ 

Նովոկաին Բ 0,25 գ 0,75 գ 

Օսարսոլ  Ա 0,25 գ 1 գ 

Պապավերինի հիդրոքլորիդ Բ 0,2 գ 0,6 գ 

Պլատիֆիլինի հիդրոտարտրատ Ա 0,01 գ 0,03 գ 

Պրոմեդոլ Ա 0,05 գ 0,2 գ 

Նիտրոգլիցերինի 1% լուծույթ Բ 4 կաթիլ 16 կաթիլ 

Յոդի սպիրտային լուծույթ  Բ 20 կաթիլ 60 կաթիլ 

Շիկատակի թանձր հանուկ Բ 0,05 գ 0,15 գ 

Շիկատակի չոր հանուկ Բ 0,1 գ 0,3 գ 

Շիկատակի ոգեթուրմ Բ 0,2 մլ (23 կաթիլ) 0,4 մլ (70 կաթիլ) 

Սկոպալամինի հիդրոբրոմիդ Ա 0,0005 գ 0,0015 գ 

Ստրեպտոցիդ Բ 2 գ 7 գ 

Ստրիխնինի նիտրատ Ա 0,002 գ 0,005 գ 

Սուլֆադիմեզին Բ 2 գ 7 գ 

Թեոբրոմին Բ 1 գ 3 գ 

Թեոֆիլին Բ 0,4 գ 1,2 գ 

Կուժկոտրուկի խոտ Բ 1 գ 5 գ 

Թերմոպսիսի խոտ Բ 0,1 գ 0,3 գ 

Ֆենոբարբիտալ Բ 0,2 գ 0,5 գ 

Ֆուրացիլլին Բ 0,1 գ 0,5 գ 

Քլորալհիդրատ Բ 2 գ 6 գ 

Էթազոլ-նատրիումի Բ 2 գ 7 գ 

Էթակրիդին լակտատ Բ 0,05 գ 0,15 գ 

Էթիլմորֆին հիդրոքլորիդ Ա 0,03 գ 0,1 գ 

Էուֆիլին Բ 0,5 գ 1,5 գ 

Էֆեդրինի հիդրոքլորիդ Բ 0,05 գ 0,15 գ 
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ԴԵՂԱԲՈւՍԱԿԱՆ ՀԱՎԱՔՆԵՐ (SPECIES, СБОРЫ) 
 

Համաձայն ՊՖ-ի հավաքներն իրենցից ներկայացնում են մի քանի տեսակի 

մանրացված, երբեմն ամբողջական դեղաբուսական հումքերի խառնուրդներ՝ հաճախ 

աղերի, եթերայուղերի ավելացմամբ (spesies` լատ. «տեսակ»): Ըստ դիսպերսոլոգիական 

դասակարգման հավաքները պատկանում են ազատ դիսպերս համակարգերին, որտեղ 

դիսպերս միջավայր է հանդիսանում օդը և,  ի տարբերություն փոշիների, իրենցից 

ներկայացնում են կոպիտ դիսպերս համակարգեր: 

Հավաքները դեղաբույսերի օգտագործման պարզ և հին ձևեր են, պատրաստվում են 

տնային պայմաններում տարբեր թեյերի (ջրաթուրմ և եփուկ), ողողումների, լոգանքների 

տեսքով և այլն: Նման դեպքերում հավաքների դեղաչափումը  կատարվում է հիվանդի 

կողմից (չափում են գդալներով), այդ պատճառով հավաքների կազմի մեջ սովորաբար չեն 

մտնում թունավոր նյութեր պարունակող դեղաբույսեր: Նախկինում հավաքներ 

պատրաստվում էին միայն դեղատներում, իսկ ներկայումս հավաքների պատրաստումը 

կատարվում է նաև դեղագործական արտադրամասերում (բրիկետների` մամլված, 

դեղաչափված դեղաբուսահումքի ձևով, պատրաստի թեյերի տեսքով): Միանվագ 

օգտագործման համար առավել հեռանկարային է բրիկետների տեսքով հավաքների բաց 

թողնումը, քանի որ ապահովվում է` 

 առավել ճիշտ դեղաչափումը; 

 հիգրոսկոպիկության նվազումը (փոքրանում է հումքի մակերեսը); 

 տեղափոխման հարմարավետությունը 

Դեղահավաքների դրական կողմերն են` 

1. ազդող նյութերի առկայությունը հումքում բնական վիճակում; 

2. պատրաստման պարզությունը; 

3. տնտեսական մատչելիությունը 

Դեղահավաքների բացասական կողմերն են` 

1. դեղաձևի անավարտ լինելը (հիվանդը պետք է ինքնուրույն պատրաստի թեյ կամ 

ողողման համար լուծույթ) 

2. ոչ ստույգ դեղաչափումը (գդալի օգնությամբ) 

 
Հավաքների    դասակարգումը 

 

Հավաքները դասակարգվում են ըստ դեղաչափման, բժշկական նշանակության և 

օգտագործման ձևի: 

1. Ըստ դեղաչափման հավաքները կարող են լինել՝ 

 չդեղաչափված (species indivisi) – այսպիսի հավաքներում նշվում է յուրաքանչյուր բա-

ղադրամասի ընդհանուր քանակը:  Սեղագրության մեջ սովորաբար թվարկում են 

դեղաբուսական հումքը՝  հաշվի առնելով նրանց դեղաբանական ակտիվությունը 

(հիմնական, օժանդակ, շտկող  և  այլն):   Աղերը և եթերայուղերը նշում են դեղագրու-

թյան վերջում: Նշանակման մեջ մանրամասն  նշում  են պատրաստման եղանակը և 

օգտագործումը: 

Rp.: Corticis Frangulae  4.0 

  Radicis Glycyrrhizae  1.0 

  Magnesii sulfatis  5.0 

  Misce fiat species 

  Da.Signa. 1 ընդունման համար, թրմել մեկ բաժակ ջրում 

 դեղաչափված (species divisi) - այսպիսի հավաքներում նշվում է յուրաքանչյուր բաղադ-

րամասի քանակը մեկ դեղաչափի համար և ընդհանուր դեղաչափերի քանակը: Դեղա-

չափված հյավաքներ նշանակում են հազվադեպ, որոնցում դուրս են գրվում նաև ուժեղ 
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ազդող դեղաբույսեր: Դեղաչափված հավաքների պատրաստման առանձնահատկու-

թյունն այն է, որ հավաքի յուրաքանչյուր դեղաչափ (1 ընդունման համար) պատ-

րաստում և բաց են թողնում առանձին:  

2. Ըստ  բժշկական  նշանակության  տարբերում են՝ 

 փափկացնող հավաքներ (species ad cataplasmata) 

 հավաքներ ջրային հանուկների պատրաստման համար (species ad infusa et decocta) 

 ծխելու հավաքներ (species fumales, cigarettae) 

3. Ըստ օգտագործման եղանակի հավաքները լինում են՝ 

 ներքին օգտագործման    (species ad usum internum ) - պատրաստում են տարբեր 

դեղաբանական ազդեցություններով օժտված ջրային հանուկներ 

 լեղամուղ (species chlogonae)  հակալուծային  (species diaphoreticae) 

 փքահան (species  carminativa)  միզամուղ  (species diureticae) 

 կրծքային (species pectoralis)  վիտամինային (species vitaminicae) 

 լուծողական (species laxans)  հանգստացնող (species nervinae) 

 քրտնաբեր (species diaphoreticae)  

 արտաքին օգտագործման (species ad usum externum) - ավելի քիչ տարածված են՝ 
 հավաքներ կոկորդի ողողումների համար (species ad gargarismata) 

 փափկացնող հավաքներ (species ad cataplasmata) 

 լոգանքի համար նախատեսված հավաքներ (species ad balma) 

Ծխելու համար նախատեսված հավաքները (species fumales) պարունակում են ցնդող 

ազդող նյութեր, որոնք ծխելիս անմիջապես թափանցում են թոքեր: Առավել հաճախ 

կիրառվում են հակաասթմատիկ ծխախոտները: 
Որոշ հավաքների համար գոյություն ունեն մի քանի դուրս գրումներ` տարբեր ըստ 

կազմության և միանման ըստ բուժիչ ազդեցության: Օրինակ` կան կրծքային հավաքի 4 

դուրսգրումներ, 2 դուրս գրումներ լուծողական, ստամոքսի, միզամուղ, քրտնաբեր, 

վիտամինային հավաքների համար: Ներկա ժամանակներում բուժիչ պրակտիկայում 

առավել հաճախ օգտագործվում են բազմաբաղադրամաս հավաքներ, որոնք պարունակում 

են 5 և ավելի բաղադրամասեր: 

 
ՀԱՎԱՔՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ 

 

Դեղահավաքների պատրաստման փուլերն են` 

1. կշռում - կատարավում է դեղատնային ձեռքի կշեռքներով (կշեռքի ընտրությունը 

կախված է դեղաբուսական հումքի քանակից) 

2. մանրացում - Ազդող նյութերի ամբողջությամբ դուրս բերման նպատակով 

մեծամասամբ դեպքերում դեղաբուսական հումքը նախապես մանրացնում են: 

Մանրացման բնույթը կախված է դեղաբուսական հումքի կառուցվածքից և տեսակից: 

Բուսական հումքն իրենից ներկայացնում է բավականին դժվար մանրացվող օբյեկտ` 

բույսերում պարունակվող ջրի հետևանքով: Խոնավ հումքն օժտված է 

առաձգականությամբ, ճմրթվում է և դժվար է մանրացվում, իսկ չափազանց չոր հումքը 

դառնում է փխրուն և մանրացնելիս առաջացնում է փոշի: Այդ պատճառով հումքի 

մանրացման հեշտացման նպատակով անհրաժեշտ է հումքի մնացորդային 

խոնավությունը պահպանել 5-7%-ի սահմաններում: Մանրացման  գործընթացի  

կարևոր  պայման  է  վերցված  հումքի անմնացորդ մանրացումը: Դա բացատրվում է 

ինչպես բույսի միևնույն հատվածի հյուսվածքների մեխանիկական հատկություններով, 

այնպես էլ այդ հյուսվածքներում ազդող նյութերի տարբեր պարունակությամբ: 

Օրինակ` շիկատակի տերևների նուրբ թիթեղը ալկալոիդներ պարունակում է ավելի 

քիչ, քան ջղերը, ինչի պատճառով ոչ ճիշտ մանրացման արդյունքում հնարավոր է 

հավաքում ազդող նյութերի անհավասար քանակություն:  
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Կախված դեղաբուսական հումքի տեսակից մանրացումը կատարվում է հետևյալ կերպ` 

 տերև, խոտ և կեղև - մկրատով, դանակով, արմատա- կամ խոտակտրիչներով 

կտրատելով մանրացնում են մինչև 6 մմ չափսերի: 

 արմատ և կոճղարմատ - կախված ձևից, մեծությունից և ամրությունից կտրում են 

կամ կոտրում հավանգներում, մանրացնում տարբեր աղացների օգնությամբ 3 մմ-ից 

ոչ ավելի: 

 պտուղ և սերմ - դեղատնային պրակտիկայում կարելի է մանրացնել մեծ 

հախճապակյա կամ մետաղական հավանգներում ոչ ավելի, քան 0.5 մմ: 

 ծաղիկ և մանր ծաղկաբույլ -  նպատակահարմար է օգտագործել ամբողջական ձևով, 

քանի որ ծաղկի  հյուսվածքը  կազմող  նուրբ ծաղկաթաղանթը չի խոչնդոտում ազդող 

նյութերի դուրս բերմանը: 

Բացառություն են  կազմում որոշ բույսեր՝    

 պինդ, կաշվենման տերևներ ունեցող բույսերը  տրորում են մինչև  խոշոր փոշի 

ստանալը (նիվենի, արջախաղող); 

 լորենու ծաղիկը կազմված է ամուր բուսական հյուսվածքից, այդ պատճառով 

մանրացվում է մինչև 0.1-0.2 մմ:  

 վուշի սերմերը օգտագործում են առանց  մանրացման, որովհետև ազդող նյութ 

հանդիսացող լորձը գտնվում է սերմերի  մակերեսային   շերտում: 

3. մաղում - Մանրացված դեղաբուսական հումքի չափսերը  որոշվում  են  համապատաս-

խան  մաղերի օգնությամբ մաղելով: Հումքի մասնիկների մեծությունը որոշվում է 

հավաքի նշանակմամբ:  Օրինակ ծխելու համար նախատեսված հավաքներում 

ներառված բույսերի մասնիկները համաձայն ՊՖ-ի պահանջների պետք է ունենան 

միևնույն չափսեր (2 մմ), անկախ նրանից, թե բույսի ո՞ր մասն է  օգտագործվում 

հավաքը պատրաստելու համար: Դեղաբուսական հումքի մանրացման ժամանակ 

առաջացած փոշուց ազատվում են 0.2 մմ տրամագծի անցքեր ունեցող մաղերի 

օգնությամբ մաղելով:  

4. խառնում - Հավաքների պատրաստման հիմնական բարդությունը բաղադրամասերի 

հավասարաչափ խառնումն է, քանի որ նրանց կտրոներն ունեն տարբեր չափսեր, ձևեր, 

զանգված և այդ պատճառով խիստ արտահայտված է շերտավորման հակումը: 

Դեղատնային պայմաններում մանրացված դեղաբուսական հումքի խառնումն 

իրականացնում են մեծ թղթի վրա, լայն հավանգում կամ հախճապակյա թասիկում  

շպատելի, ցելյուլոիդալ թիթեղի օգնությամբ: Խառնումը սկսում են ամենափոքր 

քանակությամբ դուրս գրված հումքից՝ աստիճանաբար ավելացնելով ավելի մեծ  

քանակությամբ  դուրս  գրվածը,  անընդհատ խառնում մինչև  համասեռ զանգվածի 

ստացումը:  

5. աղերի, եթերայուղերի և այլ դեղանյութերի ներառում 

6. փաթեթավորում և ձևավորում - Հավաքները բաց են թողնվում ստվարաթղթե 

տուփերով` ներսում փաթեթավորված մագաղաթյա թղթով կամ երկշերտ թղթյա 

փաթեթով: Եթե հավաքը պարունակում է ցնդող նյութեր, ապա բաց են թողնում 

ցելոֆանով կամ մագաղաթյա թղթով: Պիտակի վրա գրվում է հավաքի կազմը և 

կիրառման եղանակը: Հավաքները պահում են չոր, սառը, մութ տեղում:  
 

Միայն դեղաբուսական հումքից բաղկացած հավաքներ 
 Rp:  Florum Chamomillae 

  Radicis Althaeae 

  Herbae Meliloti  ana  20.0 

  Misce fiat species 

  Da.Signa. թրջոցների համար  
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Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար սպիտակ մեծ թղթի վրա մկրատով ման-

րացնում են 20-ական գրամ տուղտի արմատները և իշառվույտի խոտը: Մաղում են մաղի 

օգնությամբ և խառնում շպատելով: Ավելացնում են 20 գրամ երիցուկի ծաղիկներն 

ամբողջական վիճակում և լավ խառնում: Հավաքը լցնում են փաթեթի մեջ` նշելով 

օգտագործման ձևը:  

 
Հավաքներ, որոնց բաղադրության մեջ մտնում են աղեր 

 

Դեղաբուսական հումքի հետ թույլ չի տրվում աղերն անմիջապես խառնել, քանի որ 

բաղադրամասերի խտությունների տարբերության հետևանքով տեղի է ունենում 

խառնուրդի շերտավորում: Այդ պատճառով աղը անհրաժեշտ է ֆիքսել դեղաբուսական 

հումքի  վրա, միայն այդ դեպքում կստացվի համասեռ հավաք: Դեղաբուսական հումքի մեջ 

աղերը կարելի է ներմուծել երկու եղանակով`  

 լուծույթի տեսքով 

 չոր վիճակում 

1. Եթե հավաքի կազմության ներառված են լուծելի աղեր (ոչ մեծ քանակությամբ), ապա 

նրանցից պատրաստում են հագեցած ջրային կամ սպիրտային լուծույթ, որով ցողացրի 

(պուլվերիզատորի) օգնությամբ ցայտրացրում են խառնուրդի  վրա՝ հետագայում 

չորացնելով մինչև լուծիչի լրիվ հեռացումը: Չորացումը պարտադիր գործողություն է, 

քանի որ խոնավ հումքը հեշտությամբ ենթարկվում է ֆերմենտային և 

մանրէաբանական ախտահարման: Չորացման ջերմաստիճանը, որպես կանոն, չպետք 

է գերազանցի 600C-ը՝ հումքի բաղադրամասերի  բնափոխումը (դենատուրացիան) 

կանխելու համար: Չորացման ավարտը որոշվում է հավաքի կշռմամբ (չորացումից 

հետո այն պետք է հավասար լինի դեղաբուսական հումքի և աղի գումարային 

զանգվածին):  

Rp.:  Specierum Antiashmaticum  100.0 

Da. Signa. 1/2 թեյի գդալ հավաքն այրել և շնչել ծուխը 

կամ 

Rp: Folii Hyoscyami  10.0 

   Folii Belladonnae  20.0 

   Folii Stramonii  60.0 

   Natrii nitratis  10.0 

   Misce fiat species antiasthmaticae 

   D.S. – 1/2 թեյի գդալ հավաքն այրել և շնչել ծուխը 

Հավաքի այրման ժամանակ տեղի է ունենում ալկալոիդների և նրանց քայքայման 

արգասիքների արտահոսք, որի վրա է հիմնված հավաքի հակաասթմատիկ և ցավազրկող 

ազդեցությունը: Նատրիումի նիտրատի տաքացման ժամանակ անջատվում է թթվածին, 

որը նպաստում է այրմանը: Այն լավ լուծվում է ջրում (1:3), ներմուծում են հագեցած 

լուծույթի տեսքով (1:2): Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար նախապես կշռում են 

մանրացված  արջընկույզի,  գժախոտի, շիկատակի տերևները և ազատվում  փոշուց 

քարշիչ պահարանում 0,2 մմ անցքերով մաղով մաղելով (մորմազգիների ընտանիքին  

պատկանող բույսերը թունավոր են): Մանրացված տերևները խառնում են նախապես 

կշռված հախճապակյա հավանգում և ցողացրի  օգնությամբ հավասարաչափ ցայտացրում 

նատրիումի նիտրատի հագեցած լուծույթը, ապա խառնում մինչև ամբողջ զանգվածի 

համասեռ խոնավացումը: Հավաքը չորացնում  են չորացուցիչ պահարանում 600C-ից ոչ 

բարձր ջերմաստիճանում՝  հաճախակի խառնելով մինչև 100գ հավաքի ստացումը: 

Ստացված հավաքը տեղավորում են փաթեթի կամ ստվարաթղթե տուփի մեջ, 

պիտակավորում են՝ նշելով  օգտագործման եղանակը: Պահում են չոր, սառը տեղում: 
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Գոյություն ունեն ծխելու համար նախատեսված մի շարք ոչ օֆիցինալ հավաքներ, 

որոնք տարբերվում են բաղադրամասերի փոխհարաբերությամբ և կազմով 

Rp.:  Folii Stramoni   6.0 

Folii Belladonnae  3.0 

Folii Menthae piperitae 1.5 

Natrii nitratis   1.0 

Misce, fiat species 

Signa. լցնել ծխագլանակները 0,5 գ հավաք և ծխել 
Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար մանրացնում են 6գ արջընկույզի և 3գ  

շիկատակի տերևները, ազատվում փոշուց, ցողացրում  են  նատրիումի նիտրատի 

հագեցած ջրային լուծույթով (1:2): Զանգվածը հավասարաչափ խոնավացնելուց հետո 

չորացնում  600C-ից ոչ բարձր ջերմաստիճանում՝ մինչև ստացվի 9 գ հավաք, որից հետո 

ավելացնում  են 1,5 գ  անանուխի մանրացված տերևները  և խառնում:  Ստացված հավաքը 

բաց են թողնում  ստվարաթղթե  տուփով: 

Ըստ տարբեր գրականական տվյալների ծխելու համար հավաքներում նատրիումի 

նիտրատի քանակությունը տարբեր է: Օրինակ Ս.Ֆ.Շուբինի կարծիքով նատրիումի 

նիտրատի քանակությունը չպետք է գերազանցի 5%-ը, իսկ ըստ Ի.Ա.Մուրավյովի 

թույլատրելի է 6-30% պարունակությունը, որը զգալիորեն գերազանցում է ՊՖ-ում 

ներառված դեղաչափը: Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ նատրիումի նիտրատի 

չափաբաժնի գերազանցումը կարող է բերել ինտենսիվ այրման, որի արդյունքում 

առաջացած  արգասիքները  օրգանիզմի  համար չեզոք չեն:  

2. Եթե դեղագրության մեջ առկա աղը վատ է լուծվում սպիրտում և ջրում կամ դուրս է 
գրված մեծ քանակությամբ, ապա վարվում են հետևյալ կերպ՝ 

 եթե նյութը խոշոր բյուրեղական է, ապա նախապես մանրացնում են հավանգում մինչև  

0,16 մմ մեծությամբ  մասնիկների:  

 հավաքի բաղադրամասերից ընտրում են սոսնձող լուծամզվող նյութերով հարուստ 

հումք (տուղտի, մատուտակի արմատներ) և խոնավացնում ջրով կամ 70% էթիլ 

սպիրտով (խոնավացվող հումքի 1/2 քանակությամբ) 

 խոնավ հումքի վրա ցանում են աղը և չորացնում  

 հիգրոսկոպիկ կամ խոնավությունից արագ փչացող բուսական հումքը ավելացնում են 

աղով մշակելուց և չորացնելուց հետո  

Rp.: Corticis  Frangulae 

Folii Urticae     ana 5,0 

Florum Helichrisi arenarii  3,0 

Radicis Glycyrrhizae 

Magnesii sulfatis     ana 10,0 

Misce, fiat species 

Signa. թրմել 2 բաժակ ջրով, ընդունել 2 ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 

 Մագնեզիումի սուլֆատը լավ լուծվում է ջրում (1:1), սակայն աղի քանակությունը 

դեղագրության մեջ մեծ է (30 %): Այդ պատճառով նպատակահարմար է  աղը ներմուծել չոր 

վիճակում: Դեղագրության պատրաստման համար մատուտակի արմատը թրջում են 5 մլ 

70 % սպիրտով (արմատի զանգվածի կիսով չափ), վրան ցանում մանրացված մագնեզիումի 

սուլֆատը, որից հետո չորացնում են: Չորացումից հետո ավելացնում են մնացած 

բաղադրամասերը: Լիարժեք չորացումը վերահսկում են հավաքի պարբերաբար կշռմամբ: 

Պատրաստի հավաքը փաթեթավորում են, ձևավորում և բաց թողնում: 
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Հավաքներ, որոնց բաղադրության մեջ մտնում են եթերայուղեր  
և սպիրտում լուծվող այլ նյութեր (մենթոլ, կամֆորա) 

 

Եթերայուղերը, կամֆորան, մենթոլը և նմանատիպ նյութերը, որպես կանոն, 

հավաքների մեջ մտնում են քիչ քանակությամբ, այդ պատճառով նրանց հավասարաչափ 

բաշխումը կարելի է իրականացնել միայն 90%  էթիլ սպիրտում լուծված լուծույթի 

օգնությամբ (1:10 հարաբերությամբ): Ընդ որում հավաքը բարակ շերտով փռում են թղթի 

վրա, ցողացրով ցայտացր ստացված լուծույթը, չորացնում բաց օդում մինչև սպիրտի 

ամբողջությամբ ցնդելը՝ հաճախակի խառնման պայմաններում: Լուծիչի հեռացումից հետո 

ներառվող նյութերը մանր բյուրեղների տեսքով պահվում են դեղաբուսական հումքի վրա: 

 Rp:  Radicis Althaeae   3.0 

  Florum Chamomillae  

  Foliorum Farfarae ana  5.0  

  Olei Menthae piperitae  gtts V  

  Misce fiat species 

  Da.Signa. ողողումների համար  

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համարա հախճապակյա թասիկում խառնում են 

մանրացված տատրակի և տուղտի հումքերը, ավելացնում են երիցուկի ամբողջական 

ծաղիկները: Այս խառնուրդը ցայտացրում են անանուխի յուղի սպիրտային լուծույթով 

(1:10): Հավաքը չորացնում են բաց վիճակում 15 րոպե պարբերանար խառնման 

պայմաններում: Փաթեթավորում են մագաղաթյա թղթով, տեղադրում ծրարի մեջ, 

պիտակավորում են և բաց թողնում:  

 

Դեղաչափված հավաքներ 
 

Rp.:  Herbae Adonidis vernalis     2,0 

Rhizomatis cum radicibus Valerianae   1,5 

Misce, fiat species 

Da tales doses №10 

Signa. Յուրաքանչյուր դեղաչափը թրմել 1 բաժակ ջրով 30 րոպե, 

  ընդունել 1-ական ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 
Քանի որ գարնանային շողավարդի խոտը պատկանում է ուժեղ ազդող դեղաբույսերի 

թվին, ապա անպայման ստուգում են նրա միանվագ և օրական դեղաչափը: Քանի որ 

հավաքը նախատեսված է 13 ընդունման համար` 200:15=13 (1 բաժակը՝ 200 մլ, 1 ճաշի 

գդալը՝ 15 մլ), հետևաբար 1 ընդունման համար  շողավարդի քանակը (միանվագ 

դեղաչափը) կլինի` 2:13=0,15գ, իսկ օրականը` 0,13 x 3=0,45 գ: Ըստ ՊՖ-ի՝ բ.մ.դ.=1 գ, բ.օ.դ.=5 

գ, հետևաբար դեղաչափերը  գերազանցված չեն: 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար մանրացնում և մաղում են 20 գ 

շողավարդի խոտը և 15 գ կատվախոտի արմատները և յուրաքանչյուր դեղաչափի համար  

(10 անգամ) առանձին խառնում են 2 գ շողավարդի խոտը և 1,5 գ կատվախոտի արմատը: 

Յուրաքանչյուր դեղաչափը փաթեթավորում առանձին փաթեթում և բաց թողնում:  

 

 

Հավաքի որակի գնահատումը, պահպանումը և բաց թողումը 
 

Հավաքի որակի գնահատումը 

 Կատարում են օրգանոլեպտիկ հսկում՝ որոշելով հավաքի հոտը և համը ջրային 

հանուկում:  
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 Իսկության որոշման համար վերցնում են 10 գ զանգվածով միջին անալիտիկ նմուշ և 

տեղավորում մաքուր, հարթ մակերևույթի վրա և որոշում բաղադրամասերը ըստ 

արտաքին տեսքի՝ դիտելով անզեն աչքով կամ խոշորացույցի օգնությամբ (x10 

խոշորացմամբ): Հետազոտվող բոլոր կտորները պետք է ունենան դիագնոստիկ 

նշաններ, որոնք կհամապատասխանեն հումքի յուրաքանչյուր տեսակին: 

 Հավաքներում նաև որոշվում է ազդող նյութերի պարունակությունը (եղանակները 

տրված են համապատասխան ՉՏՓ-ում), խոնավությունը, ընդհանուր և 10% 

քլորաջրածնական թթվում չլուծվող մոխիրի պարունակությունը, մանրացման 

աստիճանը և խառնուրդների պարունակությունը: 

Պահպանում: Դեղաբուսական հումքը պահում են չոր, լուսավոր և լավ օդափոխվող 

տարածքներում, քանի որ փոշին և խոնավությունը հանդիսանում են տիզերի բազմացման 

համար խթանիչ գործոն (հատկապես հատապտուղներում, սերմերում, որոշ խոտերում՝ 

շողավարդ): Աղտոտված դեղաբուսական հումքը մշակում են եթերի գոլորշիներով և 

չորացնում 500C ջերմաստիճանում 2 ժամվա ընթացքում, որի արդյունքում ոչնչանում են 

տիզերը և նրանց նրանց  վեգետատիվ ձևերը:  

Հավաքները պահում են փակ տուփերում, իսկ ցնդող և հոտավետ հումքը` թիթեղյա 

տուփերում: Միջատներից պաշտպանելու նպատակով խորհուրդ է տրվում տուփերում 

տեղադրել քլորոֆորմով հագեցած բամբակյա խվուծով սրվակ: 

 

 

ԴԵՂԱՏՈՄՍԵՐ ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ 
Վերցրու` Օշինդրի խոտ 

   Երեքնուկի տերև   15.0-ական 

   Խառնիր դառնա հավաք 

   Նշանակիր. Թեյի ձևով 1 ճաշի գդալ օրը 2-3 անգամ ուտելուց առաջ 

# 

Վերցրու` Նիվենու տերևներ   

   Եղիսպակի տերևներ   3.0-ական 

   Երիցուկի ծաղիկներ   2.0 

   Պղպեղային անանուխի յուղ  15 կաթիլ 

   Խառնիր դառնա հավաք 

   Նշանակիր.  Մեկ ճաշի գդալ դեղաբուսահումքը թրմել  

1 բաժակ տաք ջրով: Բերանի խոռոչի ողողումների համար 

# 

Վերցրու` Տուղտի արմատներ   15.0 

   Մատուտակի արմատներ   8.0 

   Եղիսպակի տերևներ   5.0 

   Պղպեղային անանուխի յուղ  15 կաթիլ 

   Խառնիր դառնա հավաք 

   Նշանակիր.  Մեկ ճաշի գդալ դեղաբուսահումքը թրմել  

1 բաժակ տաք ջրով 20 րոպե:  

# 

Վերցրու` Գժախոտի տերևներ  5.0 

   Նիվենու տերևներ    3.0 

   Կալիումի յոդիդ   0.5 

   Կալիումի նիտրատ  2.5 

   Խառնիր դառնա հավաք 

   Նշանակիր. ծխելու համար 
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ԴԵՂԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ ՈՐՊԵՍ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Դեղերի տեխնոլոգիան գիտություն է դեղամիջոցներից դեղապատրաստուկների 

վերամշակման տեսական հիմունքների և արտադրական գործընթացների մասին` նրանց 

որոշակի դեղաձև տալու ճանապարհով: Տեխնոլոգիա բառն առաջացել է հունարեն techne` 

արհեստ, հմտություն և logos` գիտություն, ուսուցում բառերից:  

Դեղերի տեխնոլոգիայի հիմնական խնդիրներն են հանդիսանում` 

 դեղաձևերի պատրաստման համար տեսական և էական եղանակների մշակումը; 

 դեղաձևերի պատրաստման հին եղանակների կատարելագործումը և նոր եղանակների 

ստեղծումը կից գիտությունների ժամանակակից ձեռքբերումների օգտագործմամբ; 

 այնպիսի դեղաձևերի ստեղծումը, որոնցում առավելագույնս արտահայտված լինի 

բուժիչ ազդեցությունը, նվազագույն կողմնակի ազդեցությունը և որոնք հարմար լինեն 

օգտագործման համար 

 

Դեղերի տեխնոլոգիայի հիմնական տերմինները 
 

Դեղաձևերի տեխնոլոգիայում օգտագործվող հիմնական տերմիններն են` 

 դեղամիջոց 

 դեղանյութ 

 դեղաձև 

 դեղապատրաստուկ 

ԴԵՂԱՄԻՋՈՑ - նախակլինիկական փորձարկմամբ հաստատված դեղաբանական 

ակտիվությամբ և անվտանգությամբ օժտված նյութեր են կամ նյութերի խառնուրդներ, 

որոնք օգտագործվում են մարդկանց կամ կենդանիների հիվանդությունների 

ախտորոշման, կանխարգելման և բուժման նպատակով: Դեղամիջոցները բուժիչ 

նպատակներով չեն օգտագործվում, այլ հանդիսանում են միայն ելանյութ 

դեղապատրաստուկների պատրաստման համար: 

ԴԵՂԱՆՅՈՒԹ  (նախանյութ, ազդող նյութ) - իրենցից ներկայացնում են հաստատված 

դեղաբանական ակտիվությամբ յուրահատուկ քիմիական միացություններ կամ 

կենսաբանական ակտիվ նյութեր: Դեղանյութերի շնորհիվ դեղամիջոցը և դեղաձևը օգտա-

գործվում են բուժիչ նպատակներով: Սակայն մինևնույն պարունակությունը կարող  

ունենալ տարբեր ձևեր, իսկ միևնույն ձևը կարող է լինել տարբեր պարունակությամբ: Օրի-

նակ` անալգինը կարող է լինել այսպիսի դեղաձևերով՝ փոշի, դեղահատ, լուծույթ և այլն: 

Մեկ դեղաձևը կարող է իր մեջ ներառել տարբեր դեղանյութեր, օրինակ` անալգինի, 

ստրեպտոցիդի, ամիդոպիրինի, ֆտալազոլի դեղահատերը: Դեղաձև ստանալու 

նպատակով դեղանյութին տալիս են դեղամիջոցի տեսք: 

ԴԵՂԱՁԵՎ  - օգտագործման համար դեղամիջոցին տրված հարմար վիճակն է (փոշի, 

քսուք, լուծույթ, դեղահատ), որի արդյունքում հասունանում է անհրաժեշտ բուժիչ 

ազդեցություն: Դեղամիջոցների պատրաստումը սովորաբար ուղեկցվում է նրանց 

որոշակի երկրաչափական ձև տալով, օրինակ` դեղահատերը ունենում են դիսկերի տեսք, 

հաբերը` գնդիկների, սուպոզիտորիաները` կոնի և այլն: Ընդ որում երկրաչափական ձևն 

ընտրվում է այնպես, որպեսզի ապահովվի առավելագույն ազդեցություն և օգտագործման 

հարմարավետություն:  

ԴԵՂԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿ (դեղ) - դեղաբանական ակտիվությամբ օժտված, համապա-

տասխան դեղաչափով և դեղաձևով պատրաստի արտադրանք է՝ տրված օգտագործման 

համար հարմար որոշակի դեղաձևի տեսքով, որը թույլատրված է կիրառել մարդկանց և 

կենդանիների հիվանդությունների բուժման, ախտորոշման, կանխարգելման և/կամ 

օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաների փոփոխման, վերականգնման, կարգավորման 

նպատակով: Դեղապատրաստուկը հակված է ընդունման ժամանակ ապահովել նվազա-



3 

 

գույն դեղաչափման և կողմնակի ազդեցության ժամանակ առավելագույն թերապևտիկ 

ազդեցություն: 

ԴԵՂԱՉԱՓ - դեղի մեջ ակտիվ բաղադրատարրի հաստատված քանակն է՝ 

արտահայտված յուրաքանչյուր դեղաձևի համար սահմանված չափի միավորներով: 

Բացի այս հիմնական տերմիններից դեղերի տեխնոլոգիայում կան նաև մի շարք 

հասկացություններ ՝ 

 ուժեղ ազդող նյութեր - ՊՖ-ով հաստատված «Բ» ցուցակի մեջ մտնող դեղամիջոցներն 

են 

 թունավոր դեղամիջոցներ - ՊՖ-ով հաստատված «Ա» ցուցակի մեջ մտնող 

դեղամիջոցներն են 

 թմրաբեր դեղամիջոցներ 

 Պետական ֆարմակոպեա (դեղագիրք) - ֆարմակոպեական հոդվածների, 

դեղապատրաստուկների որակի վերլուծության, հսկման մեթոդների և այլ չափորոշիչ 

պահանջների ժողովածու է: 

 ֆարմակոպեական կամ դեղագրքային հոդված – չափորոշիչ-տեխնիկական 

փաստաթուղթ է, որը հաստատում է դեղամիջոցների կամ դեղահումքի որակի հանդեպ 

պահանջներ և կրում է պետական ստանդարտի բնույթ 

 ժամանակավոր ֆարմակոպեական հոդված – որոշակի ժամկետով հաստատված 

ֆարմակոպեական հոդվածն է 

 կայունություն - դեղապատրաստուկների հատկությունն է պահպանել իր 

ֆիզիկաքիմիական և մանրէաբանական հատկությունները նրա բաց թողումից հետո 

որոշակի ժամանակի ընթացքում: 

 պիտանելիության ժամկետ - այն ժամանակահատվածն է, որի ընթացքում դեղա-

գրքային պահանջներին համապատասխան պայմաններում պահպանելու դեպքում 

դեղապատրաստուկի որակի չափորոշիչները մնում են անփոփոխ կամ փոփոխվում են 

հաստատված սահմաններում: 

 դեղի անվտանգություն - առողջությանը  վնասելու հնարավոր անթուլատրելի  ռիսկի  

բացակայությունն է:   

 դեղի արդյունավետություն - դեղի դրական  ազդեցության  դրսևորման աստիճանի  

բնութագիրն է: 

 դեղի որակ - դեղապատրաստուկի համապատասխանությունն է դեղագրքային և/կամ 

այլ չափորոշիչ փաստաթղթերի պահանջներին: 

 դեղատուն - առողջապահական  կազմակերպության ստորաբաժանում է, որտեղ 

օրենքի պահանջներին  համապատասխան  իրականացվում է  

դեղապատրաստուկների և բժշկական նշանակության  արտադրանքի ձեռքբերում, 

մանրածախ իրացում (հանրային դեղատուն), բաշխում (հիվանդանոցային դեղատուն), 

տեղեկատվական և խորհրդատվական գործունեություն, ինչպես նաև դեղապատրաս-

տուկների պատրաստում:   

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՖԱՐՄԱԿՈՊԵԱ 
 

Պետական ֆարմակոպեան (դեղագիրք) հանդիսանում է ֆարմակոպեական 

հոդվածների, դեղապատրաստուկների որակի վերլուծության, հսկման մեթոդների և այլ 

չափորոշիչ պահանջների ժողովածու է: Պետական ֆարմակոպեան կրում է օրենսդրական 

բնույթ: ՊՖ-ի կողմից դեղամիջոցներին ներկայացվող պահանջները պարտադիր են բոլոր 

այն հիմնարկությունների և ձեռնարկությունների համար, որոնք զբաղվում են 

դեղապատրաստուկների պատրաստման, պահպանման, հսկման և կիրառման հարցերով: 

ՊՖ-ն հիմնված է բժշկության, դեղագործության, քիմիայի և այլ առնչվող գիտությունների 

ժամանակակից նվաճումների վրա:  



4 

 

Ֆարմակոպեա բառը ծագել է հունարեն «pharmacon»` դեղ և «poea»` կատարում եմ 

բառերից, այսինքն կարող է թարգմանվել որպես «դեղերի պատրաստման ձեռնարկ»:  

 Այս տերմինն առաջին անգամ օգտագործվել է Լիոնում 1546թ-ին: 

 Առաջին Ֆարմակոպեան հրատարակվել է 1498թ. Ֆլորենցիայում, որը կոչվել է  

“Ricettario Fiorentino”: 

 Առաջին գիրքը, որը մոտ է ֆարմակոպեային և հրատարակվել է պետության 

հսկողության տակ, հրատարակվել է Նյունբերգում 1542թ: 

Սեփական ֆարմակոպեա չունեցող մի շարք երկրներ օգտվում են Համաշխարային, 

Եվրոպական, ամերիկական կամ այլ երկրների ֆարմակոպեաներից: Օրինակ՝ 

Բելառուսիան օգտվում է ՌԴ ֆարմակոպեայից, ՀՀ որոշում է ընդունել օգտվել ԱՄՆ, 

Եվրոպական և ՌԴ ֆարմակոպեաներից: 

Պետական ֆարմակոպեան կազմված է հետևյալ մասերից` 

1. ընդհանուր մաս – իր մեջ ընդգրկում է ներածությունը և ընդհանուր կանոնները 

2. հատուկ մաս - պարունակում է առանձին դեղամիջոցների նկարագրությունը 

3. հավելված 

ՊՖ-ի հատուկ մասում ներառվում են ոչ բոլոր հայտնի դեղամիջոցները, այլ միայն 

նրանցից կարևորները և առավել արժեքավորները:  

Հավելվածում ներառված են` 

 թունավոր («Ա» ցուցակ) և ուժեղ ազդող («Բ» ցուցակ) դեղամիջոցների ցուցակը 

 երեխաների և մեծահասակների համար միանվագ և օրական բարձրագույն դեաչափերի 

աղյուսակները 

 հակաթույների աղուսյակները և թունավորումների ժամանակ օգնությունը 

 սուր թունավորումների ժամանակ առաջին օգնությունը 

 դեղապատրաստուկների իսկության եղանակները և ընդհանուր ֆիզիկաքիմիական 

հատկությունները 

 որոշ դեղամիջոցների ակտիվության որոշման կենսաբանական մեթոդները 

(ալկոհոլոմետրիկ աղուսյակ, 1 մլ հեղուկ դեղապատրաստուկում կաթիլների թվի 

աղուսյակ և այլն) 

 անալիզների իրականացման համար անհրաժեշտ ռեակտիվների և ինդիկատորների 

ցանկը 

 առանձին դեղանյութերի հատկությունների մասին հոդվածներ 

Մանուալներ - Այն դեղերի գրանցումները, որոնց ֆարմակոպեայի մեջ ընդգրկման 

համար բավարար հիմքեր չկան, սովորաբար ներկայացվում են մանուալներում, որտեղ 

երբեմն բերվում են կրճատ ցուցումներ՝ այդ դեղատոմսերով դեղերի պատրաստման և 

բժշկական կիրառման վերաբերյալ: 1949 թվականին ԽՍՀՄ-ի Առողջապահության 

նախարարության հատուկ հանձնաժողովը հրատարակեց առաջին սովետական 

դեղագործական մանուալը, որը բաղկացած էր երկու մասից: Առաջին մասում ընդգրկված 

էին դեղատոմսեր, ինչպես նաև նրանց պատրաստման և կիրառման մասին 

տեղեկություններ, երկրորդ մասում՝ դժվարություն ներկայացնող, ոչ ռացիոնալ և 

անհամատեղելի դեղատոմսեր: Մանուալային հավաքածուները հրատարակվում են նաև 

արտասահմանում (անգլիական դեղագործական տեղեկամատյան, ԱՄՆ-ի ազգային 

տեղեկամատյան և ուրիշներ):  
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Դեղերի բաղադրության չափակարգում 
 

Բոլոր դեղապատրաստուկները պատրաստվում են համապատասխան չափորոշիչ-

տեխնիկական փաստաթղթերի ուղեկցությամբ, որոնցից մեկն էլ հանդիսանում է 

դեղատոմսը:  

Դեղատոմսը (լատ. recipere –վերցնել, receptum-վերցված) բժշկի գրավոր դիմումն է 

դեղագետին՝ դեղի պատրաստման և/կամ պատրաստի դեղի հիվանդին բաց թողնման 

մասին՝ դեղի օգտագործման եղանակի ցուցումներով: Դեղատոմսը պետք է դուրս գրվի 

հատուկ բլանկի վրա, հստակ` գրիչով լրացնելով բլանկի բոլոր կետերը: Դեղատոմսը դուրս 

է գրվում լատիներեն, հստակ, ուղղումներն անթույլատրելի են:  

ՀՀ-ում դեղատոմս դուրս գրելու իրավունք ունեն միայն բարձրագույն բժշկական 

կրթություն ունեցող անձիք՝ բժիշկները, մանկաբուժները, ատամնաբուժները, որոշ 

դեպքերում նաև միջին բուժանձնակազմը, ովքեր կրում են իրավաբանական պատասխա-

նատվություն: Միջին բժշկական անձնակազմը իրավունք չունի դուրս գրել թունավոր, 

թմրաբեր և ուժեղ ազդող նյութեր պարունակող դեղապատրաստուկներ: Բացառություն են 

կազմում բուժակները, ովքեր կարող են դուրս գրել նշված պատրաստուկները ըստ հատուկ 

քանակության ցուցակի` չգերազանցելով ընդունման համար բարձր դեղաչափերը:  

Դեղատոմսը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից` 

 

 
Inscriptio 

Բժշկական փաստաթուղթ ձև 2 Հաստատված է ՀՀ Առողջապահության 

նախարարության թիվ 143 հրամանով    «18» մարտի 1998թ. 

Datum ԴԵՂԱՏՈՄՍ 

“_____ “______________2008թ 

 

Սերիա   ____ N           

 Լրիվ  գումարով 

1 

Անվճար 

2 

Վճար: 50% 

3 

Nomen aegroti Հիվանդի   Ա.Ա.Հ.………………………………………………………………… 

 Տարիքը ՀՊՀ Մանկական Այլ 

 Հասցեն………………………………………………….. 

բժշկական քարտի համարը…………………………… 

Nomen medici Բժշկի Ա.Ա.Հ.(լրիվ) ……………………………………………………………… 

Invocatio 
 
Destignatio 

materiarum 
 
 
 
Subscriptio 
 
 
Signatura 

     Rp:   Natrii bromidi            6.0  (basis) 
            Tincturae Valerianae  10 ml  (adjuvans) 
            Aquae Menthae           15 ml  (corrigens) 
            Aquae purificatae        180 ml    

           

            Misce fiat mixtura (հաճախ M.D.) 

            

            Signa – 1-ական ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 

Subcriptio medici Բժշկի անձնական կնիքը ու ստորագրությունը Հիմնարկի  

Կ.Տ. 

 Դեղատոմսն ուժի  

մեջ է 
10 օրվա 

2 ամսվա ընթացքում 

(անհրաժեշտ է ընդգծել) 
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1. Inscriptio - բուժհաստատության անվանումը 

2. Datum - դեղատոմսի դուրս գրման ամսաթիվը 

3. Դեղատոմսի վճարման տեսքը 
4. Nomen aegroti - Հիվանդի Ա.Ա.Հ., տարիք, սեռ 

5. Nomen medici - Բժշկի Ա.Ա.Հ. 

6. Invocatio – Rp: Բժշկի դիմումը դեղագետին 

7. Designatio materiarum - Բուն դեղագրություն 

 Basis - հիմնական ազդող դեղանյութ 

 Adjuvans - օժանդակ ազդող դեղանյութ 

 Corrigens - ուղղիչ նյութեր 

 Menstruum - ձև տվող նյութ 

8. Subscriptio - անհրաժեշտ դեղաձևի, անհրաժեշտ քանակով պատրաստելու համար 

9. Signatura - նշումներ հիվանդին դեղաձևի ընդունման կարգի մասին 

10. Subscriptio medici - բժշկի անձնական կնիքը՝ ստորագրությամբ 

Inscriptio (լատ` inscribere – մակագրել) - նշվում է բուժհաստատության անվանումը, 

հասցեն և հեռախոսահամարը, որտեղ դուրս է գրվել դեղատոմսը:  

Datum - դեղատոմսի հանձնման ամսաթիվը (ամիս, ամսաթիվ, տարեթիվ): Թմրաբեր 

դեղանյութեր պարունակող դեղապատրաստուկների դեղատոմսերը ուժի մեջ են 5 օր, 

թունավոր նյութեր պարունակողները` 10 օր, իսկ մնացածները` 2 ամիս: 

Nomen aegroti – հիվանդի ազգանունը և անվան ու հայրանվան սկզբնատառերը, իսկ 

երեխաների և 60 տարեկանից բարձր հիվանդների համար` նաև տարիքը: Տարիքի մասին 

տվյալները անհրաժեշտ են, քանի որ դեղագետը պետք է հսկի բժշկի կողմից նշանակված 

թունավոր և ուժեղ ազդող դեղանյութերի ճշտությունը: 

Nomen medici - բժշկի ազգանունը և անվան, հայրանվան սկզբնատառերը, ինչպես 

նաև տան հասցեն և հեռախոսահամարը: Այս տվյալները անհրաժեշտ են դեղագետին 

դեղաչափման, դեղապատրաստուկների կիրառման եղանակների, բացակայող բաղադրա-

մասերի փոխարինման հնարավորության ճշտման անհրաժեշտության համար: 

Invocatio – (լատ` invocare - աղերսել, կանչել) - Դեղատոմսում ներկայացվում է 1 

բառով` Recipe – վերցրու, որը հաճախ կրճատվում է` Rp: 

Designatio materiarum կամ Ordinatio – Բուն դեղագրությունն է՝ լատիներեն լեզվով 

դեղանյութերի թվումն է, որոնցից պատրաստում են դեղապատրաստուկը: Յուրաքանչյուր 

նյութ գրում են առանձին տողի վրա և մեծատառով: Բաղադրամասերի անվանումները 

գրվում է սեռական հոլովով: Դեղատոմսի դուրս գրման ժամանակ օգտագործվում են միայն 

ընդունված կրճատումներ (ՊՖ-ից), կարծր և փոշենման նյութերը դուրս են գրվում 

գրամներով և նշանակում են արաբական թվերով, ամբողջական կամ տասնորդական 

մասերով, ընդ որում «գրամ» բառը բացակայում է: Հեղուկ դեղանյութերը դուրս են գրվում 

միլիլիտրերով, գրամներով և կաթիլներով:  

 Դեղատոմսերում հաճախ դուրս են գրվում մի քանի բաղադրամասեր` որոշակի 

հերթականությամբ: Առաջինը գրում են գլխավոր դեղանյութը` basis: Ըստ հատուկ 

հրամանի` թունավոր և թմրաբեր դեղանյութերի անվանումները գրում են 

դեղատոմսի սկզբում, այնուհետև` մնացած բաղադրամասերը: Թմրաբեր 

դեղամիջոցները պետք է դուրս գրվեն միայն հատուկ վարդագույն բլանկի վրա` 

շտամպով, բուժհաստատության կլոր կնիքով և բժշկի անձնական կնիքով: Բժիշկն 

իրավունք ունի բարձրացնել թունավոր և ուժեղ ազդող դեղանյութերի դեղաչափերը: 

Սակայն ըստ Առողջապահության Նախարարության հրամանի դուրս գրելով 

միանվագ դեղաչափերը գերազանցող դեղաչափեր` բժիշկը պետք է գրի այդ նյութի 

դեղաչափը և դնի բացականչական նշան` «!»: Բժշկի կողմից այս պահանջի 

բացակայության դեպքում դեղագետը պետք է դուրս գրված թունավոր կամ ուժեղ 

ազդող նյութերը բաց թողնի բարձրագույն միանվագ դեղաչափի կիսով չափ: 
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 Հաջորդիվ գրվում են հիմնական ազդող դեղանյութերին աջակցող օժանդակ 

նյութերը` adjuvans (լատ` օգնող, աջակցող):  

 Այնուհետև գրվում են հոտը կամ համը շտկող դեղանյութերը` corrigens, որոնք 

հատկապես կարևոր են մանկական պրակտիկայում: 

 Դեղատոմսում բաղադրամասերի հաջորդ խումբն են ձև տվողները` constituens 
(լցանյութ): Այս նյութերից կախված է ոչ միայն դեղաձևի զանգվածը, ծավալը, 

ագրեգատային վիճակը, այլ նաև դեղապատրաստուկի կենսամատչելիությունը, 

բուժիչ ազդեցության երկարատևությունը և այլն: Երբեմն դեղատոմսում բժիշկը 

օժանդակ նյութը չի նշում: Հետևաբար օժանդակ նյութերի ընտրությունն ու քանակը 

պետք է կատարի դեղագետը: Օժանդակ նյութերը պետք է ընտրվեն այնպես, որպեսզի 

լինեն անվտանգ օրգանիզմի համար և ապահովեն դեղանյութերի առավելագույն 

բուժիչ ազդեցություն: 

Praescriptio կամ Subscriptio – կարգադրություն: Վերոհիշյալ դեղանյութերի նշումից 

հետո նշվում է դեղաձևը, որը պետք է պատրաստվի: Օրինակ`  

 Misce fiat unquentum – խառնիր, որ դառնա քսուք 

 Misce fiat pulvis – խառնիր, որ դառնա փոշի 

 D.t.d.N (Dentur tales doses N..- տուր այդպիսի դեղաչափեր թվով..) 

 երբեմն նշվում է փաթեթավորումը՝ Da in charta cerata – տուր մոմած թղթի մեջ 

Signatura – նշանակում, սիգնատուրա՝ Signa կամ Signetur բառերով (նշանակել, թող 

նշանակվի), կրճատվում է` S.: Սիգնատուրայի պարունակությունը նախատեսված է 

հիվանդի համար, նշվում է դեղապատրաստուկի օգտագործման ձևը: Այդ պատճառով 

սիգնատուրան գրվում է մայրենի լեզվով: 

Subcriptio medici - բժշկի անձնական ստորագրությունը: Դեղատոմսն ավարտվում է 

բժշկի անձնական կնիքով և ստորագրությամբ: Թմրաբեր նյութերով դեղատոմսը պետք է 

ստորագրվի գլխավոր բժշկի կողմից և կնքվի բուժհաստատության կլոր կնիքով: Դեղա-

տոմսի այս վերջին մասն ունի իրավաբանական նշանակություն:  

Այս ամենի հետ մեկտեղ դեղատոմսերում կարող են հանդիպել բժշկի հատուկ 

ցուցումներ՝ 

 Եթե հիվանդի վիճակը ծանր է և պահանջում է արագ դեղորայքային օգնության 

ցուցաբերում, ապա բժիշկը դեղատոմսի վերին աջ անկյունում գրում է «cito»՝ արագ 

կամ «statim»: Ըստ այդ դեղատոմսի դեղապատրաստուկները պատրաստում են շտապ 

և բաց թողնում հերթից դուրս:  

 Թունավոր, թմրաբեր նյութեր, էթանոլ պարունակող դեղապատրաստուկների 

դեպքում հիվանդին դուրս գրման ժամանակ տրվում է սիգնատուրա և դեղատոմսը 

պահվում է դեղատանը: Ոչ ուժեղ ազդող դեղանյութեր պարունակող դեղատոմսերը 

պատրաստի պատրաստուկի հետ հետ է վերադարձվում հիվանդին:  

 Եթե բժիշկը շարունակում է դեղագրությունը բլանկի հակառակ էջին, դեղատոմսի 

ստորին աջ անկյունում պետք է գրի «verte»` շուռ տուր: 

 Եթե մեկ բլանկի վրա դուրս է գրվում երկու դեղապատրաստուկ, ապա 

դեղագրությունը բաժանվում է «#» նշանով: 

 1գ-ից փոքր քանակությամբ հեղուկները սովորաբար դուրս են գրվում կաթիլներով` 

gtt (guttas), կաթիլները նշանակվում են հռոմեական թվերով, օրինակ` gtt ΙΙ, gtt ΙV և 

այլն:  

 Եթե դեղատոմսում բաղադրամասերը դուրս են գրվում միևնույն դեղաչափերով, ապա 

նրանցից վերջինի անվանումից հետո ու քանակությունից առաջ գրում են «ana» կամ 

«āā», որը նշանակում է հավասար: 
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Դեղագրությունը դեղաձևի նկարագրությամբ դեղի հաստատուն բաղադրակազմն է, 

որում ակտիվ  և այլ բաղադրամասերը թվարկված են դեղի նպատակային ազդեցության 

կարևորության հաջորդականությամբ և դեղի պատրաստման համար անհրաժեշտ 

քանակներով: 

Տարբերում են` 

1. ստանդարտ դեղագրություններ 

2. ոչ ստանդարտ դեղագրություններ 

Ստանդարտ դեղագրությունները ստեղծվում են դեղի ազդեցության և կողմնակի 

ազդեցությունների մանրակրկիտ և երկարատև ստուգումից հետո, որը կատարվում է 

բազմաթիվ հիվանդների վրա, գլխավորապես հիվանդանոցային պայմաններում, որտեղ 

հնարավոր է անընդհատ հսկել հիվանդի վիճակը: Դեղի կլինիկական փորձարկման 

սկզբնական թույլտվությունը տրվում է Առողջապահության նախարարության դեղա-

բանական կոմիտեի կողմից:  

Ստանդարտ դեղագրություններն իրենց հերթին լինում են` 

 օֆիցինալ (Formulae officinalis) 
 մանուալ (Formulae manuals) 
Օֆիցինալ դեղագրություններ են կոչվում այն դեղագրությունները, որոնք 

հաստատված են Առողջապահության նախարարության ֆարմակոպեական կոմիտեի 

կողմից և ընդգրկված են ՊՖ-ում: 

Մանուալ դեղագրությունները (լատ.՝ manuale- ձեռնարկ կամ ձեռք) նույնպես 

ստանդարտ, կլինիկորեն ստուգված, լայնորեն կիրառվող դեղագրություններ են, որոնց 

նկարագրությունը տրված է ոչ թե ֆարմակոպեայում, այլ դեղագրությունների հատուկ 

հավաքածուներում՝ մանուալներում: Մանուալ դեղագրությունների մեծ մասն անվանվել 

են այդ դեղագրությունները կազմող բժիշկների անուններով՝ Ռինգերի լուծույթ, Վիշնևսկու 

լինիմենթ, Բեխտերևի միքստուրա, Կոնովալովի քսուք, Բուրովի հեղուկ և այլն:  

Ոչ ստանդարտ կամ անհատական դեղագրությունները նշանակվում են կոնկրետ 

հիվանդին բժշկի կողմից և կոչվում են բժշկական կամ մագիստրալ դեղագրություններ՝ 

Formulae magistrales (լատ. magister-բժիշկ): Որպես կանոն մագիստրալ դեղագրու-

թյուններում հաշվի են առնում տվյալ հիվանդի սուբյեկտիվ առանձնահատկությունները, 

որոնք բնորոշ չեն նման հիվանդների լայն շրջանակներին:  

 
 

Թունավոր և ուժեղ ազդող դեղանյութերի և այդպիսիք պարունակող 
դեղաձևերի պահպանման և բաց թողնման կանոնները 

 

Կախված դեղաբանական ազդեցության ուժից դեղանյութերը բաժանվում են 3 խմբի`  

1. թունավոր դեղանյութեր 

2. ուժեղ ազդող դեղանյութեր 

3. ոչ ուժեղ ազդող դեղանյութեր 

Թունավոր և ուժեղ ազդող դեղանյութերը բնորոշվում են օգտագործման շատ ցածր 

դեղաչափմամբ, ինչպես նաև նրանց հետ վարվելու հատուկ կանոններով, որոնց չհետևելու 

դեպքում նրանք կարող են լինել վտանգավոր օրգանիզմի համար: Գործող ՊՖ-ում կան 36 

անվանում թունավոր նյութեր և 193 անվանում ուժեղ ազդող նյութեր: Այս դեղանյութերի 

համար նշված են բարձրագույն միանվագ և օրեկան դեղաչափերը 25-60 տարեկան 

մարդկանց համար, իսկ երեխաների և 60 տարեկանից բարձր մարդկանց համար կախված 

տարիքից դեղաչափը նվազեցվում է: 

Դեղատուն թունավոր և ուժեղ ազդող դեղանյութեր պարունակող դեղատոմս 

ընդունելիս դեղագետը պետք է ճշտի հիվանդի տարիքը (հատկապես եթե 

դեղապատրաստուկը նշանակվում է մինչև 14 տարեկան երեխաներին), հստակ ստուգի 
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դեղաչափման ճշտությունը, դեղաձևում դուրս գրված դեղանյութերի համատեղելիությունը 

և կարմիր գրիչով գծի թունավոր և ուժեղ ազդող դեղանյութերը:  

Թունավոր դեղանյութերը պետք է պահվեն դեղատանը հատուկ մետաղական 

առանձին պահարանում` գրված «Venena A»: Այդ նույն պահարանում պահվում են կշեռքը, 

կշռաքարերը, բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, դեղանյութը կշռվում է տեղում` ասիստենտի 

ներկայությամբ, որից հետո անմիջապես շտանգլասը վերադարձվում է պահարան: Դեղա-

տոմսի հակառակ կողմում դեղագետը գրում է տրման, իսկ ասիստենտը՝ թունավոր 

դեղանյութի պահանջվող քանակության ստացման մասին (դեղանյութի անվանումը և 

քանակությունը): Պահարանի բանալին պահվում է ասիստենտի մոտ: Աշխատանքի 

ավարտից հետո պահարանը կնքվում է: Հատուկ թունավոր դեղանյութերի համար` 

սուլեմա, արսենի անհիդրիդ պահարանի ներսում կա առանձին փակ տարածք: Այս խմբի 

մեջ են մտնում նաև թմրաբեր դեղանյութերը: 

Ուժեղ ազդող դեղանյութերը դեղատանը պահվում են այլ դեղանյութերից առանձին` 

հատուկ պահարաններում «Heroica B» գրառմամբ: Ուժեղ ազդող դեղանյութեր 

պարունակող պահարանները աշխատանքային օրվա վերջում փակվում են: 

Թունավոր դեղանյութեր պարունակող շտանգլասների վրա գրառումը պետք է լինի 

սպիտակ գույն սև ֆոնի վրա, ուժեղ ազդող դեղանյութեր պարունակող շտանգլասների 

վրա` կարմիր գույնով սպիտակ ֆոնի վրա: Նշում են նաև բարձրագույն դեղաչափերը: 

Սովորական դեղանյութերով շտանգլասների գրառումները կատարում են սև գույնով 

սպիտակ ֆոնի վրա:  

Թունավոր և ուժեղ ազդող դեղանյութերի համար որոշված են դեղաչափեր, որոնք 

կախված դեղաբանական ազդեցության ուժից և լինում են՝ 

  թերապևտիկ կամ բուժիչ (dosis curativa) 

  թունավոր (dosis toxica) 

  մահացու (dosis letalis)  

Թունավոր և ուժեղ ազդող դեղանյութերի մասնավոր ֆարմակոպեական 

հոդվածներում նշվում են առավելագույն թերապևտիկ միանվագ ընդունման (pro dosi) և 

օրեկան ընդունման (pro die) դեղաչափերը: 

Թմրաբեր դեղանյութերը և հատուկ թույները (նատրիումի արսենատ բյուրեղական, 

արսենի անհիդրիդ, ստրիխնինի նիտրատ, սնդիկի դիքլորիդ` սուլեմա, սնդիկի 

օքսիցիանիդ) պահվում են սեյֆերում և պետք է բաց թողնվեն հատուկ գրությամբ` 

«ԹՈՒՅՆ», «Վարվել զգուշությամբ», ինչպես նաև պիտակի վրա գրվում է թունավոր նյութի 

անվանումը մայրենի լեզվով: Բացի այդ սուլեմայի լուծույթներ պարունակող սրվակներին 

պետք է փակցվեն լուծույթի կոնցենտրացիայով պիտակներ և «Գանգը` խաչված 

ոսկորներով» նկար: Սուլեմայի լուծույթները, որոնք նախատեսված են ախտահանման 

համար, պետք է բաց թողնվեն էոզինով կամ ֆուկսինով ներկված:  

Թունավոր նյութեր պարունակող ռեակտիվները պահվում են առանձին 

պահարանում: Թունավոր և ուժեղ ազդող դեղանյութերը բաց են թողնվում են միայն 

դեղատոմսերով: 

Թմրաբեր դեղանյութերը դուրս են գրվում հատուկ բլանկի վրա՝ բուժհաստատության 

դրոշմակնիքով և կլոր կնիքով: Դեղատոմսը ստորագրում է նաև բուժհաստատության 

գլխավոր բժիշկը և նա պատասխանատվություն է կրում տվյալ հիվանդին թմրաբեր 

դեղանյութ նշանակելու համար: Թունավոր նյութերի բլանկի վրա պետք է լինի 

բուժհաստատության դրոշմակնիք և կլոր կնիք, իսկ ուժեղ ազդող դեղանյութերի բլանկի 

վրա՝ միայն դրոշմակնիք: 

Ա և Բ ցուցակի դեղանյութերի անվանումները գրվում են դեղատոմսի առաջին 

տողում, այնուհետև՝ մնացած բաղադրամասերը: 
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Դեղատանը պատրաստվող դեղաձևերի ձևավորման 
ընդհանուր կանոններ 

 

Դեղատանը պատրաստվող բոլոր դեղաձևերը ձևավորվում են համապատասխան 

պիտակներով: Կախված դեղաձևից՝ պիտակները ունեն տարբեր գույներ`  

 ներքին ընդունման դեղաձևեր` կանաչ պիտակ 

 արտաքին օգտագործման դեղաձևեր` նարնջագույն պիտակ 

 աչքի կաթիլներ և քսուքներ` վարդագույն պիտակ 

 ներարկման համար դեղաձևեր` կապույտ պիտակ 

Այս պիտակների վրա պետք է նշված լինեն դեղատան համարը (անվանումը), 

դեղատոմսի համարը, հիվանդի անունը և ազգանունը, օգտագործման ձևը (դեղաչափը, 

ընդունման հաճախականությունը), պատրաստման ամսաթիվը և գինը:  

Դեղաձերը նաև ձևավորվում են պիտակներով, որոնք ցույց են տալիս 

դեղաձևը`«Փոշի», «Քսուք», «Ներարկման համար» և այլն: 

 

Դեղատան սանիտարական ռեժիմը  
 

Դեղապատրաստուկների պատրաստման ժամանակ մեծ նշանակություն է տրվում 

սանիտարական պայմանների չափորոշմանը: 

 Դեղաձևերի պատրաստման համար սենյակները պետք է առանձնացեն դեղատան այլ 

սենյակներից: Ասիստենտական սենյակի մուտքի մոտ պետք է դրվեն ռետինե գորգեր` 

ոտքերի մաքրելու համար, որոնք ամեն օր գոլ ջրով լվացվում են և մշակվում են 

դեզինֆեկցող նյութերով: 

 Արտադրական սենյակներում չպետք է դրվեն իրեր, որոնք չեն վերաբերում 

արտադրական պրոցեսին:  

 Սարքավորումները չպետք է ունենան մաքրելու համար դժվար հասանելի 

տեղամասեր:  

 Դեղատնային կահույքը պետք է լինի բաց գույնի և ունենա ողորկ մակերես:  

 Ասիստենտական սենյակում և լվացասենյակում անհրաժեշտ է սառը և տաք ջրով 

լվացարան:  

 Դեղատան պատերը պետք է լինեն սալիկապատված կամ ներկված յուղաներկով, պետք 

է լվացվեն տաք ջրով և օճառով շաբաթը 1 անգամ:  

 Պահարանները, սարքավորումները, սեղանները պետք է ամեն օր ենթարկվեն խոնավ 

մաքրման:   

 Հատակը պետք է լվացվի ամեն հերթափոխի վերջում:  

 Արտադրական սենյակներում չի կարելի փռել գորգեր, աճեցնել ծաղիկներ, փակցնել 

պատի թերթեր: 
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ԴԵՂԱՉԱՓՈՒՄ 
 

Դեղատնային պայմաններում դեղապատրաստուկներ պատրաստելիս լայնորեն 

օգտագործվում են տարբեր միջոցներ, որոնք թույլ են տալիս դեղաչափել (դոզավորել) 

դեղանյութերն ու օժանդակ նյութերը ըստ զանգվածի, ծավալի և կաթիլների:  

Դեղաչափման բոլոր եղանակներից առավել հաճախ օգտագործվում է դեղաչափումն 

ըստ զանգվածի (կշռելով), քանի որ կշռել կարելի է ինչպես կարծր, այնպես էլ հեղուկ 

նյութերը:  

  

Դեղաչափում ըստ զանգվածի 
 

Ըստ զանգվածի դեղաչափում են պլաստիկ, մածուցիկ, փոշեցրվող և կարծր նյութերը: 

Դեղաչափումն ըստ զանգվածի սովորաբար կատարվում է լծակային, հավասարաբազուկ 

կշեռքների օգնությամբ, որոնք հնարավորություն են տալիս համեմատել նյութի զանգվածը 

կշռաքարի զանգվածի հետ: Դեղատնային կշեռքները թույլ են տալիս կշռել 0,02-ից մինչև 

1000 գ զանգվածով նյութեր: Եթե դուրս են գրված նյութի ավելի փոքր զանգվածներ, ապա 

օգտվում են այսպես կոչված տրիտուրացիաներից` փոքր քանակի նյութի խառնուրդն է 

ավելի մեծ քանակությամբ նյութի հետ:  

Դեղատնային պայմաններում դեղանյութերի դեղաչափման համար օգտագործվում 

են հավասարաբազուկ ձեռքի կշեռքներ, դեղատնային տեխնիկական տարիրային 

կշեռքներ կամ Մորի կշեռքներ, իսկ որոշ դեպքերում սեղանի սովորական կշեռքներ կամ 

Բերանժեի կշեռքներ: Ձեռքի 

կշեռքը (նկ. 1) 

նախատեսված է սորուն 

նյութերի կշռման համար և 

պատրաստված են 

առավելագույնը 1, 5, 10, 20, 

50 և 100 գ ծանրաբեռնվա-

ծությամբ: Իրենից ներկա-

յացնում է հավասարաբա-

զուկ (100-200 մմ) մետա-

ղական լծակ, որի 2 ծայրե-

րից կախված են պլաստ-

մասե, երբեմն հախճապակե 

կամ մետաղական թասիկ-

ներ: Լծակի կենտրոնում ամրացված է դեպի վերև ուղղված սլաք, որը 

կատարում է տատանումներ պարույրի ճեղքում: Վերջինս ամրացված է 

օղակին: Ձեռքի կշեռքը հավասարակշռված է այն դեպքում, երբ սլաքը 

գտնվում է պարույրի մեջ: Բաժակները սովորաբար կախված են 

մետաքսե թելերից: Նկարում պատկերված է կշռման ժամանակ ձեռքի 

ճիշտ դիրքը: 

Տարիրային կշեռքներ կամ Մորի կշեռքներ (նկ. 2) – կշեռքներ են առավել թույլատրված 

ծանրաբեռնվածությամբ` 50 գ և 1 կգ, որոնք նախատեսված են հեղուկ, թանձր և կարծր 

նյութերի կշռման համար: 
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նկար 2. Տարիրային կամ Մորի կշեռք 

Տարիրային են կոչվում, որովհետև կշռմանը միշտ նախորդում է ամանաքաշի (тара) 

որոշումը` (тарирование), տարայի զանգվածի հավասարակշռումը: Եթե կշեռքի սլաքը զրո-

յի վրա է, ապա կշեռքը հավասարակշռված է, եթե ոչ, ապա տարիրային պտուտակները 

պետք է պտտեցնել այնքան, որ սլաքը կանգնի զրոյի վրա: Տարիրային կշեռքով չոր փոշե-

նման և կարծր նյութերի կշռման դեպքում (չոր պարաֆին, մոմ, կակաոյի յուղ, կարծր ճար-

պեր, խիտ և մածուցիկ նյութեր, վազելին, լանոլին) կշեռքի աջ նժարին դրվում է մագաղաթ-

յա կամ հասարակ թղթի կտոր: Հավասարակշռման նպատակով նույն թղթից դրվում է ձախ 

նժարին: Կշռաքարերը դրվում են ձախ նժարին:  

Փոշիները, հեղուկ և մածուցիկ նյութերը նժարի կամ տարայի մեջ տեղափոխվում են 

ոչ մեծ չափաբաժիններով: Կշռման ժամանակ շտանգլասը պահվում է թեք վիճակում` 

պիտակը դեպի վեր, որպեսզի այն չաղտոտվի: Նյութերի ավելցուկային քանակները 

վերադարձվում են շտանգլաս: Կշռումը կատարվում է զգուշորեն: Չպետք է թափվեն 

հեղուկն ու փոշին, չպետք է աղտոտվեն կշեռքի բռնիչը, նժարներն ու սլաքը: Տարիրային 

կշեռքներով մածուցիկ և ցնդող հեղուկների կշռման ժամանակ երկու թասիկների վրա 

տեղավորում են սրվակներ, բաժակներ, հավասարակշռում և նոր կատարում կշռումը:  

Բոլոր կշեռքները պետք է ունենան չափաբանական մի քանի ցուցանիշներ, որոնք 

ապահովում են կշռվող նյութի զանգվածի ճշտությունը: Դրանք են` 

1. կայունությունը - հավասարակշռության վիճակից դուրս բերված կշեռքի հատկությունն է 

մի քանի տատանումից հետո վերադառնալ իր նախկին դիրքին 

2. ճշտությունը - կշեռքի հատկությունն է ցույց տալ կշռվող ծանրությունների` կշռվող 

նյութի և կշռաքարերի միջև ճիշտ հարաբերությունը 

3. ցուցումների հաստատությունը  - կշեռքի հատկությունն է ցույց տալ միանման արդյունք 

նույն պայմաններում միևնույն նյութի բազմակի կշռումների դեպքում 

4. զգայունությունը - կշեռքի հատկությունն է ցույց տալ կշռվող մարմնի և կշռաքարերի 

ծանրությունների միջև նվազագույն տարբերությունը: Որքան փոքր է այդ տարբե-

րությունը, այնքան զգայուն է կշեռքը: Զգայունությունը ստուգում են`օգտագործելով 

տարիրային կշեռքներ: Ստուգում են 3 անգամ` առանց ծանրաբեռնվածության, 100 գ 

ծանրաբեռնվածությամբ (առավելագույն ծանրաբեռնվածության 1/10-ը), 1000 գ ծանրա-

բեռնվածությամբ (առավելագույն ծանրաբեռնվածություն): Բոլոր 3 դեպքերում կշեռքը 

հավասարակշռում են, ապա որևէ բաժակում տեղադրում հավելյալ ծանրություններ` 20, 

60 և 100 մգ: Եթե կշեռքի սլաքը բոլոր դեպքերում շեղվի 5 մմ-ից ավել, ապա կշեռքը 

զգայուն է:  

Գրամի մասերի ճիշտ անվանումները 
0.1  - մեկ դեցիգրամ  

0.01 - մեկ սանտիգրամ 

0.001 - մեկ միլիգրամ 

0.0001 - մեկ դեցիմիլիգրամ 

0.00001 - մեկ սանտիմիլիգրամ 

0.000001 - մեկ միկրոգրամ 
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ՊՖ-ն չափակարգում է թույլատրելի շեղումներ (աղուսյակ 1): 

Աղյուսակ 1 
Տեխնիկական կշեռքների մետրոլոգիական բնութագիր 

 

Կշեռքի տեսակ 

Թույլատրելի 
ծանրաբեռնվածություն, գ 

Թույլատրելի շեղում, ±մգ 

նվազագույն առավելագույն 
առանց 

ծանր-ն 

առավելագույն 

ծանր-ն 1/10 

առավել. 

ծանրաբեռն. 

ՁԿ-1 0,02 1 2 3 5 

ՁԿ -5 0,1 5 2 4 10 

ՁԿ -20 1 20 3 6 20 

ՁԿ -100 5 100 5 10 50 

ԴՏԿ-200 10 200 8 20 60 

ԴՏԿ-1000 50 1000 20 60 100 

ՏԿ-1000 50 1000 20 50 200 

 
ԿՇՌԱՔԱՐԵՐ 

 

Դեղատոմսում «գրամ» բառը կամ «գ» տառը բացակայում է: Յուրաքանչյուր թիվ 

դեղատոմսում (նշված ամբողջական, տասնորդական կամ կոտորակային նշաններով) 

օգտագործվում է որպես գրամով արտահայտված քանակություն, եթե չկան այլ նշումներ 

(մլ, կաթիլ): 

Կշռման ժամանակ օգտագործում են 1-20 կգ կշռաքարեր: Դեղատնային պայմաննե-

րում օգտագործման հարմարավետության համար պատրաստվում են հատուկ հավաքա-

ծուներ, այսպես կոչված մանր կշռաքարեր հետյալ կազմով`  

 500 մգ - 1 հատ  

 200 մգ - 2 հատ 

 100 մգ - 1 հատ 

 50 մգ - 1 հատ 

 20 մգ - 2 հատ 

 10 մգ - 1 հատ 

Գրամային կշռաքարերը պատրաստվում են պողպատից կամ լատունից` գլխիկով 

գլանի տեսքով: Օքսիդացումից խուսափելու համար սովորաբար պատում են նիկելով կամ 

քրոմով: Կշռաքարի մակերեսը պետք է լինի հարթ, առանց ծակոտիների և քերծվածքների: 

Կշռաքարերի վրա գրվում է նրանց զանգվածը: Միլիգրամային կշռաքարերը 

պատրաստում են մելխիորից (պղնձի և նիկելի համաձուլվածք) կամ ալյումինից` տարբեր 

ձևի թիթեղների տեսքով (եռանկյունի, քառակուսի, հնգանկյուն): 

Կշռման ժամանակ անհրաժեշտ է հետևել հետևյալ կանոններին` 

1. համոզվել կշեռքների ճշտության մեջ; 

2. ղեկավարվել կշեռքների նվազագույն և առավելագույն ծանրաբեռնվածությամբ, ինչպես 

նաև զգայունությամբ; 

3. աշխատանքի հարմարավետության համար պետք է կշռաքարերը տեղադրել կշեռքի 

ձախ նժարին, իսկ կշռանքը` աջ նժարին;  

4. կշեռքները պետք է պահել մաքուր, կշռելուց առաջ նժարները անհրաժեշտ է սրբել 

բամբակով (չոր կամ թրջված սպիրտով): Կշռելուց հետո նույնպես անհրաժեշտ է սրբել 

նժարները: 
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Դեղաչափում ըստ ծավալի 
 

Դեղապատրաստուկների դեղաչափումն ըստ ծավալի լայնորեն կիրառվում է տնային 

պայմաններում ընդունման ժամանակ: Ըստ ծավալի դեղաչափումը թույլ է տալիս չափել 3-

500 մլ տարողությամբ դեղանյութեր: Ըստ զանգվածի դեղաչափման հետ համեմատած 

հանդիսանում է պակաս ճշգրիտ, քանի որ ճշտության վրա ազդում են մի շարք գործոններ` 

1. ջերմաստիճանը - չափող սարքերի տարողությունը ջերմաստիճանի բարձրացման 

հետ մեծանում է, այդ պատճառով ճիշտ ցուցումներ այդ սարքերը սովորաբար տալիս 

են միայն 200C ջերմաստիճանի պայմաններում, քանի որ տաքացման ժամանակ տեղի 

է ունենում դեղաչափվող հեղուկի ծավալի փոփոխություն: Ջրի ծավալի 

տատանումները յուրաքանչյուր 200C ջերմաստիճանի դեպքում կազմում է 0.12-0.13%, 

եթերի դեպքում` 0.5%: Այդ պատճառով հեղուկները պետք է դեղաչափել միայն 

սենյակային ջերմաստիճանում 

2. չափիչ սարքի շառավիղը - Առավել ճիշտ չափումը կատարվում է փոքր տրամագծով 

չափիչ սարքերով: 

3. աչքի դիրքը - Չափման ճշգրտության վրա ազդում է հեղուկի մակարդակի ճիշտ 

որոշումը: Աշխատող անձի աչքը պետք է լինի մենիսկի մակարդակին, հակառակ 

դեպքում անխուսափելի է զգալի սխալը հեղուկի թվացյալ մակարդակի շնորհիվ: 

Սխալից խուսափելու համար բաց են թողնում միևնույն բարձրության բյուրետներ 

(սովորաբար 450 մմ-ոց): Անգույն հեղուկի մակարդակը հաստատվում է ըստ ստորին 

մենիսկի, գունավոր հեղուկներինը` վերին: 

4. հեղուկի արտալցման ժամանակը - Արագ արտալցման պայմաններում հեղուկը չի 

հասցնում ամբողջությամբ հոսել սրվակի պատերից և նրա ծավալը պակասում է: 

Անհրաժեշտ է ժամանակ տալ տարայի պատերից մնացած հեղուկին հոսել` 2-3 

վայրկյանի ընթացքում և արտահոսքը կատարել դանդաղ: 

5. հեղուկի բնույթը 

6. ապակու մաքրությունը - Բյուրետները, չափիչ տարաները, կաթոցիչները անհրաժեշտ 

է լվանալ շաբաթը 1 անգամից ոչ պակաս:  

Ներկայումս դեղատնային պայմաններում հեղուկների չափման համար լայնորեն 

կիրառվում է բյուրետային համակարգ (նկ. 3)` 

Բյուրետային համակարգի բաղադրիչ մասն 

են կազմում կաթոցիչները, որոնք ծառայում են 

ոչ մեծ քանակությամբ հեղուկների չափման 

համար: Կոնցենտրիկ լուծույթների և հեղուկ 

դեղապատրաստուկների տեսականին, որոնք 

օգտագործվում են բյուրետային համակարգում, 

պահվում են դեղատանը պահեստավորված 

տարաներում: 

Չափիչ գլանները և չափանոթները 

օգտագործվում են բավական մեծ 

քանակությամբ հեղուկների չափման համար 

այն դեպքում, երբ պահանջվում է հատուկ 

ճշտություն: Չափիչ կոլբան օգտագործվում է 

առավելապես ներարկման լուծույթների 

պատրաստման համար: 

Հեղուկների չափման ժամանակ կոլբան ու գլանները պետք է գտնվեն խիստ 

ուղղահայաց դիրքում: Չափիչ տարայի ներքին մակերևույթը պետք է լինի հարթ, որպեսզի 

հեղուկը հոսի հավասարաչափ` չթողնելով կաթիլներ պատերին:  
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Դեղատնային պայմաններում հեղուկ դեղապատրաստուկների չափման համար 

օգտագործում են նաև դեղատնային պիպետներ` կաթոցիչներ, որոնք նախատեսված են ոչ 

մեծ քանակությամբ` մինչև 15 մլ հեղուկի չափման համար: Կաթոցիչները բաց են թողնվում 

3, 6, 10, 15 մլ տարողությամբ: 

Ըստ ծավալի դեղաչափման ժամանակ նաև օգտագործվում են պայմանական 

միավորներ` 

 1 ճաշի գդալ – 15 մլ  1 թեյի գդալ – 5 մլ 

 1 անուշի գդալ – 10 մլ  1 բաժակ – 200 մլ 

Այսպիսի դեղաչափման ժամանակ հնարավոր են զգալի տարբերություններ, այդ 

պատճառով նպատակահարմար է օգտագործել աստիճանավորված բաժակներ, 

տարաներ:  

 

Դեղաչափում ըստ կաթիլների 
 

Հեղուկների փոքր քանակությունը չափվում է կաթիլներով: Այս 

դեղաչափումն ընդունված է դեղատանը և տնային պայմաններում: ՊՖ-ն 

խորհուրդ է տալիս օգտվել որոշակի երկրաչափական չափսեր ունեցող 

ստանդարտ կաթիլաչափից: Սակայն դեղատնային պայմաններում 

կաթիլներով հեղուների դեղաչափման համար օգտվում են ոչ ստանդարտ 

(էմպիրիկ) կաթիլաչափից: Դա որպես կանոն սովորական կաթիլաչափ է, 

որն անհրաժեշտ  է սանդղաչափել ըստ ստանդարտ կաթիլաչափի (նկ. 4):  

 
նկար 4. Սովորական կաթիլաչափ 

Ստանդարտ կաթիլաչափն իրենից ներկայացնում է մի սարք, որը դեղաչափում է 1 մլ 

ջուրը 200C ջերմաստիճանային պայմաններում 20 կաթիլ: 1 մլ տարբեր հեղուկ դեղամիջոց-

ների կաթիլների թիվը նշված է ՊՖ-ի «Կաթիլներ» աղյուսակում: 

Սովորական նորմալ կաթիլաչափը իրենից ներկայացնում է ապակե խողովակ, որի 

ներքին տրամագիծը 0.6 մմ է, իսկ արտաքինը` 3 մմ:  

Սովորական կաթիլաչափի սանդղաչափումը կատարում են ըստ համապատասխան 

հեղուկի` գտնելով միջին թվաբանականը այդ հեղուկի 20 կաթիլի զանգվածի հնգակի 

չափման արժեքներից, որից հետո որոշում են հարաբերությունը ստանդարտ և ոչ 

ստանդարտ կաթիլների միջև և այդ արժեքները նշում պիտակի վրա:  

Կաթիլի զանգվածը կախված է մի շարք գործոններից`  

1. կաթիլի զանգվածի կախվածությունը կաթիլաչափի տրամագծից 
Այս կախվածության որոշման համար որոշում են 20 կաթիլ թորած ջրի զանգվածը 

(հնգակի կշռմամբ ՁԿ-100-ով): Որոշում են 1 կաթիլ ջրի միջին զանգվածը:  

20 կաթիլ թորած ջրի զանգվածը 0,9 գ է: 

20 կաթիլ   -   0,9 գ 

1 կաթիլ     -    x գ   x = 0,045 գ 

Ստացած զանգվածը համեմատում են ստանդարտ կաթիլի զանգվածի հետ (ՊՖ): 

2. կաթիլի զանգվածի կախվածությունը հեղուկի մակերևույթային լարվածությունից 
Այս կախվածությունը որոշելու համար որոշում են սանդղաչափված կաթիլաչափով 1 

կաթիլ սպիրտի միջին զանգվածը և համեմատում են նույն կաթիլաչափով չափված 1 

կաթիլ ջրի զանգվածի հետ (ջրի մակերևույթային լարվածության գործակիցը` 72.5 դին/սմ; 

սպիրտի մակերևութային լարվածության գործակիցը` 22.3 դին/սմ): 

3. կաթիլի զանգվածի կախվածությունը կաթիլաչափի դիրքից 
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Կաթիլաչափը տեղադրում են 45-600 անկյան տակ և որոշում են ջրի մեկ կաթիլի 

միջին զանգվածը: Ստացված արդյունքը համեմատում են ուղղահայաց դիրքով 

տեղադրված կաթիլաչափից 1 կաթիլ ջրի զանգվածի հետ:   

Օրինակ` Շիկատակի ոգեթուրմի 20  կաթիլի միջին զանգվածը ըստ սանդղաչափվող 

կաթոցիչի հավասար է 0,38 գ:  Կատարել  ոչստանդարտ կաթոցիչի սանդղաչափում ըստ 

«Կաթիլներ» աղյուսակի  (ՊՖ X): 

  Ոչ ստանդարտ կաթոցիչի սանդղաչափումը կատարվում է հետևյալ կերպ` 

 որոշում են ոչ ստանդարտ կաթիլների քանակը 1 գ շիկատակի ոգեթուրմում 
0,38 գ  -  20 ոչ ստանդարտ կաթիլ  

1,0 գ  -  x x= 20 / 0,38= 52,6 ոչ ստանդարտ կաթիլ 

 որից հետո որոշում են հարաբերությունը ստանդարտ և ոչ ստանդարտ կաթիլների միջև 
46 ստանդարտ կաթիլ  -  52,6 ոչ ստանդարտ կաթիլ  

1 ստանդարտ կաթիլ  –      x x= 52,6 / 46 = 1,1 ոչ ստանդարտ կաթիլ 

 այնուհետև որոշում են ոչ ստանդարտ կաթիլների քանակը շիկատակի ոգեթուրմի 1 մլ-
ում` օգտագործելով ստացված հարաբերությունը` (1 ստանդարտ կաթիլ = 1 ոչ 

ստանդարտ կաթիլ): 

Համաձայն ՊՖ-ի ըստ ստանդարտ կաթոցիչի 1 մլ շիկատակի ոգեթուրմում կա 44 

կաթիլ: Այդ դեպքում 1 մլ շիկատակի ոգեթուրմում ըստ սանդղաչափվող կաթոցիչի կլինի 

44 կաթիլ x 1,1 ոչ ստանդարտ կաթիլ = 48 ոչ ստանդարտ կաթիլ, իսկ 0,1 մլ-ը`4,8 ոչ 

ստանդարտ կաթիլ: Սրվակի պիտակի վրա գրվում է 

Շիկատակի ոգեթուրմ 

1 ստանդարտ  կաթիլ = 1.1 ոչ ստանդարտ կաթիլ 

1մլ-ը` 48 կաթիլ, 0,1 մլ-ը`4,8 կաթիլ 

Աղյուսակ 2 
 

ԿԱԹԻԼՆԵՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 

Անվանում 

Կաթիլների 
քանակը Անվանում 

Կաթիլների  
քանակը 

1գ-ում 1մլ-ում 1գ-ում 1մլ-ում 

Ադոնիզիդ 35 34 Ադրենալինի հիդրոքլորիդի լ-թ 0,1% 25 25 

Վալիդոլ 54 48 Ռետինոլ ացետատի յուղային լ-թ 45 41 

Թորած ջուր 20 20 Յոդի 5% սպիրտային լուծույթ 49 48 

Ամոնիակ-անիսոնային կաթիլ 56 49 Յոդի 10% սպիրտային լուծույթ 63 56 

Քլորաջրածնական թթու 20 21 Նիտրոգլիցերինի 1% լուծույթ 65 53 

Կորդիամին 29 29 Էթիլ սպիրտ 95% 65 52 

Կծու անանուխի յուղ 51 47 Էթիլ սպիրտ 90% 62 51 

Մենթոլի յուղ 51 47 Էթիլ սպիրտ 70% 56 50 

Շիկատակի ոգեթուրմ 46 44 Էթիլ սպիրտ 40% 47 45 

Կատվախոտի ոգեթուրմ 56 51 Քլորոֆորմ 59 87 

Հովտաշուշանի ոգեթուրմ 56 50 Ֆենոլ 36 38 

Կծու անանուխի ոգեթուրմ 61 52 Ալոճի հեղուկ հանուկ 53 52 

Օշինդրի ոգեթուրմ 56 51 Բռնչի հեղուկ հանուկ 39 40 

Առյուծագու ոգեթուրմ 56 51 Բժշկական եթեր 87 62 

Ստրոֆանտի ոգեթուրմ 54 49    
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ԿԱՐԾՐ ԴԵՂԱՁԵՎԵՐ 
 

Դեղատնային պայմաններում կարծր դեղաձևերին են պատկանում փոշիները և հավաք-

ները, որոնք հանդիսանում են տարբեր մանրացման աստիճան ունեցող դեղանյութերի մե-

խանիկական խառնուրդներ: Նրանք հանդիսանում են ազատ դիսպերս համակարգեր 

առանց դիսպերս միջավայրի:  

Կախված մանրացման աստիճանից տարբերում են՝ 

 նուրբ դիսպերս համակարգեր՝ փոշիներ 

 կոպիտ դիսպերս համակարգեր՝ հավաքներ 

 
ՓՈՇԻՆԵՐ - PULVERES 

Փոշիները ներքին և արտաքին օգտագործման համար կարծր դեղաձևեր են` բաղկացած  

մեկ կամ մի քանի մանրացված դեղանյութերից և օժտված են սորունությամբ: Փոշիներն 

ազատ դիսպերս համակարգեր են առանց դիսպերս միջավայրի` կազմված տարբեր ձևի և 

չափսի մանրադիսպերս մասնիկներից: 

Փոշիների լայն տարածումը բժշկական պրակտրկայում պայմանավորված է նրանց մի 

շարք առավելություններով՝ 

Փոշիները որպես դեղաձև ունեն մի շարք առավելություններ` 

1. բարձր դեղաբանական ազդեցություն, որը պայմանավորված է դեղանյութերի նուրբ 

մանրացվածությամբ (հատկապես դժվար լուծելի նյութերի համար); 

2. դեղահատերի, դեղահաբերի հետ համեմատած պատրաստման հեշտություն; 

3. ի տարբերություն հեղուկ դեղաձևերի պահպանման ընթացքում ավելի կայուն են և 

զբաղեցնում են փոքր ծավալ; 

4. կազմի բազմազանություն, քանի որ կարող են ներառել անօրգանական և օրգանական, 

բուսական և կենդանական ծագման հեղուկ և մածուցիկ նյութեր; 

5. մանրացման աստիճանի կարգավորում; 

6. անլուծելի նյութերը փոշի վիճակում (ակտիվացված ածուխ, սպիտակ կավ, բիսմութի 

հիմնային նիտրատ) բարձր դիսպերսվածությամբ առավելագույն աստիճանով 

ցուցաբերում են ադսորբող, պատող և հակասեպտիկ ազդեցություն; 

7. պատրաստման պարզություն և ընդունման հարմարավետություն 

Միևնույն ժամանակ փոշիներն ունեն նաև մի շարք թերություններ` 

1. դեղանյութերի ազդեցության առավել դանդաղ հասունացում` համեմատած 

լուծույթների հետ, քանի որ փոշիներում մինչև ներծծվելը դեղանյութերը պետք է 

լուծվեն; 

2. որոշ նյութեր փոշի դեղաձևում շրջապատող միջավայրի ազդեցությամբ կարող են 

փոխել իրենց ֆիզիկաքիմիական հատկությունները: Օրինակ`  

 բյուրեղաջրի կորուստ (նատրիումի սուլֆատ, նատրիումի տետրաբորատ և այլն) 

 օքսիդացում (ասկորբինաթթու)  

 խոնավության կլանում (անալգին, ամիդոպիրին, շիկատակի չոր լուծամզվածք)  

 քայքայում լույսի ազեցությունից (կալիումի պերմանգանատ, կոլարգոլ, պրոտարգոլ) 

3. որոշ դեղանյութեր փոշի դեղաձևով լորձաթաղանթի վրա ցուցաբերում են գրգռիչ 

ազդեցություն (կալիումի, նատրիումի բրոմիդներ), որը չի նկատվում լուծույթների 

տեսքով նրանց կիրառման ժամանակ; 

4. դառը համով, յուրահատուկ հոտով և ներկող հատկությամբ նյութերը անհարմար են և 

տհաճ ընդունման համար: Այդպիսի փոշիները բաց են թողնվում պատիճներով: 

5. փոշիները կարող են ադսորբել տարբեր հոտեր; 

Որոշ թվարկված թերություններից կարելի է խուսափել` ապահովելով 

համապատասխան փաթեթավորում: 
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Փոշի դեղաձևերին ներկայացվող հիմնական  պահանջները 

 

 պետք է օժտված լինեն սորունությամբ 

 պետք է լինեն միատարր (անզեն աչքով դիտելիս նյութերը պետք է հավասարաչափ 

բաշխվեն ամբողջ զանգվածով) 

 պետք է ունենան համապատասխան  գույն, համ և հոտ 

 առանձին դեղաչափերից շեղումները պետք է լինեն թույլատրելի սահմաններում 

 մասնիկների մեծությունը պետք է լինի ոչ ավելի քան 0.16 մմ, եթե չկան համապատաս-

խան ցուցումներ դիսպերսվածության օպտիմալ աստիճանի վերաբերյալ 

 պետք է ունենան համապատասխան փաթեթավորում և ձևավորում 

 պահպանման ժամանակ պետք է լինեն կայուն 

 վնասված մաշկի, լորձաթաղանթի վերքերի, ինչպես նաև նորածինների և մինչև 1 

տարեկան երեխաներին տրվող փոշիները պետք է լինեն մանրէազերծ, իսկ 

մասնիկների մեծությունը մինչև 0.1 մմ (ցանափոշիներ): 

 
Փոշիների դասակարգումը 

 
Փոշիները դասակարգվում են`  

1. ըստ կազմի`  
 պարզ (Pulveres simplices) - կազմված են մեկ դեղանյութից 

 բարդ (Pulveris compositi) - կազմված են 2 և ավելի բաղադրամասերից (դեղանյութեր 

և օժանդակ նյութեր): 

2. ըստ ընդունման ձևի` 
 ներքին (Pulveres ad usum internum seu Pulveres peroralia) 

 արտաքին (Pulveres ad usum externum)` 

 ցանափոշիներ - պատրաստվում են վարակազերծ պայմաններում, կարող են 

օժտված լինել հակաբորբոքային, չորացնող, հակասնկային, սառեցնող և այլ 

հատկություններով: նախատեսված են թերապևտիկ կամ կանխարգելիչ 

նպատակներով մաշկին քսելու համար: Բաց վերքերին կամ 

լորձաթաղանթներին ցանելու, ինչպես նաև նորածինների համար 

նախատեսված ցանափոշիները պատրաստվում են վարակազերծ 

պայմաններում, քանի որ ցանափոշիների կազմության մեջ մտնող շատ 

դեղանյութեր (սպիտակ կավ, տալկ և այլն) կարող են պարունակել հիվանդածին 

մանրէներ: Եթե դեղանյութերը կայուն են բարձր ջերմաստիճանում, ապա կարող 

են ենթարկվել ջերմային մանրէազերծման: Որպես հիմնական օժանդակ նյութ 

ցանափոշիներում առավել հաճախ օգտագործում են տալկ, օսլա, սպիտակ կավ 

և այլն: 

 ատամի փոշիներ - նախատեսված են ատամները մաքրելու, սպիտակություն 

հաղորդելու, ցավազրկելու և այլ նպատակների համար: Ատամների էմալը 

չվնասելու նպատակով մասնիկների չափսերը պետք է լինեն հնարավորիս 

մանր: 

 ներփչման փոշիներ - մասնիկների մեծությունը պետք է լինի մինչև 0,1 մմ՝ 

գումարային մակերևույթը հնարավորին չափ մեծացնելու համար: 

Նախատեսված են է հատուկ սարքերի օգնությամբ մարմնի տարբեր խոռոչներ 

(ականջ, քիթ, հեշտոց) ներփչման համար 

 լուծույթներ պատրաստելու համար փոշիներ – պատրաստվում են ողողումների, 

թրջոցների և այլ նպատակների համար 

 ներարկման (համապատասխան լուծիչներում լուծելուց հետո) 
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3. ըստ դեղաչափման բնույթի` 
 դեղաչափված` բաժանված առանձին դեղաչափերի (pulveres divisi) - առավել 

հաճախ նախատեսված են ներքին օգտագործման համար: 

 չդեղաչափված (pulveres non divisi) – հիմնականում նախատեսված են արտաքին 

օգտագործման համար (ցանափոշիներ,  ներփչման փոշիներ, փոշիներ լուծույթների 

պատրաստման համար): 

4. ըստ դուրս գրման ձևի - Դեղաչափված փոշիներով դեղատոմսերը կարող են դուրս 

գրվել 2 եղանակներով` 
 բաշխման - դեղատոմսում նշվում է դեղանյութի ընդուման միանվագ դեղաչափը՝ նշե-

լով, թե քանի՞ այդպիսի դեղաչափ պետք է պատրաստվի (Da tales doses №): Օրինակ` 

  Rp:  Analgini  0.2 

   Chinini  0.05 

   Misce ut fiat pulvis 

   Da tales doses N10 

   Signa. 1-ական փոշի օրը 3 անգամ 

 բաժանման  - դեղատոմսում նշվում է յուրաքանչյուր բաղադրամասի ամբողջ 

քանակը՝ նշելով, թե քանի դեղաչափի պետք է բաժանել պատրաստված խառնուրդը 

(Divide in partes aequalis №): Օրինակ` 

Rp:  Analgini  2.0 

   Chinini  0.5 

   Misce ut fiat pulvis  

   Divide in partes aequales N10 

   Signa. 1-ական փոշի օրը 3 անգամ 

 

 
Փոշիների պատրաստման տեխնոլոգիական փուլերը 

 

Փոշիների պատրաստման տեխնոլոգիական գործընթացը բաղկացած է մի քանի 

փուլից`   

1. Նախապատրաստական փուլ  
 դեղատոմսի վերլուծություն և հաշվարկներ 

 Ա  և Բ ցուցակի  դեղանյութերի  (թմրանյութեր, թունավոր`Venena և ուժեղ ազդող` 

Heroica) դեղաչափերի ստուգում - Ա և Բ   ցուցակի դեղանյութերի միանվագ և 

օրական դեղաչափերը ստուգվում են` հաշվի առնելով հիվանդի  տարիքը,  

ընդունման ձևը և դեղաձևը: Երեխաների համար գոյություն ունի թույլատրելի 

բարձրագույն միանվագ և թույլատրելի բարձրագույն օրական դեղաչափերի 

ցուցակ՝ կախված  երեխայի քաշից:  Եթե բացակայում է երեխաների դեղաչափը, 

ստուգումը կատարվում է մեծերի դեղաչափերի համար նախատեսված լրացումով 

կամ հաշվարկվում է համաձայն երեխայի քաշի հետևյալ բանաձևով` 

 
 համատեղելիության  ստուգում - անհամատեղելի բաղադրամասեր փոշիներում 

հանդիպում են ավելի քիչ, քան հեղուկ դեղաձևերում:  Երբեմն փոշիները խոնավա-

նում են առանձին բաղադրամասերի  խոնավացման  հետևանքով, որը բերում  է 

փոշիների սորունության  խախտման: Կարող է նկատվել  նաև  ակտիվ 

դեղանյութերի (վիտամիններ, հակաբիոտիկներ, ֆերմենտներ) ակտիվության 

կորուստ ծանր մետաղների  աղերի և  այլ  գործոնների  ազդեցության  տակ: 

Անհամատեղելիությունը կարելի է կանխել հետևյալ ճանապարհներով` 
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1. դեղագրությունից հանել անհամատեղելիություն առաջացնող նյութը 

(բացառությամբ Ա և Բ ցուցակի նյութերի) և բաց թողնել առանձին, սակայն 

նույն դեղաձևում; 

2. օգտագործել ադսորբենտ (բժշկի համաձայնությամբ)՝ օսլա, աէրոսիլ և այլն; 

3. օգտագործել մինչև հաստատուն զանգված չորացված նյութեր; 

4. փոխարինել) համապատասխան դեղաբանական նյութով (բժշկի համա-

ձայնությամբ 

 նախապատրաստական աշխատանքներ (աշխատատեղի  և սարքավորումների 

նախապատրաստում) 

 գրավոր  հսկման կտրոնի (ԳՀԿ) հակառակ կողմի լրացում (ԳՀԿ–ի հակառակ 

կողմում կատարում են հաշվարկներ); 

 կշեռքների, հավանգի, և տեխնոլոգիական գործընթացում անհրաժեշտ նյութերի 

ընտրություն (օժանդակ, փաթեթավորման նյութեր և տարա); 

 աշխատանքային վայրի և սարքավորումների սանիտարական նախապատրաս-

տում 

2. Դեղաձի  պատրաստում 
 դեղանյութերի կշռում - Փոշու կազմի մեջ ներառվող դեղանյութերի կշռումը 

կատարվում է ձեռքի կշեռքներով (ՁԿ), որոնց ընտրությունը կախված է յուրաքանչ-

յուր դեղանյութի ընդհանուր զանգվածից: 

 մանրացում (pulveratio) 

 մաղում (cribratio`դեղատնային պայմաններում հազվադեպ) 

 խառնում (mixtio) 

 դեղաչափում  (divisio) 

 փաթեթավորում և ձևավորում բացթողման համար 

 հաշվետվություն դեղաձևի պատրաստման մասին  - (ԳՀԿ-ի  երեսի կողմի լրացում՝ 

նշելով  դեղանյութերի ավելացման հաջորդականությունը) 

3. Որակի գնահատում՝ կիրառելով ներդեղատնային որակի հսկման ձևերը 

 օրգանոլեպտիկ հսկում (համասեռություն, համ, հոտ) 

 ֆիզիկական հսկում (շեղումներ զանգվածից կամ ծավալից) 

 քիմիական հսկում (քանակական, որակական`ընտրողական) 

 հսկում բաց թողնման ժամանակ (փաթեթավորման, ձևավորման որակը և 

դեղատոմսի և ԳՀԿ-ի համապատասխանությունը) 
 

ՄԱՆՐԱՑՈՒՄ 
Մանրացումը տարբեր սարքավորումների միջոցով կարծր նյութերի մասնիկների 

չափսերի փոքրացման գործընթացն է, որը բերում է մանրացվող նյութի տեսակարար 

մակերևույթի մեծացման: Դեղանյութերը կարող են լինել բյուրեղական և ամորֆ: 

Բյուրեղական նյութերի մանրացման ժամանակ անհրաժեշտ է ավելի մեծ մեխանիկական 

ուժի գործածում, քան ամորֆ նյութերի դեպքում:  

Մանրացման նպատակն է`  

 ստանալ դեղանյութերի հնարավորինս հավասարաչափ մանրացված փոշու զանգված; 

 ապահովել նյութերի հեշտ խառնում և ստույգ դեղաչափում; 

 ապահովել ազդեցության արագ  հասունացում և երկարատև ազդեցություն; 

 ապահովել դեղաբանական ազդեցության ուժեղացում; 

 խառնուրդների շերտավորման կանխում 

Փոշիների մանրացման աստիճանը ունի էական նշանակություն, քանի որ որքան մեծ է 

փոշիների մանրացվածությունը, այնքան նրանց կենսամատչելիությունը ավելի բարձր է  

(ավելի հեշտ են լուծվում, արագ են ներծծվում) և արագ է հասունանում բուժիչ 

ազդեցությունը:  
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Մանրացման աստիճանից կախված փոխվում է դեղանյութերի թերապևտիկ 

արդյունավետությունը, քանի որ մանրացումը նպաստում է դեղանյութերի ընդհանուր 

մակերեսի մեծացմանը և որպես հետևանք մակերեսային ազատ էներգիայի 

բարձրացմանը:  

Մակերեսային ազատ էներգիայի մեծությունը ուղիղ համեմատական է փոշու 

փոփոխված մակերեսի և մակերևույթային լարվածության արտադրյալին` 

F = S .  
որտեղ`  F – մակերևույթային ազատ էներգիա` Ն/մ 

S - փոփոխված մակերեսը` մ2 

 -  մակերևույթային լարվածությունը` ն/մ 

Ազատ մակերեսային էներգիան տվյալ դեղանյութի մակերեսին գտնվող չհավասա-

րակշռված մոլեկուլների ուժերի գումարն է: Այս էներգիայի մեծությունը ուղղակիորեն 

ազդում է նյութի կողմից ցուցաբերվող թերապևտիկ ազդեցության վրա: Դա բացատրվում է 

հետևյալ կերպ` յուրաքանչյուր մարմին ձգտում է իր ունեցած մակերեսի ազատ էներգիայի 

նվազմանը, և ինչքան շատ է մանրացված նյութը, այնքան ավելի արագ է ենթարկվում 

ներծծման, լուծման, լավ է ադսորբում մաշկի վրա եղած արտազատուկները և այլն: Նյութի 

առավելագույն մանրացման ընթացքում երբեմն կարող են նկատվել բացասական 

երևույթներ և ազատ մակերեսային էներգիայի նվազում` կապված օդից խոնավության և 

գազերի ադսորբցիայի հետ, որի հետևանքով փոշու այդ զանգվածը դառնում է փխրուն եւ 

խոնավ:  

Մանրացման ընթացքում գալիս է մի պահ, երբ հաստատվում է դինամիկ հավասա-

րակշռություն: Տվյալ պայմաններում մանրացման հետագա շարունակումը 

նպատակահարմար չէ, քանի որ կարող է տեղի ունենալ փոշու հատիկավորում:  

Առավել նուրբ, գերմանր փոշի կարելի է ստանալ` 

 մանրացնելով դեղանյութերը կարծր, չեզոք նյութերի առկայությամբ (սախարոզա, 

կաթնաշաքար) 

 ավելացնելով ցնդող հեղուկներ (էթանոլ, եթեր) 

Գերմանր փոշու բացասական կողմերն են` 

 խոնավության կլանումը; 

 գազերի հետ փոխազդեցությունը; 

 մասնիկների միմյանց միացումը (խոշոր ագրեգանտների առաջացում); 

 կողմնակի ազդեցությունների դրսևորումը; 

 թունավոր ազդեցության դրսևորումը; 

 նյութի կառուցվածքի փոփոխությունը; 

 լրիվ կամ մասնակի բուժիչ ազդեցության կորուստը; 

 հավանգի պատերին նյութի կպչելու հատկությունը 

Դեղատնային պայմաններում դեղանյութերի և օժանդակ նյութերի մանրացման համար 

օգտագործում են տարբեր չափսերի և ձևերի հավանգներ (mortaria)` հավանգակոթերով 

(pestilla) (նկար 5): 
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Հավանգները լինում են հախճապակե, ապակե, ագաթե, չուգունե, պղնձից և այլն: 

Հավանգի աշխատանքային մակերևույթը և հավանգակոթի գլխիկի մակերևույթը չպետք է 

լինի ջնարակված, պետք է լինի ողորկ և ծակոտկեն, հակառակ դեպքում տեղի է ունենում 

հավանգակոթի սահում, որը զգալիորեն նվազեցնում է մանրացման որակը: Նյութերի 

մանրացումը հավանգում կատարվում է միայն ձեռքի դաստակի օգնությամբ՝ առանց 

արմունկի և ուսի հոդերի պտտման: Հավանգը պահվում է ձախ  ձեռքով՝ ամուր հպելով 

սեղանին: 

Նյութերի մանրացման  ժամանակ հավանգի ընտրությունը կատարելիս հաշվի է 

առնվում՝ 

1. փոշու ֆիզիկաքիմիական հատկությունները; 

2. փոշու ընդհանուր զանգվածը; 

3. հավանգի ցուցանիշները (աշխատանքային մակերես, մանրացման ժամանակա-

հատված, առավելագույն և օպտիմալ ծանրաբեռնվածություն) (Աղուսյակ 3) 

 
Աղուսյակ 3 

Դեղատնային հավանգների պարամետրեր 

Հավանգի  
համար 

Տրամագիծ, մմ 
Աշխատանքային 

մակերես 
Մանրեցման 
ժամանակ,  

վրկ 

Ծանրաբեռնվածություն, 
գ 

սմ3 գործակից առավելագույն օպտիմալ 

1 50 45 1 60 1 0,5 

2 75 90 2 90 4 1,5 

3 86 90 2 90 4 1,5 

4 110 135 3 120 8 3 

5 140 225 5 150 16 6 

6 184 450 10 210 48 18 

7 243 765 17 300 112 42 

 

Քանի որ հավանգի և հավանգակոթի աշխատանքային մակերեսը ծակոտկեն է, ապա 

մանրացման ընթացքում առաջին հերթին մանրացվող դեղանյութի որոշակի 

քանակություն կորչում է հավանգի ծակոտիներում: Այդ երևույթը բնորոշվում է «Կորստի 
գործակից»  հասկացությամբ: 

Կորստի գործակիցը N1 հավանգում 1գ փոշու մանրացման ժամանակ դեղանյութի 
կորուստն է մգ-ով (Աղյուսակ 3): Այլ համարների հավանգներում դեղանյութերի կորստի 

մեծության չափը որոշելու համար աղյուսակում բերված N1 հավանգի համար 

նախատեսված կորստի գործակիցը բազմապատկում են աշխատանքային մակերեսի 

գործակցով: Այս կամ այն համարի հավանգի օգտագործումը կախված է մանրացվող նյութի 

ընդհանուր քանակից: Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը չպետք է գերազանցի 

հավագի ծավալի 1/20-ը: Մանրացման ժամանակ նպատակահարմար է ձգտել օպտիմալ 

ծանրաբեռնվածության:  

Եթե դեղանյութերի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները միմյանց նման են և չեն 

խանգարում մեկը մյուսի մանրացմանը, կամ ընդհակառակը, նպաստում են, այդպիսի 

նյութերը նպատակահարմար է մանրացնել միաժամանակ, միևնույն հավանգում, քանի որ 

նրանցից յուրաքանչյուրը մանրացվում է անկախ մյուսից: Բացառություն են կազմում այն 

նյութերը, որոնք պահանջում են առանձին մանրացում, օրինակ դժվար մանրացվող 

նյութերը, որոնց մանրացումը հեշտացնելու համար օգտագործում են սեպաճեղքող 

օժանդակ նյութեր: 
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Աղուսյակ 3 

N1 հավանգում կարծր դեղանյութերի կորստի գործակիցները  

ԴԵՂԱՆՅՈՒԹ 
կորուստ, 

մգ 
ԴԵՂԱՆՅՈՒԹ 

կորուստ,  
մգ 

Ամիդոպիրին 37 Սուլգին  14 

Ամոնիումի քլորիդ 12 Կալիումի բրոմիդ 15 

Անալգին 22 Կալիումի յոդիդ 21 

Անեսթեզին 24 Կալցիումի կարբոնատ 14 

Անտիպիրին 10 Կալցիումի լակտատ 12 

Բարբամիլ 41 Կամֆորա 24 

Բարբիտալ 13 Ասկորբինաթթու 12 

Բարբիտալ-նատրիում 12 Ացետիլսալիցիլաթթու 33 

Բենզոնավթոլ 15 Բենզոական թթու 34 

Բրոմկամֆորա 15 Նիկոտինաթթու 15 

Բութադիոն 36 Սալիցիլաթթու 55 

Բիսմութի հիմնային նիտրատ 42 Կոդեին 7 

Հեքսամեթիլենտետրամին 26 Կոդեինի ֆոսֆատ 7 

Հեքսամիդին 15 Կոֆեին 15 

Սպիտակ կավ 14 Կոֆեինի նատրիումի բենզոատ 16 

Գլյուկոզա 7 Քսերոֆորմ 57 

Դիակարբ 24 Լևոմիցետին 29 

Դիբազոլ 18 Մագնեզիումի կարբոնատ 19 

Վերականգնված երկաթ 11 Մագնեզիումի օքսիդ 16 

Երկաթի լակտատ 24 Մենթոլ 17 

Նատրիումի բենզոատ 20 Մեթիլենկապույտ 16 

Նատրիումի հիդրոկարբոնատ 11 Սուլֆադիմեզին 18 

Նատրիումի սալիցիլատ 23 Տանին 11 

Նորսուլֆազոլ 22 Տերպինհիդրատ 15 

Օսարսոլ 15 Ֆենացետին 19 

Պապավերինի հիդրոքլորիդ 10 Ֆենիլսալիցիլատ 24 

Պենտօքսիլ 27 Էթազոլ 18 

Ռեզորցին 10 Ֆթալազոլ 19 

Շաքար 21 Ցինկի օքսիդ 36 

Նստեցված ծծումբ 24 Ֆիտին 18 

Սինտոմիցին 30 Ֆենոբարբիտալ 18 

Սպազմոլիտին 40 Խինիդին 21 

Ստրեպտոցիդ 23 Խինինի հիդրոքլորիդ 12 

Լուծելի ստրեպտոցիդ 41 Դերմատոլ 43 
 

ՄԱՂՈՒՄ 
 Փոշիները հանդիսանում են պոլիդիսպերս համակարգեր, երբ պարունակում են 

տարբեր չափսի մասնիկներ և մոնոդիսպերս, եթե մասնիկները ունեն միևնույն չափսերը, 

որը գործնականորեն անհնար է: Կան միայն որոշ փոշիներ, որոնք ըստ կազմի մոտ են 

մոնոդիսպերս համակարգերին: Այդ իսկ պատճառով մաղման նպատակն է ստանալ 

համաչափ մասնիկներ: Մաղումը դեղատնային պայմաններում շատ հազվադեպ են 

իրականացնում, Դեղատնային պայմաններում հիմնականում մաղում են մանրացված 

դեղաբուսական հումքը որոշակի չափերով մաղերով (նկար 6): 
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նկար 6. Ա - բաց մաղ (1 - բարձր օղակ, 2 - կտոր, 3 - ցածր օղակ) 

                Բ - փակ մաղ (1 - կափարիչ, 2 - մաղ, 3 - ընդունարան) 

Անվտանգության կանոնների ապահովման նպատակով մաղման ժամանակ մաղը 

փակում են կափարիչով, հատկապես կարևոր է թունավոր և հեշտ փոշեցրվող նյութերի 

դեպքում: Փոշու մասնիկների չափսերը որոշում են վիզուալ` անզեն աչքով (25 սմ 

հեռավորությունից անզեն աչքով դիտելիս չպետք է նկատվեն փոշու առանձին 

մասնիկներ): 
 

ԽԱՌՆՈՒՄ 
 Խառնումը բավականին բարդ արտադրական գործընթաց է, որի ժամանակ  առնվազն 

երկու մանրացված նյութեր հավասարաչափ բաշխվում են միմյանց մեջ: Խառնման գործըն-

թացի նպատակն է բարդ փոշիների պատրաստման ժամանակ համասեռ խառնուրդի 

ստացումը: Խառնումը, որպես կանոն, կատարվում է հավանգում միաժամանակ 

մանրացման հետ:  

Խառնման հերթականությունը կախված է բարդ փոշու կազմի մեջ մտնող 

բաղադրամասերի ֆիզիկաքիմիական հատկություններից և նրանց քանակական 

հարաբերություններից: Ըստ ՊՖ XI-ի խառնումը սկսում են բարդ փոշու այն 

բաղադրամասից, որը դուրս է գրված փոքր քանակով` աստիճանաբար ավելացնելով 

մյուսները: 

Բարդ փոշիների պատրաստման ժամանակ կախված բաղադրամասերի քանակական 

հարաբերությունից խառնման և մանրացման ժամանակ հնարավոր են 2 դեպքեր` 

1. երբ բարդ փոշու բաղադրության մեջ մտնող նյութերը դուրս են գրված հավասար կամ 

մոտ քանակներով; 

2. երբ բաղադրամասերը դուրս են գրված խիստ տարբեր քանակներով 

 

1. Բարդ փոշիներ, երբ դեղանյութերը դուրս են գրված հավասար կամ մոտ քանակներով - 
խառնման հերթականությունը կախված է բաղադրամասերի ֆիզիկաքիմիական 

հատկություններից: Այս դեպքում հնարավոր է խառնման երկու տարբերակ` 
 երբ փոշու բաղադրամասերի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները նման են և 

դեղանյութերի զանգվածները իրար մոտ են, ապա մանրացումը և խառնումը սկում են 

այն նյութից, որն ունի ավելի փոքր կորստի գործակից:  

  Rp:  Analgini 

   Amidopyrini ana 0,25  

   Misce ut fiat pulvis 

   D.t.d.N 10 

   Signa. 1-ական փոշի օրը 2 անգամ 

Հաշվարկ`  անալգին` 2.5 գ, կորստի գործակիցը N1 հավանգում` 22 մգ 

  ամիդոպիրին` 2.5 գ, կորստի գործակիցը N1 հավանգում` 37 մգ 

  փոշու ընդհանուր զանգվածը` 5 գ (ՁԿ-5, հավանգ N4, մանրացման 

ժամանակը` 120 վայրկյան) 

  մեկ փոշու զանգվածը` 0.5 գ N10 
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Տվյալ դեղագրությամբ փոշու պատրաստման համար հավանգում առաջին հերթին 

մանրացնում են 2.5 գ անալգինը, քանի որ կորստի գործակիցն ավելի փոքր է, այնուհետև 

ավելացնում են 2.5 գ ամիդոպիրինը և շարունակում մանրացումը: 

 երբ փոշու բաղադրամասերի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները տարբեր են, ապա 

ապա մանրացումը  և  խառնումը  սկսում  են  հետևյալ հաջորդականությամբ` 

 դժվար մանրացող նյութեր 

 խոշոր  բյուրեղական  նյութեր 

 բյուրեղական նյութեր (կալցիումի  գլյուկոնատ,  պղնձի  սուլֆատ  և  այլն) 

 մեծ ծավալային զանգված ունեցող ծանր նյութեր (ցինկի օքսիդ,  բիսմութի 

հիմնային  նիտրատ  և  այլն) 

 մանր բյուրեղական նյութեր (դիմեդրոլ, վերականգնված  երկաթ, լիկոպոդիում, 

գրիզեոֆուլվին) 

 ամորֆ  նյութեր (տալկ, ալյումինի հիդրօքսիդ, դերմատոլ, ծծումբ և  այլն, որոնք 

ավելացնում են առանց լրացուցիչ մանրացման): Լինելով սահուն` տալկը 

դժվարեցնում է այլ նյութերի մանրացման գործընթացը: 

 փոքր ծավալային զանգված ունեցող հեշտ  փոշեցրվող նյութեր (մագնեզիումի 

օքսիդ,  մագնեզիումի կարբոնատ և այլն): Հեշտ փոշեցրվող նյութերը սովորաբար 

ավելացվում են փոշու պատրաստման վերջում:  

Նյութի  փոշեցրվող հատկությունը պայմանավորված է`  

 փոշու մասնիկների միջև եղած ձգողական ուժերով 

 փոշու բաղադրամասերի խոնավության աստիճանով 

o հիդրոֆոբ նյութերը փոշեցրվում են ավելի հեշտ 

o հիդրոֆիլ նյութերը փոշեցրվում են ավելի դժվար 

Նյութի  փոշեցրվող հատկության մասին դատում են ելնելով ոչ թե նրանց խտությունից, 

այլ ծավալային զանգվածից: Ծավալային զանգվածը  1սմ3 չոր փոշենման նյութի զանգվածն 

է (կշիռը) ազատ լցված վիճակում, առանց խտացման (Աղուսյակ 4): Որքան փոքր է նյութի 

ծավալային զանգվածը, այնքան անգամ մեծ է նրա փոշեցրման աստիճանը: Նյութի 

տեսակարար կշիռը չի բնութագրում նրա փոշեցրվող հատկությունը: 

 

Աղուսյակ 4. 
Որոշ դեղանյութերի ծավալային զանգվածները և խտությունները 

Դեղանյութ Ծավալային զանգված, գ/սմ3 Խտություն, գ/սմ3 

Բիսմութի հիմնային նիտրատ 1.735 - 

Գլյուկոզա 0.6 - 

Հեքսամեթիլենտետրամին 0.3514 - 

Կալցիումի կարբոնատ 0.942 2.93 

Ացետիլսալիցիլաթթու 0.64 - 

Մագնեզիումի կարբոնատ 0.296 1.85 

Մագնեզիումի օքսիդ 0.387 3.65 

Նատրիումի հիդրոկարբոնատ 0.8714 2.2 

Շաքար 0.985 1.48 

Տալկ 0.613 2.79 

Ստրեպտոցիդ 0.704 2.70 

Ֆենացետին 0.642 - 

Օրինակ`Rp:  Acidi borici  

   Zinci oxydi  

   Talci   ana 2.0 

   Misce ut fiat pulvis 

   Da. Signa. ցանափոշի 
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Հաշվարկ՝   բորաթթու` 2 գ, խոշոր բյուրեղական դեղանյութ է 

  ցինկի օքսիդ` 2 գ, մեծ ծավալային զանգված ունեցող ծանր նյութ է 

  տալկ` 2 գ, փոշեցրվող նյութ է 

  փոշու ընդհանուր զանգվածը` 6 գ (ՁԿ-5, հավանգ N4, մանրացման 

ժամանակը` 120 վայրկյան) 

Տվյալ դեղագրությամբ փոշու պատրաստման համար ՁԿ-5-ով կշռում են յուրաքանչյուր 

բաղադրամասից 2-ական գրամ և տեղափոխում թղթյա պատիճների վրա: Քանի որ 

բորաթթուն խոշոր բյուրեղական նյութ է, ապա N4 հավանգում  այն մանրացնում են 

առաջին հերթին, որից հետո ավելացնում են ցինկի օքսիդը, իսկ վերջում տալկը, քանի որ 

այն փոշեցրվող է: Խառնում են, մանրացնում մինչև համասեռ զանգված, փաթեթավորում 

են, պիտակավորում «Արտաքին» և բաց թողնում: 

2. Բարդ փոշիներ, երբ դեղանյութերը դուրս են գրված խիստ տարբեր քանակներով 
Քանի որ հավանգի աշխատանքային մակերեսը ծակոտկեն է, ապա փոքր 

քանակությամբ դուրս գրված նյութի մանրացման ժամանակ տեղի կունենա նրա 

քանակության զգալի կորուստ: Այդ պատճառով հավանգի ծակոտիները նախապես 

անհրաժեշտ է փակել չեզոք նյութով, այնուհետև մանրացնումը սկսում են փոքր 

քանակությամբ նյութից, աստիճանաբար ավելացնելով մյուս նյութերը ոչ մեծ բաժիններով` 

նրանց քանակի մեծացման հերթականությամբ:  Եթե դեղատոմսում բացակայում է չեզոք 

նյութը, ապա ծակոտիները փակում են մեծ քանակությամբ դուրս գրված դեղանյութով 

(«փոքրից մեծ»ի սկզբունքով):  

Կախված բաղադրամասերի քանակների հարաբերությունից` կան խառնուրդներ, 

որտեղ` 

 դուրս գրված բաղադրամասերի հարաբերությունը չի գերազանցում 1:20-ը; 

 դուրս գրված բաղադրամասերի հարաբերությունը գերազանցում է 1:20-ը 

Առաջին դեպքում հավանգի ծակոտիները մեծ քանակությամբ դուրս գրված նյութով 

փակելուց հետո ավելացվում է երկրորդ նյութը և մանրացումն ու խառնումը 

իրականացնում են միասին, քանի որ նրանց մանրացումը խառնուրդում կլինի 

բավականին արդյունավետ: Միատարրության հասնելու արագ և օպտիմալ 

հարաբերություն է 1:1-ից մինչև 1:5, սակայն դեղատնային պրակտիկայում այդպիսի 

զուգորդումներ հանդիպում են շատ հազվադեպ:  

 Rp: Codeini phosphatis  0.18 

  Phenobarbitali  0.3 

  Amidopyrini   1.8 

  Misce fiat pulvis 

  Divide in partes aequales N6 

  Signa. Մեկական փոշի օրը 2 անգամ 

Հաշվարկ՝   կոդեինի ֆոսֆատ` 0.18 գ, կորստի գործակիցը` 7 մգ N1 հավանգում 

  ֆենոբարբիտալ` 0.3 գ («Բ» խումբ), կորստի գործակիցը` 18 մգ 

  ամիդոպիրին` 1.8 գ ((«Բ» խումբ), կորստի գործակիցը`37 մգ 

  փոշու ընդհանուր զանգվածը` 2.28 գ (1.8+0.18+0.3), ՁԿ-5, հավանգ N3, 

մանրացման ժամանակը` 90 վրկ, տարբեր ֆիզիկաքիմիական 

հատկություններով դեղանյութեր 

  դեղաչափումը` 0.38-ական գրամ 6 փոշի 

Ի նչպես երևում է դեղագրությունից կոդեինի ֆոսֆատը և ֆենոբարբիտալը դուրս են 

գրված փոքր քանակությամբ, որը չի գերազանցում ամիդոպիրինի քանակության 1:20-ը: 

Այդ պատճառով հավանգի ծակոտիները ամիդոպիրինի ամբողջ քանակությամբ փակելուց 

հետո ավելացնում ենք կոդեինի ֆոսֆատը, հետո ֆենոբարբիտալը, այնուհետեւ 

մանրացնումն ու խառնումը կատարում միասին: 



27 

 

Երկրորդ դեպքում, երբ բաղադրամասերի հարաբերությունը գերազանցում է 1:20-ը, 

ըստ ՊՖ XI-ի հավանգի ծակոտիները փակելուց խառնումը սկսում են փոքր քանակությամբ 

նյութից, աստիճանաբար ավելացնելով մնացած բաղադրամասերը: Սակայն փոքր 

քանակության նյութի կորուստներից խուսափելու նպատակով հավանգի ծակոտիները 

փակում են մեծ քանակությամբ դուրս գրված նյութով, այնուհետև դատարկում` 

հավանգում թողնելով փոքր քանակությամբ դուրս գրված նյութի քանակի չափով, 

խառնում, ապահովում համասեռությունը և ավելացնում առաջին նյութի մնացած 

քանակությունը: Եթե այդպիսի նյութերը 2-ն են կամ ավելին, ապա հավանգի ծակոտիները 

փակում են հարաբերական փոքր կորստի գործակից ունեցող նյութով:  

 Rp: Ephedrini hydrochloridi  0.01 

  Amidopyrini  

  Terpini hydrati   ana 0,3 

  Misce fiat pulvis 

  Da tales doses N10 

  Signa. մեկական փոշի օրը 3 անգամ 

Հաշվարկ՝   էֆեդրինի հիդրոքլորիդ` 0.1 գ,  

  ամիդոպիրին` 3 գ («Բ» խումբ), կորստի գործակիցը` 18 մգ,  

  տերպին հիդրատ`3 գ, կորստի գործակիցը`15 մգ 

  փոշու ընդհանուր զանգվածը` 6.1 գ (0.1+3+3), ՁԿ-5, հավանգ N4, 

մանրացման ժամանակը` 120 վրկ, տարբեր ֆիզիկաքիմիական 

հատկություններով դեղանյութեր 

  դեղաչափումը`0.61-ական գրամ 10 փոշի 

Ինչպես երևում է դեղագրությունից Էֆեդրինի հիդրոքլորիդը դուրս է գրված փոքր 

քանակությամբ, որը գերազանցում է ամիդոպիրինի ու տերպինհիդրատի 

քանակությունների 1:20-ը: Այդ պատճառով հավանգի ծակոտիները տերպին հիդրատի 

ամբողջ քանակությամբ փակելուց հետո (համեմատաբար փոքր կորստի գործակցի 

պատճառով) այն դատարկում են` հավանգում թողնելով էֆեդրինի հիդրոքլորիդի 

քանակության չափ, ավելացնում են էֆեդրինի հիդրոքլորիդը, որից հետո մաս-մաս 

ավելացնում են ամիդոպիրինը և վերջում՝ տերպին հիդրատի մնացած քանակությունը:  

 Փոշիների կազմության մեջ կարող են մտնել հոտավետ դեղանյութեր (ցնդող և չցնդող), 

որոնք պահվում են առանձին հատուկ պահարաններում՝ հերմետիկ փակված տարա-

ներով: Հոտավետ դեղանյութերին են պատկանում յոդոֆորմը, կամֆորան (քափուր), 

մենթոլը, թիմոլը, ֆենոլը և այլն: Աշխատանքի ժամանակ այդ նյութերն անհրաժեշտ է 

կշռել առանձին կշեռքներով, որոնք արագ պետք է սրբել սպիրտով կամ եթերով թրջված 

բամբակով: Հոտավետ նյութերը ավելացվում են ամենավերջում: 

 Այնպիսի  նյութերը, ինչպիսիք  են  ֆիտինը, ցինկի և մագնեզիումի օքսիդները, խինինի 

աղերը,  մագնեզիումի կարբոնատը  և  այլն,  տրորելու  ժամանակ  կպչում  են  հավանգի  

պատերին  և  մամլվում,  այդ  պատճառով  անհրաժեշտ  է  տրորել առանց   ավելորդ  ուժ  

գործադրելու:  

 Շաքարը մանրացնելուց առաջ պետք է չորացնել 40-600C ջերմաստիճանում և  տրորել  

տաքացրած  հավանգում,  քանի  որ  ամենափոքր  խոնավության  դեպքում  առաջանում 

են գնդիկներ  և  պինդ  կպչում  հավանգի  պատերին:  
 

ԴԵՂԱՉԱՓՈՒՄ 
Փոշիների զանգվածի բաժանումը առանձին 

դեղաչափերի համարվում է փոշիների 

պատրաստման տեխնոլոգիական գործընթացի 

կարևոր փուլերից մեկը, որը կատարվում է ըստ 

զանգվածի (ձեռքի կշեռքների միջոցով) և ըստ 
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ծավալի (որոշակի գործիքներով` գդալ, դեղաչափիչ` դոզատոր և այլն):  

Առավել ճշգրիտ է ըստ զանգվածի դեղաչափումը, այդ պատճառով թունավոր և ուժեղ 

ազդող նյութերը չի կարելի չափաբաժանել ըստ ծավալի: Դեղանյութերի դեղաչափի 

մեծությունից կախված է նրանց դեղաբանական ազդեցությունը: 

Համաձայն ՊՖ-ի փոշու զանգվածի շեղումները չպետք է գերազանցեն հետևյալ 

ցուցանիշերը` 

Փոշու զանգվածը, գ Թույլատրելի շեղումը, % 

մինչև 0,1 ± 15 

0,11-0,3 ± 10 

0,31-1 ± 5 

1-ից բարձր ± 3 

 

ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ 
Եթե փաթեթավորման տեսակը նշված չէ դեղատոմսում, ապա փոշիները բաց են 

թողնում` 

 սովորական թղթյա պատիճներով  - դրանք 7,5 x 10 սմ (փոքր 

չափ) կամ 10 x 15 սմ (մեծ չափ) չափսերով թղթեր են, կիրառվում 

են ոչ հիգրոսկոպիկ և չցնդող դեղանյութերի փաթեթավորման 

համար: Յուրաքանչյուր առանձին չափաբաժին լցվում է շարքով 

դասավորված թղթերի մեջ և փաթեթավորվում համաձայն 

նկարի: Ապա պատրաստի 

պատիճավորված փոշիները 

դասավորում են երեքական կամ 

հնգական (հարմարության համար) 

և տեղավորում ստվարաթղթե 

տուփերի մեջ: 

 մոմած կամ պարաֆինապատ թղթյա պատիճներով - մեղրամոմով կամ պարաֆինով 

ներծծված թղթեր են: Հարմար է հիգրոսկոպիկ նյութերի փաթեթավորման համար (օրի-

նակ` էուֆիլին) և օդի թթվածնի ազդեցությամբ փոփոխվող դեղանյութերի համար: Այս-

պիսի թղթյա պատիճներով չի կարելի փաթեթավորել կամֆորա, մենթոլ և այլ նյութեր, 

որոնք լուծվում են մեղրամոմում և պարաֆինում: 

 մագաղաթյա թղթյա պատիճներով - փաթեթավորվում են այն փոշիները, որոնց կազմի 

մեջ մտնում են ցնդող և հոտավետ, ինչպես նաև մոմում կամ պարաֆինում լուծվող 

նյութեր (բրոմկամֆորա, կամֆորա, մենթոլ, թիմոլ, քլորալհիդրատ, եթերային յուղեր և 

այլն): 

 ժելատինե կարծր պատիճներով (Capsulae durae opercilatae) – օգտագործվում են որոշ 

դեղանյութերից մարսողական համակարգի լորձաթա-

ղանթը պաշտպանելու (քլորալհիդրատ), տհաճ համի և 

հոտի քողարկման (խինին, արական պտերի լուծա-

մզվածք և այլն), ինչպես նաև ներկող դեղանյութերից 

(մեթիլեն կապույտ, ակտիվացված ածուխ) պաշտ-

պանելու համար: Ժելատինե պատիճները հարմար են 

հիգրոսկոպիկ, հոտավետ ու ներկող նյութերով 

փոշիների բաց թողնման համար: Ժելատինե պատիճ-

ները կարող են լինել անգույն կամ ներկված: Փոշիները պատիճներով բաց են թողնվում 

միայն բժիշկի կողմից նշանակման դեպքում:  Կարծր ժելատինային պատիճները քսա-

նապատիկ ավել քանակությամբ 35-400C ջերմաստիճանի ջրում թափահարելիս պետք է 

առաջացնեն թափանցիկ, առանց բնորոշ հոտի և համի հեղուկ: Գոյություն ունեն նաև 
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ժելատինային փափուկ պատիճներ (գնդաձև, օվալաձև և այլն), որորնք նախատեսված 

են առավելապես հեղուկ դեղանյութերի բաց թողնման համար (գերչակի յուղ):  

 Ժելատինե պատիճների հիման վրա կարող են պատրաստվել այսպես կոչված 

«աղիքային» պատիճներ (Capsulae enterosolubiles), որոնք չեն տարրալուծվում ստա-

մոքսահյութի թթվային միջավայրում, բայց տարրալուծվում են աղիների հիմնային մի-

ջավայրում: Աղիքային պատիճների ստացման համար ժելատինե պատիճները ծածկում 

են ցելյուլոզայի ածանցյալներով` էթիլ ցելյուլոզայով կամ ացետիլֆտալիլցելյուլոզայով: 

Պատիճների այս տեսակին են պատկանում նաև գլյուտոիդային պատիճները, որոնք 

ժելատինային պատիճներից տարբերվում են նրանով, որ վերամշակվում են ֆորմալինի 

սպիրտային լուծույթով կամ ֆորմալդեհիդի գոլորշիներով: Այդ ընթացքում ժելատինը 

վերածվում է գլյուտինի, կորցնում ջրում և թթուներում լուծվելու ունակությունը, 

սակայն լուծվում է հիմնային լուծույթներում: Այդպիսի պատիճները նույնպես անցնում 

են ստամոքսով անփոփոխ վիճակում և տարրալուծվում աղիների հիմնային միջա-

վայրում: 
 

ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ 
Կախված նրանց նշանակումից` փոշիները ձևավորվում են հետևյալ հիմնական 

պիտակներով` 

 «Փոշիներ»; 

 «Ներքին» կամ «Արտաքին»; 

 լրացուցիչ նախազգուշական պիտակներ` 

 «Պահել լույսից ապահով»; 

 «Պահել սառը տեղում»; 

 «Մանկական»; 

 «Վարվել զգուշությամբ» (թունավոր դեղանյութերի դեպքում); 

 «Սրտային»; 

 Թունավոր նյութեր պարունակող փոշիները կնքում են սուրգուչով, ընդ որում 

թունավոր կամ թմրաբեր դեղանյութեր պարունակող փոշիների դեղատոմսը պահվում է 

դեղատանը հաշվառման համար, իսկ հիվանդին տրվում է սիգնատուրա` ցուցում 

օգտագործման ձևի մասին: 

Պիտակի վրա գրվում է հետևյալ մակագրությունները`  

 դեղատան անվանումը և համարը; 

 դեղատոմսի համարը; 

 հիվանդի  ազգանունը, անվան և հայրանվան առաջին տառերը; 

 ընդունման ձևը` դեղաչափի նշումով (1 ճաշի գդալ,  1 փոշի  և  այլն) 

 ընդունման հաճախականությունը  (օրը   2-3  անգամ   և  այլն) 

 ընդունման  ժամանակը  (ճաշից  առաջ կամ հետո,  գիշերը  և  այլն) 

 պատրաստման  ժամանակը  (ամսաթիվ,  ամիս,  տարի) և գինը 

Բոլոր պիտակների վրա  պետք  է  լինի  բժշկական խորհրդանշանը (օձը`թասում) և 

նախազգուշական մակագրություն` «Պահպանել երեխաներից հեռու»: 
 

ՈՐԱԿԻ ՀՍԿՈՒՄ 
Որակի հսկումը ներառում է բաց թողնելուց առաջ ֆիզիկական, օրգանոլեպտիկ, 

քիմիական (ընտրողական) ստուգումը: Որակի հսման ժամանակ կատարվում է՝ 

 փաստաթղթերի (դեղատոմսի, գրավոր հսկման կտրոնի` ԳՀԿ) վերլուծություն; 

 դեղանյութերի համատեղելիության ստուգում; 

 թունավոր, ուժեղ ազդող դեղանյութերի և թմրանյութերի դեղաչափերի ստուգում; 

 դեղանյութերի գույնի, համի, հոտի համապատասխանելիության ստուգում; 

 առանձին դեղաչափերի զանգվածի շեղման ստուգում թույլատրելի նորմաներից; 
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 համասեռության որոշում - 25 սմ հեռավորությունից դիտելիս և հավանգակոթով 

տրորելիս չպետք է նկատվեն առանձին մասնիկներ; 

 սորունության ստուգում - փոշին զգուշությամբ տեղափոխում են մի պատիճից մյուսի 

մեջ: Դատարկված պատիճը պետք է լինի չոր, փոշին պետք է լինի սորուն, չկպչի 

պատիճին և չպետք է լինեն գնդիկներ, քարացած կտորներ; 

 փոշիների փաթեթավորման, ձևակերպման պիտակի համապատասխանության 

ստուգում 
 

ՊԱՐԶ ՓՈՇԻՆԵՐ 
Պարզ կոչվում են այն փոշիները, որոնք կազմված են 1 բաղադրամասից: Նրանց պատ-

րաստումը հանգում է դեղատոմսում դուրս գրված նյութի դեղաչափմանը: 

Պարզ չդեղաչափված փոշիները  դուրս են գրվում 5-200 գ քանակով և բաց են թողնվում 

ընդհանուր փաթեթով (ցանափոշիներ, փոշիներ ներշնչման համար, լուծույթների պատ-

րաստման համար` ողողումներ, լվացումներ և այլն): Դեղանյութերը գտնվում են բյուրե-

ղական վիճակում, որից հետագայում հիվանդը պատրաստում է համապատասխան լու-

ծույթ (ողողում, լվացում և այլն): 

 Rp:  Magnezii sulfatis 15.0 

  Da in charta cerata 

  Signa. լուծել 1 բաժակ ջրում և խմել 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար մագնեզիումի սուլֆատը կշռում են 

առանց նախապես մանրացման և փաթեթավորում մոմած թղթի մեջ, այնուհետև տեղա-

դրում են թղթյա տոպրակի մեջ և բաց թողնում: 

Չդեղաչափված փոշիներին են պատկանում թշշան փոշիները: Թշշան փոշիները միա-

դեղաչափ և բազմադեղաչափ փոշիներ են, հիմնականում պարունակում են թթուներ և 

կարբոնատներ (կամ հիդրոկարբոնատներ), որոնք արագ փոխազդում են ջրի ներկայու-

թյամբ` անջատելով ածխաթթու գազ: Թշշան փոշիները նախատեսված են օգտագործելուց 

առաջ ջրում լուծելու կամ դիսպերսման համար և պատկանում են բարդ չդեղաչափված 

փոշիներին, դեղաչափվում են թեյի գդալի օգնությամբ կամ դուրս են գրվում մեկ ընդուն-

ման համար: Թշշան փոշիների կազմության մեջ առավել հաճախ ներառվում է կիտրո-

նաթթու (կամ գինեքարային թթու) և նատրիումի հիդրոկարբոնատ: Թշշան փոշիների լուծ-

ման ժամանակ ածխաթթու գազի անջատումը հետապնդում է հետևյալ նպատակները` 

 փոշու բաղադրամասերի տհաճ հոտի քողարկում; 

 դեղանյութերի ներծծման լավացում, քանի որ ածխաթթու գազը գրգռում է զգայուն 

նյարդային վերջավորությունները, ուժեղացնում է աղեստամոքսային տրակտի 

պերիստալտիկան և հյութազատիչ գործունեությունը 

Թշշան փոշիների կազմության մեջ մտնող հիմնային և թթվային բնույթի դեղանյութերը 

բաց են թողնում առանձին: Օգտագործելուց առաջ նատրիումի հիդրոկարբոնատը լուծում 

են անհրաժեշտ քանակությամբ ջրում, ավելացնում թթուն, խառնում են և արագ խմում: 

Միևնույն ժամանակ այդ նյութերը կարելի է բաց թողնել նաև միասին, սակայն պարտադիր 

նախապայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր առանձին բաղադրամասի նախապես 

չորացումը և հիգրոսկոպիկ բաղադրամասի բացակայությունը: 

Գինեքարային թթվի կիրառումն առավել հարմար է, քանի որ այն բյուրեղանում է 

առանց բյուրեղահիդրատի առաջացման, մինչդեռ կիտրոնաթթուն բյուրեղանում է մեկ 

մոլեկուլ ջրով և հեշտությամբ խոնավանում է: Օրինակ կարող է ծառայել Բոտկինի փոշին: 

 Rp.: Natrii hydrocarbonatis 0.5 

  Acidi tartarici   6.0 

  Natrii sulfatis   2.0 

  Misce, fiat pulvis 

  Da. Signa. Բոտկինի փոշի 
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Բոտկինի փոշու կազմության մեջ մտնում է ջրազրկված նատրիումի սուլֆատ 

(կիրառվում է որպես լուծողական միջոց): Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար 

չոր, տաքացված  հավանգում գինեթթվի և նատրիումի սուլֆատի նախապես չորացված և 

մաղված փոշիները խառնում են նատրիումի հիդրոկարբոնատի հետ մինչև միասեռ 

զանգվածի ստացումը, անմիջապես դատարկում չոր ապակյա բաց թողնման սրվակի մեջ և 

ամուր խցանափակում:  

 Պարզ դեղաչափված փոշիները դուրս են գրվում առանձին դեղաչափերով, մեկ 

անգամյա, 0.1-0.5 գ (ավելի հաճախ ներքին օգտագործման կամ ներարկման համար): 

Պարզ փոշիների պատրաստման համար հաշվի են առնվում դեղանյութի 

ֆիզիկաքիմիական հատկությունները: Օրինակ` խոնավանալուց խուսափելու համար 

նպատակահարմար է օգտագործել նախօրոք չորացված նյութեր (շիբ, նատրիումի 

սուլֆատ, մագնեզիումի սուլֆատ և այլն), իսկ բյուրեղական նյութերը կարող են 

օգտագործվել փոշիներում, որոնք նախատեսված են լուծման համար: 

Դեղաչափված փոշիներում խոշոր բյուրեղական նյութերը (կալիումի քլորիդ, 

նատրիումի բրոմիդ, բրոմկամֆորա, ացետիլսալիցիլաթթու և այլն) մանրացնում են 

լորձաթաղանթը գրգռելուց և մեխանիկական վնասվածքներ պատճառելուց խուսափելու 

համար: Մանրացնում են նաև այն նյութերը, որոնք նախատեսված են ցանափոշիների 

համար, ինչպես նաև մանր բյուրեղական նյութերը, որոնք դժվար են լուծվում ջրում և 

աղեստամոքսային տրակտի հեղուկներում: 

Չեն մանրացվում հետևյալ դեղանյութերը` 

1. որոնք նախատեսված են լուծույթների պատրաստման համար (կալիումի 

պերմանագանատ, շիբ, նատրիումի տետրաբորատ, մագնեզիումի սուլֆատ, 

նատրիումի սուլֆատ և այլն); 

2. բարձրադիսպերս փոշիները (տալկ, լիկոպոդիում, քսերոֆորմ, պանկրեատին, 

մագնեզիումի օքսիդ և այլն) (անկախ նշանակման տեղից); 

3. մանր բյուրեղական նյութերը, որոնք լավ են լուծվում ջրում և աղեստամոքսային 

տրակտի հեղուկներում (անալգին, գլյուկոզա, ասկորբինաթթու և այլն):  

Rp:  Natrii salicylatis 0.5 

   Da tales doses N30 

   Signa. 1-ական փոշի օրը 4-5 անգամ 

 
Դեղատոմսեր տնային աշխատանքի համար 

 
Վերցրու:  Նատրիումի սուլֆատ 20.0 

   Տուր.Նշանակիր. լուծել 0.25 լ ջրում 

# 

Վերցրու:  Անալգին 0.25 

   Տուր այդպիսի դեղաչափեր թվով 2 

   Նշանակիր. 1-ական փոշի օրը 3 անգամ 

# 

Վերցրու:  Ամիդոպիրին 0.3 

   Տուր այդպիսի դեղաչափեր թվով 10 

   Նշանակիր. 1-ական փոշի օրը 3 անգամ 

# 

Վերցրու:  Գլյուկոզա 0.5 

   Տուր այդպիսի դեղաչափեր թվով 12 

   Նշանակիր. 1-ական փոշի օրը 3 անգամ 
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ՓՈՇԻՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ 
ՓՈՇԻՆԵՐ ՈՒԺԵՂ ԱԶԴՈՂ և ԹՈՒՆԱՎՈՐ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐՈՎ  

 

Համաձայն ՊՖ XI-ի, եթե փոշու կազմում դուրս են գրված թունավոր և ուժեղ ազդող 

դեղանյութեր 0,05 գ-ից քիչ քանակությամբ, ապա փոշիների պատրաստման համար 

անհրաժեշտ է օգտագործել նրանց տրիտուրացիաները: Տրիտուրացիաները թունավոր կամ 
ուժեղ ազդող դեղանյութերի նախօրոք պատրաստված խառնուրդներն են կաթնաշաքարի 
(լցանյութ) հետ 1:10 կամ 1:100 հարաբերությամբ` թույլատրված բժշկական կիրառման 
համար:  

Կաթնաշաքարը (Saccharum lactis) տրիտուրացիաներում առավել հաճախ օգտա-

գործվող օժանդակ նյութն է, քանի որ ունի մի շարք առավելություններ` 

 կաթնաշաքարի հետ խառնուրդները դանդաղ են շերտավորվում պահպանման 

ժամանակ, քանի որ նրա խտությունը (1,52 գ/սմ3)  մոտ է մի շարք թունավոր նյութերի 

(ալկալոիդների) խտություններին; 

 կաթնաշաքարը քիչ հիգրոսկոպիկ է և տրիտուրացիաները չեն կորցնում իրենց 

սորունությունը 15 օրվա ընթացքում; 

 այլ նյութերի հետ համեմատած` քիմիապես և դեղաբանորեն առավել չեզոք  օժանդակ 

նյութ է, անհոտ է և քաղցրահամ  

1:10 հարաբերությամբ տրիտուրացիան պարունակում է 1 մաս թունավոր կամ ուժեղ 

ազդող դեղանյութ և  9 մաս կաթնաշաքար, 1:100 տրիտուրացիան` 1 մաս ազդող 

դեղանյութ և 99 մաս կաթնաշաքար: Դեղատանը տրիտուրացիաները պատրաստվում են 

առանձին հավանգներում` ըստ բարդ փոշիների պատրաստման ընդհանուր կանոնների: 

Հավանգի ծակոտիները նախօրոք փակում են կաթնաշաքարով, որից հետո այն 

դատարկում են` այնտեղ թողնելով ≈ ազդող դեղանյութին հավասար քանակությամբ 

կաթնաշաքար, ավելացնում են թունավոր կամ ուժեղ ազդող դեղանյութը,  մանրակրկիտ 

մանրացնում և խառնում, հետո մաս-մաս ավելացնում են մնացած կաթնաշաքարը: 

Շերտավորման փոքրացման համար տրիտուրացիաները պահում են ոչ մեծ 

շտանգլասներում և պարբերաբար խառնում հավանգներում:  

Կախված դեղատան պահանջարկից տրիտուրացիաները պատրաստվում է  մինչև 1 

ամիս ժամանակով: 15 օր հետո տրիտուրացիան դատարկում են հավանգի մեջ և խառնում 

հավանգակոթով` խառնուրդի շերտավորումից խուսափելու նպատակով, որի համար  

1. տրիտուրացիաները պատրաստվում են ոչ մեծ քանակներով և պահվում ոչ երկար 

ժամանակ; 

2. պահվում են սեղմված վիճակում, որպեսզի մեծացվի շղթայակցումը մասնիկների միջև 

և դանդաղի շերտավորման ընթացքը; 

3. տրիտուրացիաներին ավելացվում են սննդային ներկեր, օրինակ` կարմին (1:100), 

որպեսզի շերտավորումը ավելի ցայտուն երևա 

Տրիտուրացիաները պահվում են հղկված խցաններով շտանգլասներում, համապա-

տասխան պիտակներով: Օրինակ` 

Trituratio 

1.0 Atropini sulfatis + 99.0 Sacchari lactatis (1:100) 

Տրիտուրացիան պատրաստում է դեղագետ-տեխնոլոգը, ըստ թունավոր և ուժեղ 

ազդող դեղանյութերով բարդ փոշիների պատրաստման կանոնների, որից հետո ստուգ-

վում  է տրիտուրացիաների որակը և քանակը: Տրիտուրացիաների հարաբերության ընտ-

րությունը պայմանավորված է դեղատոմսում դուրս գրված դեղանյութի ամբողջ քանակով: 

Սխալներից խուսափելու համար դեղատանը պետք է պատրաստվի տվյալ նյութի միայն 1 

կոնցենտրացիայի տրիտուրացիա: 

Տրիտուրացիաների ընտրությունը կատարելիս նախապես հաշվարկում են և որոշում 

թունավոր և ուժեղ ազդող դեղանյութերի ընդհանուր զանգվածը բոլոր դեղաչափերի հա-
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մար: Եթե հաշվարկված զանգվածը փոքր է 0,05գ-ից, ապա օգտագործում են տրիտուրա-

ցիան: 

Տրիտուրացիաների օգտագործմամբ փոշիներ պատրաստելիս պետք  է  հաշվի  առնել  

2  դեպք` 

 երբ դեղագրությունում դուրս գրված չէ շաքար 
Rp: Atropini sulfatis   0.0002 

  Platyphyllini hydrotartratis  0.004 

  Analgini    0.3 

  Misce fiat pulvis 

  Da tales doses № 10 

  Signa. 1-ական փոշի օրը 3 անգամ 

Թունավոր և ուժեղ ազդող դեղանյութերը ընդգծում են կարմիր գծով: Ստուգվում է բա-

ղադրամասերի համատեղելիությունը, թունավոր նյութերի բարձրագույն միանվագ և օրե-

կան դեղաչափերը: ԳՀԿ-ի (գրավոր հսկման կտրոն) հակառակ կողմում կատարվում է 

հաշվարկ`  

Հաշվարկ՝   ատրոպինի սուլֆատի ընդհանուր զանգվածը` 0.000210=0.002գ, 

օգտագործվում է 1:100 տրիտուրացիա` 0.2գ (0.002100 = 0.2) 

  պլատիֆիլինի հիդրոտարտրատի ընդհանուր զանգվածը` 

0.00410=0.04գ, օգտագործվում է 1:10տրիտուրացիա` 0.4գ (0.0410 = 

0.4) 

  անալգինի ընդհանուր զանգվածը` 3գ 

  փոշու ընդհանուր զանգվածը` 3.6 գ (3+0.2+0.4), հավանգ №3, 

մանրացման ժամանակը` 90 վրկ 

  դեղաչափումը`0.36-ական գրամ 10 փոշի 

Փոշու ընդհանուր զանգվածը մեծանում է ի հաշիվ տրիտուրացիաների: 

Դեղատոմսում և սիգնատուրայում կատարվում է նշում (նշվում է հարաբերությունը և 

տրիտուրացիայի զանգվածը 1 դեղափոշում): 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար N3 հավանգի մեջ 90 վայրկյանի ընթաց-

քում մանրացնում են 3գ անալգինը` փակելով հավանգի ծակոտիները և դատարկում թղթե 

պատիճի վրա՝ հավանգում թողնելով ատրոպինի սուլֆատի տրիտուրացիայի քանակու-

թյամբ: Այնուհետև հավանգի մեջ լցնում են 0.2գ ատրոպինի սուլֆատի տրիտուրացիան 

(1:100) և 0.4գ պլատիֆիլինի հիդրոտարտրատի տրիտուրացիան (1:10), խառնում, մաս-մաս 

ավելացնում նախապես մանրացված անալգինը և միասին խառնում մինչև համասեռ, 

սորուն զանգվածի ստացվելը: Լրացնում են գրավոր հսկման կտրոնի երեսային մասը` 

ԳՀԿ (երեսային մաս) ԳՀԿ (հակառակ կողմ) 

Ամսաթիվ`                            Դեղատոմս №             

 

Triturationis Atropini sulfatis 1:100 – 0.2 

Triturationis Platyphyllini hydrotartratis 1:10 – 0,4 

Analgini 3,0 

P = 0,36  №10 

 

Պատրաստեց`      ……………….. 
                                ստորագրություն 

1. ատրոպինի սուլֆատ` 1:100 

տրիտուրացիան 0.2գ (0.002100) 

2. պլատիֆիլինի 

հիդրոտարտրատ`1:10 

տրիտուրացիան` 0.4գ (0.0410) 

3. անալգին` 0.310 = 3գ 

 

                1 փոշու զանգվածը` 0.36գ 

 

Փոշին դեղաչափում են` բաժանելով 10 հավասար մասի` յուրաքանչյուրը 0.36-ական 

գրամ, փաթեթավորում 10 մոմած թղթյա պատիճներում, քանի որ ատրոպինի սուլֆատը 

հիգրոսկոպիկ է, իսկ անալգինը խոնավությունից քայքայվում է: Փաթեթավորում են, 

դասավորում տուփերի մեջ, սոսնձում հիմնական պիտակ` «Ներքին», «Փոշիներ», նախա-
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զգուշական և լրացուցիչ պիտակներ` «Վարվել զգուշությամբ», «Պահել չոր վայրում», 

«Պահպանել երեխաներից հեռու», գրում դեղատոմսի համարը և փաթեթը կնքում: 

Դեղատոմսը մնում է դեղատանը և պահվում է 1 տարի: Դեղատոմսի փոխարեն 

հիվանդին տրվում է օգտագործման ձևի մասին նշում` Signatura: 

 երբ դեղագրությունում դուրս է գրված շաքար 
Հայտնի է, որ կաթնաշաքարը կարող է արագացնել կամ դանդաղեցնել դեղանյութերի 

ներծծման գործընթացը, այդ պատճառով պետք է ձգտել նրա քանակի նվազեցման: 

Տրիտուրացիայում կաթնաշաքարի քանակությունը չպետք է գերազանցի դեղատոմսում 

դուրս գրված շաքարի քանակությունը: Այն դեպքերում, երբ դեղատոմսում դուրս է գրված 

շաքար, որպեսզի չմեծանա կշռաբաժինը, շաքարի ընդհանուր զանգվածը փոքրացնում են` 

հանելով տրիտուրացիայի քանակը: Թունավոր և ուժեղ ազդող նյութերի 

պարունակությունը տրիտուրացիաների մեջ որպես կանոն քիչ է և ընդհանրապես չի 

ազդում հաշվարկների արդյունքների վրա: Օրինակ` 

Rp: Atropini sulfatis    0.0002 

  Platyphyllini hydrotartratis   0.004 

  Sacchari     0.3 

  Misce fiat pulvis 

  Da tales doses № 10 

  Signa. 1-ական փոշի օրը 3 անգամ 

Դեղատոմսի վերլուծումից և թունավոր դեղանյութերի դեղաչափերի ստուգումից 

հետո կատարում են համապատասխան հաշվարկներ ԳՀԿ-ի հակառակ կողմում:  

Հաշվարկ՝   ատրոպինի սուլֆատի ընդհանուր զանգվածը` 0.000210=0.002գ, 

օգտագործվում է 1:100 տրիտուրացիա` 0.2գ (0.002100 = 0.2) 

  պլատիֆիլինի հիդրոտարտրատի ընդհանուր զանգվածը` 0.00410=0.04գ, 

օգտագործվում է 1:10տրիտուրացիա` 0.4գ (0.0410 = 0.4գ) 

  շաքարի դուրս գրված զանգվածը` 3գ, հետևաբար ընդհանուր զանգվածը 

կլինի` 2.4 գ (3-0.2-0.4) 

  փոշու ընդհանուր զանգվածը` 3 գ (2.4+0.2+0.4), հավանգ №3, մանրացման 

ժամանակը` 90 վրկ 

  դեղաչափումը`0.3-ական գրամ 10 փոշի 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար N3 հավանգի մեջ մանրացնում են 2.4գ 

շաքարը` փակելով հավանգի ծակոտիները և դատարկում թղթե պատիճի վրա: Լրացնելով 

ԳՀԿ-ի հակառակ կողմը` դեղագետ-տեխնոլոգից ստանում են 0.2գ ատրոպինի սուլֆատի 

տրիուրացիան (1:100) և 0.4գ պլատիֆիլինի հիդրոտարտրատի տրիտուրացիան (1:10), 

լցնում նույն հերթականությամբ հավանգի մեջ, ավելացնում նախապես մանրացված 

շաքարը և խառնում մինչև համասեռ զանգվածի ստացվելը: Լրացնում են ԳՀԿ-ը: 

ԳՀԿ (երեսային մաս) ԳՀԿ (հակառակ կողմ) 

Ամսաթիվ`                            Դեղատոմս №             

 

Triturationis Atropini sulfatis 1:100 – 0.2 

Triturationis Platyphyllini hydrotartratis 1:10 – 0,4 

Sacchari 2.4 

P = 0,3  №10 

 

Պատրաստեց`      ……………….. 
                                ստորագրություն 

 

1. ատրոպինի սուլֆատ` 1:100 

տրիտուրացիան 0.2գ (0.002100) 

2. պլատիֆիլինի 

հիդրոտարտրատ`1:10 

տրիտուրացիան` 0.4գ (0.0410) 

3. շաքար` 0.310 – 0.6= 2.4գ 

 

                1 փոշու զանգվածը` 0.3գ 

Փոշին դեղաչափում են` բաժանելով 10 հավասար մասի` յուրաքանչյուրը 0.3-ական 

գրամ, փաթեթավորում 10 մոմած թղթյա պատիճներում, որովհետև ատրոպինի սուլֆատը 

հիգրոսկոպիկ է: Փաթեթավորում են, դասավորում տուփերի մեջ, սոսնձում հիմնական պի-
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տակ` «Ներքին», «Փոշիներ», նախազգուշական և լրացուցիչ պիտակներ` «Վարվել զգուշու-

թյամբ», «Պահել չոր վայրում», «Պահպանել երեխաներից հեռու», գրում դեղատոմսի հա-

մարը և փաթեթը կնքում: Դեղատոմսը մնում է դեղատանը և պահվում է 1 տարի: Դեղա-

տոմսի փոխարեն հիվանդին տրվում է օգտագործման ձևի մասին նշում` Signatura: 

 
Դեղատոմսեր տնային աշխատանքի համար 

 

1. Վերցրու` Ատրոպինի սուլֆատ  0.00015 

   Մորֆինի հիդրոքլորիդ  0.005 

   Շաքար    0.3 

   Խառնիր, որ դառնա փոշի 

   Տուր այդպիսի դեղաչափեր թվով 6 

   Նշանակիր. 1-ական փոշի օրը 3 անգամ 

# 

2. Վերցրու` Սկոպոլամինի հիդրոբրոմիդ   0.0002 

   Պլատիֆիլինի հիդրոտարտրատ  0.002 

   Գլյուկոզա      0.3 

   Խառնիր, որ դառնա փոշի 

   Տուր այդպիսի դեղաչափեր թվով 6 

   Նշանակիր. 1-ական փոշի օրը 3 անգամ 

# 

3. Վերցրու` Պլատիֆիլինի հիդրոտարտրատ  0.0025 

   Պապավերինի հիդրոքլորիդ   0.02 

   Շաքար      0.35 

   Խառնիր, որ դառնա փոշի 

   Տուր այդպիսի դեղաչափեր թվով 10 

   Նշանակիր. 1-ական փոշի օրը 3 անգամ 

 
 
 

ՓՈՇԻՆԵՐ ՆԵՐԿՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐՈՎ 
 

Ներկող նյութերը դեղատոմսում, որպես կանոն, դուրս են գրվում փոքր 

քանակությամբ (մեթիլեն կապույտ, ռիբովլաֆին, ակրիխին,  էթակրիդինի լակտատ, 

զմրուխտյա կանաչ, կալիումի պերմանգանատ, ֆուրացիլին, ինդիգոկարմին և այլն): Եթե 

հավանգում այս նյութերը մանրացվեն առաջին հերթին, ապա տեղի կունենա հավանգի, 

հավանգակոթի ծակոտիների խցանում և ներկում: Նման աղտոտվածությունից 

խուսափելու համար ներկող նյութերով փոշիները պատրաստում են` կիրառելով 

«եռաշերտության» սկզբունքը, այսինքն ներկող նյութը տեղադրում են չներկող և չադսորբող 

նյութերի շերտերի միջև: Այդպիսի հերթականությամբ աշխատելու պայմաններում 

փոքրանում է ներկող նյութերի կորուստը, չեն ներկվում հավանգն ու հավանգակոթը: Հարկ 

է տարբերակել ներկող և գունավոր նյութերը: Գունավոր նյութերը չունեն ներկելու 

արտահայտված հատկություն (ռուտին, ֆոլաթթու, երկաթի լակտատ, վերականգնված 

երկաթ, դերմատոլ, պղնձի սուլֆատ, ծծումբ, բուսական չոր լուծամզվածքներ): Այդ 

պատճառով նրանցով փոշիները պատրաստվում են բարդ փոշիների պատրաստման 

ընդհանուր կանոններով:  

Ներկող և հոտավետ նյութերը պահվում են առանձին պահարաններում, կշռվում 

առանձին կշեռքներով և խառնվում առանձին հավանգներում: Օրինակ`  
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 Rp:  Riboflavini 0.05 

  Acidi nicotinici  0.1 

  Acidi ascorbinici 1.0 

  Glucosi 2.0 

  Misce fiat pulvis 

  Divide in partes aequales №10  

  Signa. 1-ական փոշի օրը 3 անգամ 

Հաշվարկ՝   ռիբոֆլավին` 0.05գ, ներկող նյութ է 

  նիկոտինաթթու`0.1գ, Բ ցուցակի դեղանյութ է, ստուգվում է դեղաչափը 

  ասկորբինաթթու` 1գ 

  գլյուկոզա` 2գ 

  փոշու ընդհանուր զանգվածը` 3.15 գ (0.05+0.1+1+2), հավանգ №3, 

մանրացման ժամանակը` 90 վրկ 

  դեղաչափումը`0.315-ական գրամ 10 փոշի 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար №3 հավանգում մանրացնում են 2գ 

գլյուկոզան, դատարկում թղթյա պատիճի վրա` թողնելով նիկոտինաթթվին հավասար 

քանակություն (0.1գ), ավելացնում 0.1գ նիկոտինաթթուն, տրորում և ստացված փոշուն 

ավելացնում են 0.05գ ռիբոֆլավինը: Այնուհետև ռիբոֆլավինի վրա ավելացնում են 

ասկորբինաթթուն և 2-3 բաժիններով գլյուկոզայի մնացած քանակությունը: Ստացված 

զանգվածը զգուշությամբ խառնում են մինչև համասեռ, սորուն փոշու ստացվելը: 

Համասեռությունը որոշում են հետևյալ կերպ` խառնուրդը հավաքում են հավանգի 

կենտրոնում և սեղմում հավանգակոթի գլխիկով: Այդ ընթացքում 25 սմ հեռավորությունից 

դիտելիս չպետք է նկատվեն գունավորմամբ տարբերվող մասնիկներ: 

ԳՀԿ (երեսային մաս) ԳՀԿ (հակառակ կողմ) 

Ամսաթիվ`                            Դեղատոմս N             

Riboflavini 0,05 

Acidi nicotinici 0,1 

Acidi ascorbinici 1,0 

Glucosi 2,0 

P = 0,315  №10 

Պատրաստեց`      ……………….. 
                                ստորագրություն 

 

Ռիբոֆլավին 0.05 

Նիկոտինաթթու 0.1 

Ասկորբինաթթու 1.0 

Գլյուկոզա 2.0 

Փոշու ընդհանուր զանգվածը` 3.15 գ 
  

1 փոշու զանգվածը` 0.315գ 

Փոշին դեղաչափում են` բաժանելով 10 հավասար մասի` յուրաքանչյուրը 0.315-ական 

գրամ, փաթեթավորում 10 մոմած թղթյա պատիճներում: 
Դեղատոմսեր տնային աշխատանքի համար 

1. Վերցրու` Ֆիտին   0.2 

Ռիբոֆլավին  0.006 

Ասկորբինաթթու  0.1 

Շաքար  0.3 

   Խառնիր, որ դառնա փոշի 

   Տուր այդպիսի դեղաչափեր թվով 10 

   Նշանակիր. 1-ական փոշի օրը 3 անգամ 

# 

2. Վերցրու` Թիամինի բրոմիդ   

Ռիբոֆլավին  0.01-ական 

Ասկորբինաթթու  0.15 

Շաքար  0.2 

   Խառնիր, որ դառնա փոշի 

   Տուր այդպիսի դեղաչափեր թվով 6 

   Նշանակիր. 1-ական փոշի օրը 3 անգամ 
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ՓՈՇԻՆԵՐ ԴԺՎԱՐ ՄԱՆՐԱՑՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐՈՎ 
 

Դեղատոմսերում հաճախ դուրս են գրվում դժվար  մանրացվող  նյութեր, որոնց խմբին 

պատկանում են մի շարք հոտավետ և ցնդող նյութեր (մենթոլ, յոդ, թիմոլ, կամֆորա և այլն), 

ինչպես նաև ֆենիլսալիցիլատը, սալիցիլաթթուն (նրա մասնիկները գրգռում են քթըմպանի 

լորձաթաղանթը), բորաթթուն, նատրիումի տետրաբորատը, ստրեպտոցիդը և այլն, որոնք 

հավանգում տրորելիս առաջացնում են հավանգի պատերին և հավանգակոթին կպչող 

գնդիկներ: Նրանց մանրացումը հեշտանում է ցնդող հեղուկների ներկայությամբ տրորելիս, 

հատկապես կիրառում են էթանոլ, բժշկական եթեր: Այս հեղուկները հեշտությամբ 

թափանցում են բյուրեղների միկրոճեղքերի մեջ, ցուցաբերում սեպաճեղքող ազդեցություն 

և նպաստում մանրացմանը, իսկ հեղուկների ցնդելուց հետո առաջացնում են մանր 

դիսպերս համակարգեր: 

Ֆենիլսալիցիլատը, սալիցիլաթթուն, բորաթթուն, նատրիումի տետրաբորատը, 

ստրեպտոցիդը կարող են մանրացվել նաև առանց ցնդող հեղուկների ներկայության, 

սակայն գործընթացն իրականացվում է ուժի գործադրմամբ և երկարատև: 

Օպտիմալ չափսերով մասնիկների ստացման նպատակով է 1գ դեղանյութ մանրաց-

նելու համար օգտագործում են 10 կաթիլ 900 էթանոլ,  (յոդի համար` 950 էթանոլ) կամ 15 

կաթիլ բժշկական եթեր (աղուսյակ №5): Եթե դժվար մանրացվող նյութը դուրս է գրված 1գ-

ից փոքր քանակությամբ, ապա ցնդող հեղուկները օգտագործում են հաշվի առնելով 

դեղանյութի լուծելիությունը այդ հեղուկում: Դեղատոմսի մյուս բաղադրամասերը 

ավելացվում են մինչ հեղուկի ամբողջությամբ ցնդելը, որից հետո խառնուրդը մանրացվում 

է: Դժվար մանրացվող նյութը աստիճանաբար բյուրեղանում  է լուծույթից և 

հավասարաչափ բաշխվում փոշու ամբողջ զանգվածում: 

Աղյուսակ №5 
Օժանդակ հեղուկի օգնությամբ մանրացվող դեղանյութեր 

 

ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ 
 

Օժանդակ հեղուկի քանակը  
1գ դեղանյութի համար 

Ծանոթագրություն > 1գ նյութի 

 մանրացման դեպքում < 1գ նյութի  

մանրացման  

դեպքում 
95 % էթանոլ, 

կաթիլ 
եթեր, 
կաթիլ 

Յոդ 10 - 1:10 (95%) 
դժվար մանրացվող նյութ, 

գոլորշիները թունավոր են 

Քափուր (կամֆորա) 10 15 - դժվար մանրացվող նյութ 

Մենթոլ 10 15 1:1 (90%) դժվար մանրացվող նյութ 

Թիմոլ 10 15 1:1 (90%) դժվար մանրացվող նյութ 

Ֆենիլսալիցիլատ 10 15 1:10 (90%) թեփուկավոր կառուցվածք 

Բորաթթու 5 8 -- խոշոր բյուրեղական նյութ 

Սալիցիլաթթու 5 8 1:3,5 (90%) գրգռում է լորձաթաղանթը 

Նատրիումի տետրաբորատ 5 8 - թեփուկավոր կառուցվածք 

Ստրեպտոցիդ 5 8 - - 

 

Rp.: Camphorae 0.05 

  Sacchari 0.5 

  Misce fiat pulvis 

  Da tales doses №10 

  Signa. 1-ական փոշի օրը 3 անգամ 

Բարդ դեղաչափված փոշի է` դուրս գրված բաշխման եղանակով: Կամֆորան օժտված 

է ուժեղ բնորոշ հոտով, հեշտությամբ սուբլիմացվում է սովորական ջերմաստիճանում, 

հեշտությամբ լուծվում է 90% էթանոլում:  
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Հաշվարկ՝   կամֆորա` 0.5գ 

  շաքար` 5գ 

  փոշու ընդհանուր զանգվածը` 5.5 գ (0.5+5) 

  դեղաչափումը`0.55-ական գրամ 10 փոշի 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար հավանգում տրորում են 5գ շաքարը, 

դատարկում են թղթի վրա (ծակոտիների փակման համար): Այնուհետև հավանգում 

տեղավորում են 0.5գ կամֆորան, ավելացնում 5 կաթիլ 90% էթանոլ և տրորում: Հետո 

ավելացնում են կամֆորայի քանակությամբ շաքար և տրորում, հետագայում ավելացնում 

մնացած քանակության շաքարը` մինչև համասեռության առաջացումը:  

Ջրում անլուծելի այնպիսի դեղանյութեր, ինչպիսիք են տերպինհիդրատը, ծծումբը, 

բութադիոնը և այլն, ուժեղ էլեկտրականանում են, որն առաջացնում է նրանց փոշեցրում, 

հատկապես ցելլուլոիդալ թիթեղով նրանց հավանգի պատերից հավաքելիս: Նշված 

նյութերի մեծ կորուստներից խուսափելու համար պետք է տրորել միաժամանակ դուրս 

գրված ջրալուծ նյութերի հետ:  

 
Դեղատոմսեր տնային աշխատանքի համար 

 
Վերցրու` Կամֆորա   0,05 

  Անալգին  0,15 

  Ամիդոպիրին  0,2 

  Խառնիր, որ դառնա փոշի 

  Տուր այդպիսի դեղաչափեր թվով 6 

  Նշանակիր. 1-ական փոշի օրը 3 անգամ 

# 

Վերցրու` Մենթոլ      0,05 

  Մագնեզիումի հիմնային կարբոնատ  2,0 

  Կալցիումի կարբոնատ    10,0 

  Խառնիր, որ դառնա փոշի 

  Նշանակիր. ատամի փոշի 

 
 

ՓՈՇԻՆԵՐ ԼՈՒԾԱՄԶՎԱԾՔՆԵՐՈՎ 
 

Լուծամզվածքները իրենցից ներկայացնում են դեղաբուսական հումքից ստացված 

կոնցենտրիկ հանուկներ: Ըստ կոնսիստենցիայի լուծամզվածքները լինում են` 

 թանձր (Extracta spissa) 

 չոր (Extracta sicca) 

 հեղուկ (Extracta fluida)  

Դեղատնային պրակտիկայում առավել հաճախ օգտագործում են շիկատակի 

(Մահամորմի) լուծամզվածքները։ Դեղագործական արդյունաբերությունը թողարկում է 

շիկատակի 2 լուծամզվածքներ` 

1. թանձր (1։1 հարաբերությամբ) - պարունակում  է 100%  ազդող  նյութ`վերահաշված 

հիոսցիամինի վրա (1.5 %) 

2. չոր (1։2 հարաբերությամբ) - պարունակում  է 50% ազդող նյութ և 50% լցանյութ 

(դեքստրին),  որն ավելացվում է լուծամզվածքի  հիգրոսկոպիկության նվազեցման 

նպատակով (0,75% ալկալոիդներ) 

Դեղատանը աշխատանքի հարմարավետության համար թանձր լուծամզվածքից 

պատրաստում են 1։2 հարաբերությամբ լուծույթ ըստ ՊՖ հոդվածի (Extractum Belladonnae 

solutum)` որպես լուծիչ օգտագործելով էթանոլ-գլիցերին-ջուր խառնուրդը (1:3:6)` 
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Թանձր լուծամզվածքի լուծույթի (Extractum solutum) կազմը՝ 
 թանձր լուծամզվածք - 100 մաս 

 լուծիչ - 100 մաս 

Թանձր լուծամզվածքի լուծույթը պատրաստելու համար լուծիչի կազմը`  

 թորած ջուր (60 մաս) – հանդիսանում է հիմնական լուծիչը 

 գլիցերին (30 մաս) – կատարում է պեպտիզատորի դեր, այսինքն կանխում է 

լուծամզվածքի լուծման ժամանակ առաջացած կոլոիդ և բարձրամոլեկուլյար 

միացությունների լուծույթների կոագուլյացիան և մասնիկների խոշորացումը 

 էթիլ սպիրտ (10 մաս) – լավացնում է լուծամզվածքի լուծումը, ինչպես նաև 

կատարում է կոնսերվանտի դեր 

Պահման ժամանակ թանձր լուծամզվածքի լուծույթն ավելի անկայուն է` համեմատած 

թանձր լուծամզվածքի հետ: Այդ պատճառով լուծույթը թույլատրվում է պատրաստել 15 

օրից ոչ ավել ժամկետով:  

Դեղատոմսում դուրս գրված լուծամզվածքի զանգվածը  համապատասխանում է 

թանձր լուծամզվածքի զանգվածին: Չոր  լուծամզվածքով  և թանձր լուծամզվածքի 

լուծույթով փոշիներ  պատրաստելիս  պետք  է  օգտագործել դուրս  գրված  թանձր  

լուծամզվածքի զանգվածի կրկնակի  քանակություն,  ինչի արդյունքում փոշու ընդհանուր 

զանգվածը մեծանում է։ Շիկատակի թանձր լուծամզվածքի լուծույթը հարմար է 

օգտագործել այն դեպքերում, երբ փոշու խառնուրդում ներառվում են բարձր ադսորբցիոն 

ունակությամբ և ջրում վատ լուծվող դեղանյութեր (մագնեզիումի օքսիդ, օսլա, 

ֆենիլսալիցիլատ): Պետք է հիշել, որ թանձր լուծամզվածքները և նրանց լուծույթները 

նպատակահարմար չէ համակցել հիգրոսկոպիկ նյութերի հետ, կամ այնպիսի նյութերի, 

որոնք քայքայվում են ջրի ներկայությամբ (հեքսամեթիլենտետրամին, նատրիումի հիդրո-

կարբոնատ), այլապես առաջանում են դժվար դեղաչափվող խոնավ խառնուրդներ:  

Թանձր լուծամզվածքների լուծույթները դեղաչափում են կաթիլներով, որի համար 

նախօրոք կատարում են էմպիրիկ կաթիլաչափի տրամաչափում: Փորձնականորեն 

ապացուցվել է, որ 0,1գ թանձր լուծամզվածքի լուծույթը 3,5 կաթիլ է, հետևաբար 0,1գ թանձր 

լուծամզվածքին համապատասխանում է  7 կաթիլ թանձր լուծամզվածքի լուծույթ (հաշվի 

առնելով, որ թանձր լուծամզվածքի լուծույթը 1։2 հարաբերությամբ է) և այդ լուծույթի 

սրվակը ձևավորում են պիտակով՝ 

0,1 գ թանձր լուծամզվածք = 7 կաթիլ թանձր լուծամզվածքի լուծույթ 

Rp: Extractum Belladonnae  0.01 

  Anaesthesini    0.3 

  Magnesii oxydi   0.15 

  Misce fiat pulvis 

  Da tales doses №20 

  Signa. 1-ական փոշի օրը 3 անգամ 

Դեղատոմսը դուրս է գրված բաշխման եղանակով։ Դեղանյութերը համատեղելի են։ 

Դեղատոմսում դուրս գրված բաղադրամասերը «Բ» ցուցակի դեղանյութեր են, այդ պատ-

ճառով անհրաժեշտ է ստուգել նրանց դեղաչափերը։ ԳՀԿ-ի հակառակ կողմում կատար-

վում են հաշվարկներ: 

 
Հաշվարկներ շիկատակի չոր լուծամզվածք օգտագործելիս (1:2) 

Հաշվարկ՝   շիկատակի չոր լուծամզվածք՝ 1։2 - (0,01x2) x 20 = 0,4գ 

  անեսթեզին` 0,3 x 20 = 6գ 

  մագնեզիումի օքսիդ` 0,15 x 20 = 3գ 

  փոշու ընդհանուր զանգվածը` 9.4 գ (0.4+6+3), հավանգ №5 

  դեղաչափումը`0.47-ական գրամ 20 փոշի 
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Շիկատակի չոր լուծամզվածքով փոշիները պատրաստվում են բարդ փոշիների պատ-

րաստման ընդհանուր կանոններով՝ հաշվի առնելով յուրաքանչյուր բաղադրամասի 

կորուստը մանրացման ժամանակ։ Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար ձեռքի 

կշեռքով կշռում են 0,4գ շիկատակի չոր լուծամզվածք, 6գ անեսթեզին և 3գ մագնեզիումի 

օքսիդ։ N5 հավանգի մեջ մանրացնում են 6գ անեսթեզին (անեսթեզինի կորստի գործակիցը 

փոքր է և այն խոշոր բյուրեղական փոշի է)՝ փակելով հավանգի ծակոտիները։ Մանրաց-

նելուց հետո ավելացնում են 0,4գ շիկատակի չոր լուծամզվածքը, ապա մաս-մաս ավե-

լացնում են 3գ մագնեզիումի օքսիդը (թեթև փոշեցրվող նյութ է)։ Խառնում են մինչև համա-

սեռ, սորուն զանգվածի ստացումը։ Խառնուրդը ձեռքի կշեռքով դեղաչափում են 20 հավա-

սար մասի՝ յուրաքանչյուրը 0,47-ական գրամ։ Փաթեթավորում են մոմած թղթերով, քանի 

որ մագնեզիումի օքսիդը կլանում է ածխաթթու գազ, իսկ շիկատակի չոր լուծամզվածքը 

հիգրոսկոպիկ է։ Տեղավորում են ստվարաթղթե փաթեթում և պիտակավորում «Ներքին»։ 
 

Հաշվարկներ թանձր լուծամզվածք օգտագործելիս (1:1) 
Հաշվարկ՝   շիկատակի թանձր լուծամզվածք՝ 1։1 - 0,01 x 20 = 0,2գ 

  անեսթեզին` 0,3 x 20 = 6գ 

  մագնեզիումի օքսիդ` 0,15 x 20 = 3գ 

  փոշու ընդհանուր զանգվածը` 9.2 գ (0.2+6+3), հավանգ №5 

  դեղաչափումը`0.46-ական գրամ 20 փոշի 

Թանձր լուծամզվածքի օգտագործմամբ դեղագրության պատրաստման համար ձեռքի 

կշեռքով հավասարակշռում են 2 ֆիլտրե թղթից շրջանակ, որից մեկի վրա կշռում են 0,2գ 

շիկատակի թանձր լուծամզվածքը, ապա թղթե շրջանակը փակցնում են հավանգակոթի 

գլխիկին և թրջում մի քանի կաթիլ համապատասխան լուծիչով (ջրային լուծույթի դեպքում՝ 

ջրով, իսկ սպիրտաջրային լուծույթի դեպքում` 40-70% սպիրտով): Թրջվելով լուծույթով` 

շրջանակը առանձնանում է լուծամզվածքից, որը մնում է հավանգակոթի գլխիկին: 

Դատարկ հավանգի մեջ (նախապես տրորված անեսթեզինով) լցնում են 5-6 կաթիլ 90 % 

էթիլ սպիրտ, թանձր լուծամզվածքը հավանգակոթի վրայից տեղափոխում հավանգի մեջ և 

տրտրում՝ մինչև միատարր թանձր հեղուկի առաջացումը: Չսպասելով սպիրտի լրիվ 

գոլորշիացմանը՝ աստիճանաբար ավելացնում են անեսթեզինը, վերջում ավելացնում 

մագնեզիումի օքսիդը, խառնում մինչև առաջանա չոր, սորուն, համասեռ փոշենման 

զանգված: Լուծիչի արագ ցնդելու անհրաժեշտության դեպքում հավանգը կարելի է մի 

փոքր տաքացնել: Խառնելու և մանրացնելու ընթացքում անհրաժեշտ է հաճախ օգտվել 

ցելյուլոիդալ թիթեղից` հավանգակոթից և հավանգի պատերից փոշու զանգվածն անջա-

տելու համար։  
 

Հաշվարկներ թանձր լուծամզվածքի լուծույթ օգտագործելիս (1:2) 
Հաշվարկ՝   շիկատակի թանձր լուծամզվածքի լուծույթ՝ 1։2 - (0,01x2) x 20 = 0,4գ 

 ( 0,4գ թանձր լուծամզվածքի լուծույթ = 14 կաթիլ թանձր լուծամզվածքի լուծույթ) 

  անեսթեզին` 0,3 x 20 = 6գ 

  մագնեզիումի օքսիդ` 0,15 x 20 = 3գ 

  փոշու ընդհանուր զանգվածը` 9.4 գ (0.4+6+3), հավանգ №5 

  դեղաչափումը`0.47-ական գրամ 20 փոշի 

Թանձր լուծամզվածքի լուծույթով տվյալ դեղագրության պատրաստման համար 

ձեռքի կշեռքով կշռում են 6գ անեսթեզին և 3գ մագնեզիումի օքսիդ։ N5 հավանգի մեջ 

մանրացնում են 6գ անեսթեզին ՝ փակելով հավանգի ծակոտիները։ Մանրացնելուց հետո 

անեսթեզինի վրա կաթեցնում են շիկատակի թանձր լուծամզվածքի լուծույթը, անընդհատ 

խառնելով մաս-մաս ավելացնում են 3գ մագնեզիումի օքսիդը (թեթև փոշեցրվող նյութ է)։ 

Խառնում են մինչև չոր, սորուն, համասեռ զանգվածի առաջացումը։  
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Դեղատոմսեր տնային աշխատանքի համար 
 

Վերցրու` Շիկատակի լուծամզվածք  0.01 

  Նատրիումի հիդրոկարբոնատ  0.1 

  Մագնեզիումի սուլֆատ   0.2 

  Խառնիր, որ դառնա փոշի 

  Տուր այդպիսի դեղաչափեր թվով 6 

  Նշանակիր. 1-ական փոշի երեկոյան 

# 

Վերցրու` Շիկատակի լուծամզվածք  0.015 

  Պապավերինի հիդրոքլորիդ  0.02 

  Նատրիումի հիդրոկարբոնատ  0.3 

  Խառնիր, որ դառնա փոշի 

  Տուր այդպիսի դեղաչափեր թվով 6 

  Նշանակիր. 1-ական փոշի առավոտյան և երեկոյան  

# 

Վերցրու` Շիկատակի լուծամզվածք 

  Պապավերինի հիդրոքլորիդ  0.015-ական 

  Կամֆորա     0.2 

  Խառնիր, որ դառնա փոշի 

  Տուր այդպիսի դեղաչափեր թվով 6 

  Նշանակիր. 1-ական փոշի օրը 3 անգամ 

# 

Վերցրու` Շիկատակի լուծամզվածք  0.06 

  Բիսմութի հիմնային նիտրատ   0.9 

  Շաքար      1.2 

  Խառնիր, որ դառնա փոշի 

  Տուր այդպիսի դեղաչափեր թվով 10 

  Նշանակիր. 1-ական փոշի օրը 3 անգամ 
 

 
ՓՈՇԻՆԵՐ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐՈՎ 

 

Բարդ փոշիների կազմության մեջ բացի հեղուկ և թանձր լուծամզվածքներից կարող 

են մտնել նաև տարբեր հեղուկներ` 

 ջրային լուծույթներ (ֆորմալին, բուսական հյութեր) 

 մածուցիկ լուծույթներ 

 թանձր բաղադրամասեր (իխթիոլ, նավթալանային նավթ) 

 ցնդող նյութեր (եթերայուղեր, յոդի սպիրտային լուծույթ, ոգեթուրմեր)  

Հեղուկներով փոշիների պատրաստման տեխնոլոգիան կախված է ոչ միայն 

ներմուծվող հեղուկի քանակից և տեսակից, այլ նաև դուրս գրված փոշենման 

դեղանյութերի ֆիզիկաքիմիական հատկություններից: Հեղուկներ պարունակող փոշիները 

պետք է լինեն սորուն և միասեռ: Այս հատկությունները պահվում են, եթե 1 փոշու մեջ 

մտցվում են 2-3 կաթիլից ոչ ավել հեղուկ, որում նյութերը լուծվում են, կամ մինչև 5 կաթիլ 

հեղուկ, որում նյութերը չեն լուծվում: 

Հեղուկները փոշու կազմի մեջ ներառելիս պետք է ուղեկցվել հետևյալ կանոններով` 

1. հեղուկները ռացիոնալ կերպով ավելացվում են փոշու խառնուրդի այն 

բաղադրամասերին, որոնք դժվար են լուծվում հեղուկներում, սակայն օժտված են 
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բարձր ադսորբցիոն ունակությամբ (տալկ, օսլա, մագնեզիումի կարբոնատ, կալցիումի 

կարբոնատ և այլն); 

2. մածուցիկ և թանձր հեղուկները (նավթալանային նավթ, իխթիոլ և այլն) սկզբում 

խառնում են հավասար քանակությամբ փոշու խառնուրդի հետ, հետո մաս-մաս ավե-

լացնում փոշու մնացած մասը; 

3. բարձրամածուցիկ բաղադրամասերը նախապես լուծում են համապատասխան լուծիչ-

ներում, օրինակ` լանոլինը եթերում, թանձր էքստրակտները` էթանոլ-ջուր-

գլիցերինային խառնուրդում: 

4. ցնդող հեղուկները նպատակահարմար է ավելացնել վերջում: Եթերային յուղերը 

նախապես լուծում են 90% էթանոլում կամ եթերում` 1:10 հարաբերությամբ: 

5. Չոր սորուն խառնուրդի ստացման համար փոշու զանգվածը հարկ է թողնել 5-10 րոպե 

բաց օդում` պարբերաբար այն խառնելով: 

6. ցնդող հեղուկներ պարունակող դեղաչափված փոշիները բաց են թողնում մագաղաթյա 

պատիճներով; 

7. Առավել հավասարաչափ և արագ տարածման համար հեղուկն անհրաժեշտ է ներառել 

փոշենման խառնուրդի առաջին բաժինների մեջ (պահպանելով խառնման հիմնական 

կանոնը` փոքրից մեծ)՝ տարածելով փոշու ամբողջ մակերևույթին, քանի որ 

պատրաստի փոշուն հեղուկի ավելացումը պահանջում է ավելի երկարատև խառնում:  

8. Չափաբաժնի զանգվածը որոշվում է ընդհանուր փոշենման խառնուրդի կշռումով, 

քանի որ ավելացված հեղուկները պատրաստման ընթացքում մասամբ ցնդում են: 

Rp.:     Phenobarbitali   0,03 

Analgini    0,3 

Tincturae Valerianae  gtts II 

Misce, fiat pulvis 

Da tales doses № 10 

Signa. 1-ական փոշի օրը 3 անգամ 

Հաշվարկ՝   ֆենոբարբիտալ` 0.3գ 

  անալգին` 3գ 

  կատվախոտի ոգեթուրմ` 20 կաթիլ 

  փոշու ընդհանուր զանգվածը` 3.3 գ (0.3+3), հավանգ №5 

  դեղաչափումը`0.33-ական գրամ 10 փոշի 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար հավանգում մանրացնում են 3 գ 

անալգինը՝ փակելով հավանգի ծակոտիները, ավելացնում են 0,3 գ ֆենոբարբիտալը: 

Ստացված խառնուրդին ավելացնում են 20 կաթիլ կատվախոտի ոգեթուրմը՝ տարածելով 

փոշու ամբողջ մակերևույթին, թողնում են մի քանի րոպե (5-10 րոպե) և խառնում: 

Պատրաստի փոշու խառնուրդը կշռում են, բաժանում 10 առանձին դեղաչափերի և բաց 

թողնում մագաղաթյա պատիճներում:  

Եթե փոշու կազմում ներառվում են հեղուկներ, որոնք պարունակում են ցնդող 

նյութեր (կատվախոտի, անանուխի ոգեթուրմեր, անուշադիր անիսոնային կաթիլներ և 

այլն), ապա սորուն զանգվածի ստացման համար կարելի է ավելացնել աննշան 

քանակներով օժանդակ նյութեր, որոնք ունակ են ադսորբել հեղուկը (օրինակ` օսլա, 

աէրոսիլ և այլն): 

Փոշիների կազմի մեջ նշանակալի քանակությամբ հեղուկներ ներմուծելիս 

ձևավորվում է խոնավ, երբեմն թաց, խմորանման զանգված: Այս դեպքում հեղուկի մի մասը 

գոլորշիացվում է հախճապակյա թասիկի կամ նախապես տաքացված հավանգի 

օգնությամբ՝ ջրային բաղնիքի վրա մինչև 600C տաքացման պայմաններում: Գոլորշիացման 

պրոցեսը իրականացնում են, եթե ջրային հանուկները կամ հեղուկ լուծամզվածքները չեն 

պարունակում ցնդող նյութեր, օրինակ ջրապղպեղի, մոլեխինդի ջրաթուրմեր և այլն: 
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ՓՈՇԻՆԵՐ ԿԻՍԱՖԱԲՐԻԿԱՏՆԵՐՈՎ 
 

Դեղատնային պրակտիկայում աշխատանքի արագացման նպատակով օգտագործում 

են կիսաֆաբրիկատներ: Կիսաֆաբրիկատները ներդեղատնային պատրաստուկներ են, 

որոնք պատրաստվում են դեղագրություններում առավել հաճախ հանդիպող 

դեղանյութերի զուգորդումներով: Կիսաֆաբրիկատներում գտնվող դեղանյութերը պետք է 

լինեն համատեղելի և կայուն պահպանման ընթացքում: Կիսաֆաբրիկատների 

օգտագործման ժամանակ արագանում է փոշիների պատրաստման պրոցեսը, քանի որ մեկ 

կշռմամբ կշռվում են 2,3 և ավելի բաղադրամասեր, ինչը  նպաստում է որակի 

բարձրացմանը և դեղի արագ բաց թողնմանը դեղատնից: Յուրաքանչյուր 

կիսաֆաբրիկատի համար պետք է հաստատագրվի նրա պահպանման առավելագույն 

ժամկետը և պայմանները: Կիսաֆաբրիկատների շերտավորումից խուսափելու համար 

պարբերաբար պետք է հավանգում խառնել և պահել մինչև վերջ լցված շտանգլասներում: 

Դեղատներում առավել հաճախ օգտագործվող կիսաֆաբրիկատներն են` 

 ցինկի օքսիդ + տալկ (հավասար քանակությամբ)- պահման ժամկետը 30 օր է 250C 

ջերմաստիճանում; 

 ցինկի օքսիդ + տալկ + օսլա (հավասար քանակությամբ) - պահման ժամկետը 30 օր է 

250C ջերմաստիճանում 

 դիմեդրոլ 0.03գ + շաքար 0.25գ 

 գլյուկոզա 0.25 + ասկորբինաթթու 0.1 

 ացետիլսալիցիլաթթու + ֆենացետին (հավասար քանակությամբ) 

 պապավերինի հիդրոքլորիդ + դիբազոլ (հավասար քանակությամբ) 

 ամիդոպիրին + անալգին (հավասար քանակությամբ) 

 ֆիտին + կալցիումի գլիցերոֆոսֆատ (հավասար քանակությամբ) 

 ռիբոֆլավին + թիամինի բրոմիդ (հավասար քանակությամբ) 

  Rp:  Dimedroli  

   Ephedrini hydrtochloridi  ana 0.03 

   Sacchari    0.25 

   Misce fiat pulvis 

   Da tales doses №10 

   Signa. 1-ական փոշի օրը 2 անգամ 

Կիսաֆաբրիկատի օգնությամբ տվյալ դեղագրության պատրաստման համար կշռում 

են 2,8գ կիսաֆաբրիկատ (դիմեդրոլ 0,03գ + շաքար 0,25գ) և խառնում 0,3գ էֆեդրինի 

հիդրոքլորիդի հետ` համաձայն բարդ փոշիների պատրաստման կանոնների: Ստացված 

խառնուրդը բաժանում են 10 հավասար դեղաչափերի` յուրաքանչյուրը 0,31-ական գրամ: 
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Որոշ դեղանյութերի բարձրագույն և միանվագ դեղաչափերը 

Դեղանյութի անվանումը Ցուցակ 
Բարձրագույն դեղաչափ 

միանվագ օրական 

1 2 4 5 

Ադոնիզիդ Բ 40 կաթիլ 120 կաթիլ 

Անալգին Բ 1 գ 3 գ 

Անեսթեզին Բ 0,5 գ 1,5 գ 

Անտիպիրին Բ 1 գ 3 գ 

Ատրոպինի սուլֆատ Ա 0,001 գ 0,003 գ 

Արսենային անհիդրիդ Ա 0,005 գ 0,015 գ 

Բարբամիլ Բ 0,3 գ 0,6 գ 

Բարբիտալ Բ 0,5 գ 1 գ 

Դիբազոլ Բ 0,05 գ 0,15 գ 

Դիմեդրոլ Բ 0,1 գ 0,25 գ 

Նիկոտինաթթու Բ 0,1 գ 0,5 գ 

Քլորաջրածնական թթու (նոսր) Բ 2 մլ (40 կաթիլ) 6 մլ  (120 կաթիլ) 

Կոդեինի ֆոսֆատ Բ 0,1 գ 0,3 գ 

Կոդեին Բ 0,05 գ 0,2 գ 

Կոֆեին Բ 0,3 գ 1 գ 

Կոֆեինի նատրիումի բենզոատ Բ 0,5 գ 1,5 գ 

Լևոմիցետին Բ 1 գ 4 գ 

Մատնետունկի տերև (փոշին) Բ 0,1 գ 0,5 գ 

Մորֆինի հիդրոքլորիդ Ա 0,02 գ 0,05 գ 

Նատրիումի բարբիտալ  Բ 0,5 գ 1 գ 

Նատրիումի նորսուլֆազոլ- Բ 2 գ 7 գ 

Նորսուլֆազոլ Բ 2 գ 7 գ 

Նովոկաին Բ 0,25 գ 0,75 գ 

Օսարսոլ  Ա 0,25 գ 1 գ 

Պապավերինի հիդրոքլորիդ Բ 0,2 գ 0,6 գ 

Պլատիֆիլինի հիդրոտարտրատ Ա 0,01 գ 0,03 գ 

Պրոմեդոլ Ա 0,05 գ 0,2 գ 

Նիտրոգլիցերինի 1% լուծույթ Բ 4 կաթիլ 16 կաթիլ 

Յոդի սպիրտային լուծույթ  Բ 20 կաթիլ 60 կաթիլ 

Շիկատակի թանձր հանուկ Բ 0,05 գ 0,15 գ 

Շիկատակի չոր հանուկ Բ 0,1 գ 0,3 գ 

Շիկատակի ոգեթուրմ Բ 0,2 մլ (23 կաթիլ) 0,4 մլ (70 կաթիլ) 

Սկոպալամինի հիդրոբրոմիդ Ա 0,0005 գ 0,0015 գ 

Ստրեպտոցիդ Բ 2 գ 7 գ 

Ստրիխնինի նիտրատ Ա 0,002 գ 0,005 գ 

Սուլֆադիմեզին Բ 2 գ 7 գ 

Թեոբրոմին Բ 1 գ 3 գ 

Թեոֆիլին Բ 0,4 գ 1,2 գ 

Կուժկոտրուկի խոտ Բ 1 գ 5 գ 

Թերմոպսիսի խոտ Բ 0,1 գ 0,3 գ 

Ֆենոբարբիտալ Բ 0,2 գ 0,5 գ 

Ֆուրացիլլին Բ 0,1 գ 0,5 գ 

Քլորալհիդրատ Բ 2 գ 6 գ 

Էթազոլ-նատրիումի Բ 2 գ 7 գ 

Էթակրիդին լակտատ Բ 0,05 գ 0,15 գ 

Էթիլմորֆին հիդրոքլորիդ Ա 0,03 գ 0,1 գ 

Էուֆիլին Բ 0,5 գ 1,5 գ 

Էֆեդրինի հիդրոքլորիդ Բ 0,05 գ 0,15 գ 
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ԴԵՂԱԲՈւՍԱԿԱՆ ՀԱՎԱՔՆԵՐ (SPECIES, СБОРЫ) 
 

Համաձայն ՊՖ-ի հավաքներն իրենցից ներկայացնում են մի քանի տեսակի 

մանրացված, երբեմն ամբողջական դեղաբուսական հումքերի խառնուրդներ՝ հաճախ 

աղերի, եթերայուղերի ավելացմամբ (spesies` լատ. «տեսակ»): Ըստ դիսպերսոլոգիական 

դասակարգման հավաքները պատկանում են ազատ դիսպերս համակարգերին, որտեղ 

դիսպերս միջավայր է հանդիսանում օդը և,  ի տարբերություն փոշիների, իրենցից 

ներկայացնում են կոպիտ դիսպերս համակարգեր: 

Հավաքները դեղաբույսերի օգտագործման պարզ և հին ձևեր են, պատրաստվում են 

տնային պայմաններում տարբեր թեյերի (ջրաթուրմ և եփուկ), ողողումների, լոգանքների 

տեսքով և այլն: Նման դեպքերում հավաքների դեղաչափումը  կատարվում է հիվանդի 

կողմից (չափում են գդալներով), այդ պատճառով հավաքների կազմի մեջ սովորաբար չեն 

մտնում թունավոր նյութեր պարունակող դեղաբույսեր: Նախկինում հավաքներ 

պատրաստվում էին միայն դեղատներում, իսկ ներկայումս հավաքների պատրաստումը 

կատարվում է նաև դեղագործական արտադրամասերում (բրիկետների` մամլված, 

դեղաչափված դեղաբուսահումքի ձևով, պատրաստի թեյերի տեսքով): Միանվագ 

օգտագործման համար առավել հեռանկարային է բրիկետների տեսքով հավաքների բաց 

թողնումը, քանի որ ապահովվում է` 

 առավել ճիշտ դեղաչափումը; 

 հիգրոսկոպիկության նվազումը (փոքրանում է հումքի մակերեսը); 

 տեղափոխման հարմարավետությունը 

Դեղահավաքների դրական կողմերն են` 

1. ազդող նյութերի առկայությունը հումքում բնական վիճակում; 

2. պատրաստման պարզությունը; 

3. տնտեսական մատչելիությունը 

Դեղահավաքների բացասական կողմերն են` 

1. դեղաձևի անավարտ լինելը (հիվանդը պետք է ինքնուրույն պատրաստի թեյ կամ 

ողողման համար լուծույթ) 

2. ոչ ստույգ դեղաչափումը (գդալի օգնությամբ) 

 
Հավաքների    դասակարգումը 

 

Հավաքները դասակարգվում են ըստ դեղաչափման, բժշկական նշանակության և 

օգտագործման ձևի: 

1. Ըստ դեղաչափման հավաքները կարող են լինել՝ 

 չդեղաչափված (species indivisi) – այսպիսի հավաքներում նշվում է յուրաքանչյուր բա-

ղադրամասի ընդհանուր քանակը:  Սեղագրության մեջ սովորաբար թվարկում են 

դեղաբուսական հումքը՝  հաշվի առնելով նրանց դեղաբանական ակտիվությունը 

(հիմնական, օժանդակ, շտկող  և  այլն):   Աղերը և եթերայուղերը նշում են դեղագրու-

թյան վերջում: Նշանակման մեջ մանրամասն  նշում  են պատրաստման եղանակը և 

օգտագործումը: 

Rp.: Corticis Frangulae  4.0 

  Radicis Glycyrrhizae  1.0 

  Magnesii sulfatis  5.0 

  Misce fiat species 

  Da.Signa. 1 ընդունման համար, թրմել մեկ բաժակ ջրում 

 դեղաչափված (species divisi) - այսպիսի հավաքներում նշվում է յուրաքանչյուր բաղադ-

րամասի քանակը մեկ դեղաչափի համար և ընդհանուր դեղաչափերի քանակը: Դեղա-

չափված հյավաքներ նշանակում են հազվադեպ, որոնցում դուրս են գրվում նաև ուժեղ 
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ազդող դեղաբույսեր: Դեղաչափված հավաքների պատրաստման առանձնահատկու-

թյունն այն է, որ հավաքի յուրաքանչյուր դեղաչափ (1 ընդունման համար) պատ-

րաստում և բաց են թողնում առանձին:  

2. Ըստ  բժշկական  նշանակության  տարբերում են՝ 

 փափկացնող հավաքներ (species ad cataplasmata) 

 հավաքներ ջրային հանուկների պատրաստման համար (species ad infusa et decocta) 

 ծխելու հավաքներ (species fumales, cigarettae) 

3. Ըստ օգտագործման եղանակի հավաքները լինում են՝ 

 ներքին օգտագործման    (species ad usum internum ) - պատրաստում են տարբեր 

դեղաբանական ազդեցություններով օժտված ջրային հանուկներ 

 լեղամուղ (species chlogonae)  հակալուծային  (species diaphoreticae) 

 փքահան (species  carminativa)  միզամուղ  (species diureticae) 

 կրծքային (species pectoralis)  վիտամինային (species vitaminicae) 

 լուծողական (species laxans)  հանգստացնող (species nervinae) 

 քրտնաբեր (species diaphoreticae)  

 արտաքին օգտագործման (species ad usum externum) - ավելի քիչ տարածված են՝ 
 հավաքներ կոկորդի ողողումների համար (species ad gargarismata) 

 փափկացնող հավաքներ (species ad cataplasmata) 

 լոգանքի համար նախատեսված հավաքներ (species ad balma) 

Ծխելու համար նախատեսված հավաքները (species fumales) պարունակում են ցնդող 

ազդող նյութեր, որոնք ծխելիս անմիջապես թափանցում են թոքեր: Առավել հաճախ 

կիրառվում են հակաասթմատիկ ծխախոտները: 
Որոշ հավաքների համար գոյություն ունեն մի քանի դուրս գրումներ` տարբեր ըստ 

կազմության և միանման ըստ բուժիչ ազդեցության: Օրինակ` կան կրծքային հավաքի 4 

դուրսգրումներ, 2 դուրս գրումներ լուծողական, ստամոքսի, միզամուղ, քրտնաբեր, 

վիտամինային հավաքների համար: Ներկա ժամանակներում բուժիչ պրակտիկայում 

առավել հաճախ օգտագործվում են բազմաբաղադրամաս հավաքներ, որոնք պարունակում 

են 5 և ավելի բաղադրամասեր: 

 
ՀԱՎԱՔՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ 

 

Դեղահավաքների պատրաստման փուլերն են` 

1. կշռում - կատարավում է դեղատնային ձեռքի կշեռքներով (կշեռքի ընտրությունը 

կախված է դեղաբուսական հումքի քանակից) 

2. մանրացում - Ազդող նյութերի ամբողջությամբ դուրս բերման նպատակով 

մեծամասամբ դեպքերում դեղաբուսական հումքը նախապես մանրացնում են: 

Մանրացման բնույթը կախված է դեղաբուսական հումքի կառուցվածքից և տեսակից: 

Բուսական հումքն իրենից ներկայացնում է բավականին դժվար մանրացվող օբյեկտ` 

բույսերում պարունակվող ջրի հետևանքով: Խոնավ հումքն օժտված է 

առաձգականությամբ, ճմրթվում է և դժվար է մանրացվում, իսկ չափազանց չոր հումքը 

դառնում է փխրուն և մանրացնելիս առաջացնում է փոշի: Այդ պատճառով հումքի 

մանրացման հեշտացման նպատակով անհրաժեշտ է հումքի մնացորդային 

խոնավությունը պահպանել 5-7%-ի սահմաններում: Մանրացման  գործընթացի  

կարևոր  պայման  է  վերցված  հումքի անմնացորդ մանրացումը: Դա բացատրվում է 

ինչպես բույսի միևնույն հատվածի հյուսվածքների մեխանիկական հատկություններով, 

այնպես էլ այդ հյուսվածքներում ազդող նյութերի տարբեր պարունակությամբ: 

Օրինակ` շիկատակի տերևների նուրբ թիթեղը ալկալոիդներ պարունակում է ավելի 

քիչ, քան ջղերը, ինչի պատճառով ոչ ճիշտ մանրացման արդյունքում հնարավոր է 

հավաքում ազդող նյութերի անհավասար քանակություն:  
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Կախված դեղաբուսական հումքի տեսակից մանրացումը կատարվում է հետևյալ կերպ` 

 տերև, խոտ և կեղև - մկրատով, դանակով, արմատա- կամ խոտակտրիչներով 

կտրատելով մանրացնում են մինչև 6 մմ չափսերի: 

 արմատ և կոճղարմատ - կախված ձևից, մեծությունից և ամրությունից կտրում են 

կամ կոտրում հավանգներում, մանրացնում տարբեր աղացների օգնությամբ 3 մմ-ից 

ոչ ավելի: 

 պտուղ և սերմ - դեղատնային պրակտիկայում կարելի է մանրացնել մեծ 

հախճապակյա կամ մետաղական հավանգներում ոչ ավելի, քան 0.5 մմ: 

 ծաղիկ և մանր ծաղկաբույլ -  նպատակահարմար է օգտագործել ամբողջական ձևով, 

քանի որ ծաղկի  հյուսվածքը  կազմող  նուրբ ծաղկաթաղանթը չի խոչնդոտում ազդող 

նյութերի դուրս բերմանը: 

Բացառություն են  կազմում որոշ բույսեր՝    

 պինդ, կաշվենման տերևներ ունեցող բույսերը  տրորում են մինչև  խոշոր փոշի 

ստանալը (նիվենի, արջախաղող); 

 լորենու ծաղիկը կազմված է ամուր բուսական հյուսվածքից, այդ պատճառով 

մանրացվում է մինչև 0.1-0.2 մմ:  

 վուշի սերմերը օգտագործում են առանց  մանրացման, որովհետև ազդող նյութ 

հանդիսացող լորձը գտնվում է սերմերի  մակերեսային   շերտում: 

3. մաղում - Մանրացված դեղաբուսական հումքի չափսերը  որոշվում  են  համապատաս-

խան  մաղերի օգնությամբ մաղելով: Հումքի մասնիկների մեծությունը որոշվում է 

հավաքի նշանակմամբ:  Օրինակ ծխելու համար նախատեսված հավաքներում 

ներառված բույսերի մասնիկները համաձայն ՊՖ-ի պահանջների պետք է ունենան 

միևնույն չափսեր (2 մմ), անկախ նրանից, թե բույսի ո՞ր մասն է  օգտագործվում 

հավաքը պատրաստելու համար: Դեղաբուսական հումքի մանրացման ժամանակ 

առաջացած փոշուց ազատվում են 0.2 մմ տրամագծի անցքեր ունեցող մաղերի 

օգնությամբ մաղելով:  

4. խառնում - Հավաքների պատրաստման հիմնական բարդությունը բաղադրամասերի 

հավասարաչափ խառնումն է, քանի որ նրանց կտրոներն ունեն տարբեր չափսեր, ձևեր, 

զանգված և այդ պատճառով խիստ արտահայտված է շերտավորման հակումը: 

Դեղատնային պայմաններում մանրացված դեղաբուսական հումքի խառնումն 

իրականացնում են մեծ թղթի վրա, լայն հավանգում կամ հախճապակյա թասիկում  

շպատելի, ցելյուլոիդալ թիթեղի օգնությամբ: Խառնումը սկսում են ամենափոքր 

քանակությամբ դուրս գրված հումքից՝ աստիճանաբար ավելացնելով ավելի մեծ  

քանակությամբ  դուրս  գրվածը,  անընդհատ խառնում մինչև  համասեռ զանգվածի 

ստացումը:  

5. աղերի, եթերայուղերի և այլ դեղանյութերի ներառում 

6. փաթեթավորում և ձևավորում - Հավաքները բաց են թողնվում ստվարաթղթե 

տուփերով` ներսում փաթեթավորված մագաղաթյա թղթով կամ երկշերտ թղթյա 

փաթեթով: Եթե հավաքը պարունակում է ցնդող նյութեր, ապա բաց են թողնում 

ցելոֆանով կամ մագաղաթյա թղթով: Պիտակի վրա գրվում է հավաքի կազմը և 

կիրառման եղանակը: Հավաքները պահում են չոր, սառը, մութ տեղում:  
 

Միայն դեղաբուսական հումքից բաղկացած հավաքներ 
 Rp:  Florum Chamomillae 

  Radicis Althaeae 

  Herbae Meliloti  ana  20.0 

  Misce fiat species 

  Da.Signa. թրջոցների համար  
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Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար սպիտակ մեծ թղթի վրա մկրատով ման-

րացնում են 20-ական գրամ տուղտի արմատները և իշառվույտի խոտը: Մաղում են մաղի 

օգնությամբ և խառնում շպատելով: Ավելացնում են 20 գրամ երիցուկի ծաղիկներն 

ամբողջական վիճակում և լավ խառնում: Հավաքը լցնում են փաթեթի մեջ` նշելով 

օգտագործման ձևը:  

 
Հավաքներ, որոնց բաղադրության մեջ մտնում են աղեր 

 

Դեղաբուսական հումքի հետ թույլ չի տրվում աղերն անմիջապես խառնել, քանի որ 

բաղադրամասերի խտությունների տարբերության հետևանքով տեղի է ունենում 

խառնուրդի շերտավորում: Այդ պատճառով աղը անհրաժեշտ է ֆիքսել դեղաբուսական 

հումքի  վրա, միայն այդ դեպքում կստացվի համասեռ հավաք: Դեղաբուսական հումքի մեջ 

աղերը կարելի է ներմուծել երկու եղանակով`  

 լուծույթի տեսքով 

 չոր վիճակում 

1. Եթե հավաքի կազմության ներառված են լուծելի աղեր (ոչ մեծ քանակությամբ), ապա 

նրանցից պատրաստում են հագեցած ջրային կամ սպիրտային լուծույթ, որով ցողացրի 

(պուլվերիզատորի) օգնությամբ ցայտրացրում են խառնուրդի  վրա՝ հետագայում 

չորացնելով մինչև լուծիչի լրիվ հեռացումը: Չորացումը պարտադիր գործողություն է, 

քանի որ խոնավ հումքը հեշտությամբ ենթարկվում է ֆերմենտային և 

մանրէաբանական ախտահարման: Չորացման ջերմաստիճանը, որպես կանոն, չպետք 

է գերազանցի 600C-ը՝ հումքի բաղադրամասերի  բնափոխումը (դենատուրացիան) 

կանխելու համար: Չորացման ավարտը որոշվում է հավաքի կշռմամբ (չորացումից 

հետո այն պետք է հավասար լինի դեղաբուսական հումքի և աղի գումարային 

զանգվածին):  

Rp.:  Specierum Antiashmaticum  100.0 

Da. Signa. 1/2 թեյի գդալ հավաքն այրել և շնչել ծուխը 

կամ 

Rp: Folii Hyoscyami  10.0 

   Folii Belladonnae  20.0 

   Folii Stramonii  60.0 

   Natrii nitratis  10.0 

   Misce fiat species antiasthmaticae 

   D.S. – 1/2 թեյի գդալ հավաքն այրել և շնչել ծուխը 

Հավաքի այրման ժամանակ տեղի է ունենում ալկալոիդների և նրանց քայքայման 

արգասիքների արտահոսք, որի վրա է հիմնված հավաքի հակաասթմատիկ և ցավազրկող 

ազդեցությունը: Նատրիումի նիտրատի տաքացման ժամանակ անջատվում է թթվածին, 

որը նպաստում է այրմանը: Այն լավ լուծվում է ջրում (1:3), ներմուծում են հագեցած 

լուծույթի տեսքով (1:2): Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար նախապես կշռում են 

մանրացված  արջընկույզի,  գժախոտի, շիկատակի տերևները և ազատվում  փոշուց 

քարշիչ պահարանում 0,2 մմ անցքերով մաղով մաղելով (մորմազգիների ընտանիքին  

պատկանող բույսերը թունավոր են): Մանրացված տերևները խառնում են նախապես 

կշռված հախճապակյա հավանգում և ցողացրի  օգնությամբ հավասարաչափ ցայտացրում 

նատրիումի նիտրատի հագեցած լուծույթը, ապա խառնում մինչև ամբողջ զանգվածի 

համասեռ խոնավացումը: Հավաքը չորացնում  են չորացուցիչ պահարանում 600C-ից ոչ 

բարձր ջերմաստիճանում՝  հաճախակի խառնելով մինչև 100գ հավաքի ստացումը: 

Ստացված հավաքը տեղավորում են փաթեթի կամ ստվարաթղթե տուփի մեջ, 

պիտակավորում են՝ նշելով  օգտագործման եղանակը: Պահում են չոր, սառը տեղում: 
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Գոյություն ունեն ծխելու համար նախատեսված մի շարք ոչ օֆիցինալ հավաքներ, 

որոնք տարբերվում են բաղադրամասերի փոխհարաբերությամբ և կազմով 

Rp.:  Folii Stramoni   6.0 

Folii Belladonnae  3.0 

Folii Menthae piperitae 1.5 

Natrii nitratis   1.0 

Misce, fiat species 

Signa. լցնել ծխագլանակները 0,5 գ հավաք և ծխել 
Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար մանրացնում են 6գ արջընկույզի և 3գ  

շիկատակի տերևները, ազատվում փոշուց, ցողացրում  են  նատրիումի նիտրատի 

հագեցած ջրային լուծույթով (1:2): Զանգվածը հավասարաչափ խոնավացնելուց հետո 

չորացնում  600C-ից ոչ բարձր ջերմաստիճանում՝ մինչև ստացվի 9 գ հավաք, որից հետո 

ավելացնում  են 1,5 գ  անանուխի մանրացված տերևները  և խառնում:  Ստացված հավաքը 

բաց են թողնում  ստվարաթղթե  տուփով: 

Ըստ տարբեր գրականական տվյալների ծխելու համար հավաքներում նատրիումի 

նիտրատի քանակությունը տարբեր է: Օրինակ Ս.Ֆ.Շուբինի կարծիքով նատրիումի 

նիտրատի քանակությունը չպետք է գերազանցի 5%-ը, իսկ ըստ Ի.Ա.Մուրավյովի 

թույլատրելի է 6-30% պարունակությունը, որը զգալիորեն գերազանցում է ՊՖ-ում 

ներառված դեղաչափը: Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ նատրիումի նիտրատի 

չափաբաժնի գերազանցումը կարող է բերել ինտենսիվ այրման, որի արդյունքում 

առաջացած  արգասիքները  օրգանիզմի  համար չեզոք չեն:  

2. Եթե դեղագրության մեջ առկա աղը վատ է լուծվում սպիրտում և ջրում կամ դուրս է 
գրված մեծ քանակությամբ, ապա վարվում են հետևյալ կերպ՝ 

 եթե նյութը խոշոր բյուրեղական է, ապա նախապես մանրացնում են հավանգում մինչև  

0,16 մմ մեծությամբ  մասնիկների:  

 հավաքի բաղադրամասերից ընտրում են սոսնձող լուծամզվող նյութերով հարուստ 

հումք (տուղտի, մատուտակի արմատներ) և խոնավացնում ջրով կամ 70% էթիլ 

սպիրտով (խոնավացվող հումքի 1/2 քանակությամբ) 

 խոնավ հումքի վրա ցանում են աղը և չորացնում  

 հիգրոսկոպիկ կամ խոնավությունից արագ փչացող բուսական հումքը ավելացնում են 

աղով մշակելուց և չորացնելուց հետո  

Rp.: Corticis  Frangulae 

Folii Urticae     ana 5,0 

Florum Helichrisi arenarii  3,0 

Radicis Glycyrrhizae 

Magnesii sulfatis     ana 10,0 

Misce, fiat species 

Signa. թրմել 2 բաժակ ջրով, ընդունել 2 ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 

 Մագնեզիումի սուլֆատը լավ լուծվում է ջրում (1:1), սակայն աղի քանակությունը 

դեղագրության մեջ մեծ է (30 %): Այդ պատճառով նպատակահարմար է  աղը ներմուծել չոր 

վիճակում: Դեղագրության պատրաստման համար մատուտակի արմատը թրջում են 5 մլ 

70 % սպիրտով (արմատի զանգվածի կիսով չափ), վրան ցանում մանրացված մագնեզիումի 

սուլֆատը, որից հետո չորացնում են: Չորացումից հետո ավելացնում են մնացած 

բաղադրամասերը: Լիարժեք չորացումը վերահսկում են հավաքի պարբերաբար կշռմամբ: 

Պատրաստի հավաքը փաթեթավորում են, ձևավորում և բաց թողնում: 
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Հավաքներ, որոնց բաղադրության մեջ մտնում են եթերայուղեր  
և սպիրտում լուծվող այլ նյութեր (մենթոլ, կամֆորա) 

 

Եթերայուղերը, կամֆորան, մենթոլը և նմանատիպ նյութերը, որպես կանոն, 

հավաքների մեջ մտնում են քիչ քանակությամբ, այդ պատճառով նրանց հավասարաչափ 

բաշխումը կարելի է իրականացնել միայն 90%  էթիլ սպիրտում լուծված լուծույթի 

օգնությամբ (1:10 հարաբերությամբ): Ընդ որում հավաքը բարակ շերտով փռում են թղթի 

վրա, ցողացրով ցայտացր ստացված լուծույթը, չորացնում բաց օդում մինչև սպիրտի 

ամբողջությամբ ցնդելը՝ հաճախակի խառնման պայմաններում: Լուծիչի հեռացումից հետո 

ներառվող նյութերը մանր բյուրեղների տեսքով պահվում են դեղաբուսական հումքի վրա: 

 Rp:  Radicis Althaeae   3.0 

  Florum Chamomillae  

  Foliorum Farfarae ana  5.0  

  Olei Menthae piperitae  gtts V  

  Misce fiat species 

  Da.Signa. ողողումների համար  

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համարա հախճապակյա թասիկում խառնում են 

մանրացված տատրակի և տուղտի հումքերը, ավելացնում են երիցուկի ամբողջական 

ծաղիկները: Այս խառնուրդը ցայտացրում են անանուխի յուղի սպիրտային լուծույթով 

(1:10): Հավաքը չորացնում են բաց վիճակում 15 րոպե պարբերանար խառնման 

պայմաններում: Փաթեթավորում են մագաղաթյա թղթով, տեղադրում ծրարի մեջ, 

պիտակավորում են և բաց թողնում:  

 

Դեղաչափված հավաքներ 
 

Rp.:  Herbae Adonidis vernalis     2,0 

Rhizomatis cum radicibus Valerianae   1,5 

Misce, fiat species 

Da tales doses №10 

Signa. Յուրաքանչյուր դեղաչափը թրմել 1 բաժակ ջրով 30 րոպե, 

  ընդունել 1-ական ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 
Քանի որ գարնանային շողավարդի խոտը պատկանում է ուժեղ ազդող դեղաբույսերի 

թվին, ապա անպայման ստուգում են նրա միանվագ և օրական դեղաչափը: Քանի որ 

հավաքը նախատեսված է 13 ընդունման համար` 200:15=13 (1 բաժակը՝ 200 մլ, 1 ճաշի 

գդալը՝ 15 մլ), հետևաբար 1 ընդունման համար  շողավարդի քանակը (միանվագ 

դեղաչափը) կլինի` 2:13=0,15գ, իսկ օրականը` 0,13 x 3=0,45 գ: Ըստ ՊՖ-ի՝ բ.մ.դ.=1 գ, բ.օ.դ.=5 

գ, հետևաբար դեղաչափերը  գերազանցված չեն: 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար մանրացնում և մաղում են 20 գ 

շողավարդի խոտը և 15 գ կատվախոտի արմատները և յուրաքանչյուր դեղաչափի համար  

(10 անգամ) առանձին խառնում են 2 գ շողավարդի խոտը և 1,5 գ կատվախոտի արմատը: 

Յուրաքանչյուր դեղաչափը փաթեթավորում առանձին փաթեթում և բաց թողնում:  

 

 

Հավաքի որակի գնահատումը, պահպանումը և բաց թողումը 
 

Հավաքի որակի գնահատումը 

 Կատարում են օրգանոլեպտիկ հսկում՝ որոշելով հավաքի հոտը և համը ջրային 

հանուկում:  
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 Իսկության որոշման համար վերցնում են 10 գ զանգվածով միջին անալիտիկ նմուշ և 

տեղավորում մաքուր, հարթ մակերևույթի վրա և որոշում բաղադրամասերը ըստ 

արտաքին տեսքի՝ դիտելով անզեն աչքով կամ խոշորացույցի օգնությամբ (x10 

խոշորացմամբ): Հետազոտվող բոլոր կտորները պետք է ունենան դիագնոստիկ 

նշաններ, որոնք կհամապատասխանեն հումքի յուրաքանչյուր տեսակին: 

 Հավաքներում նաև որոշվում է ազդող նյութերի պարունակությունը (եղանակները 

տրված են համապատասխան ՉՏՓ-ում), խոնավությունը, ընդհանուր և 10% 

քլորաջրածնական թթվում չլուծվող մոխիրի պարունակությունը, մանրացման 

աստիճանը և խառնուրդների պարունակությունը: 

Պահպանում: Դեղաբուսական հումքը պահում են չոր, լուսավոր և լավ օդափոխվող 

տարածքներում, քանի որ փոշին և խոնավությունը հանդիսանում են տիզերի բազմացման 

համար խթանիչ գործոն (հատկապես հատապտուղներում, սերմերում, որոշ խոտերում՝ 

շողավարդ): Աղտոտված դեղաբուսական հումքը մշակում են եթերի գոլորշիներով և 

չորացնում 500C ջերմաստիճանում 2 ժամվա ընթացքում, որի արդյունքում ոչնչանում են 

տիզերը և նրանց նրանց  վեգետատիվ ձևերը:  

Հավաքները պահում են փակ տուփերում, իսկ ցնդող և հոտավետ հումքը` թիթեղյա 

տուփերում: Միջատներից պաշտպանելու նպատակով խորհուրդ է տրվում տուփերում 

տեղադրել քլորոֆորմով հագեցած բամբակյա խվուծով սրվակ: 

 

 

ԴԵՂԱՏՈՄՍԵՐ ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ 
Վերցրու` Օշինդրի խոտ 

   Երեքնուկի տերև   15.0-ական 

   Խառնիր դառնա հավաք 

   Նշանակիր. Թեյի ձևով 1 ճաշի գդալ օրը 2-3 անգամ ուտելուց առաջ 

# 

Վերցրու` Նիվենու տերևներ   

   Եղիսպակի տերևներ   3.0-ական 

   Երիցուկի ծաղիկներ   2.0 

   Պղպեղային անանուխի յուղ  15 կաթիլ 

   Խառնիր դառնա հավաք 

   Նշանակիր.  Մեկ ճաշի գդալ դեղաբուսահումքը թրմել  

1 բաժակ տաք ջրով: Բերանի խոռոչի ողողումների համար 

# 

Վերցրու` Տուղտի արմատներ   15.0 

   Մատուտակի արմատներ   8.0 

   Եղիսպակի տերևներ   5.0 

   Պղպեղային անանուխի յուղ  15 կաթիլ 

   Խառնիր դառնա հավաք 

   Նշանակիր.  Մեկ ճաշի գդալ դեղաբուսահումքը թրմել  

1 բաժակ տաք ջրով 20 րոպե:  

# 

Վերցրու` Գժախոտի տերևներ  5.0 

   Նիվենու տերևներ    3.0 

   Կալիումի յոդիդ   0.5 

   Կալիումի նիտրատ  2.5 

   Խառնիր դառնա հավաք 

   Նշանակիր. ծխելու համար 
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ՀԵՂՈւԿ ԴԵՂԱՁևԵՐ 
ՆԵՐՔԻՆ և ԱՐՏԱՔԻՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

 

Հեղուկ դեղաձևերն իրենցից ներկայացնում են ազատ դիսպերս համակարգեր, որում 

դեղանյութերը (դիսպերս ֆազը` կարծր, հեղուկ կամ գազանման - solvendum) 

հավասարաչափ բաշխված են հեղուկ դիսպերս միջավայրում (լուծիչ - solvens): Ներքին և 

արտաքին օգտագործման հեղուկ դեղապատրաստուկները դեղատնային պրակտիկայում 

զբաղեցնում են էքստեմպորալ դեղաձևերի ≈ 60%-ը:  

 

Հեղուկ դեղաձևերի դասակարգումը, առավելություններն ու թերությունները 
1. Կախված դիսպերս ֆազի (դեղանյութերի) մանրացվածության աստիճանից և 

դիսպերս միջավայրի հետ նրա կապի բնույթից` հեղուկ դեղաձևերը կարող են 

ներկայացվել որպես ցածրամոլեկուլյար և բարձրամոլեկուլյար միացությունների 

իրական լուծույթներ, կոլոիդ լուծույթներ, սուսպենզիաներ, էմուլսիաներ և այս 

տեսակների համատեղումներ (կոմբինացված համակարգեր): 

2. Կախված դիսպերս միջավայրի ծագումից` հեղուկ դեղաձևերը լինում են 

 ջրային  

 ոչ ջրային (սպիրտային, յուղային, գլիցերինային) 

3. Ըստ բաղադրության հեղուկ դեղաձևերը լինում են` 

 պարզ 

 բարդ 

4. Կախված ազդող նյութի ագրեգատային վիճակից` 

 կարծր նյութերի լուծույթներ 

 հեղուկ նյութերի լուծույթներ 

 գազանման նյութերի լուծույթներ 

5. Կախված ներմուծման ճանապարհից հեղուկ դեղաձևերը լինում են` 

 ներքին օգտագործման հեղուկ դեղաձևեր 

 արտաքին օգտագործման լուծույթներ 

o կաթիլներ – guttae pro usu externo 

 աչքի – guttae ophthalmicae 

 ականջի – guttae Auruculares 

 քթի – guttae nosales 

 ատամի – guttae odontlgicae 

o ողողումներ – gargarismata 

o լվացումներ – gotionis 

o թրջոցներ – fomenta 

o լոգանքներ – balnea 

o ցնցուղումներ  - perlotio 

 հեշտոցային – perlotio vaginalis 

 ուղիղ աղիքային – perlotio uretralis 

 քթային  - perlotio nosales 

o հոգնաներ - clysmata 

 պարենտերալ ներմուծման հեղուկ դեղաձևեր – ներմուծվում են անմիջապես 

արյան, մկանների, մաշկի, ենթամաշկի կամ որևէ այլ օրգանների 

պարենքիմայի մեջ:  

Հեղուկ դեղաձևերի առավելություններն են` 
1. այլ դեղաձևերի հետ համեմատած լուծույթի տեսքով տրված դեղանյութերը 

(հատկապես կարծր դեղաձևերի հետ` փոշիներ, հաբեր, դեղահատեր) արագ են 

ներծծվում և ցուցաբերում թերապևտիկ ազդեցություն (հատկապես իրական 

լուծույթները); 
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2. հեղուկ դեղաձևերի օգտագործումը բացառում է լորձաթաղանթի գրգռիչ 

ազդեցությունը, նույնիսկ դեղանյութերի գերբարձր կոնցենտրացիաների դեպքում` 

ի տարբերություն փոշիների կամ դեղահատերի (բրոմիդներ, յոդիդներ); 

3. հարմար են ընդունման համար, հատկապես մանկական պրակտիկայում 

4. մի շարք դեղանյութերի փափկացնող և պատող ազդեցությունն առավելապես 

արտահայտվում է հեղուկ դեղաձևերի տեսքով; 

5. ունեն պատրաստման պարզ տեխնոլոգիա 

Հեղուկ դեղաձևերի թերություններն են`  
1. պահպանման ժամանակ հաճախ անկայուն են, քանի որ որոշ նյութեր լուծված 

վիճակում հեշտությամբ ենթարկվում են հիդրոլիզի, օքսիդացման; 

2. որոշ հեղուկ դեղաձևեր մանրէների զարգացման համար լավ միջավայր են 

ծառայում, այդ պատճառով ունեն պահպանման կարճ ժամկետ, օրինակ 

ջրաթուրմերը և եփուկները՝ 2 օր, էմուլսիաները և սուսպենզիաները` 3 օր: 

3. որոշ դեղանյութերի լուծույթներ ունեն տհաճ համ և հոտ; 

4. ունեն մեծ ծավալ և անհարմար են տեղափոխման համար; 

5. ըստ դեղաչափման ճշտության զիջում են այլ դեղաձևերին, քանի որ դեղաչափվում 

են գդալներով, կաթիլներով 

 

Լուծման տեսությունը 
  

Լուծույթները միջանկյալ տեղ են զբաղեցնում քիմիական միացությունների և 

մեխանիկական խառնուրդների միջև: Քիմիական միացություններից տարբերվում են 

բաղադրության փոփոխականությամբ, իսկ մեխանիկական խառնուրդներից` 

համասեռությամբ: Այդ պատճառով լուծույթներ են կոչվում փոփոխական բաղադրությամբ 

միաֆազ համակարգերը, որոնք բաղկացած են 2 և ավելի անկախ բաղադրամասերից: 

Լուծման պրոցեսը ինքնաբերաբար ընթացող պրոցես է: Բավարար է միայն լուծվող նյութի 

և լուծիչի մակերեսների շփում, որպեսզի որոշ ժամանակ անց առաջանա համասեռ 

համակարգ` լուծույթ:  

Հեղուկ դեղանյութերի լուծելիությունը հեղուկներում տատանվում է լայն սահ-

մաններում: Հայտնի են հեղուկներ, որոնք անսահմանափակ լուծվում են իրար մեջ (ջուր-

սպիրտ), այսինքն այս հեղուկները նման են իրար միջմոլեկուլային փոխազդեցությամբ: 

Կան այնպիսի հեղուկներ, որոնք սահմանափակ են լուծվում իրար մեջ (եթեր-ջուր) և 

հեղուկներ, որոնք ընդհանրապես չեն լուծվում իրար մեջ (բենզոլ-ջուր): Եթերը ջրով 

թափահարելիս առաջանում է երկու շերտ: Վերին շերտը իրենից ներկայացնում է ջրի 

հագեցած լուծույթ եթերում, իսկ ստորինը` եթերի հագեցած լուծույթը ջրում: Մեծամասամբ 

նման դեպքերում ջերմաստիճանի բարձրացման դեպքում հեղուկների փոխադարձ 

լուծելիությունը մեծանում է այնքան ժամանակ, մինչև չհասունանա այն ջերմաստիճանը, 

որի դեպքում երկու հեղուկները խառնվում են ցանկացած հարաբերությամբ:  

Հեղուկների սահմանափակ լուծելիությունը նկատվում է մի շարք պոլյար և ոչ պոլյար 

հեղուկների խառնուրդներում: Լուծիչի պոլյարությունը սովորաբար բնութագրվում է նրա 

դիէլեկտրիկական հաստատուններով: Ջուրը համեմատած այլ լուծիչների հետ օժտված է 

հզոր պոլյարությամբ, որով էլ բացատրվում է նրա բարձր իոնիզացնող ունակությունը և մի 

շարք պոլյար միացությունների բյուրեղավանդակների քայքայիչ ազդեցությունը: Ջրի 

դիէլեկտրիկական հաստատունը հավասար է 80.4, հետևաբար այն նյութերը, որոնք ունեն 

բարձր դիէլեկտրիկական հաստատուններ, շատ կամ քիչ աստիճանով լուծվում են ջրում: 

Օրինակ` ջրի մեջ շատ լավ լուծվում է գլիցերինը (գլիցերինի դիէլեկտրիկական 

հաստատունը 56.2 է), սպիրտը (դիէլեկտրիկական հաստատունը՝ 26): Ջրում չեն լուծվում 

պետրոլեինային եթերը (դիէլեկտրիկական հաստատունը՝ 1.8):  

Լուծիչները ըստ դիէլեկտրիկական հաստատունի կարելի է ստորաբաժանել 

պոլյարության բարձրացման կարգով (Աղյուսակ 1): 
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Աղյուսակ 1. 
Որոշ լուծիչների դիէլեկտրիկական հաստատուններ 

Լուծիչ 
Դիէլեկտրիկական 

հաստատուն, e 
Լուծիչ 

Դիէլեկտրիկական 

հաստատուն, e 

Վակուում 1 Իզոամիլ սպիրտ 5,7 

Հեքսան 1,8 Իզոպրոպիլ սպիրտ 26,0 

Կերոսին (թորած նավթ) 2,0 Էթիլ ացետատ 27,8 

Դիօքսան 2,0 Մեթանոլ 31,8 

Պարաֆին 2,0-2,2 Էթիլեն գլիկոլ 41,2 

Բենզոլ 2,3 Գլիցերին 56,2 

Զեյթունի յուղ 3,0 Ջուր (1000C) 55.1 

Էթիլ եթեր 4,3 Ջուր (200C) 80,4 

Գերչակի յուղ 4,6 Ջուր (100C) 84,3 

Քլորոֆորմ 5,2   

Սակայն վերոհիշյալ կանոնը ոչ միշտ է ճիշտ, հատկապես բարդ օրգանական միացու-

թյունների համար, որոնք պարունակում են ինչպես պոլյար (-OH, -SO3OH, -NH2, -NO2, -

COOH, COONa), այնպես էլ ոչ պոլյար խմբեր (ալկիլ կամ արիլ ռադիկալներ): Այսպիսի 

միացություններից են ածխաջրերը, սպիտակուցները, կետոնները, օրգանական թթուները, 

ամինները և այլն: Նման նյութերի լուծելիությունը տարբեր լուծիչներում կախված է պոլյար 

կամ ոչ պոլյար խմբերի գերակշռությունից, մոլեկուլյար զանգվածից, մոլեկուլների 

չափսերից, ձևերից և այլ գործոններից: Օրինակ` էթանոլը (C2H5OH) խառնվում է ջրի հետ 

ցանկացած հարաբերությամբ, ամիլ սպիրտը (C5H11OH) ջրում լուծվում է 10%-ից ոչ ավելի, 

իսկ ցետիլ սպիրտը (C16H33OH) ջրում գործնականորեն անլուծելի է: Մեկ այլ օրինակ` 

դիքլորէթանի դիէլեկտրիկական հաստատունը 10.4 է, սակայն այն գործնականորեն չի 

լուծվում ջրում, մինչդեռ դիէթիլեթերի դիէլեկտրիկական հաստատունը 4.3 է և այն լուծվում 

է ջրում 6.6%-ով: 

Ջերմաստիճանի բարձրացման հետ մեկտեղ շատ հեղուկների փոխադարձ 

լուծելիությունը մեծանում է և հաճախ ջերմաստիճանի բարձրացումը հասնելով մի 

որոշակի կետի (կրիտիկական), որը որոշակի է յուրաքանչյուր հեղուկի զույգի համար, 

բերում է նրան, որ հեղուկները ամբողջությամբ խառնվում են իրար հետ: Օրինակ` ֆենոլ-

ջուր խառնուրդի համար կրիտիկական է համարվում 68,80C ջերմաստիճանը:  

Հեղուկների փոխադարձ լուծելիության վրա ճնշման փոփոխությունը որոշակիորեն 

չի ազդում:  

Գազանման նյութերի լուծելիությունը  ընդունված է արտահայտել կլանման 

գործակցով, որը ցույց է տալիս, թե նորմալ պայմաններում (00C, 1 մթնոլորտ ճնշում) քանի 

ծավալ գազ է լուծվում մեկ ծավալ ջրում: Գազանման նյութերի լուծելիությունը 

հեղուկներում կախված է հեղուկների և գազերի բնույթից, ճնշումից և ջերմաստիճանից: 

Գազերի լուծելիության կախվածությունը ճնշումից արտահայտվում է Հենրիի կանոնով, 

ըստ որի գազերի լուծելիությունը հեղուկներում ուղիղ համեմատական է հեղուկի վրա նրա 

առաջացրած ճնշմանը հաստատուն ջերմաստիճանի պայմաններում: Սակայն բարձր 

ճնշման պայմաններում նկատվում է Հենրիի կանոնից շեղումներ, հատկապես լուծիչի հետ 

քիմիապես փոխազդող գազերի համար:  

Ջերմաստիճանի բարձրացումը բերում է հեղուկներում գազերի լուծելիության 

նվազեցմանը: Օրինակ` եռացմամբ կարելի է հեռացնել ջրում լուծված ողջ օդը (այդ թվում 

նաև ածխաթթու գազը), ինչն օգտագործվում է դեղատնային տեխնոլոգիայում այն 

դեպքերում, երբ ջրում պարունակվող օդը կարող է խախտել հեղուկ դեղաձևի 

կայունությունը: 

Կարծր նյութերի լուծելիությունը - Մեծամասամբ կարծր նյութեր հանդիսանում են 

բյուրեղական նյութեր: Բյուրեղական նյութի լուծման պրոցեսը բաղկացած է 2 

միաժամանակ ընթացող փուլից` 
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1. մասնիկների սոլվատացիա (տվյալ դեպքում հիդրատացիա) 

2. բյուրեղավանդակի քանդում 

Լուծիչի մեջ ընկղմելիս կարծր նյութի մակերեսից աստիճանաբար սկսում են պոկվել 

առանձին մոլեկուլներ, իոններ (կախված բյուրեղացանցի կառուցվածքից), որոնք 

տարաբաշխվում են լուծիչի ողջ ծավալում: Այս մասնիկների անջատումը պինդ նյութի 

մակերեսից տեղի է ունենում մի կողմից նրանց տատանողական շարժման, մյուս կողմից՝ 

լուծիչի մոլեկուլների ձգողականության շնորհիվ: Լուծույթներում ընթանում են 

դիֆուզիայի պրոցեսներ, որի շնորհիվ ստեղծվում և պահպանվում է լուծված նյութի 

միանման կոնցենտրացիա ամբողջ ծավալով:  

Լուծելիության արդյունավետության համար կարևոր է, որպեսզի լուծիչի 

մոլեկուլների և լուծվող նյութի մասնիկների միջև կապման ուժը գերազանցի կարծր նյութի 

մասնիկների միջև ձգողականության ուժին: Ջուրն ի տարբերություն այլ լուծիչների 

օժտված է բարձր պոլյարությամբ, որի շնորհիվ ունի բարձր իոնիզացնող հատկություն և 

բարձր քայքայող ազդեցություն պոլյար 

միացությունների բյուրեղավանդակի վրա:  

Դեղանյութի լուծումն ուղեկցվում է 

ջերմության անջատմամբ կամ կլանմամբ: Դա 

բացատրվում է նրանով, որ բյուրեղավանդակի 

քայքայումը և մոլեկուլների կամ իոնների 

տարաբաշխումը լուծիչի ողջ ծավալով 

պահանջում է էներգիայի ծախս, օրինակ` մինչև 

լուծվելը Na-ի և CI-ի իոնները ֆիքսված էին 

բյուրեղավանդակի հանգույցներում և ունակ էին միայն կատարել պտուտային և տատանո-

ղական շարժումներ: Իսկ լուծվելուց հետո իոնները հնարավորություն են ստանում ավելի 

ազատ շարժվել լուծույթում, ինչի համար անհրաժեշտ է նրանց կինետիկ էներգիայի 

մեծացում: Այդ մեծացումը կատարվում է ի հաշիվ լուծիչից ջերմության ձևով էներգիայի 

կլանման, որի հետևանքով տեղի է ունենում լուծույթի սառեցում: Որքան ամուր է 

բյուրեղավանդակը, այնքան ավելի է արտահայտված է լուծույթի սառեցումը:  

Լուծման ժամանակ ջերմության անջատումը վկայում է ակտիվ ընթացող 

սոլվատացիայի մասին (լուծվող նյութի և լուծիչի միջև միացությունների առաջացման 

մասին): Օրինակ` ամոնիումի քլորիդի լուծման ժամանակ տեղի է ունենում լուծույթի 

տաքացում: Լուծման վերջնական ջերմային էֆեկտը պետք է դիտարկել որպես 

սոլվատացիայի դրական ջերմային էֆեկտի և բյուրեղավանդակի քայքայման բացասական 

ջերմային էֆեկտի գումար:   

Ըստ ՊՖ-ի` “Լուծելիությունը նյութի այն քանակությունն է` արտահայտված 

գրամներով, որը ունակ է առաջացնել հագեցած լուծույթ 100 գ լուծիչում”: Լուծելիությունը 

ՊՖ-ում արտահայտվում է լուծիչի մասերի թվով, որն անհրաժեշտ է մեկ մաս դեղանյութի 

լուծման համար 200C-ում: 

Ըստ լուծելիության դեղանյութերը լինում են` 

Պայմանական տերմին 
1գ նյութի լուծման համար անհրաժեշտ լուծիչի 

քանակությունը, մլ 
շատ հեշտ լուծելի 1:1 

հեշտ լուծելի 1:10 

լուծելի 1:10 – 1:30 

չափավոր լուծելի 1:30 – 1:100 

քիչ լուծելի 1:100 – 1:1000 

շատ քիչ լուծելի 1:1000 – 1:10000 

գործնականորեն անլուծելի 1:10000 և ավելի 

Տվյալ նյութի լուծելիությունը ջրում կամ այլ լուծիչում կախված է ջերմաստիճանից:: 

Հիմնականում ջերմաստիճանի բարձրացումը կարծր դեղանյութերի լուծման ժամանակ 
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բերում է լուծելիության կտրուկ բարձրացման (բորաթթու, ֆենացետին, խինինի սուլֆատ): 

Նման նյութերի լուծելիության արագացման համար օգտագործում են տաքացումը, 

նախապես մանրացումը, խառնումը: Տաքացման և խառնման ժամանակ փոքրանում է 

բյուրեղացանցի ամրությունը, մեծանում է դիֆուզիայի արագությունը, փոքրանում է 

լուծիչի մածուցիկությունը: Սակայն որոշ նյութերի լուծելիությունը մեծանում է աննշան 

(ամոնիումի քլորիդ, նատրումի բարբիտալ) (Աղյուսակ 2): 

Աղյուսակ 2. 
Որոշ դեղանյութերի լուծելիությունը 

ԴԵՂԱՆՅՈՒԹ 

1գ նյութի համար անհրաժեշտ լուծիչի քանակությունը 200C, մլ 

ջուր էթանոլ 

90-70% 
եթեր քլորոֆորմ գլիցերին 

Սենյակային եռացող 

Կալիումի բրոմիդ 1.7 1 200 - - 5 

Բարբիտալ 170 15 15 (70%) 35 70 - 

Ամոնիումի քլորիդ 3 1.3 100 (90%) - - 8 

Թիմոլ 1200 - 1 (90%) 1.5 1.1 - 

Ֆենացետին 1400 70 16 (90%) 400 30 - 

Սակայն լինում են բացառություններ, երբ ջերմաստիճանի բարձրացումը բերում է 

լուծելիության նվազման (կալցիումի հիդրօքսիդ, կիտրոնաթթու, կալցիումի 

գլիցերոֆոսֆատ, կալցիումի սուլֆատ, պարալդեհիդ): Na2SO4∙10H2O-ի լուծելիությունը 

ջրում մեծանում է լուծույթի ջերմաստիճանը մինչև 340C բարձրացնելիս, և ընկնում է 

ջերմաստիճանի հետագա մեծացման ժամանակ: Սակայն ջերմաստիճանի բարձրացումը 

երբեմն առաջացնում է անցանկալի երևույթներ` հնարավոր է ցնդող նյութերի կորուստ 

(մենթոլ, կամֆորա և այլն): Խոշոր բյուրեղական նյութերի լուծման ժամանակ (շիբ, 

մագնեզիումի սուլֆատ և այլն) նախապես մանրացնում են, որը արագացնում է 

լուծելիությունը` նյութի և լուծիչի շփման մակերևույթի մեծացման հաշվին: Դեղանյութերի 

մանրացումը մինչև մանրագույն փոշի բերում է նրանց լուծելիության մեծացման: 

 

ԼՈՒԾԻՉՆԵՐ 

 

Հեղուկ դեղապատրաստուկների պատրաստման համար որպես դիսպերս միջավայր 

օգտագործվում են տարբեր լուծիչներ` մաքրված կամ թորած ջուր, էթիլ սպիրտ, գլիցերին, 

ճարպային յուղեր, հեղուկ պոլիէթիլենօքսիդներ, սիլիկոնային հեղուկներ, վազելինային 

յուղ և այլն: 

Լուծիչները կարող են լինել` 
1. պոլյար - մաքրված ջուր, թթուներ, ցածրամոլեկուլյար սպիրտեր և գլիկոլներ, 

ամիններ և այլն 

2. ոչ պոլյար - ածխաջրածիններ և այլն 

Կա լուծիչների ևս մեկ դասակարգում` 
 անօրգանական լուծիչներ – թորած (մաքրված) ջուր, դեմիներալիզացված ջուր 

 օրգանական լուծիչներ – էթիլ սպիրտ, եթեր բժշկական, քլորոֆորմ, գլիցերին, 

ճարպային յուղեր (դեղձի, նշի, արևածաղկի, գերչակի, զեյթունի), դիմեքսիդ, 

պոլիէթիլենօքսիդ-400, սիլիկոնային հեղուկներ (էսիլոն-4, էսիլոն-5) 

Լուծիչների ներկայացվող պահանջներն են՝  
 պահպանման ժամանակ պետք է բնորոշվեն բարձր կայունությամբ; 

 պետք է օժտված լինեն քիմիական և դեղաբանական չեզոքությամբ; 

 չպետք է ունենան տհաճ համ և հոտ; 

 միկրոօրգանիզմների զարգացման համար չպետք է ծառայեն միջավայր; 

 պետք է լինեն էժան և մատչելի 

Լուծիչի ընտրության ժամանակ առավել հաճախ ղեկավարվում են «Նմանը լուծվում է 



 - 7 - 

նմանում» կանոնով (“Similia similibus solventur”): Մոլեկուլի կառուցվածքի տեսանկյունից 

նշանակում է, որ պոլյար նյութերը ավելի լավ են լուծվում պոլյար լուծիչներում, իսկ ոչ 

պոլյար նյութերը` ոչ պոլյար լուծիչում:  

Ներքին օգտագործման լուծույթներում հիմնականում որպես լուծիչ օգտագործվում է 

թորած կամ մաքրված ջուրը (որպես դեղաբանորեն չեզոք նյութ): 

Յուրաքանչյուր լուծույթ բաղկացած է լուծվող նյութից և լուծիչից՝ միջավայրից, որում 

տվյալ նյութը հավասարաչափ բաշխվում է մոլեկուլների կամ իոնների տեսքով: Սակայն ոչ 

միշտ է հեշտ որոշել, որ նյութն է համարվում լուծիչ, որը` լուծվող նյութ: Սովորաբար լուծիչ 

համարվում է այն բաղադրամասը, որը մաքուր վիճակում ունի նույն ագրեգատային 

վիճակը, ինչ ստացված լուծույթը: Օրինակ` նատրիումի քլորիդի ջրային լուծույթի դեպքում 

լուծիչ է հանդիսանում իհարկե ջուրը: Եթե 2 բաղադրամասերը մինչև լուծելը գտնվում են 

միևնույն ագրեգատային վիճակում (ջուր և սպիրտ), ապա լուծիչ համարվում է այն 

բաղադրամասը, որն ավելի շատ քանակով է: 

 

ԹՈՐԱԾ (ՄԱՔՐՎԱԾ) ՋՈՒՐ (Aqua destillata seu purificata) - Ջուրը լայնորեն 

օգտագործվում է հեղուկ դեղապատրաստուկների պատրաստման ժամանակ, քանի որ 

հանդիսանում է շատ լավ լուծիչ: Ըստ ՊՖ XI-ի, եթե դեղատոմսում նշված չէ լուծիչը, ապա 
պատրաստվում է ջրային լուծույթ:  

Թորած ջրի դրական առանձնահատկություններն են` 
 դեղաբանորեն չեզոք է և ոչ թունավոր; 

 չի առաջացնում ալերգիկ ռեակցիաներ; 

 տնտեսապես մատչելի է; 

 նրանում լուծվում են շատ դեղանյութեր 

Թորած ջրի բացասական առանձնահատկություններն են` 
 ջրում արագ հիդրոլիզվում են որոշ դեղանյութեր; 

 մանրէների զարգացման համար հանդիսանում է բարենպաստ միջավայր 

Թորած ջրին ներկայացվող պահանջներն են` 

1. օրգանոլեպտիկ  - պետք է լինի թափանցիկ, անգույն, անհոտ և անհամ 

2. քիմիական 

 pH-ը պետք է տատանվի 5,0-6,8 սահմաններում; 

 չոր մնացորդը պետք է լինի 0,001% (1մգ -100մլ ջրում); 

 պետք է բացակայեն վերականգնվող նյութերը, նիտրատները, 

նիտրիտները, քլորիդները, սուլֆատները, կալցիումը և ծանր մետաղները, 

ածխաթթու գազը, ամոնիակի հետքը պետք է կազմի 0.00002 %; 

3. մանրէաբանական – 1 մլ թորած ջրում թույլատրվում է 100-ից ոչ ավելի ոչ 

պաթոգեն միկրոօրգանիզմ 

Առանց անցնելու հատուկ վերամշակում դեղաբանական նպատակներով խմելու ջուր 

չի օգտագործվում, քանի որ պարունակում է տարբեր քիմիական միացությունների 

խառնուրդներ, որոնք կարող են մտնել քիմիական փոխազդեցության մեջ դեղանյութերի 

հետ: 

Մաքրված ջրի ստացումը կարելի է իրականացնել դեղատնային պայմաններում: 

Մաքրված ջրի ստացման համար հարկ է կատարել 3 պահանջներ` 

1. ելային ջուրը պետք է համապատասխանի գոնե խմելու ջրի որակին: Եթե այն չի 
բավարարում այդ պահանջները, ապա նախապես մաքրում են՝ կատարելով 
 մեխանիկական նստեցում 

 ֆիլտրացիա, որի համար օգտագործվում է անտրացիտ, ակտիվացված ածուխ, 

կվարցի ավազ 

Խմելու ջուրը պարունակում է մեծ քանակությամբ օրգանական նյութեր, հատկապես 

շրջաններում, որտեղ ջրամբարները գտնվում են կավային հողում: Խմելու ջրում 

պարունակվող օրգանական նյութերից ազատվելու համար թորումից առաջ ավելացնում են 
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կալիումի պերմանգանատի 1%-ոց լուծույթ` 25 մլ ջրին 10 մլ կալիումի պերմանգանատ 

հաշվարկով, խառնում և թողնում 6-8 ժամ: Անջատված ակտիվ թթվածինը օքսիդացնում է 

օրգանական նյութերը`  

2KMnO4 + H2O = 2KOH + 2MnO2  + 3O 

Ջրում ամոնիակի պարունակության ժամանակ, որը հեշտությամբ անցնում է 

թորվածքի մեջ, ավելացնում են կալիումալյումինային շիբ (5գ շիբը 10 մլ ջրին հաշվարկով)` 

2KАl(SO4)2 + 6NH4OH = 3(NH4)2SO4 + K2SO4 + 2Al(OH)3 

Ընդ որում այդ ընթացքում տեղի է ունենում նաև կողմնակի ռեակցիա, քանի որ շիբը 

փոխազդում է քլորիդների հետ (հաճախ առկա են ջրում), անջատվում է գազանման HCI, 

որը հեշտությամբ անցնում է թորվածքի մեջ` 

2KАl(SO4)2 + 6NaCI = K2SO4 + 3Na2SO4 + 2AlCI3 

AlCI3 + 3H2O = Al(OH)3 + 3HCI 

HCI-ի կապման համար 10 մլ ջրին ավելացնում են 3.5 գ նատրիումի երկտեղակալված 

ֆոսֆատ` 

Na2HPO4 + HCI = NaCI + NaH2PO4 

Անցանկալի են համարվում ջրում կալցիումի և մագնեզիումի աղերի առկայությունը, 

որոնք հաղորդում են ջրին ժամանակավոր և մշտական կոշտություն, ինչի արդյունքում 

ջրի թորման ժամանակ տարաների պատերին առաջանում է նստվածք: Այդ ընթացում 

կարող է բարձրանալ ջրի եռման ջերմաստիճանը, որը բերում է օրգանական նյութերի 

քայքայման և ցնդող արգասիքների առաջացման:  

Ջրի ժամանակավոր կոշտությունը պայմանավորված է կալցիումի և մագնեզիումի 

հիդրոկարբոնատներով: Նրանցից կարելի է ազատվել ջրի եռացմամբ, որի ընթացում 

հիդրոկարբոնատները վերածվում են կարբոնատների և նստում են, որոնք էլ ֆիլտրվում 

են: 

Ca(HCO3)2 
t0

CaCO3 + H2O + CO2  
Սակայն այդ ընթացքում ջուրը հագենում է CO2-ով, որը դանդաղ է հեռացվում 

եռացման ժամանակ, դրանով էլ փոքրանում է ջրի pH-ը: Այդ պատճառով ջրի 

ժամանակավոր կոշտության վերացման համար նպատակահարմար է օգտագործել 

կալցիումի հիդրօքսիդ` 

Ca(HCO3)2 CaCO3 + 2H2O + Ca(OH)2  
Ջրի մշտական կոշտությունը պայմանավորված է կալցիումի և մագնեզիումի 

քլորիդներով, սուլֆատներով և այլ աղերով: Նրանց վերացման համար ջուրը մշակում են 

նատրիումի կարբոնատով` 

CaCI2 CaCO3 + 2NaCI+ Na2CO3  
MgSO4 MgCO3 + 2Na2SO4+ Na2CO3  

 

2. մաքրված ջուր կարելի է ստանալ հետևյալ ճանապարհներով` 
 իոնափոխանակության մեթոդ 

 էլեկտրոդիալիզի մեթոդ 

 հետադարձ օսմոս 

 թորում 

ԻՈՆԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ մեթոդը կայանում է նրանում, որ 

ելային ջուրն անց են կացնում իոնափոխանակային ֆիլտրերով, որոնք 

անվանվում են իոնափոխանակային խեժեր: Իոնների 

փոխանակությունը հանդիսանում է հեղուկ և կարծր ֆազերի միջև 

հակադարձ պրոցես:  
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Ըստ լիցքերի նշանի իոնափոխանակային խեժերի փոխանակային իոնները 

բաժանվում են կատիոնիտների և անիոնիտների: Կատիոնափոխանակային խեժը իր 

կարբօքսիլ կամ սուլֆոնիլ խմբերի  N+-ը և H+-ը փոխանակում է ջրի մետաղների 

կատիոնների հետ, իսկ անիոնափոխանակայինը` CI- և OH- իոնները փոխանակում է ջրի 

անիոնների հետ: Իոնների փոխանակման պրոցեսը եզրափակվում է լուծված էլեկտրոլիտի 

իոնների դիֆուզիայով սկզբում սորբենտի մակերևույթին, հետո նրա 

ներս և սորբենտի շարժուն իոնների դուրս մղումով սորբենտի 

կատիոնային կոմպլեքսից դեպի լուծույթ:  

Մաքրված ջրի ստացման ԷԼԵԿՏՐՈԴԻԱԼԻԶԻ մեթոդը հիմնված է 

ելային ջրից աղերի իոնների հեռացմամբ մշտական  էլեկտրական 

հոսանքի դաշտի ազդեցության տակ`  ընտրողական թափանցող 

իոնային թաղանթների օգնությամբ: Պրոցեսի էությունը կարելի է 

բացատրել հետևյալ կերպ` լողավազանը լցված է ելային ջրով, որը 

իոնափոխանակային թաղանթներով բաժանված է մի քանի մասերի: 

Բացասական լիցք ունեցող և կատիոնների թափանցման համար 

թաղանթները կոչվում են կատիոնիտային, իսկ դրական լիցք ունեցող և 

անիոնների թափանցման համար թաղանթները` անիոնիտային: Եթե լողավազանի միջով 

անցկացվի մշտական էլեկտրական հոսանք, ապա աղերի բոլոր իոնները, որոնք գտնվում 

են ելային ջրում, կսկսեն շարժվել իրենց լիցքերին համապատասխան դեպի անոդը կամ 

կատոդը: Իոնափոխանակային թաղանթները այդ ընթացքում չեն հավաքում իոններ: 

Աղերի իոնները, որոնք հեռացվում են աղազրկման խցիկից, խտանում են հարևան 

խցիկներում, որի արդյունքում մի խցիկում ջուրը աղազրկվում է, իսկ մյուսներում` 

հագենում աղերի իոններով:  

60-ական թվականների սկզբին հասունացել է մաքրված ջրի 

ստացման համար հետադարձ օսմոսի օգտագործման պրոգրեսը: 

Այս եղանակի էությունը կայանում է նրանում, որ ելային ջուրը 

ենթարկում են այսպես կոչված «ուլտրաֆիլտրացիայի», այսինքն 

ջրի անցկացում թաղանթի միջով բարձր ճնշման տակ: Ճնշումը 

գործում է մեխանիկական մխոցի նման: Այս եղանակի ժամանակ 

էներգիա պահանջվում է միայն մխոցի շարժման համար: Ավելորդ 

ճնշման հաշվին, որը գերազանցում է օսմոտիկ 

ճնշումը, ելային ջրի մոլեկուլները դիֆուզվում են 

կիսաթափանց թաղանթով ուղիղ օսմոսին 

հակառակ ուղղությամբ, այսինքն ելային ջրից 

դեպի մաքրված ջրի հատված: Հետադարձ օսմո-

սի եղանակը տարբերվում է պարզությամբ և 

ցածր էներգետիկ ծախսերով, սակայն 

դժվարությունը կայանում է թաղանթի ընտրության մեջ: Այն պետք է 

լինի համասեռ, ծակոտիների չափսերը պետք է գտնվեն 0.35-0.5 նմ-ի 

սահմաններում: Դրա հետ մեկտեղ թաղանթները պետք է ապահովեն 

ջրի թափանցման բարձր արագություն:  

Մաքրված ջրի ստացման համար առավել հին, բավականին 

ապահով եղանակ հանդիսանում ԹՈՐՈՒՄԸ, որի համար օգտագործում 

են էլեկտրական, կրակային ջրաթորիչներ: Մաքրված ջուրը հավաքում 

են մետաղական կամ ապակե տարաների մեջ: 6, 16, 40, 100 և 250 մլ 

տարողությամբ մետաղական տարաները կազմված են չժանգոտվող 

պողպատից, կափարիչից, օդային ֆիլտրից: Տարաները պետք է լինեն մաքուր, 

ստերիլիզացված և ունենան հստակ գրված` «ՄԱՔՈՒՐ ՋՈՒՐ»: 

Ջրի թորման էությունը կայանում է հետևյալում` ելային ջուրը տեղավորում են 

դիստիլյատորի (թորման սարքի) մեջ, որը բաղկացած է 3 հիմնական հանգույցներից`  
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 գոլորշացման կաթսա 

 կոնդենսատոր (խտարար) 

 ջրի հավաքման տարա 

Գոլորշացման կաթսայում ջուրը տաքացնում են մինչև եռման ջերմաստիճան: Ջրի 

գոլորշիները մտնում են կոնդենսատոր, որտեղ նրանք հեղուկանում են և դիստիլյատի` 

թորած ջրի տեսքով հավաքվում ջրի հավաքման տարայում: Անհրաժեշտ է հավաքված ջրի 

յուրաքանչյուր մասը ենթարկել ՊՖ-ի պահանջներին համապաստախան հսկման:  

3. պետք է ճիշտ կատարել մաքրված ջրի հավաքումը և պահպանումը - Թորված ջուրը 

դեղատնային պայմաններում պահվում է 3 օրից ոչ ավել:  

* 
ԷԹԱՆՈԼ (Spiritus aethylicus) - Էթանոլը պետք է համապատասխանի ՊՖ XI-ի 

պահանջներին: Թույլատրված է էթանոլի 95%, 90%, 70%, 40% լուծույթների օգտագործումը: 

Եթե դեղատմոսում էթանոլի կոնցենտրացիան նշված չէ, ապա օգտագործում են էթանոլի 

90% լուծույթը, բացի ստանդարտ դուրս գրումներից: Օրինակ` սալիցիլաթթվային սպիրտը 

պատրաստում են 2% սալիցիլաթթուն լուծելով 70% էթանոլում, կամֆորայի սպիրտը` 10% 

կամֆորան լուծելով 90% էթանոլում և այլն:  

Լուծույթների պատրաստման ժամանակ հաճախ հարկ է լինում նոսրացնել էթանոլը 

ջրով: էթանոլը ջրով խառնելիս տեղի է ունենում «կոնտրակցիայի» երևույթ, այսինքն 

ստացված լուծույթի ծավալը միշտ փոքր է ջրի և խիտ էթանոլի ծավալներից: Սխալներից 

խուսափելու նպատակով էթանոլի նոսրացման համար պետք է օգտվել հետևյալ 

հաշվարկներից` 

X = V
a

b

 
որտեղ`  X – խիտ էթանոլի քանակությունն է,մլ 

V - էթանոլի պահանջվող կոնցենտրացիայով քանակությունն է, մլ 

a – խիտ էթանոլի կոնցենտրացիան է,% 

b - էթանոլի պահանջվող կոնցենտրացիան է, % 

Օրինակ՝ դուրս է գրված 120 մլ 60% էթանոլի լուծույթ: Ինչպե՞ս ստանալ այդ լուծույթը 

95% էթանոլից 

X = 120
60

95
= 75.8 ÙÉ

 
Ստացված 75.8 մլ քանակությամբ էթանոլը չափում են չափիչ գլանով և մաքրված 

ջրով ծավալը հասցնում մինչև 120 մլ: Լուծույթների պատրաստման ժամանակ կարելի է 

օգտվել նաև ՊՖ-ի ալկոհոլոմետրիկ աղյուսակից: Էթանոլի լուծույթները պահում են լավ 

փակված ապակյա սրվակներում, սառը տեղում, կրակից հեռու:  

ՃԱՐՊԱՅԻՆ ՅՈՒՂԵՐ (Olea pinquia) -Դեղաձևերի պատրաստման համար 

օգտագործում են միայն սառը մամլման ճանապարհով ստացված յուղերը: Առավել հաճախ 

օգտագործվում են հետևյալ յուղերը` 

 արևածաղկի (Oleum Helianthi)  ընկույզի (Oleum Arachidis) 

 դեղձի (Oleum Persicorium)  զեյթունի (Oleum Olivarum) 

 նշի (Oleum Amygdalarum)  քնջութի (Oleum Sesami) 

Յուղերը պահվում են մինչև վերջ լցված ապակյա սրվակներով կամ լավ փակված 

մետաղական տարաներով: 

ԳԼԻՑԵՐԻՆ (Glycerinum) - Գլիցերինն եռատոմ սպիրտ է: Որպես լուծիչ օգտագործվում 

է 12-16% ջուր պարունակող գլիցերինը: Գլիցերինում լուծումը սովորաբար իրականացնում 

են ջրային բաղնիքի վրա տաքացման պայմաններում` 40-500C ջերմաստիճանում: 

Գլիցերինը պահում են լավ խցանված ապակե սրվակներում: 

ՎԱԶԵԼԻՆԱՅԻՆ ՅՈՒՂ (Oleum vaselini seu Paraffinum liquidum) - Սովորաբար 

վազելինի յուղն օգտագործում են արտաքին օգտագործման դեղաձևերի պատրաստման 

համար: Ներքին օգտագործման դեղաձևերում օգտագործում են որպես 
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լուծողական: Վազելինը պահում են լավ խցանափակված ապակե սրվակներում, մութ 

տեղում:  

ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԳԼԻԿՈԼՆԵՐ, ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆՕՔՍԻԴՆԵՐ - Էթիլենի օքսիդի 

պոլիմերիզացիայի արգասիքներ են: Հիգրոսկոպիկ մածուցիկ հեղուկներ են համարվում 

200; 300; 400; 500; 600 մոլեկուլյար զանգված ունեցող պոլիէթիլենգլիկոլները: Առավել լայն 

կիրառություն ունի ՊԷԳ-400-ը, քանի որ լավ է խառնվում ջրի, սպիրտի, ացետոնի, 

քլորոֆորմի հետ: Նրանում լուծվում են անեսթեզինը, ատրոպինի սուլֆատը, բենզոյական 

և սալիցիլաթթուն, սուլֆադիմեզինը, ստրեպտոցիդը, սինտոմիցինը (10-30%), նովոկայինի 

հիդրոքլորիդը, կոդեինը, կամֆորան, բութադիոնը (5-10%) և այլն: 

ՊՈԼԻՍԻԼՕՔՍԱՆԱՅԻՆ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐ (ԷՍԻԼՈՆՆԵՐ)- Բնորոշվում են սիլիցիումի 

ատոմների, թթվածնի, էթիլային ռադիկալների առկայությամբ: Պոլիմերը ըստ 

պոլիմերիզացիայի n=5 աստիճանի անվանում են Էսիլոն-4, իսկ n=12` Էսիլոն-12, որոնք 

անգույն, թափանցիկ հեղուկներ են: Խառնվում են օրգանական լուծիչների, ճարպայյուղերի 

հետ, չեն խառնվում ջրի, 96% էթանոլի, գլիցերինի, գերչակի յուղի հետ: Էսիլոնները լուծում 

են այնպիսի նյութեր, ինչպիսիք են մենթոլը, կամֆորան, մեթիլսալիցիլատը, ֆենոլը և այլն: 

 
ՑԱԾՐԱՄՈԼԵԿՈՒԼՅԱՐ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ 

 

Իրական լուծույթները հեղուկ դեղաձևեր են, որոնք ստացվում է մեկ կամ մի քանի 

դեղանյութերի լուծման ճանապարհով և նախատեսված են ներարկման, ներքին կամ 

արտաքին օգտագործման համար: Դեղատնային պայմաններում այս լուծույթները 

հանդիպում են ≈ 30% դեպքերում: Ֆիզիկական տեսանկյունից իրական լուծույթներն 

իրենցից ներկայացնում են հեղուկ դիսպերս համակարգեր, որոնք լինում են երկու 

տեսակի` մոլեկուլային դիսպերս համակարգեր և իոնային դիսպերս համակարգեր (1 նմ-

ից փոքր մասնիկների տրամագծով): Իրական լուծույթները համարվում են միաֆազ, 

հոմոգեն համակարգեր են, որոնք բնութագրվում են լուծվող նյութի և լուծիչի մոլեկուլների 

չափսերի ոչ մեծ տարբերությամբ և նրանցում բաժանման մակերեսի բացակայությամբ:  

Իրական լուծույթների բնորոշ առանձնահատկություններն են՝ 

 թափանցիկ են; 

 դիֆուզիան լավ է արտահայտված; 

 ազատ անցնում են թղթյա և ուլտրաֆիլտրերի միջով; 

 սովորական մանրադիտակով տեսանելի չեն; 

 տեսանելի են ուլտրամանրադիտակով; 

 էլեկտրոնային մանրադիտակով տեսանելի են միայն խոշոր մոլեկուլները; 

 մակերևույթային էներգիան բացակայում է 

Իրական լուծույթները պահում են իրենց հոմոգենությունը անսահման երկար 

ժամանակ, եթե միայն նրանցում տեղի չեն ունենում ինքնաբերաբար ընթացող 

երկրորդական պրոցեսներ, որոնք կփոխեն լուծված նյութերի քիմիական կազմը (հիդրոլիզ, 

օքսիդացում, լույսի ազդեցություն և այլն): 

Դեղագիտական պրակտիկայում օգտագործվող լուծույթները պատրաստում են ըստ 
զանգվածի, ծավալի և կշռածավալային եղանակների:  

Զանգվածային (կշռային) պատրաստում են կարծր և հեղուկ դեղանյութերի 

լուծույթները, սուսպենզիաները և էմուլսիաները մածուցիկ և ցնդող լուծիչներում: Ըստ 

զանգվածի դեղաչափում են ճարպերը, հանքային յուղերը, գլիցերինը, դիմեքսիդը, ՊԷԳը, 

սիլիկոնային հեղուկը, եթերը, քլորոֆորմը: Այդ դեպքում լուծվող նյութը և լուծիչը կշռում 

են: Օգտագործվող պարագաներն են կշեռքները, սրվակները: 
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Ծավալային եղանակով պատրաստում են տարբեր 

կոնցենտրացիայի սպիրտային լուծույթները, աղաթթվի 

լուծույթները և ստանդարտ լուծույթները, որոնք դեղատոմսում 

դուրս են գրված պայմանական անունով:  Ըստ ծավալի 

դեղաչափում են թորած ջուրը, ներարկման համար ջուրը, գալե-

նային և նորգալենային դեղանյութերի ջրային լուծույթները: 

Դեղանյութերը և լուծիչը չափում են: Օգտագործվող պարագաներն 

են չափիչ կոլբաները, գլանները, չափիչ բաժակները, բյուրետային 

համակարգը, դեղատնային կաթոցիչները: 

Մեծամասամբ հեղուկ դեղաձևերը պատրաստում են 

կշռածավալային եղանակով: Կշռա-ծավալային եղանակով 

պատրաստվում են կարծր դեղանյութերի ջրային և սպիրտային 

լուծույթները, կարծր դեղանյութերի ջրային և սպիրտային 

սուսպենզիաները, ստանդարտ  լուծույթների նոսրացումները, 

որոնք դեղատոմսում դուրս են գրվել քիմիական անունով` նշելով 

դեղանյութի կոնցենտրացիան լուծույթում: Այս եղանակի դեպքում լուծվող նյութերը 

վերցնում են ըստ զանգվածի, իսկ լուծիչը (չափում են) ավելացնում են մինչև լուծույթի 

պահանջվող ծավալի ստացումը: Օգտագործվող պարագաներն են կշեռքները, չափիչ 

կոլբաները, գլանները, չափիչ բաժակները, բյուրետային համակարգը, դեղատնային 

կաթոցիչները: 

Դեղատոմսում լուծույթների խտւթյունը կարող է արտահայտվել հետևյալ 

եղանակներով՝ 

1. Տոկոսային 
Rp.:  Solutionis Natrii bromidi 2% 200ml 

Da.Signa. Մեկական  ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 

2. Կշռածավալային 
 Լուծվող նյութի և լուծիչի քանակների նշումով՝ 

Rp.:  Natrii bromidi   4.0 

 Aquae destillatae 200ml 

 Da.Signa. Մեկական  ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 

 Լուծույթի մինչև նշված ծավալը հասցնելու նշումով՝ 

Rp.:  Natrii bromidi  4.0 

Aquae destillatae ad 200ml 

Da.Signa. Մեկական  ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 

3. Հարաբերական 
 Rp.: Solutionis Natrii bromidi ex 4.0  200ml 

   Da.Signa. Մեկական  ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 

 Rp.: Solutioniis Natrii bromidi 1:50 200ml 

              Da.Signa. Մեկական  ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 

Դուրս գրման այս եղանակը սովորաբար օգտագործվում է թունավոր նյութերի 

լուծույթների համար՝ 

Rp.: Solutionis Hydrargyri dichloridi 1: 5000 500ml 

Da.Signa: Մանրէազերծման համար 

Բոլոր բերված եղանակներից առավել գործածելի է առաջին եղանակը՝ լուծույթի 

կոնցենտրացիայի նշումը տոկոսներով: 
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# 

Լուծույթների պատրաստման գործընթացը բաղկացած է մի քանի փուլերից` 

 Նախապատրաստական աշխատանքներ 
 ԳՀԿ-ի ձևակերպում; 

 անհամատեղելիության ստուգում; 

 Ա և Բ խմբի դեղանյութերի դեղաչափերի ստուգում 

 լուծույթի ընդհանուր ծավալի որոշում; 

 ընդունումների թվի որոշում; 

 միանվագ և օրական դեղաչափերի ստուգում 

Ի տարբերություն փոշիների` հեղուկ դեղաձևերի դուրս գրման ժամանակ դեղա-

նյութերի միանվագ դեղաչափերը դեղատոմսերում չեն նշվում, միայն նշվում է կիրառման 

եղանակը (առավել հաճախ գդալներով) և ընդունումների թիվը: Օրինակ` 

Rp.: Solutionis Amidopyrini 3% 200 ml 

Da.Signa. մեկական ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 

Տվյալ պարագայում ստուգում են ամիդոպիրինի դեղաչափը («Բ» ցուցակ), որի համար 

համաձայն ՊՖ-ի բ.մ.դ=0.5գ, բ.օ.դ = 2.0 գ: 

 ամիդոպիրինի լուծույթի ծավալը հավասար է 200 մլ; 

 ընդունումների թիվը` 200 : 15 = 13; 

 ամիդոպիրինի քանակությունը 1 ընդունման համար (մ.դ)` 6.0 : 13 = 0.46 գ; 

 ամիդոպիրինի քանակությունը 1 օրվա համար (օ.դ.)` 0.46 ∙  3 = 1.38 գ 

 
 Լուծիչի քանակության հաշվարկ - Լուծիչի քանակը հաշվարկելիս հաշվի են առ-

նում դեղանյութի (կամ նյութերի գումարի) տոկոսային պարունակությունը: Եթե լուծույթը 

պատրաստում են մինչև 5% կոնցենտրացիայով, ապա ջուրը վերցնում են այն ծավալով, 

որը նշված է դեղատոմսում, քանի որ դեղանյութի փոքր քանակությունը էականորեն չի փո-

խում լուծույթի ծավալը: 5%-ից բարձր կոնցենտրացիայով լուծույթները պատրաստում են 

չափիչ սրվակում և ջրի քանակությունը հաշվարկում են օգտագործելով ծավալի մեծացման 

գործակիցը`ԾՄԳ (աղուսյակ 1):  
ԾՄԳ-ը ցույց է տալիս 1 գ նյութի լուծման դեպքում ծավալի ավելացումը՝ միլիլիտրերով 

(մգ/մլ): 
Rp.: Solutionis Magnesii sulfatis ex 20.0  200ml 

Da.Signa. մեկական  ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 

Տվյալ դեպքում օգտագործում են ԾՄԳ-ը, որը մագնեզիումի սուլֆատի համար 

հավասար է 0.5 մգ/մլ: Ջրի ծավալը հավասար է ՝ 200 – (20 x 0.5) = 190մլ: 

 

 Օժանդակ և փաթեթավորման միջոցների ընտրություն 
Բաց թողնման սրվակն ընտրում են կախված լուծույթի ծավալից և նրանում պարու-

նակվող բաղադրամասերի ֆիզիկաքիմիական հատկություններից: Ոչ ստերիլ դեղապատ-

րաստուկների փաթեթավորման համար սրվակները և խցանները պետք է լինեն լվացված և 

ստերիլիզացված (1200C ջերմաստիճանում՝ 45 րոպեի ընթացքում): Ստերիլ տարայի պահ-

պանման ժամկետը 3 օրից ոչ ավել է: Պոլիէթիլենային (պլաստմասե) խցանները նույնպես 

լվանում են և ստերիլիզացնում:  

 

 Բուն դեղաձևի պատրաստում 
 Դեղանյութի կշռում և լուծիչի չափում - Դեղանյութերը կշռում են ձեռքի կշեռքներով: 

Կշռում են նաև մածուցիկ և ցնդող հեղուկ դեղանյութերը (ձյութ, սկիպիդար, մեթիլսա-

լիցիլատ, հեղուկ ֆենոլ և այլն), ոչ ջրային լուծիչները (բացառությամբ էթանոլի): Լուծիչը 

չափում են ըստ ծավալի՝ օգտագործելով չափիչ սրվակներ, կաթոցիչներ, բյուրետային 

համակարգ և այլն: 

 Լուծում, խառնում - Եթե հեղուկ դեղաձևերի պատրաստման ժամանակ դիսպերս 
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միջավայրը ջուրն է, ապա օժանդակ բաժակի մեջ սկզբից չափում են անհրաժեշտ ջրի ծա-

վալը (քանի որ լուծիչի ավելորդ քանակի պատահական ավելացումը բերում է դեղա-

նյութերի կոնցենտրացիայի նվազման), որից հետո  հաջորդաբար ավելացնում են  կարծր 

դեղանյութերը, օժանդակ նյութերը՝ հաշվի առնելով նյութերի լուծելիությունը և միմյանց 

հետ փոխազդեցությունը: Առաջին հերթին լուծում են դժվարալուծ դեղանյութերը, որոնց 

լուծելիությունը հեշտացնելու համար դեղանյութը մանրացնում են  կամ լուծիչը 

տաքացնում` հաշվի առնելով ֆիզիկաքիմիական հատկությունները: Շատ քիչ կամ 

գործնականորեն անլուծելի նյութերի օգտագործման դեպքում բացի վերոհիշյալ քայլից 

կիրառում են նրանց լուծելի ածանցյալները, իսկ վերջում լուծույթը ֆիլտրում են: Եթե 

դեղատոմսում դուրս են գրված Ա և Բ խմբի դեղանյութեր, ապա նրանց դեղաչափերի 

ստուգումից հետո առաջին հերթին թորած ջրում լուծում են այդ նյութերը, որից հետո 

մնացած նյութերը: 

Կարծր դեղանյութերը լուծույթի մեջ կարելի է ներմուծել նախապես պատրաստված 

կոնցենտրիկ լուծույթների ձևով, որոնք ավելացվում են վերջում մնացած դեղանյութերի 

լուծումից հետո բաց թողման սրվակի մեջ:  

Եթե դեղաձևի կազմի մեջ մտնում են այլ հեղուկ դեղանյութեր, ապա ավելացվում են 

հետևյալ հաջորդականությամբ՝ 

 չցնդող և ոչ հոտավետ ջրային հեղուկներ; 

 այլ չցնդող հեղուկներ, որոնք խառնվում են ջրի հետ; 

 ցնդող ջրային հեղուկներ; 

 սպիրտ պարունակող հեղուկներ` կոնցենտրացիայի աճի ավելացմամբ; 

 ցնդող և հոտավետ հեղուկներ  

 Քամում կամ ֆիլտրում - Թարմ պատրաստված լուծույթները, 

որպես կանոն, բավարար մաքուր չեն՝ ելային նյութերում 

պարունակվող ոչ մեծ քանակությամբ անլուծելի խառնուրդների 

պատճառով: Երբեմն այդ խառնուրդները հանդիսանում են 

մանրադիսպերս և պայմանավորում են լուծույթի պղտորությունը: 

Որակյալ լուծույթների ստացման համար անլուծելի մեխանիկա-

կան խառնուրդներից ազատվում են քամման կամ ֆիլտրման 

ճանապարհով` ապակե ձագարով, թանզիֆով, թղթյա ֆիլտրով:  

Կախված ֆիլտրվող հեղուկի քանակությունից և 

հատկություններից օգտագործում են տարբեր ֆիլտրող նյութեր, որոնք ենթարկվում են 

հետևյալ պահանջներին` 

 պետք է օժտված լինեն որոշակի ամրությամբ; 

 բարձր թափանցելիության ժամանակ պետք է ունենան մասնիկների արդյունավետ 

պահումն ապահովող կառուցվածք; 

 չպետք է լուծույթի մեջ անցկացնեն թելեր կամ մասնիկներ, որոնք կփոխազդեն դեղա-

նյութերի հետ; 

 պետք է դիմանան ֆիլտրման պրոցեսում ջերմային ստերիլիզացիային և ճնշմանը; 

 պետք է լինի կենսաբանորեն չեզոք 

Ֆիլտրող նյութերն ունեն որոշ թերություններ` 
1. ուռչում են; 

2. օժտված չեն բավարար ամրությամբ; 

3. ջրային միջավայրում դիսոցիացիայի հաշվին ադսորբում են որոշ նյութեր և իոններ; 

4. ձեռք են բերում բացասական լիցք 

Արտաքին և ներքին օգտագործման լուծույթները քամում են, աչքի կաթիլները և նե-

րարկման լուծույթները` ֆիլտրում: Քամումը կատարվում է հեղուկ միջավայրը համեմա-

տաբար խոշոր մասնիկներից մաքրելու համար: Հեղուկների քամելու համար առավել հա-

ճախ օգտագործում են հիգրոսկոպիկ բամբակ, թանզիֆ, հազվադեպ` կտավ, մետաքս և 

այլն: 
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Բամբակ - Պետք է լինի ճարպազրկված, երկար մազերով, չպետք է պարունակի 

թթվային, հիմնային և վերականգնիչ նյութեր` քլորիդներ, սուլֆատներ: Կալցիումի աղերը 

թույլատրվում են նվազագույն քանակներով: 

Թանզիֆ - Կարող է օգտագործվել միայն կենցաղային, ճարպազերծ թանզիֆը, որը չի 

պարունակում օսլայի և այլ նյութերի խառնուրդներ: Թանզիֆե ֆիլտրերը օժտված են թա-

փանցելիության մեծ ունակությամբ և համարյա չեն տալիս մեխանիկական աղտոտ-

վածություններ: 

Ֆիլտրի թուղթ - Դեղատնային պայմաններում հիմնականում օգտագործվում է 

ֆիլտրի թուղթը: Այն պետք է կազմված լինի մաքուր բջջանյութից, առանց մուգ հետքերի, 

բնափայտի հետքերի, քլորիդների, երկաթի աղերի: 

Ֆիլտրումը կատարվում է հեղուկ միջավայրը բոլոր մասնիկներից մաքրելու համար 

(այդ թվում նաև մանրագույն): Ֆիլտրման արագությունը կախված է ճնշումից, ֆիլտրվող 

նյութի ծակոտիների մեծությունից, հեղուկների մածուցիկությունից և այլ գործոններից: 

Մածուցիկ հեղուկների ֆիլտրման արագությունը փոքր է, քանի որ ֆիլտրվող նյութի 

դիմադրությունը համեմատական է հեղուկի մածուցիկությանը: Ֆիլտրումը դեղատնային 

պայմաններում կարելի է անցկացնել նորմալ կամ ցածր ճնշման տակ (վակուում): Վերջինը 

հիմնականում օգտագործվում է ներարկման և աչքի լուծույթների մաքրման համար: 

Քանի որ բամբակը և ֆիլտրի թուղթը թրջվում են հեղուկով, անխուսափելի է լուծույթի 

որոշակի կորուստը: Հետևաբար բամբակի քանակությունը և ֆիլտրի թղթի չափսերը պետք 

է լինեն նվազագույն: Ֆիլտրի թղթով ֆիլտրման ժամանակ հնարավոր է նյութերի ադսորբ-

ցիա: Սա բացատրվում է նրանով, որ թղթի մակերևույթը ջրային լուծույթների ֆիլտրման 

ժամանակ ցելյուլոզայի մոլեկուլի դիսոցիացիայի արդյունքում ֆիլտրի թուղթը ձեռք է բե-

րում բացասական լիցք: Զգալի ադսորբցիա տեղի է ունենում ալկալոիդների, ներկող նյու-

թերի (մեթիլեն կապույտ, էթակրիդին, զմրուխտ կանաչ), պիգմենտների (բուսական 

օշարակներ), ֆերմենտների (պեպսին) ֆիլտրման ժամանակ: Հարկ է նկատի ունենալ, որ 

օքսիդիչներ պարունակող լուծույթները վերականգնում են բջջանյութը (կալիումի 

պերմանգանատ, արծաթի նիտրատ և այլն): Հիմնային լուծույթներում ֆիլտրի թուղթը 

ուռչում է:  

Հեղուկ դեղաձևերի ֆիլտրման պրոցեսի կատարելագործման 

նպատակով դեղատնային պայմաններում խորհուրդ է տրվում 

օգտագործել ապակյա ֆիլտրեր, որոնք իրենցից ներկայացնում են 

ծակոտկեն ապակյա սկավառակներ` տեղադրված կոնաձև կամ 

գլանաձև ձագարի վրա: Նրանց կիրառման ժամանակ զգալի 

նվազում է լուծված նյութերի ադսորբցիան, փոքրանում է ֆիլտրվող 

լուծույթի մեծ կորուստները: Ապակյա ֆիլտրերը հարմար են 

ալկալոիդների, ներկող նյութերի, ֆերմենտների, օքսիդիչների, պաշտպանված կոլոիդների 

լուծույթների ֆիլտրման համար: Այս ֆիլտրերը տարբերվում են տրամագծերով` N1, N2, 

N3, N4: Ներքին և արտաքին օգտագործման լուծույթների ֆիլտրման համար սովորաբար 

օգտագործում են N1 և N2 ապակյա ֆիլտրեր: Այս ֆիլտրերով հեղուկն անցնում է 

ինքնաբերաբար: N3 և N4 ֆիլտրերով աշխատելիս հարկ է լինում վակուումի ստեղծում: 

Այս ֆիլտրերն օգտագործում են աչքի կաթիլների և ներարկման լուծույթների ֆիլտրման 

համար: Ֆիլտրումից առաջ ապակյա ֆիլտրերը լվանում են տաք թորած ջրով (50-600C): 

Օգտագործելուց հետո ֆիլտրերը մանրամասն լվանում են, ուժեղ աղտոտվածության 

դեպքում մշակում են խիտ ծծմբական թթվով` 1% նատրիումի նիտրատի ավելացմամբ:  

Ապակյա ֆիլտրերի թերությունն է համարվում` 

1. դյուրաբեկությունը (хрупкость); 

2. նրանք հարմար չեն կոնցենտրիկ լուծույթների ֆիլտրման համար, քանի որ այդ 

դեպքում ֆիլտրերի ծակոտիները արագ խցանվում են 

Ապակյա ֆիլտրեր 
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Ֆիլտր 
№ 

Ֆիլտրող սկավառակի 
ծակոտիների չափսերը, մկմ 

Ֆիլտրի նշանակությունը 

1. 100 – 120 քամում 

2. 40 – 50 
ներքին և արտաքին օգտագործման 

լուծույթների ֆիլտրում 

3. 20 – 30 աչքի կաթիլների ֆիլտրում 

4. 5 – 10 ներարկման լուծույթների ֆիլտրում 

Քամելուց կամ ֆիլտրելուց հետո անհրաժեշտ է լուծույթում ստուգել մեխանիկական 

աղտոտվածության առկայությունը:  Այդ նպատակով սրվակը թեթևակի թափահարում են և 

դիտում հեղուկն անցնող լույսի տակ: Առանձին մասնիկների առկայության ժամանակ 

կրկնում են ֆիլտրումը:  

 Խցանափակում, փաթեթավորում 
Պատրաստի լուծույթի փաթեթավորումը և ձևավորումը հանդիսանում է լուծույթների 

պատրաստման տեխնոլոգիայի եզրափակիչ փուլերից մեկը: Հեղուկի մակարդակը սրվա-

կում չպետք է լինի նրա ուսերից բարձր: Լույսազգայուն լուծույթների բաց թողնման համար 

օգտագործում են մուգ ապակյա բաց թողնման սրվակներ: Լուծույթով սրվակը խցանա-

փակում են նախօրոք ընտրված խցանով և ստուգում նրա հերմետիկությունը, որի համար 

սրվակը շրջում են և ափով ստուգում: Լուծույթը չպետք է հոսի սրվակից: Պատրաստված 

դեղապատրաստուկին փակցնում են հիմնական պիտակներ, անհրաժեշտության դեպքում՝ 

նաև օժանդակ, նախազգուշական պիտակներ:  

 Որակի հսկում 
Ստուգում են լուծույթի թափանցիկությունը, խցանափակման հերմետիկությունը, 

օրգանոլեպտիկ հատկությունները, ծավալից շեղման նորմերը (պետք է համապատասխա-

նեն նրանցում թույլատրելի շեղումներին): 

Աղուսյակ 1 
Դեղանյութերի լուծման ժամանակ ծավալի մեծացման գործակիցներ (մգ/մլ) 

Դեղանյութ K, մգ/մլ Դեղանյութ K, մգ/մլ 

Ամիդոպիրին 0.90 Անտիպիրին 0.85 

Անալգին 0.68 Նատրիումի բարբիտալ 0.64 

Բարբամիլ 0.76 Գլյուկոզա 0.64 

Հեքսամեթիլենտետրամին 0.78 Կալիումի բրոմիդ 0.27 

Յոդ (Կալիումի յոդիդի լուծույթներում) 0.23 Կալիումի յոդիդ 0.25 

Կալցիումի գլյուկոնատ 0.50 Կալիումի պերմանգանատ 0.37 

Կալցիումի քլորիդ 0.58 Ամինոկապրոնաթթու 0.21 

Ասկորբինաթթու 0.61 Բորաթթու 0.68 

Կիտրոնաթթու 0.39 Նատրիումի կոֆեին բենզոատ 0.65 

Մագնեզիումի սուլֆատ 0.50 Նատրիումի բենզոատ 0.60 

Նատրիումի բրոմիդ 0.25 Նատրիումի հիդրոկարբոնատ 0.30 

Նատրիումի հիդրցիտրատ 0.46 Նատրիումի յոդիդ 0.38 

Նատրիումի սալիցիլատ 0.59 Նատրիումի թիոսուլֆատ 0.51 

Նատրիումի քլորիդ 0.33 Օսարսոլ  0.67 

Պախիկարպին 0.31 Ռեզորցին 0.79 

Պրոտարգոլ 0.64 Սուլֆացիլ նատրիում 0.62 

Արծաթի նիրտատ 0.18  Ամոնիումի քլորիդ 0.72 

Տանին 0.35 Բյուրեղական ֆենոլ 0.90 

Տրիմեկաին 0.11 Քլորալհիդրատ 0.57 

Շողավարդի չոր հանուկ 0.60 Տուղտի արմատի չոր հանուկ 0.61 

Էթազոլ-նատրիում 0.66 Էֆեդրինի հիդրոքլորիդ 0.84 
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ՋՐԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ 
 

Ինչպես արդեն նշվել է, ջրային լուծույթները պատրաստում են կշռածավալային եղա-

նակով, (դեղանյութերը կշռում են, իսկ թորած ջուրը՝ չափում): Դեղանյութերը լուծում են 

հիմնականում օժանդակ բաժակում` ապակյա ձողիկով պարբերաբար լուծույթը խառ-

նելով: Խոշոր բյուրեղական, դանդաղ մանրացվող նյութերը (պղնձի սուլֆատ, շիբ, կալիու-

մի պերմանգանատ) նախապես մանրացնում են հավանգում մի մաս լուծիչի հետ: Որոշ 

դանդաղ լուծելի նյութերի լուծման արագացման համար (ամիդոպիրին, բորաթթու, նատ-

րիումի տետրաբորատ, տանին և այլն) խորհուրդ է տրվում տաքացնել լուծույթը կամ 

լուծիչը: 

 Եթե դեղագրությունում դուրս են գրված 2 կամ ավելի փոշենման նյութեր, ապա 

առաջին հերթին լուծում են քիչ քանակությամբ դուրս գրված բաղադրամասերը: 

Թունավոր և ուժեղ ազդող նյութերը ավելացվում են ջրին առաջին հերթին: 

 Եթե նյութը բյուրեղահիդրատի ձևով է կամ ջրազրկված (նատրիումի սուլֆատ, մագ-

նեզիումի սուլֆատ, շիբ և այլն), ապա լուծույթների պատրաստման համար ընդունված 

է օգտագործել բյուրեղահիդրատներ, քանի որ նրանք ավելի լավ են լուծվում: 

 Հիգրոսկոպիկ նյութերի լուծույթները (կալցիումի քլորիդ) կշռման դժվարության պատ-

ճառով պատրաստում են կոնցենտրիկ լուծույթների նոսրացման ճանապարհով: 

 Որոշ լուծույթներ պատրաստում են ստանդարտ հեղուկների նոսրացման ճանա-

պարհով` ջրածնի պերօքսիդ, ամոնիակ, ֆորմալին: 

 

Հեշտ և արագ լուծվող դեղանյութերի լուծույթներ 
 

Այս լուծույթների պատրաստումը էական դժվարություն չի ներկայացնում: 

Rp.: Solutionis Analgini 3% 200 ml 

Da.Signa. մեկական  ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 

Հաշվարկ`   անալգին` 6 գ (անալգինի լուծելիությունը ջրում 1:1.5 է) 

  թորած ջուր` 200 մլ 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 200մլ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար օժանդակ բաժակում չափում են 200 մլ 

թորած ջուր (կարծր նյութը կազմում է մինչև 4 %), կշռում են 6 գ անալգին և լուծում, քամում 

են բաց թողնման սրվակի մեջ և բաց թողնում : 

Rp.: Solutionis Natrii bromidi  1.5  150 ml 

Kalii iodidi    0.8 

Natrii salicylatis   1.2 

Coffeini-natrii benzoatis  0.4 

Misce.Da.Signa. մեկական  ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 

Հաշվարկ՝   կոֆեին-նատրիումի բենզոատ` 0.4 գ 

  կալիումի յոդիդ` 0.8 գ 

  նատրիումի սալիցիլատ` 1.2 գ 

  նատրիումի բրոմիդ` 1.5 գ 

  թորած ջուր` 150 մլ 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 150 մլ 

Եթե դեղատոմսում կան ուժեղ ազդող նյութեր, ապա ստուգում են նրանց միանվագ և 

օրական դեղաչափերը: Հաշվարկում են դուրս գրված նյութերի քանակները և ջրի ծավալը: 

Ընտրում են բաց թողնման սրվակը՝ հաշվի առնելով, որ դեղատոմսերից մեկում կա լուսա-

զգայուն նյութ՝ կալիումի յոդիդ: Թորած ջրով ողողում են բամբակյա ֆիլտրը, այնուհետև 

ձագարը բամբակի հետ տեղափոխում են սրվակի մեջ և ողողում ֆիլտրը երկրորդ անգամ՝ 

միաժամանակ ողողելով սրվակը և խցանը: Ֆիլտրով ձագարը չի կարելի դնել սեղանին:  

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար օժանդակ բաժակի մեջ չափում են թո-
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րած ջրի անհրաժեշտ ծավալը: Ձեռքի կշեռքով կշռում են կարծր դեղանյութերը, տեղափո-

խում թորած ջրով լցված բաժակի մեջ և խառնում են լուծույթը: Քանի որ տվյալ դեղա-

նյութերը լավ են լուծվում ջրում, ապա լուծման հաջորդականությունը կարևոր չէ: Ստաց-

ված լուծույթը քամում են բաց թողնման սրվակի մեջ և խցանափակում: Կատարում են 

որակի ստուգում չլուծվող մասնիկների առկայության վերաբերյալ: Եթե լուծույթում առկա 

են չլուծված մասնիկներ, ապա լուծույթը դատարկում են սրվակից օժանդակ բաժակի մեջ և 

կրկնում են քամումը: Պիտակավորում են հիմնական «Ներքին» պիտակով և բաց թողնում: 

Rp.: Codeini phosphatis  0.2 

Natrii salicylatis  5.0 

Aquае destillatae  200ml 

Misce.Da.Signa. մեկական  ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 

Հաշվարկ՝   կոդեինի ֆոսֆատ` 0.2 գ 

  նատրիումի սալիցիլատ` 5 գ 

  թորած ջուր` 200 մլ 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 200 մլ 

 մեկ ճաշի գդալի ծավալը` 15մլ 

 ընդունումների թիվը` 13 (200 մլ:15) 

 կոդեինի ֆոսֆատի միանվագ դեղաչափը` 0.015գ (0.2:13) 

 կոդեինի ֆոսֆատի օրական դեղաչափը՝ 0.045գ (0.015x3) 

Համեմատելով ՊՖ-ի բարձրագույն միանվագ և բարձրագույն օրական դեղաչափերի 

հետ եզրակացնում են, որ դեղաչափերը գերազանցված չեն: 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար օժանդակ բաժակի մեջ չափում են 200մլ 

թորած ջուր, լուծում 0.2գ կոդեինի ֆոսֆատը, այնուհետև ավելացնում 5գ նատրիումի 

սալիցիլատը և ստացված լուծույթը բամբակով քամում են մուգ ապակյա բաց թողնման 

սրվակի մեջ: Կատարում են որակի ստուգում: Պիտակավորում են հիմնական «Ներքին» և 

«Պահել լույսից պաշտպանված վայրում» օժանդակ պիտակներով: 

 
Դանդաղ լուծվող դեղանյութերի լուծույթներ 

 

Նյութերի դանդաղ լուծելիությունը պայմանավորված է բյուրեղավանդակի կարծրու-

թյամբ, ծանր իոնների դանդաղ դիֆուզիայով կամ լուծիչով վատ թրջելիությամբ: Լուծման 

գործընթացի արագացման համար օգտագործում են տաքացումը կամ հավանգում նյու-

թերի նախապես մանրացումը: Տաք լուծիչում կամ տաքացման պայմաններում լուծում են 

սառը ջրում դանդաղ լուծվող և ջերմակայուն նյութերը (բորաթթու, նատրիումի տետրա-

բորատ, ալյումինակալիումական շիբ, ամիդոպիրին, կալցիումի գլյուկոնատ, մագնեզիումի 

սուլֆատ, նատրիումի սուլֆատ, սնդիկի երկքլորիդ, ալյումինի սուլֆատ և այլն): 

 Rp.: Solutionis Acidi borici 2% 200 m 

Da.Signa. ողողումների համար 

Հաշվարկ՝   բորաթթու ` 4 գ 

  թորած ջուր` 200 մլ 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 200 մլ 

Բորաթթուն լուծվում է 25 մաս սառը ջրում և 3 մաս տաք ջրում: Սովորաբար օգտա-

գործում են տաք ջուր: Դեղագրության պատրաստման համար օժանդակ բաժակում 200 մլ 

տաք թորած ջրում խառնման պայմաններում լուծում են 4 գ բորաթթուն: Սառեցումից հետո 

լուծույթի ծավալը չափում են, և անհրաժեշտության դեպքում ջրով ծավալը հասցնում են 

մինչև 200 մլ: Այնուհետև քամում են բաց թողնման սրվակի մեջ: Պիտակավորում են 

հիմնական «Արտաքին» պիտակով:  

Rp.: Solutionis Aluminis 1.5% 120 ml 

Da.Signa. լվացումների համար 

Դեղագրության պատրաստման համար օժանդակ բաժակի մեջ լցնում են նախապես 
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տաքացված թորած ջուր, ավելացնում կշռված շիբը` ստանալով լուծույթ, քամում են բամ-

բակով բաց թողնման սրվակի մեջ, չսպասելով սառեցմանը: Ձևավորում բաց թողնման 

համար: 

Մանրացումը հավանգում սովորաբար օգտագորում են պղնձի սուլֆատի, երկաթի 
սուլֆատի, կապարի ացետատի համար, որոնք դանդաղ են լուծվում ջրում: 

Rp.: Solutionis Cupri sulfatis 4.0-200 ml 

Da.Signa. լվացումների համար 

Պղնձի սուլֆատի, կապարի ացետատի լուծման համար պետք է օգտագործել թարմ 

թորած ջուր: Կապարի ացետատի լրիվ լուծման համար խորհուրդ է տրվում ավելացնել 

նաև քացախաթթու (5 կաթիլ նոսր քացախաթթու՝ 100 մլ լուծույթին): 

Դեղանյութերը տեղադրում են հավանգում և տրորում, այնուհետև ավելացնում 20-30 

մլ ջուր: Ստացված լուծույթը քամում են բաց թողնման սրվակի մեջ: Չլուծված մասը կրկին 

տրորում են ջրի նոր չափաբաժնով և գործողությունը կրկնում մի քանի անգամ՝ մինչև ամ-

բողջ նյութի լուծվելը: Պղնձի և երկաթի սուլֆատների, կապարի ացետատի լուծույթները 

քամում են բամբակով բաց թողնման սրվակի մեջ: 

 

Օսարսոլի լուծույթ 
 

Rp.: Solutionis Osarsoli   5% 200ml 

Natrii hydrocarbonatis  4,0 

Misce.Da.Signa. հեշտոցային լվացումների համար 

Օսարսոլը շատ քիչ է լուծվում ջրում, սակայն լավ է լուծվում կծու հիմքերի 

լուծույթներում և նատրիումի հիդրոկարբոնատի լուծույթում, ընդ որում վերջին դեպքում 

ընթանում է չեզոքացման ռեակցիա: Ելնելով սրանից` սկզբում պատրաստում են նատ-

րիումի հիդրոկարբոնատի լուծույթ, որում լուծում են օսարսոլը: Ձևավորում են` 

“Արտաքին”, որը պարունակում է թունավոր նյութ:  

 

Սնդիկի երկքլորիդի լուծույթ 
 

Սնդիկի երկքլորիդը կշռում են հատուկ կշեռքներով որպես “Ա” ցուցակ, որոնք պահ-

վում են հատուկ թունավոր նյութերի համար “Ա” պահարանում:  Այդ պահարանում պահ-

վում է նաև տարան, որով պատրաստում են սնդիկի երկքլորիդի լուծույթը և կշեռքները: 

Սնդիկի երկքլորիդի լուծույթը պատրաստում են տաքացման պայմաններում, քանի որ այն 

շատ դանդաղ է լուծվում սենյակային ջերմաստիճանի ջրում: Ստացված լուծույթը պիտա-

կավորում են հատուկ պիտակներով` “Թույն”, “Վարվել զգուշությամբ” և գան-

գը խաչված ոսկորներով: Պիտակի վրա մայրենի լեզվով գրվում է դեղապատ-

րաստուկի անվանումը, կոնցենտրացիան և նշանակումը: Սնդիկի երկքլորիդի 

լուծույթն օգտագործվում է որպես ախտահանիչ միջոց և պատրաստելիս ավելացվում է 

սնդիկի երկքլորիդի զանգվածին հավասար քանակությամբ նատրիումի քլորիդ: Վերջինս 

լավացնում է սնդիկի երկքլորիդի լուծելիությունը և կայունությունը: Ստացված լուծույթը 

ներկում են էուզինով, որը նշվում է պիտակի վրա: 

Rp.:  Solutionis Hydrargyri dichloridi 1,0 : 1000 300 ml 

Da.Signa D.S. դեզինֆեկցիայի համար 

Հաշվարկ՝   սնդիկի երկքլորիդ` 0.3 գ 

  նատրիումի քլորիդ` 0.3 գ 

  թորած ջուր` 300 մլ 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 300 մլ 

Դեղագրության պատրաստման համար օժանդակ բաժակում ոչ մեծ քանակությամբ 

տաք ջրում (10-15 մլ) լուծում են 0,3 գ նատրիումի քլորիդը, այնուհետև 0,3 գ սնդիկի 

երկքլորիդը, որից հետո ավելացնում են ջրի մնացած քանակությունը: Ստացված լուծույթը 
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քամում են բաց թողնման սրվակի մեջ, որտեղ ավելացնում են 3-5 կաթիլ էոզինի լուծույթ: 

Ձևավորում են և բաց թողնում:  

 
Ֆուրացիլինի լուծույթներ 

 

Rp.: Solutionis Furacillini (1: 5000) 500ml 

Da.Signa. Ողողումների համար 

Հաշվարկ՝   ֆուրացիլին` 0.1 գ 

  նատրիումի քլորիդ` 4.5 գ 

  թորած ջուր` 500 մլ 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 500 մլ 

Ֆուրացիլինի լուծելիությունը ջրում 1:4200 է: Լուծման գործընթացն արագացնելու 

համար լուծույթը տաքացնում են: Բացի այդ ֆուրացիլինի լուծույթները պատրաստում են 

0.9% նատրիումի քլորիդի լուծույթով, ինչը ուժեղացնում է ֆուրացիլինի դեղաբանական 

ազդեցությունը: 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար չափիչ կոլբայի մեջ լցնում են 500 մլ 

թորած ջուր, ավելացնում 4.5 գ նատրիումի քլորիդ և 0.1 գ ֆուրացիլին: Կոլբան տաքացնում 

են մինչև ֆուրացիլինի լիարժեք լուծվելը և քամում բաց թողնման սրվակի մեջ: 

Նատրիումի հիդրոկարբոնատի լուծույթները պատրաստում են սենյակային 

ջերմաստիճանի ջրով: Լուծույթի տաքացման ժամանակ տեղի է ունենում նատրիումի 

հիդրոկարբոնատի հիդրոլիզ` նատրիումի կարբոնատի և ածխաթթու գազի առաջացմամբ: 

Նատրիումի հիդրոկարբոնատի լուծույթը տաքացնել կամ տաք ջուր օգտագործել կարելի է 

հերմետիկ փակված սրվակներում և բացել միայն լուծույթի սառելուց հետո:  

Կալցիումի գլյուկոնատի լուծույթներ - Սովորաբար դուրս են գրվում 5-10% լուծույթ-

ներ: Կալցիումի գլյուկոնատը 200C ջերմաստիճանում լուծվում է ջրում 1:50 հարաբերու-

թյամբ: Սակայն տաքացման ժամանակ կալցիումի գլյուկոնատը կարող է առաջացնել կա-

յուն, գերհագեցած լուծույթներ: Կալցիումի գլյուկոնատի լուծույթների մաքրման համար 

լուծույթին ավելացնում են ակտիվացված ածուխ (կարբոլեն)` կալցիումի գլյուկոնատի 

զանգվածի 3-5%-ի քանակությամբ: 

Rp.: Solutionis Calcii gluconatis  10% 200 ml 

Da.Signa. մեկական  ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 

Հաշվարկ՝   կալցիումի գլյուկոնատ` 20 գ 

  թորած ջուր` 190 մլ 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 200 մլ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար կոլբայի մեջ տեղադրում են 20 գ 

կալցիումի գլյուկոնատ, 190 մլ մաքրված ջուր (կալցիումի գլյուկանատի ԾՄԳ=0.5 մլ/գ) և 

ավելացնում կարբոլենի 2 մանրացված դեղահատ և եռացնում թույլ կրակի վրա 10-15 

րոպե` մի քանի անգամ թափահարելով կոլբայի պարունակությունը: Ստացված լուծույթը 

ֆիլտրում են տաք վիճակում թղթյա ֆիլտրով չափիչ գլանի մեջ և սառելուց հետո լուծույթի 

ծավալը հասցնում մինչև 200 մլ: 

 
Ֆենոլի լուծույթներ 

 
Բյուրեղական ֆենոլը պատկանում է ջրում դանդաղ լուծվող նյութերին: Ջրային լու-

ծույթների պատրաստման համար օգտագործում են հեղուկ ֆենոլ, որն իրենից ներկայաց-

նում է 100 մաս հալեցված բյուրեղական ֆենոլ և 10 մաս ջուր, այդ պատճառով դեղատոմ-

սում բյուրեղական ֆենոլը հեղուկի փոխարինման ժամանակ վերջինիս զանգվածը մեծաց-

նում են 10%-ով: Հեղուկ ֆենոլը չափում են կաթիլներով` հատուկ չափավորված կաթիլա-

չափի օգնությամբ: 

Rp.: Phenoli   2.0 
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Aquae destillatae  150 ml 

Misce.Da.Signa.  գործիքների դեզինֆեկցիայի համար 

Հաշվարկ՝   հեղուկ ֆենոլ` 2.2գ (2.0 + 0.2) = 53 կաթիլ 

  թորած ջուր` 150 մլ 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 150 մլ 

Հեղուկ ֆենոլը պետք է վերցնել 2.2 գ: Եթե կաթիլաչափը տրամաչափված է այնպես, 

որ 1գ հեղուկ ֆենոլը կազմում է 24 կաթիլ, ապա պետք է չափել 53 կաթիլ հեղուկ ֆենոլ: 

Դեղագրության պատրաստման համար բաց թողնման սրվակի մեջ 150 մլ թորած ջրին կա-

թիլաչափի օգնությամբ ավելացնում են 53 կաթիլ հեղուկ ֆենոլ և սրվակը խցանափակում:  

Հեղուկ ֆենոլը օգտագործվում է միայն ջրային, գլիցերինային և սպիրտային լուծույթ-

ների պատրաստման համար: Յուղային լուծույթների պատրաստման համար օգտագոր-

ծում են միայն անջուր, բյուրեղական ֆենոլը: Այն օժտված է կպչուն հոտով, այդ պատճա-

ռով կշռման ժամանակ կշեռքի նժարը պետք է պաշտպանել մագաղաթյա թղթով:  

 Ֆենոլը չի՛ կարելի ձեռքով ձեռք տալ, քանի որն առաջացնում է դժվար լավացող 

այրվածքներ: 

 Չի կարելի բաց թողնել ֆենոլի խառնուրդներ հեղուկ պարաֆինով: Ֆենոլը նրանում 

լուծվում է շատ վատ: Չլուծված ֆենոլը, որն անջատվում է նստվածքի ձևով, կարող է 

լուրջ այրվածքների պատճառ լինել, հատկապես արտաքին լսողական անցքում:  

 
Օքսիդիչների լուծույթներ 

 

Օքսիդիչներին են պատկանում արծաթի նիտրատը և կալիումի պերմանգանատը: Այս 

դեղանյութերը հեշտ են քայքայվում օրգանական նյութերի (վերականգնիչների) առկայու-

թյան դեպքում: Քայքայման պատճառ կարող են լինել անորակ թորած ջուրը, աղտոտված 

միկրոֆլորան, վատ լվացված ամանեղենը, ինչպես նաև ֆիլտրող մատերիալը (ֆիլտրի 

թուղթ, բամբակ), հատկապես նրանում պարունակվող հեշտ օքսիդացող օրգանական 

արգասիքները: Բացի դրանից ֆիլտրի թուղթը զգալիորեն ադսորբում է արծաթի իոնները: 

Այդ պատճառով օքսիդիչների լուծույթները անհրաժեշտության դեպքում ֆիլտրում են N1 

կամ N2 ապակյա ֆիլտրերով: Օքսիդիչների քայքայումը փոքրանում է, եթե ֆիլտրը և 

բամբակը նախապես լվանում են տաք ջրով: 

Առավել կարևոր պայման կայուն լուծույթների ստացման համար հանդիսանում է 

որակյալ թորած ջրի կիրառումը, որը չի պարունակում օրգանական նյութեր և քլորիդներ: 

Անհրաժեշտ է օգտագործել միայն թարմ թորած ջուր: Ոչ շատ թարմ թորած ջուրը հաճախ 

օժտված է լինում տեսանելի վերականգնող ունակությամբ` միկրոֆլորայի և նրա կենսա-

գործունեության արգասիքների պարունակության պատճառով: 

Rp.:   Solutionis Argentii nitratis 0.12 180ml 

Da.Signa. ողողումների համար 

Թարմ թորած ջրում լուծում են արծաթի նիտրատը: Լուծույթի աղտոտվածության 

դեպքում ֆիլտրում են N1 ապակյա ֆիլտրով: Ապակյա ֆիլտրի բացակայության դեպքում 

ֆիլտրում են նախապես տաք թորած ջրով լվացված բամբակյա ֆիլտրի միջոցով: Արծաթի 

նիտրատի լուծույթները բաց են թողնում մուգ ապակյա սրվակներում, պիտակավորում 

«Վարվել զգուշությամբ» լրացուցիչ պիտակով: 

Rp.: Solutionis Kalii permanganatis 5% 50ml 

Da.Signa. արտաքին օգտագործման համար 

Այս դեղատոմսը պատրաստվում է նախորդի պես: Մինչև 1% կոնցենտրացիայով 

կալիումի պերմանգանատի լուծույթները պատրաստում են թարմ պատրաստված, 

նախապես ֆիլտրված և մինչև 40-600C տաքացված թորած ջրով, քանի որ կալիումի 

պերմանգանատը վատ է լուծվում սառը ջրում: Բաց են թողնում մուգ ապակյա 

սրվակներով: 1%-ից ավելի կոնցենտրացիայով կալիումի պերմանգանատի լուծույթները 

պատրաստում են հավանգում դեղանյութը մի մաս տաք ֆիլտրված թարմ թորած ջրով 
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տրորելով, այնուհետև ավելացնում են ջրի մնացած քանակությունը: 
Կալիումի պերմանգանատի լուծույթները կարիք ունեն մանգանի օքսիդից ազատ-

ման, որը գրեթե միշտ առկա է պատրաստուկի կազմում և լույսի ազդեցությամբ կատա-

լիզում է նրա քայքայումը: Մանգանի օքսիդի հեռացումը դեղատնային պայմաններում 

իրականացնում են ապակյա ֆիլտերի օգնությամբ:  

Կալիումի պերմանգանատով և արծաթի նիտրատով սրվակները պիտակավորվում 

են նախազգուշական պիտակներով` «Պահել լույսից ապահով», «Վարվել զգուշությամբ»: 

Սրվակը դրոշմում են և դուրս գրում Signatura, քանի որ պարունակվում է «Ա» ցուցակի 

նյութ (արծաթի նիտրատ): 

 
Միմյանց լուծելիությունը փոխադարձաբար լավացնող նյութերով լուծույթներ 

 

Տվյալ դեպքին վերաբերվող դեղատոմսերը հետևյալն են՝ 

Rp.: Iodi    1.0 

Kalii iodidi   2.0 

Aquae destillatae  ad 20 ml 

Misce.Da.Signa. օրը 7-ական կաթիլ ուտելուց հետո կաթով (Լյուգոլի լուծույթ) 

Յոդն իրենից ներկայացնում է ուժեղ ազդող նյութ: ՊՖ-ում բերված են յոդի 5%-ոց 

սպիրտային լուծույթի բարձրագույն միանվագ և օրական դեղաչափերը: «Կաթիլների 

աղյուսակ»-ում բերված են միայն յոդի 5%-ոց սպիրտային լուծույթի տվյալները (1գ-ը՝ 49 

կաթիլ, 1մլ-ը՝ 48 կաթիլ): Քանի որ դեղատոմսում դուրս է գրված յոդի ջրային լուծույթ, ապա 

անհրաժեշտ է գտնել յոդի ջրային և սպիրտային լուծույթներում կաթիլների քանակների 

հարաբերությունը:  

 1գ յոդի 5% սպիրտային լուծույթը 49 կաթիլ է: 

 1գ յոդի 5% ջրային լուծույթը 20 կաթիլ է: 

Յոդի 5% ջրային լուծույթի 20 կաթիլը համապատասխանում է յոդի 5% սպիրտային 

լուծույթի 49 կաթիլին, հետևաբար յոդի 5% ջրային լուծույթի 1 կաթիլը 

կհամապատասխանի յոդի 5% սպիրտային լուծույթի 2.45 կաթիլին: Ելնելով այս 

հարաբերությունից յոդի ջրային լուծույթում միանվագ դեղաչափը կլինի՝ 7x2.45 = 17.15 

կաթիլ, իսկ օրական դեղաչափը՝ 17.15x3 = 51.45 կաթիլ: Հետևաբար դեղաչափերը 

գերազանցված չեն: 

Բյուրեղական յոդը վատ է լուծվում ջրում (1:5000), սակայն լավ է լուծվում կալիումի 

կամ նատրիումի յոդիդների կոնցենտրիկ լուծույթներում` առաջացնելով կոմպլեքս 

միացություն: 

I2 + KI  KI3 պերյոդիդներ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար կշռում են 2 գ կալիումի յոդիդ, օժանդակ 

բաժակում լուծում ≈ 2 մլ թորած ջրում: Յոդը ուժեղ ցնդող նյութ է, իսկ նրա գոլորշիները 

ազդում են մետաղի վրա, այդ պատճառով յոդի կշռումը պետք է կատարվի հնարավորին 

չափ արագ և քարշիչի տակ: Յոդի մնացորդների հեռացման համար ձեռքի կշեռքի 

նժարները պետք է մանրակրկիտ սրբվեն էթանոլով թրջված բամբակով: Չի կարելի յոդը 

կշռել մետաղական թասիկներով կշեռքներով: Մագաղաթյա թղթի վրա արագ կշռում են 1 գ 

յոդ և լուծում օժանդակ բաժակի մեջ գտնվող կալիումի յոդիդի լուծույթում: Ամբողջովին 

լուծվելուց հետո ավելացնում են լուծիչի մնացած քանակությունը: Ստացված լուծույթը 

բամբակով քամում են մուգ ապակյա բաց թողնման սրվակի մեջ: Սրվակը խցանափակում 

են ռեզինե, պոլիէթիլենային կամ ապակյա խցաններով, քանի որ կեղևային խցանները յոդի 

ազդեցության տակ քայքայվում են: Պիտակավորում են  հիմնական «Ներքին» և «Պահել 

լույսից հեռու» նախազգուշական պիտակներով:  

Եթե դեղատոմսում նշված չէ կալիումի յոդիդը, ապա այն ավելացնում են դուրս գրված 
յոդի կրկնակի քանակությամբ:  

Դեղատանը առավել հաճախ կիրառվում են Լյուգոլի ջրային  և գլիցերինային  
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լուծույթները (ներքին` 5% և արտաքին` 1% օգտագործման համար), որոնք օգտագործվում 

են աթերոսկլերոզի, հիպերթիրեոզի, խպիպի կանխարգելման և բուժման, նաև կոկորդին 

քսելու նպատակով: 

Լյուգոլի լուծույթների կազմը 

Բաղադրամասերը 
Լյուգոլի լուծույթ ներքին 

օտագործման համար 
(պարունակում է 5% յոդ) 

Լյուգոլի լուծույթ արտաքին 
օտագործման համար 

(պարունակում է 1% յոդ) 
Յոդ բյուրեղական 1 գ 1 գ 

Կալիումի յոդիդ 2 գ 2 գ 

Թորած ջուր մինչև 20 մլ մինչև 100 մլ 

Rp.: Solutionis Lugoli  25 ml 

Da.Signa. Լյուգոլի լուծույթ արտաքին օգտագործման համար 

Հաշվարկ՝   յոդ բյուրեղական` 0.25 գ 

  կալիումի յոդիդ` 0.5 գ 

  թորած ջուր` 25 մլ 

Լյուգոլի լուծույթի պատրաստման ժամանակ կարևոր պայման է հանդիսանում յոդի 

լուծումը` յոդիդների հնարավոր կոնցենտրիկ լուծույթում, այսինքն յոդի և մետաղի յոդիդի 

խառնուրդի լուծումը հնարավոր է և քիչ քանակությամբ ջրում: Լուծումը երբեմն 

իրականացնում են հախճապակյա հավանգում: Սկզբում լուծում են կալիումի յոդիդը ոչ 

մեծ քանակությամբ ջրում և այդ կոնցենտրիկ լուծույթում լուծում բյուրեղական յոդը: 

Լուծույթը ֆիլտրում են ապակյա ֆիլտրերով: Ֆիլտրի թղթով ֆիլտրումը չի թույլատրվում, 

քանի որ վերջինս ադսորբում է մեծ քանակությամբ յոդ: 

 

Սնդիկի դիյոդիդի լուծույթ 
Սնդիկի դիյոդիդը վառ կարմիր գույնի թունավոր փոշի է: Ջրում գրեթե չի լուծվում: 

Այնուամենայնիվ սնդիկի դիյոդիդը նշանակվում է ներքին ընդունման համար` 0.06-0.07% 

կոնցենտրացիայի լուծույթի տեսքով: Դեղագրությունը պատրաստելուց առաջ ստուգում են 

թունավոր նյութի դեղաչափերը: Սնդիկի դիյոդիդի լուծույթների պատրաստումը հիմնված 

է հիմնային մետաղների յոդիդների հետ լուծելի կոմպլեքս աղերի առաջացման վրա:  

HgJ2 + 2KJ  K2(HgJ4) 

Rp.: Hydrargyri diiodidi  0.03 

Kalii iodidi   1.5 

Aquae destillatae 100 ml 

Misce.Da.Signa. օրը 3 ճաշի գդալ կաթով (Բիետտի միքստուրա) 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար մաքուր օժանդակ բաժակում փոքր 

քանակությամբ թորած ջրում (2-3 մլ) լուծում են կալիումի յոդիդի և սնդիկի դիյոդիդի 

անհրաժեշտ քանակները, խառնում լուծույթը մինչև նյութերի լիարժեք լուծումը: 

Այնուհետև  ավելացնում են ջրի մնացած քանակությունը և խառնում: Լուծույթը քամում են 

բամբակով մուգ ապակյա սրվակի մեջ, ձևավորում բաց թողնման համար: 

 

Դեղատոմսեր տնային աշխատանքի համար 
Վերցրու` Պղնձի սուլֆատի լուծույթ 2% 100մլ 

  Տուր.Նշանակիր. լվացումների համար 

# 

Վերցրու`  Նատրիումի տետրաբորատի լուծույթ 1% 100մլ 

Տուր.Նշանակիր. դեմքի մաշկի մաքրման համար 

# 

Վերցրու` Ֆուրացիլինի լուծույթ (1: 5000) 200մլ 

  Տուր.Նշանակիր. ողողումների համար 

ՀԵՂՈՒԿ ԴԵՂԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ 
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ԲՅՈՒՐԵՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ 

Կոնցենտրիկ լուծույթներ 
 

Լուծույթների պատրաստման համար մաքուր դեղանյութերի և լուծիչների օգտա-

գործման հետ մեկտեղ դեղատնային պայմաններում լայնորեն կիրառվում են նաև տարբեր 

կոնցենտրիկ լուծույթներ: Կոնցենտրիկ լուծույթները դեղանյութերի որոշակի բարձր կոն-

ցենտրացիայով աշխատանքային լուծույթներ են (ավելի մեծ, քան դեղատոմսերում դուրս 

գրված այդ նյութերի կոնցենտրացիան): Չոր նյութերից միքստուրաների պատրաստման 

հետ համեմատած կոնցենտրիկ լուծույթների կիրառումը ունի մի շարք առավելություններ` 

1. նպաստում է պատրաստի դեղապատրաստուկների որակի բարձրացմանը, քանի որ 

կոնցենտրիկ լուծույթներն ենթարկվում են քանակական անալիզի և անհրաժեշտու-

թյան դեպքում նրանց նոսրացնում են կամ խտացնում; 

2. հեշտացնում են դեղագործի աշխատանքը; 

3. արագացնում են հիվանդներին դեղապատրաստուկների բաց թողնումը, այսինքն 

բարձրացնում աշխատունակությունը 

Կոնցենտրիկ լուծույթների անվանացանկը կախված է դեղատան պահանջարկից և 

անհատական ռեցեպտուրայից: Կոնցենտրիկ լուծույթների պատրաստման ժամանակ 

խուսափում են հագեցած լուծույթներին մոտ կոնցենտրացիայով լուծույթների ստացումից, 

քանի որ հակառակ դեպքում լուծույթի ջերմաստիճանի նվազման դեպքում հնարավոր է 

լուծված նյութերից նստվածքի առաջացում:  

Քանի որ կոնցենտրիկ լուծույթները կարող են հանդիսանալ մանրէային ախտահար-

ման միջավայր, անհրաժեշտ է նրանց պատրաստել խիստ ասեպտիկ պայմաններում և 

թարմ թորած ջրով: Բոլոր օժանդակ նյութերն ու տարաները նախապես ստերիլիզացնում 

են: Կապված նրա հետ, որ լուծույթները պատրաստում են մեծ ծավալներով, քան պահանջ-

վում է ըստ դեղատոմսի, նրանց դեղատանը պահում են որոշակի ժամանակ: Կոնցենտրիկ 

լուծույթները ֆիլտրում են (ոչ քամում)  և պահում լավ խցանափակված ապակյա տարա-

ներում` 18-220C ջերմաստիճանում: Կոնցենտրիկ լուծույթները պետք է անպայման պահ-

վեն լուծվող նյութերի արագ փչացումը բացառող պայմաններում: Եթե լուծույթը հանդի-

սանում է մանրէների զարգացման համար միջավայր, ապա նրա պահպանման ժամկետը 

մեծ չէ: Օրինակ 5% և 20% գլյուկոզայի լուծույթները պահում են 2 օր, սակայն կոնցենտ-

րացիայի մեծացման հետ, օրինակ մինչև 40% և 50% պահման ժամկետը մեծանում է մինչև 

10 օր, քանի որ օսմոտիկ ճնշման բարձրացումը փոքրացնում է միկրոօրգանիզմների զար-

գացման պայմանները: Հարկ է նկատի ունենալ, որ լուծույթների հանկարծակի պղտորու-

թյունը, որն առաջանում է որոշ ժամանակ անց, տարբեր լորձային երևույթները և 

նստվածքները հաճախ հանդիսանում են մանրէային խիստ աղտոտվածության և ոչ 

պիտանելիության ցուցանիշ: 

Բոլոր կոնցենտրիկ լուծույթները պատրաստելուց հետո անպայման պետք է ենթարկ-

վեն որակական և քանակական հսկման (ստուգում են ազդող նյութերի քանակական պա-

րունակությունը, թափանցիկությունը և նույնությունը): Քանակական պարունակությունը 

ստուգում են ռեֆրակտոմետրիկ եղանակով և համեմատում են թույլատրելի շեղումների 

հետ` 

 մինչև 20% կոնցենտրացիայի դեպքում` 2% 

 20% և ավելի կոնցենտրացիաների դեպքում` 1% 

Կոնցենտրիկ լուծույթները պատրաստում են կշռածավալային եղանակով` օգտագոր-

ծելով չափիչ կոլբաներ, գլաններ և կշեռք: Դեղատանը չափիչ տարաների բացակայության 

ժամանակ կատարում են համապատասխան հաշվարկներ` հաշվի առնելով լուծույթի 

խտությունը կամ ԾՄԳ-ը:  

 

 

Օրինակ` Անհրաժեշտ է պատրաստել 1 լ 20% կալիումի բրոմիդի լուծույթ: 
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1. Կոնցենտրիկ լուծույթների պատրաստում չափիչ տարաներում 
1 լ տարողությամբ ստերիլ չափիչ կոլբայում ձագարի օգնությամբ լցնում են 200 գ նա-

խապես կշռված կալիումի բրոմիդը և լուծում ոչ մեծ քանակությամբ թարմ թորած ջրում: 

Այնուհետև թորած ջրով ծավալը հասցնում են մինչև նիշը: Ստացված լուծույթը ֆիլտրում 

են մուգ ապակյա սրվակի մեջ, խցանափակում, կատարում են որակական և քանակական 

հսկում, պիտակավորում` նշելով անվանումը և լուծույթի կոնցենտրացիան, պատրաստ-

ման ամսաթիվը, սերիայի և անալիզի համարը:  

2. Կոնցենտրիկ լուծույթների պատրաստում` օգտագործելով ԾՄԳ-ը 
Եթե հաշվի առնել կալիումի բրոմիդի ԾՄԳ-ը (0.27 մլ/գ), ապա 200 գ կալիումի 

բրոմիդի զբաղեցրած ծավալը կլինի 54 մլ (200 x 0.27), հետևաբար լուծույթի պատրաստման 

համար անհրաժեշտ ջրի ծավալը կկազմի 946 մլ (1000 -54): Այս դեպքում չափիչ կոլբայի 

օգտագործում չի պահանջվում: Լուծույթի պատրաստման համար օժանդակ բաժակում 946 

մլ թարմ թորած ջրում լուծում են 200 գ կալիումի բրոմիդը և ստացված լուծույթի հետ 

վարվում նախորդի կերպ: 

3. Կոնցենտրիկ լուծույթների պատրաստում` օգտագործելով խտությունը 
20% կալիումի բրոմիդի լուծույթի խտությունը կազմում է 1.144 գ/մլ, հետևաբար այդ 

լուծույթի 1 լիտրը պետք է ունենա 1144 գ զանգված: Քանի որ տվյալ լուծույթում կալիումի 

բրոմիդը դեղաչափվում է ըստ զանգվածի, հետևաբար թորած ջրի ծավալը կազմում է 944 գ 

(1144 - 200): Լուծույթի պատրաստման համար օժանդակ բաժակում 944 մլ թարմ թորած 

ջրում լուծում են 200 գ կալիումի բրոմիդը և ստացված լուծույթի հետ վարվում նախորդի 

կերպ:  

Կախված քանակական վերլուծության արդյունքներից` կոնցենտրիկ լուծույթները 

համապատասխանաբար նոսրացնում են ջրով կամ խտացնում չոր դեղանյութերի ավելաց-

մամբ մինչև պահանջվող կոնցենտրացիան: 

 Եթե պատրաստված լուծույթը պահանջվողից կոնցենտրիկ է, ապա անհրաժեշտ է 
նոսրացնել ջրով: Նոսրացումը կատարվում է հետևյալ բանաձևով` 

 
որտեղ`  x – լուծույթի նոսրացման համար անհրաժեշտ ջրի քանակությունն է, մլ; 

a -  պատրաստվող լուծույթի քանակությունը, մլ; 

b – լուծույթի պահանջվող կոնցենտրացիան, %; 

c – լուծույթի փաստացի կոնցենտացիան, % 

Օրինակ` անհրաժեշտ է պատրաստել 3 լ 20% (1:5) կալիումի բրոմիդի լուծույթ: Անա-

լիզի արդյունքում պարզվել է, որ լուծույը պարունակում է 23% դեղանյութ: Օգտագործելով 

վերը նշված բանաձևը` որոշում են լուծույթի նոսրացման համար թորած ջրի անհրաժեշտ 

քանակությունը` 

 
Այս հաշվարկը կարելի է կատարել նաև այլ եղանակով` չօգտագործելով տվյալ 

բանաձևը: Անհրաժեշտ է որոշել կալիումի բրոմիդի զանգվածը, որը պարունակվում է 3000 

մլ 23%-ոց լուծույթում: 

 
Այս քանակությունից (690 գ) կարելի է պատրաստել կալիումի բրոմիդի 3450 մլ 20% 

լուծույթ: 

 
Հետևաբար պահանջվող կոնցենտրացիայով լուծույթի պատրաստման համար ավե-

լացնում են 450 մլ թարմ թորած ջուր և կրկին ստուգում կոնցենտրացիան: 

 Եթե պատրաստված լուծույթը պահանջվողից նոսր է, անհրաժեշտ է խտացնել դեղա-
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նյութի ավելացմամբ, որի քանակությունը հաշվում են հետևյալ բանաձևով` 

 
որտեղ` x – լուծույթին ավելացվող դեղանյութի քանակությունն է, գ; 

a -  պատրաստվող լուծույթի քանակությունը, մլ; 

b – լուծույթի պահանջվող կոնցենտրացիան, %; 

c – լուծույթի փաստացի կոնցենտացիան, % 

d – պահանջվող կոնցենտրացիայով լուծույթի խտությունը; գ/մլ 

Օրինակ` անհրաժեշտ է պատրաստել 1 լ 20% (1:5) կալիումի բրոմիդի լուծույթ: Անա-

լիզի արդյունքում պարզվել է, որ լուծույթը պարունակում է 18% դեղանյութ: Օգտագործե-

լով վերը նշված բանաձևը` որոշում են կալիումի բրոմիդի անհրաժեշտ քանակությունը` 

 
հետևաբար պահանջվող կոնցենտրացիայի ստացման համար ավելացնում են 21.18 գ 

կալիումի բրոմիդ, այնուհետև լուծույթը ֆիլտրում են և կրկին ստուգում կոնցենտրացիան: 

 
Հեղուկ դեղապատրաստուկների պատրաստումը 

կոնցենտրիկ լուծույթների օգտագործմամբ 
 

Հեղուկ դեղապատրաստուկների պատրաստման ժամանակ պետք է ճիշտ որոշել` 

 կոնցենտրիկ լուծույթների ծավալները 

 թորած ջրի ծավալը 

 բոլոր բաղադրամասերի խառնման հերթականությունը 

 դեղապատրաստուկի ընդհանուր ծավալը  

1. Դեղապատրաստուկների ծավալը որոշվում է բոլոր հեղուկ բաղադրամասերի 
գումարով (ջուր, դեղանյութերի ջրային  և սպիրտային լուծույթներ, ոգեթուրմեր, հեղուկ 

լուծամզվածքներ և այլ հեղուկներ, որոնք դեղատոմսում դուրս են գրված միլիլիտրերով): 

Եթե անհրաժեշտ է որոշել հեղուկ դեղաձևերի ծավալը, որոնց բաղադրության մեջ մտնում 

են մածուցիկ, ցնդող, ինչպես նաև մեծ խտությամբ հեղուկներ, ապա հաշվարկի ժամանակ 

հաշվի են առնում նրանց խտությունները: Չոր դեղանյութերի քանակը ընդհանուր ծավալի 

որոշման ժամանակ հաշվառման մեջ չի մտնում: 

Օրինակ №1 
Rp.: Natrii hydrocarbonatis 

 Natrii benzoatis   ana 2.0 

 Sirupi sacchari   10 ml 

 Aquae destillatae   200 ml 

 Misce.Da.Signa.  մեկական  ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 

Դեղապատրաստուկի ընդհանուր ծավալը (Vլուծույթ) կազմում է 210 մլ (200 մլ + 10 մլ): 

# 

Օրինակ №2 

Եթե դեղատոմսում կա ցուցում «ad»` մինչև որոշակի ծավալ, ապա բոլոր թվարկված 

հեղուկ բաղադրամասերը մտնում են ջրային լուծույթի ծավալի մեջ: 

Rp.: Natrii bromidi   6.0 

 Adonisidi   6 ml 

Tincturae Valeriannae  10 ml 

 Aquae destillatae  ad 200 ml 

 Misce.Da.Signa.  մեկական  ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 

Vլուծույթ = 200 մլ 

 

2. Կոնցենտրիկ լուծույթների քանակի հաշվառման համար նրանց կոնցենտրացիան 
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ամենից հարմար է արտահայտել 1:20, 1:10; 1:5, 1:2 հարաբերություններով (աղյուսակ 2):  
Օրինակ №1-ում  կոնցենտրիկ լուծույթները հետևյալն են` 

 նատրումի հիդրոկարբոնատի լուծույթ 1:20  40 մլ 

 նատրիումի բենզոատ 1:10  20 մլ 

 Vթորած ջուր = 200 – (40+20) = 140 մլ 

Օրինակ №2 –ում`   

 նատրիումի բրոմիդ 1:5  30 մլ 

 Vթորած ջուր = 200 – 30 – 10 – 6  = 154 մլ 

Բարդ միքստուրաների պատրաստման ժամանակ աղերի կոնցնետրիկ լուծույթներն 

ավելացվում են հաշված քանակությամբ ջրին անմիջապես բաց թողնման սրվակի մեջ: 

Սկզբում ավելացնում են «Ա» և «Բ» ցուցակի դեղանյութերը, հետո մնացած դեղանյութերը` 

ըստ դեղատոմսի հերթականության: Հեղուկ բաղադրամասերը (ոգեթուրմեր, հեղուկ 

լուծամզվածքներ, ջրային և սպիրտային լուծույթներ, օշարակներ, նորգալենային 

պատրաստուկներ) ավելացնում են վերջում բաց թողնման սրվակի մեջ:  

№1 օրինակով 250 մլ տարողությամբ բաց թողնման սրվակում չափում են 140 մլ 

թորած ջուր, ավելացնում նատրիումի հիդրոկարբոնատի և նատրիումի բենզոատի կոն-

ցենտրիկ լուծույթները: Այնուհետև կաթիլաչափի օգնությամբ սրվակի մեջ զգուշությամբ 

ավելացվում է 10 մլ շաքարի օշարակ, որպեսզի սրվակի պատերին չմնան կաթիլներ: Շա-

քարի օշարակը և այլ օշարակները դուրս են գրվում դեղատոմսերում ծավալային 

միավորներով և չափվում ըստ ծավալի: Շաքարային օշարակը կարելի է նաև կշռել 

(տարիրային կշեռքով) ըստ զանգվածի` հաշվի առնելով նրա խտությունը, որը հավասար է 

1.3 գ/մլ: Հետևաբար №1 օրինակով դեղապատրաստուկի պատրաստման համար սրվակի 

մեջ կարելի է ավելացնել 13 գ օշարակ: 

3. Եթե հեղուկ դեղապատրաստուկի կազմում մտնում են կարծր դեղանյութեր, որոնց 
կոնցենտրիկ լուծույթները բացակայում են և պարունակվում են մինչև 5% քանակությամբ, 
այդ դեղանյութերը լուծում են հաշվարկված քանակությամբ թորած ջրում կամ կոնցենտրիկ 
լուծույթներից որևէ մեկում և քամում բաց թողնման սրվակի մեջ:  

Օրինակ №3 

Rp.: Analgini    3.0 

 Natrii bromidi   4.0 

 Tincturae Convallariae  10 ml 

 Aquae destillatae   200 ml 

 Misce.Da.Signa. մեկական  ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 

Անալգինի կոնցենտրիկ լուծույթներ չեն պատրաստում և տոկոսային պարունակու-

թյունը  1.4%  է (5%-ից ցածր է): 

Հաշվարկ՝   անալգին` 3 գ (1,4%) 

  նատրումի բրոմիդի լուծույթ (1:5)`20 մլ 

  հովտաշուշանի ոգեթուրմ` 10 մլ 

  թորած ջուր` 180 մլ (200 – 20) 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 210 մլ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար օժանդակ բաժակում թորած ջրում 

լուծում են անալգինը, քամում լուծույթը 250 մլ տարողությամբ բաց թողնման սրվակի մեջ, 

այնուհետև ավելացնում նատրիումի բրոմիդի կոնցենտրիկ լուծույթը և 10 մլ հովտաշուշա-

նի ոգեթուրմը: Սրվակը խցանափակում են և բաց թողնում: 

4. Եթե հեղուկ դեղապատրաստուկի կազմում մտնում են 5% և ավելի քանակությամբ 
կարծր դեղանյութեր, որոնց կոնցենտրիկ լուծույթները նույնպես բացակայում են, ապա 
հեղուկ դեղապատրաստուկների պատրաստման ժամանակ հաշվի են առնում նրանց 
ծավալի փոփոխությունը` կապված չոր նյութերի լուծման հետ: Այս փոփոխությունները 
կարելի է հաշվել` օգտագործելով չոր նյութերի լուծման ժամանակ ԾՄԳ-ն: Չոր նյութերի 
լուծման ժամանակ ծավալի մեծացումից կարելի է խուսափել նաև չափիչ տարաներ 
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օգտագործելով:  
Օրինակ №4 

Rp.: Solutionis Glucosi 10%  200 ml 

 Natrii bromidi   3.0 

 Magnesii sulfatis   0.8 

 Misce.Da.Signa.  մեկական  ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 

Դեղատներում ոչ միշտ է պատրաստվում գլյուկոզայի կոնցենտրիկ լուծույթներ, քանի 

որ նրա պահպանման ժամկետները շատ կարճ են (4 օր): Այդ պատճառով օգտագործում են 

չոր վիճակում: Գլյուկոզայի ԾՄԳ-ը 0.64 մլ/գ է, այդ պատճառով նրա լուծման հետ կապված 

ծավալի փոփոխությունը կազմում է ` 0.64 x 20 = 12.8 մլ: 

Հաշվարկ՝   գլյուկոզա` 20 գ (10%) 

  նատրիումի բրոմիդի լուծույթ (1:5)`15 մլ 

  մագնեզիումի սուլֆատի լուծույթ (1:4)` 3.2 մլ 

  թորած ջուր` 169 մլ (200 – 15 – 3,2 – 12.8) 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 200 մլ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար oժանդակ բաժակում 169 մլ ջրում լու-

ծում են 20գ գլյուկոզան, լուծույթը քամում 200 մլ տարողությամբ բաց թողնման սրվակի 

մեջ, ավելացնում են նատրիումի բրոմիդի և մագնեզիումի սուլֆատի կոնցենտրիկ լուծույթ-

ները: Սրվակը խցանափակում են և բաց թողնում: 

5. Այն դեպքերում, երբ հեղուկ դեղաձևերի կազմում որպես լուծիչ դուրս են գրված 
արոմատիկ ջրեր (անանուխի, սամիթի և այլն) կամ այլ հեղուկներ (պերտուսին, դեղաբուսա-
կան հումքի ջրայի հանուկներ, պոլիէթիլենօքսիդ-400 և այլն), ապա չի թույլատրվում օգտվել 
դեղանյութերի կոնցենտրիկ լուծույթներից: 

Օրինակ №5 

Rp.: Natrii bromidi  

 Kalii bromidi    ana 2.0 

 Adonisidi  

 Tincturae Valeriannae  ana 10 ml 

 Aquae Menthae   ad 200 ml 

 Misce.Da.Signa. մեկական  ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 

Հաշվարկ՝   նատրիումի բրոմիդ` 2 գ 

  կալիումի բրոմիդ` 2 գ 

  ադոնիզիդ` 10 մլ 

  կատվախոտի ոգեթուրմ` 10 մլ 

  անանուխի ջուր` 180 մլ (200-10-10) 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 200 մլ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար օժանդակ բաժակում 180 մլ անանուխի 

ջրում լուծում են նատրիումի բրոմիդը և կալիումի բրոմիդը, լուծույթը քամում են 200 մլ 

տարողությամբ բաց թողնման սրվակի մեջ, այնուհետև ավելացնում են 10 մլ ադոնիզիդ և 

10 մլ կատվախոտի ոգեթուրմ: Սրվակը խցանափակում են և բաց թողնում: 

Արոմատիկ ջրերը բավականին լայն են կիրառվում բժշկական պրակտիկայում: Սա-

միթի ջուրն օգտագործվում է մանկաբուժությունում` աղիների ֆունկցիայի լավացման և 

մեթեորիզմի նվազման համար: Անանուխի ջուրն օգտագործվում է հակափսխումային և 

շտկող միջոց ներքին, և որպես հակասեպտիկ միջոց արտաքին օգտագործման համար: 

6. Հաճախ դեղատոմսերում դուրս են գրվում ամոնիակ-անիսոնային կաթիլներ (Liquor 
Ammonii anisatus), որոնք ունեն հետևյալ կազմը` 

 անիսոնի եթերայուղ  2.81 գ 

 ամոնիակի լուծույթ  15 մլ 

 էթանոլ 90%   մինչև 100 մլ 

Իրենից ներկայացնում է անիսոնի եթերայուղի սպիրտ-ամոնիակային լուծույթ, որի 
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պատրաստման համար 85 մլ էթիլ սպիրտում լուծում են 2.81 գ անիսոնի եթերայուղը, որից 

հետո ավելացնում 15 մլ ամոնիակի 10% լուծույթը: Ամոնիակ-անիսոնային կաթիլները 

միքստուրայի մեջ ավելացնելիս պետք է խուսափել սրվակի ապակուն հոսեցնելուց և սառը 

տեղում պահելուց: Հակառակ դեպքում հնարավոր է սպիտակ հոսակեղտ և նստվածքի 

առաջացում` անիսոնի յուղից անետոլի բյուրեղացման պատճառով: Ամոնիակ-անիսո-

նային կաթիլները միքստուրայի մեջ ավելացնելիս առաջանում է նուրբ սուսպենզիա, այդ 

պատճառով հնարավոր է ավելացման 2 տարբերակ` վերջին հերթին զգուշությամբ ավե-

լացնել սրվակի կենտրոն` խուսափելով ապակուն հոսեցնելուց կամ մի մաս պատ-

րաստված միքստուրային ավելացնելով, հետո տեղափոխելով բաց թողնման սրվակի մեջ:  

 
Հագեցած լուծույթներ 

Լուծույթներ են, որոնք տվյալ ջերմաստիճանում անսահման լուծվող նյութի ավել-

ցուկի հետ երկար ժամանակ կարող են գտնվել հավասարակշռության մեջ: Չպետք է 

խառնել «կոնցենտրիկ լուծույթ» և «հագեցած լուծույթ» հասկացությունները: Պարտադիր չէ, 

որ կոնցենտրիկ լուծույթը լինի հագեցած: Օրինակ՝  50 գ կալցիումի քլորիդ պարունակող 

100 մլ լուծույթը հանդիսանում է կոնցենտրիկ, սակայն եթե նրա ջերմաստիճանը 200C է, 

ապա այն հագեցած լուծույթ չէ: Հագեցած լուծույթի ստացման համար այդ նույն ջերմաս-

տիճանում պետք է լրացուցիչ ավելացնել ≈ 80գ կալցիումի քլորիդ: Միևնույն ժամանակ հա-

գեցած լուծույթը կարող է լինել շատ նոսրացված, եթե տվյալ նյութը դժվար լուծելի է: Որ-

պես օրինակ կարելի է բերել կալցիումի սուլֆատի հագեցած լուծույթը, որը 200C-ում պա-

րունակում է միայն 0.21 գ կալցիումի սուլֆատ 100 մլ լուծույթում:  

Մեծամասամբ կարծր նյութեր, ինչպես նաև գազեր լուծվում են մինչև հայտնի 

սահման: Օրինակ՝ եթե 100 մլ սենյակային ջերմաստիճանի ջրում փորձենք լուծել 36 գ 

նատրիումի քլորիդ, ապա նույնիսկ երկար ժամանակ թափահարելուց հետո ամբողջ 

նատրիումի քլորիդը չի լուծվի: Ստացվում է հագեցած լուծույթ տվյալ ջերմաստիճանում: 

Որոշ հազվադեպ դեպքերում որպես դեղապատրաստուկ օգտագործում են այս կամ այն 

դեղանյութերի հագեցած լուծույթները: Օրինակ` նատրիումի հիդրոկարբոնատի հագեցած 

լուծույթը՝ որպես ականջի կաթիլներ: 

Հագեցած լուծույթների պատրաստման պարզ եղանակ է լուծիչի երկարատև շփումը 

լուծվող նյութի ավելցուկի հետ՝ հատկապես պարբերաբար խառնման պայմաններում: 

Նշված եղանակով պատրաստում են կրաջուրը (կալցիումի հիդրօքսիդի հագեցած լու-

ծույթը), գիպսաջուրը և այլն: Եղանակը տարբերվում է երկարատևությամբ և հարմար չէ: 

Հագեցած լուծույթների ստացման մեկ այլ եղանակ է տաք ելային լուծիչում նյութի լու-

ծումը, որը վերցվում է նրա լուծելիության սահմանը գերազանցող քանակով: Ստացված 

տաք լուծույթը սառեցնում են` ուշադրություն չդարձնելով լուծվող նյութի ավելցուկի բյու-

րեղացմանը, որը հետագայում առանձնացնում են ֆիլտրմամբ: Բնական է, որ ջերմաան-

կայուն նյութերի համար այս եղանակը կիրառելի չէ: 

Հագեցած լուծույթների ստացման ընդհանուր և ընդունված եղանակ հանդիսանում է 

հավանգում ելային նյութի տրորումը սենյակային ջերմաստիճանի լուծիչի հետ 10-15 րոպե, 

ընդ որում ելային նյութը վերցվում է լուծիչի հետ համեմատած 0,3-0,5 գ ավելցուկով: Չլուծ-

ված մնացորդը ֆիլտրում են: Այս եղանակն օգտագործում են ջերմաանկայուն նյութերի 

համար: 
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Աղուսյակ 2 
Դեղանյութերի ԾՄԳ-ը և լուծույթների խտությունները 

 

Դեղանյութի անվանում 
ԾՄԳ,  
մլ/գ 

Լուծույթի կոնց.,  % 
Լուծույթի խտություն,  

գ/մլ 

Ամիդոպիրին 0.9 5 - (1:20) 1.0032 

Ամոնիումի բրոմիդ - 20 -  (1:5) 1.089 

Ամոնիումի քլորիդ - 20 - (1:5) 1.0551 

Անալգին 0.68 - - 

Անտիպիրին 0.85 - - 

Ասկորբինաթթու 0.61 5 - (1:20) 1.018 

Բարբիտալ-նատրիում 0.64 10 - (1:10) 1.0350 

Բորաթթու 0.68 4 - (1:25) 1.0102 

Հեքսամեթիլենտետրամին 0.78 20 - (1:5) 1.0421 

Գլյուկոզա 0.64 5 - (1:20) 1.0182 

Գլյուկոզա 0.64 10 - (1:10) 1.0341 

Գլյուկոզա 0.64 20 - (1:5) 1.0680 

Գլյուկոզա 0.64 40 - (1:2,5) 1.1498 

Գլյուկոզա 0.64 50 - (1:2) 1.1857 

Կալիումի բրոմիդ 0.27 20 - (1:5) 1.1438 

Կալիումի յոդիդ 0.25 20 - (1:5) 1.1478 

Կոդեինի ֆոսֆատ - 10 - (1:10) 1.0321 

Կալցիումի քլորիդ 0.58 5 - (1:20) 1.0202 

Կալցիումի քլորիդ 0.58 10 - (1:10) 1.0411 

Կալցիումի քլորիդ 0.58 20 - (1:5) 1.078 

Կալցիումի քլորիդ 0.58 50 - (1:2) 1.2066 

Կոֆեին նատրիումի բենզոատ 0.65 10 - (1:10) 1.0341 

Մագնեզիումի սուլֆատ 0.50 10 - (1:10) 1.0481 

Մագնեզիումի սուլֆատ 0.50 20 - (1:5) 1.093 

Մագնեզիումի սուլֆատ 0.50 25 - (1:4) 1.1169 

Մագնեզիումի սուլֆատ 0.50 50 - (1:2) 1.2206 

Նատրիումի բենզոատ 0.60 10 - (1:10) 1.0381 

Նատրիումի բրոմիդ 0.25 10 - (1:10) 1.073 

Նատրիումի բրոմիդ 0.25 20 - (1:5) 1.1488 

Նատրիումի հիդրոկարբոնատ 0.3 5 - (1:20) 1.0331 

Նատրիումի սալիցիլատ 0.59 10 - (1:10) 1.0301 

Նատրիումի սալիցիլատ 0.59 20 - (1:5) 1.083 

Նատրիումի քլորիդ 0.33 - - 

Նատրիումի թիոսուլֆատ 0.51 10 - (1:10) 1.0501 

Նատրիումի թիոսուլֆատ 0.51 20 - (1:5) 1.0969 

Քլորալհիդրատ 0.58 20 - (1:5) 1.0860 
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ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՖԱՐՄԱԿՈՊԵԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ 
 

Ստանդարտ ֆարմակոպեական լուծույթները (հեղուկները) դեղանյութերի (թթուներ, 

ալկալիներ, աղեր, ֆորմալդեհիդ և այլն) ջրային լուծույթներն են ստույգ որոշակի 

կոնցենտրացիայով, որը նշված է ՊՖ-ում կամ համապատասխան ֆարմակոպեական 

հոդվածներում: Այս հեղուկները պատրաստվում են հիմնականում գործարանային: 

Դեղատոմսերում ստանդարտ լուծույթները կամ հեղուկները կարող են դուրս գրվել նաև 

այլ կոնցենտրացիաներով: Նրանք հեշտ են խառնվում ջրի հետ, այդ պատճառով այլ 

կոնցնետրացիաներով նրանց լուծույթների պատրաստումը կատարվում է ստանդարտ 

հեղուկները ջրով նոսրացմամբ:  

Ստանդարտ լուծույթները բաժանվում են 3 խմբի՝ 

1. Քլորաջրածնական թթվի լուծույթներ 
 Acidum Hydrochloricum՝ 25% 

 Acidum Hydrochloricum dilutum՝ 8,3% 

2. ա) Ամոնիակի լուծույթ՝ 
  Liquor Ammonii caustici կամ Ammonium causticum solutum` 10% 

 բ) Քացախաթթվի լուծույթ` 
 Acidum aceticum` 98% 

 Acidum aceticum dilutum` 30%  

3. Ստանդարտ հեղուկներ, որոնք ունեն 2 անվանումներ` պայմանական և քիմիական 
 

Պայմանական 
անվանում 

Քիմիական անվանում Կոնցենտրացիա, 
% 

Բուրովի հեղուկ 

Liquor Burovi 

Ալյումինի հիմնային ացետատի լուծույթ 

Solutio Alumini subacetatis 
8% 

Կալիումի ացետատի 

հեղուկ 

Liquor Kalii acetatis 

Կալիումի ացետատի լուծույթ 

Solutio Kalii acetatis 

 

34% 

Պերհիդրոլ 

Perhydrolum 

Ջրածնի պերօքսիդի կոնցենտրիկ լուծույթ 

Soluti Hydrogenii peroxydi concentrata 
30% 

Ֆորմալին 

Formalinum 

Ֆորմալդեհիդի լուծույթ 

Solutio Formaldehydi 
37% 

 
ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ 

 
Քլորաջրածնական թթվի լուծույթներ 

Քլորաջրածնական թթվի լուծույթները հիմնականում նախատեսված են ներքին 

օգտագործման համար` կաթիլների և հեղուկ դեղախառնուրդների տեսքով ստամոքսա-

հյութի անբավարար թթվայնության դեպքում: Հաշվի առնելով այն, որ քլորաջրածնական 

թթուն նշանակում են ինչպես մեծահասակներին, այնպես էլ երեխաներին, դուրս գրման 

եղանակները և կոնցենտրացիաները կարող են լինել տարբեր: Այդ պատճառով լուծույթ-

ների պատրաստման հետ կապված հաշվարկները պահանջում են հատուկ ուշադրություն:  

Ըստ Ֆարմակոպեայի ստանդարտ են համարվում` 

 նոսր քլորաջրածնական թթուն` Acidum hydrochloricum dilutum (8.3%) 

 քլորաջրածնական թթուն` Acidum hydrochloricum, որը պարունակում է 25% 

աղաթթու 

 Եթե դեղատոմսում դուրս է գրված քլորաջրածնական թթվի լուծույթ առանց 

կոնցենտրացիան նշելու, ապա բաց են թողնում նոսրացված քլորաջրածնական թթու 

(Acidum hydrochloricum dilutum 8.3% ): 
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Rp.: Acidi hydrochlorici  20 ml 

 Aquae destillatae  150 ml 

 Misce.Da.Signa. 25-ական կաթիլ 1/4 բաժակ ջրին ուտելու առաջ 

Հաշվարկ՝   նոսր քլորաջրածնական թթու (8,3%)` 20 մլ 

  թորած ջուր` 150 մլ 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 170 մլ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար օժանդակ բաժակում չափում են 150 մլ 

թորած ջուր, հետո ավելացնում 20 մլ նոսր քլորաջրածնական թթու և թափահարում: 

Ստացված լուծույթը քամում են թանզիֆով բաց թողնման սրվակի մեջ և ձևավորում  բաց 

թողնման համար: 

 Եթե դեղատոմսում դուրս է գրված քլորաջրածնական թթվի լուծույթ ներքին օգտագործ-

ման համար` նշելով կոնցենտրացիան, ապա նույնպես օգտագործվում է նոսր քլորա-

ջրածնական թթուն` 8.3%` հաշվարկներում ընդունելով նրա կոնցենտրացիան որպես 

մեկ միավոր (100%):   

Rp.: Solutionis Acidi hydrochlorici 3% 200 ml 

Da.Signa. մեկական թեյի գդալ օրը 3 անգամ ուտելուց առաջ 

Հաշվարկ՝   նոսր քլորաջրածնական թթու (8,3%)` 6 մլ (200 x 3/100 = 6) 

  թորած ջուր` 194 մլ 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 200 մլ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար օժանդակ բաժակում չափում են 194 մլ 

ջուր և  ավելացնում 6 մլ նոսր քլորաջրածնական թթու: Քամում են թանզիֆով բաց 

թողնման սրվակի մեջ և ձևավորում  բաց թողնման համար: 

Սակայն հաշվի առնելով քլորաջրածնական թթվի ցնդելիությունը` լուծույթների 

առավել ճշգրիտ պատրաստման համար դեղատանն օգտագործվում է նախօրոք պատ-

րաստված 10% կոնցենտրատ` նոսրացված 1:10 ջրով (Soliutio Acidi hydrochlorici diluti 1:10): 

Հետևաբար վերոհիշյալ դեղատոմսի պատրաստման համար պետք է վերցնել 60 մլ 

նոսրացված քլորաջրածնական թթվի լուծույթ 1:10 և 140 մլ մաքրված ջուր: 

Հաշվարկ՝   նոսր քլորաջրածնական թթվի լուծույթ (1:10)` 60 մլ  

  թորած ջուր` 140 մլ 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 200 մլ 

 25% աղաթթու պարունակող քլորաջրածնական թթվի լուծույթները դեղատնային պայ-

մաններում օգտագործում են որպես ռեակտիվ, ինչպես նաև արտաքին օգտագործման 

նպատակով` Դեմյանովիչի հեղուկի պատրաստման ժամանակ (հեղինակային 

դեղագրություն): Դեմյանովիչի հեղուկը բաղկացած է երկու լուծույթներից` 

նախատեսված քոսի բուժման համար: 

Rp.: Solutionis Natrii thiosulfatis  60% 100 ml 

Misce.Da.Signa. արտաքին (լուծույթ N1) 

Rp.:  Solutionis Acidi hydrochlorici  6% 100 ml 

   Misce.Da.Signa. արտաքին (լուծույթ N2) 

Հաշվարկ՝   25% քլորաջրածնական թթու` 6 մլ  

  թորած ջուր` 94 մլ 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 100 մլ 

Երկու լուծույթների համատեղ կիրառման ժամանակ թթվային միջավայրում նատ-

րիումի թիոսուլֆատը քայքայվում է` անտաջելով ծծումբ և ծծմբի երկօքսիդ, որոնք օժտված 

են հակապարազիտար ազդեցությամբ: N2 լուծույթի պատրաստման համար դեղատնային 

կաթիլաչափով պետք է չափել 6 մլ 25% քլորաջրածնական թթու և ավելացնել օժանդակ 

բաժակում լցված 94 մլ մաքրված ջրին: 

Դեղատներում առավել հաճախ օգտագործվում են նոսր քլորաջրածնական թթու, 

քանի որ խիտ թթուների հետ աշխատելիս պետք է քարշիչ օդափոխություն: 
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Քացախաթթվի լուծույթներ 
Քացախաթթուն կարող է լինել նոսրացված` 30% և խիտ` 98%: Բժշկական պրակտի-

կայում արտաքին օգտագործման համար օգտագործում են քացախաթթվի 5-8% լուծույթ-

ները: Բոլոր դեպքերում քացախաթթվի լուծույթների պատրաստման ժամանակ հաշվարկ-

ներ կատարելիս ելնում են այդ հեղուկներում ազդող նյութի փաստացի պարունակու-

թյունից և օգտվում են նոսրացման բանաձևից 

 
որտեղ` x – ստանդարտ հեղուկի ծավալն է, մլ; 

 y – պատրաստվող լուծույթի ծավալը, մլ; 

 b – լուծույթի պահանջվող կոնցենտրացիան, %; 

 a – ստանդարտ հեղուկի փաստացի կոնցենտրացիան, % 

Rp.: Solutionis Acidi acetici 8%  200 ml 

  Da.Signa. ձեռքերի մշակման համար 

 Օգտվելով նոսրացման բանաձևից` որոշում են նոսրացված թթվի քանակությունը: 

 
Հաշվարկ՝   30% քացախաթթու ` 53.3 մլ  

  թորած ջուր` 146.7 մլ (200-53.3) 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 200 մլ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար օժանդակ բաժակի մեջ չափում են 146.7 

մլ թորած ջուր և ավելացնում են  53.3 մլ 30% քացախաթթու, քամում են բամբակով բաց 

թողնման սրվակի մեջ և ձևավորում  բաց թողնման համար: 

 Օգտվելով նոսրացման բանաձևից` որոշում են խիտ քացախաթթվի քանակությունը` 

 
Հաշվարկ՝   98% քացախաթթու ` 16.3 մլ  

  թորած ջուր` 183.7 մլ (200-16.3) 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 200 մլ 

 

Ամոնիակի լուծույթներ 
Ըստ ֆարմակոպեայի ստանդարտ է համարվում ամոնիակի 10% լուծույթը, որն 

օգտագործվում է հետևյալ նպատակներով` 

o շնչառության գրգռման համար` շտապ բուժօգնության նպատակով ուշագնացության 

ժամանակ; 

o ներքին` որպես փսխաբեր միջոց (5-10 կաթիլ 100 մլ ջրի համար); 

o արտաքին` միջատների խայթոցների ժամանակ; 

o վիրաբուժական պրակտիկայում ձեռքերի լվացման համար (25 մլ 5 լ եռացած ջրի հա-

մար) 

 Եթե դուրս է գրված ամոնիակի լուծույթ առանց կոնցենտրացիան նշելու, ապա 

օգտագործվում է ամոնիակի 10% լուծույթ: 

 Եթե դեղատոմսում դուրս է գրված այլ կոնցենտրացիայի ամոնիակի լուծույթ, ապա նրա 

պատրաստման համար օգտագործում են 10% ամոնիակի լուծույթ` հաշվի առնելով 

ազդող նյութի փաստացի պարունակությունը:  

 Rp.: Solutionis Ammonii caustici 1% 200 ml 

  Da.Signa. ձեռքերի մշակման համար 

Օգտվում են նոսրացման բանաձևից` 
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Հաշվարկ՝   10% ամոնիակի լուծույթ` 20 մլ  

  թորած ջուր` 180 մլ (200-20) 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 200 մլ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար օժանդակ բաժակի մեջ չափում են 180 

մլ  թորած ջուր և ավելացնում են  20 մլ 10% ամոնիակի լուծույթ, քամում են բամբակով բաց 

թողնման սրվակի մեջ և ձևավորում  բաց թողնման համար: 

Դեղատուն կարող է բերվել ամոնիակի խիտ լուծույթ` 25-27%, որը բժշկական պրակ-

տիկայում չի օգտագործվում և միանգամից կատարում են նոսրացում` մինչև ֆարմա-

կոպեական պատրաստուկի կոնցենտրացիան: 

 

ԵՐԿՈՒ ԱՆՎԱՆՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ 
 ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ 

 

Այս հեղուկները նախատեսված են միայն արտաքին օգտագործման համար: 

Դեղատոմսերում այդ հեղուկները կարող են դուրս գրվել կամ քիմիական կամ 

պայմանական անվանումով:  

 Եթե դուրս են գրված պայմանական անվանումով, ապա հաշվարկների ժամանակ այդ 

հեղուկների կոնցենտրացիան ընդունում են որպես մեկ միավոր (100 %): 

 Եթե ստանդարտ հեղուկները դուրս են գրված քիմիական անվանումով, ապա հաշ-

վարկների ժամանակ ելնում են այդ հեղուկներում ազդող նյութերի փաստացի 

պարունակությունից և օգտվում են նոսրացման բանաձևից: 

 

Ջրածնի պերօքսիդի լուծույթներ 
Ջրածնի պերօքսիդի լուծույթներն օգտագործվում են որպես դեզինֆեկցող և 

հոտազերծիչ միջոցներ: Համաձայն ՊՖ-ի ստանդարտ են համարվում 2 կոնցենտրացիայի 

լուծույթները` 

1. նոսր` Solutio Hydrogenii peroxydi diluta (3%) 

2. խիտ կամ պերհիդրոլ` Solutio Hydrogenii peroxydi concentrata seu Perhydrolum (30%) 

 Եթե դեղատոմսում դուրս է գրված ջրածնի պերօքսիդի լուծույթ առանց 

կոնցենտրացիայի նշման, ապա պետք է պատրաստել ջրածնի պերօքսիդի 3% լուծույթ:  

Rp.:  Solutionis Hydrogenii peroxydi 20 ml 

 Da.Signa. 20 կաթիլ կես բաժակ ջրին ողողումների համար 

Հաշվարկ՝   ջրածնի պերօքսիդի 3% լուծույթ` 20 մլ  

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 20 մլ 

Բաց են թողնում ջրածնի պերօքսիդի 3% 20 մլ լուծույթ: 

 Եթե դուրս է գրված ջրածնի պերօքսիդի լուծույթ (քիմիական անվանում)` նշելով 

կոնցենտրացիան, ապա այն պատրաստում են նոսրացնելով մինչև 3%` օգտվելով 

նոսրացման բանաձևից: 

Rp.:  Solutionis Hydrogenii peroxydi 2% 200 ml 

 Da.Signa. լվացումների համար 

Օգտագործում են նոսրացման բանաձևը` 

 
Հաշվարկ՝   ջրածնի պերօքսիդի 3% լուծույթ` 133.3 մլ  

  թորած ջուր` 66.7 մլ 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 200 մլ 

Լուծույթը կարելի է պատրաստել` օգտագործելով նաև պերհիդրոլ: 
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Հաշվարկ՝   պերհիդրոլի 30% լուծույթ` 13.33 մլ  

  թորած ջուր` 186.67 մլ 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 200 մլ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար օժանդակ բաժակի մեջ չափում են 

186,67մլ թորած ջուր և ավելացնում են 13,33 մլ պերհիդրոլի 30% լուծույթ, թափահարում են, 

քամում բամբակով բաց թողնման սրվակի մեջ և ձևավորում բաց թողնման համար:  

 Եթե դեղատոմսում դուրս է գրված պերհիդրոլ (պայմանական անվանում), ապա ջրածնի 

պերօքսիդի կոնցենտրացիայի հաշվառման համար պերհիդրոլի ստանդարտ լուծույթը 

ընդունում են որպես մեկ միավոր (100%):   

Rp.:  Solutionis Perhydroli 3% 10 ml 

Da.Signa. 2-3 կաթիլ ձախ ականջի մեջ 

Հաշվարկ՝   պերհիդրոլի 30% լուծույթ` 0.3 մլ 

  թորած ջուր` 9.7 մլ 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 10 մլ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար օժանդակ բաժակի մեջ չափում են 9.7 մլ  

թորած ջուր  և ավելացնում են 0.3 մլ պերհիդրոլ, քամում բամբակով բաց թողնման սրվակի 

մեջ և ձևավորում բաց թողնման համար:  

 

Ֆորմալդեհիդի լուծույթներ 
Ֆորմալդեհիդի լուծույթը (ֆորմալին` 37%) օգտագործվում է որպես դեզինֆեկցող և 

հոտազերծիչ միջոց ձեռքերի լվացման, բարձր քրտնարտադրության ժամանակ մաշկի 

մշակման (0.5-1% լուծույթ), գործիքների դեզինֆեկցիայի (0.5% լուծույթ) համար:  

 Եթե դեղատոմսում դուրս է գրված որևէ կոնցենտրացիայով ֆորմալինի լուծույթ, ապա 

կոնցենտրացիայի հաշվառման համար ֆորմալինի ստանդարտ լուծույթը ընդունում են 

որպես մեկ միավոր (100%):   

Rp.:  Solutionis Formalini 3% 100 ml 

Da.Signa. ձեռքերի մշակման համար 

Հաշվարկ՝   ֆորմալին` 3 մլ 

  թորած ջուր` 97 մլ 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 100 մլ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար օժանդակ բաժակում չափում են 97մլ 

թորած ջուր և ավելացնում 3 մլ ֆորմալին, քամում են բամբակով բաց թողնման սրվակի 

մեջ և ձևավորում բաց թողնման համար: 

 Եթե դեղատոմսում դուրս է գրված ֆորմալդեհիդի լուծույթ` նշելով կոնցենտրացիան, 

ապա հաշվարկներում հաշվի է առնվում ֆորմալդեհիդի փաստացի պարունակությունը: 

Rp.:  Solutionis Formaldehydi 3% 100 ml 

Da.Signa. ոտքերի լվացման համար 

Օգտվում են նոսրացման բանաձևից` 

 
Հաշվարկ՝   ֆորմալին` 8.1 մլ 

  թորած ջուր` 91.9 մլ 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 100 մլ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար օժանդակ բաժակում չափում են 91,9 մլ 

թորած ջուր և ավելացնում 8,1 մլ ֆորմալին, քամում են բամբակով բաց թողնման սրվակի 

մեջ և ձևավորում բաց թողնման համար: 

 Եթե դեղատոմսում դուրս է գրված ֆորմալդեհիդ առանց կոնցենտրացիայի, ապա բաց 

են թողնում ֆարմակոպեական պատրաստուկ: 

Rp.: Solutionis Formaldehydi 50 ml 

Da.Signa. 1/2 թեյի գդալ 2 բաժակ ջրին (ոտքերի լվացման համար) 
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Բաց թողնման սրվակի մեջ լցնում են 50 մլ ֆորմալին և ձևավորում բաց թողնման 

համար: 

 

Ալյումինի հիմնային ացետատի լուծույթներ 
Ալյումինի հիմնային ացետատի ստանդարտ լուծույթ է համարվում նրա 8% լուծույ-

թը` Բուրովի հեղուկ անվան տակ: Բուրովի հեղուկը ցուցաբերում է կապող և տեղային հա-

կաբորբոքային ազդեցություն, իսկ մեծ կոնցենտրացիաներով` հակասեպտիկ ազդե-

ցություն:  

 Եթե դեղատոմսում դուրս է գրված ալյումինի հիմնային ացետատի լուծույթ կամ 

Բուրովի հեղուկ առանց կոնցենտրացիայի նշման, ապա բաց են թողնում ստանդարտ 

լուծույթ:  

Rp.:  Solutionis Aluminii subacetatis 120 ml 

 Da.Signa. թրջոցների համար. 

# 

Rp.: Solutionis. Liquoris Burovi 120 ml 

 Da.Signa. թրջոցների համար 

2 դեպքերում էլ բաց թողնման սրվակի մեջ չափում են 120 մլ ալյումինի հիմնային 

ացետատի ստանդարտ 8% լուծույթ կամ Բուրովի հեղուկ: 

 Եթե դեղատոմսում դուրս է գրված Բուրովի հեղուկ` նշված կոնցենտրացիայով, ապա 

ստանդարտ լուծույթի կոնցենտրացիայի հաշվառման համար այն ընդունում են որպես 

մեկ միավոր (100%): 

Rp.: Liquoris Burovi 5% 200 ml 

 Da.Signa. թրջոցների համար 

Հաշվարկ՝   Բուրովի հեղուկ 8%` 10 մլ 

  թորած ջուր` 190 մլ 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 200 մլ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար օժանդակ բաժակի մեջ չափում են 190 

մլ թորած ջուր և ավելացնում 10 մլ Բուրովի հեղուկ, քամում են բամբակով բաց թողնման 

սրվակի մեջ և ձևավորում բաց թողնման համար:  

 Եթե դեղատոմսում դուրս է գրված ալյումինի հիմնային ացետատ` նշելով կոնցենտ-

րացիան, ապա հաշվառման ժամանակ օգտվում են ստանդարտ լուծույթում ալյումինի 

հիմնային ացետատի փաստացի պարունակությունից:  

Rp.:  Solutionis Alumini subacetatis 5% 200 ml 

Da.Signa. թրջոցների համար. 

Օգտվելով նոսրացման բանաձևից` գտնում են Բուրովի հեղուկի քանակը, որն 

անհրաժեշտ է լուծույթի պատրատման համար 

 
Հաշվարկ՝   Բուրովի հեղուկ 8%` 125 մլ 

  թորած ջուր` 75 մլ 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 200 մլ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար օժանդակ բաժակում չափում են 75 մլ 

թորած ջուր և ավելացնում են 125 մլ Բուրովի հեղուկ, թափահարում են, բամբակի 

օգնությամբ քամում բաց թողնման սրվակի մեջ և ձևավորում բաց թողնման համար: 

 
Կալիումի ացետատի լուծույթներ 

Ստանդարտ է համարվում 34% (33-35) կալիումի ացետատ պարունակող լուծույթը 

(Կալիումի ացետատի հեղուկ), որը ստանում են կալիումի կարբոնատը կամ կալիումի 

հիդրոկարբոնատը 30% քացախաթթվի լուծույթում լուծելու ճանապարհով: Կալիումի ացե-

տատի լուծույթն օգտագործվում է որպես միզամուղ միջոց արյան շրջանառության խան-



 - 37 - 

գարման հետ կապված այտուցների ժամանակ: 

 Եթե դեղատոմսում դուրս է գրված կալիումի ացետատի լուծույթ կամ կալիումի 

ացետատի հեղուկ առանց կոնցենտրացիան նշելու, ապա բաց են թողնում ստանդարտ 

լուծույթը: 

Rp.:  Solutionis Kalii acetatis 150 ml 

 Da.Signa. մեկական թեյի գդալ 1/2 բաժակ ջրին  

# 

Rp.:  Liquoris Kalii acetatis 150 ml 

 Da.Signa. մեկական թեյի գդալ 1/2 բաժակ ջրին 

2 դեպքերում էլ բաց թողնման սրվակում չափում են 150 մլ կալիումի ացետատի 34% 

ստանդարտ լուծույթ: 

 Եթե դեղատոմսում դուրս է գրված կալիումի ացետատի հեղուկ` նշելով 

կոնցենտրացիան, ապա կալիումի ացետատի պարունակության հաշվառման ժամանակ 

ստանդարտ լուծույթը ընդունում են որպես մեկ միավոր (100%): 

Rp.:  Liquoris Kalii acetatis 10% 200 ml 

 Da.Signa. 2-ական ճաշի գդալ օրը 4-5 անգամ 

Հաշվարկ՝   կալիումի ացետատի հեղուկ 34%` 20 մլ 

  թորած ջուր` 180 մլ 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 200 մլ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար օժանդակ բաժակում չափում են 180 մլ 

թորած ջուր և ավելացնում են 20 մլ ստանդարտ հեղուկ, թափահարում են, բամբակի 

օգնությամբ քամում բաց թողնման սրվակի մեջ և ձևավորում բաց թողնման համար: 
   

ԴԵՂԱՏՈՄՍԵՐ ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ 
 

Վերցրու՝  Քլորաջրածնական թթվի լուծույթ 30% -150 մլ 

  Տուր, նշանակիր. 10 կաթիլից 1/2 բաժակ ջրին օրը 1 անգամ 

# 

Վերցրու՝  Քացախաթթվի լուծույթ 3% - 100 մլ 

  Տուր, նշանակիր. թրջոցի ձևով 

# 

Վերցրու՝  Բուրովի հեղուկի լուծույթ 10% - 150 մլ 

  Տուր, նշանակիր. թրջոցի ձևով 

# 

Վերցրու՝  Ալյումինի հիմնային ացետատի լուծույթ 5% - 200 մլ 

  Տուր, նշանակիր. ցնցուղման ձևով 

# 

Վերցրու՝  Կալիումի ացետատի լուծույթ 10% - 200 մլ 

  Տուր, նշանակիր. մեկական  ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 

# 

Վերցրու՝  Ֆորմալդեհիդի լուծույթ 5% - 200 մլ 

  Տուր, նշանակիր. ձեռքերին քսելու համար 

# 

Վերցրու`  Ջրածնի պերօքսիդի լուծույթ 5% 100 մլ 

  Տուր, նշանակիր.  վերքերի լվացումների համար 

# 

Վերցրու`  Ֆորմալինի լուծույթ 25% 120 մլ 

  Տուր, նշանակիր.  տրորել ոտքերը 
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ՈՉ ՋՐԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ 
 

Ոչ ջրային լուծույթները հեղուկ դեղաձևեր են, որոնք իրենցից ներկայացնում են հոմո-

գեն դիսպերս համակարգեր, որոնցում կառուցվածքային միավորներ են հանդիսանում 

իոնները և մոլեկուլները: Ոչ ջրային լուծույթների կիրառումը գլխավորապես 

պայմանավորված է նրանով, որ շատ դեղանյութեր չեն լուծվում ջրում, նկատվում է 

քիմիապես և դեղաբանորեն չեզոք լուծիչների տեսականու աճ, անհրաժեշտ է ապահովել 

բարձր կենսամատչելիություն և կայունություն, պիտանելիության ժամկետի երկարացում: 

Ոչ ջրային լուծույթները սովորաբար նախատեսված են արտաքին  օգտագործման համար` 

լորձաթաղանթին քսելու, մաշկին տրորման, թրջոցների, ինհալյացիաների, ողողումների, 

լվացումների, քթի և ականջի կաթիլների ձևով: Հազվադեպ նշանակվում են ներքին: 

Ոչ ջրային լուծույթներին ներկայացվում են նույն պահանջները, ինչ ջրային 

լուծույթներին` 

1. համապատասխանություն բժշկական նշանակությանը՝ անհրաժեշտ բուժիչ 

ազդեցության հասունացման նպատակով; 

2. դեղանյութի ամբողջական լուծում; 

3. մեխանիկական խառնուրդների բացակայություն; 

4. դեղանյութերի կոնցենտրացիայի, ծավալի կամ կշռի համապատախանություն 

դեղատոմսում դուրս գրված լուծույթի ծավալին կամ զանգվածին; 

5. կայունություն պահման ժամանակ  

Ոչ ջրային լուծիչների կազմում մտնող դեղանյութերը պատկանում են տարբեր դեղա-

բանական խմբերի՝ հականեխիչներ, տեղային անզգայացնողներ, հակասնկային, 

հակամանրէային, հակաբորբոքային միջոցներ:  

Ոչ ջրային լուծույթների համար որպես լուծիչ օգտագործվում են ցնդող և չցնդող 

լուծիչներ: Ցնդող լուծիչներին են պատկանում էթանոլը, եթեր բժշկականը, քլորոֆորմը: 

Դեղատնային պայմաններում առավել հաճախ օգտագործվում է էթանոլ: Չցնդող 

լուծիչներից օգտագործվում է գլիցերին, ճարպայուղեր (դեղձի, նշի, արևածաղկի), 

վազելինի յուղ, իսկ վերջին տարիներին՝ դիմեքսիդ, ՊԷՕ-400, սիլիկոններ: Ներկայումս 

օգտագործվում են կոմբինացված լուծիչներ (էթանոլը գլիցերինով, գլիցերինը դիմեքսիդով, 

ջրով և այլն): Սա թույլ է տալիս մեկ դեղաձևում միավորել տարբեր լուծելիությամբ մի 

քանի դեղանյութեր, ինչպես նաև օգտագործել ոչ ջրային լուծիչները միաժամանակ բուժիչ 

նպատակներով և որպես օժանդակ նյութ:  

 

ՑՆԴՈՂ ԼՈՒԾԻՉՆԵՐ 
 

Ցնդող լուծիչներով լուծույթների պատրաստման ժամանակ պետք է հաշվի առնել լու-

ծիչի զգալի կորուստները և համապատասխանաբար լուծիչի կոնցենտրացիայի ավելա-

ցումը նրա ցնդելու հետևանքով: Այդ պատճառով անցանկալի է լուծույթների տաքացումը, 

քամումը և ֆիլտրումը:  

ԷԹԻԼ ՍՊԻՐՏ (Spiritus aethylicus seu Spiritus vini) - Էթիլ սպիրտը ստացվում է օսլա պա-

րունակող հումքի խմորման արդյունքում (հիմնականում կարտոֆիլից և հացահատիկից): 

Տարբեր խառնուրդներից մաքրելուց և ռեկտիֆիկացիայից հետո ստանում են անհրաժեշտ 

կոնցենտրացիայի սպիրտ, որը բավարարում է ՊՖ-ի պահանջներին: Թույլատրված է էթա-

նոլի 95%, 90%, 70%, 40% լուծույթների օգտագործումը: Եթե դեղատմոսում էթանոլի 

կոնցենտրացիան նշված չէ, ապա օգտագործում են էթանոլի 90% լուծույթը, բացառությամբ 

ստանդարտ դուրս գրումների: 

Էթիլ սպիրտի բնորոշ առանձնահատկություններն են՝ 
1. բնորոշ հոտով և այրող համով թափանցիկ, անգույն, ցնդող հեղուկ է, եռում է 780C 

ջերմաստիճանում; 

2. հեշտ լուծում է ոչ բևեռային նյութերը (oրգանական թթուներ, եթերա- և ճարպայուղեր, 
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կամֆորա, մենթոլ, յոդ, տանին, լևոմիցետին); 

3. հեշտ է խառնվում ջրի, գլիցերինի, եթերի, քլորոֆորմի հետ; 

4. օժտված է բակտերիցիդ և բակտերիոստատիկ հատկությամբ` կախված լուծույթի 

կոնցենտրացիայից; 

5. դեղաբանորեն չեզոք չէ, ցնդող է և հրավտանգ (պահում են լավ փակված ապակյա 

տարաներում, սառը տեղում, կրակից հեռու) 

6. դեղաչափվում է ծավալով 

Էթանոլի լուծող ունակությունը կախված է նրա կոնցենտրացիայից: Օրինակ` 

գերչակի յուղը շատ հեշտ է լուծվում բացարձակ (անջուր) էթանոլում, 85% էթանոլը լուծում 

է  10% գերչակի յուղը, իսկ 40% էթանոլը գործնականորեն չի լուծում գերչակի յուղը: 

Միևնույն դեպքում էթանոլի կիրառումը որպես լուծիչ սահմանափակ է: Սա բացատրվում է 

նրա դեղաբանական ակտիվությամբ (օժտված է թմրաբեր ազդեցությամբ), օքսիդացման 

ունակությամբ (մոլեկուլում OH խմբերի առկայության հետևանքով), դեհիդրատացնող 

ունակությամբ:  

Կենսադեղագործության տեսանկյունից անհրաժեշտ է հաշվի առնել սպիրտի փո-

խազդեցության հնարավորությունը դեղաձևերի բաղադրամասերի հետ և պատրաստուկի 

էական ազդեցությունը աբսորբցիայի պրոցեսների վրա տարբեր ընդունումների ժամա-

նակ: Այս վերջին հատկությունը սպիրտի ներկայության ժամանակ կարող է էականորեն 

ազդել դեղանյութերի կինետիկայի բնույթի վրա, փոխել նրանց կենսամատչելիությունը և 

հետևաբար թերապևտիկ արդյունավետությունը: Սպիրտային լուծույթների ներքին օգտա-

գործման ժամանակ մի դեպքում կարող է բնութագրվել աբսորբցիայի պրոցեսների կտրուկ 

ուժեղացում, իսկ այլ դեպքերում` նրանց նվազում: 

ՔԼՈՐՈՖՈՐՄ (Chloroformium) 
1. բնորոշ հոտով,  քաղցր այրող համով, լուսազգայուն, անգույն, թափանցիկ, ցնդող 

հեղուկ է; 

2. հեշտ է լուծվում օրգանական լուծիչներում (էթանոլ, եթեր, ճարպայուղեր), քիչ է 

լուծվում ջրում, չի խառնվում գլիցերինի հետ; 

3. լավ լուծում է ջրում չլուծվող նյութերը (բենզոյաթթու, բութադիոն, կամֆորա, 

լևոմիցետին, մենթոլ), ինչպես նաև օգտագործվում է կոմբինացված լուծիչներում 

(էթանոլ, ճարպայուղեր և այլն); 

4. ունի թմրաբեր, ախտահանող ազդեցություն, օգտագործումը սահմանափակ է (Բ 

ցուցակ); 

5. դեղաչափվում է ըստ զանգվածի (ρ= 1,47-1,48 գ/մլ) 

Առավել լայն քլորոֆորմն օգտագործվում է լինիմենթների պատրաստաման 

ժամանակ: Պահում են լավ փակված տարաներում, սառը, լույսից ապահով տեղերում: 

ԵԹԵՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ (Aether medicinalis) 
1. անգույն, թափանցիկ, հեշտ բռնկվող, ցնդող, յուրահատուկ հոտով, այրող համով 

հեղուկ է;  

2. լավ խառնվում է էթանոլի, ճարպայուղերի, եթերայուղերի հետ, լուծվում է 12 մաս 

ջրում; 

3. դեղանյութեր լուծելու ունակությամբ համարժեք է քլորոֆորմին, նաև օգտագործվում 

է կոմբինացված լուծիչներում; 

4. ունի թմրաբեր ազդեցություն; 

5. օգտագործումը սահմանափակ է («Բ» ցուցակ); 

6. դեղաչափվում է ըստ զանգվածի (ρ= 0,713-0,714 գ/մլ) 

Որպես օժանդակ միջոց եթերն օգտագործվում է տարբեր դեղագործական պրոցես-

ներում` լուծամզման, լուծման, մի շարք կարծր դեղանյութերի մանրացման հեշտացման 

համար, ինչպես նաև ներքին և արտաքին օգտագործման դեղաձևերի պատրաստման 

ժամանակ: Պատրաստի դեղաձևերի տեխնոլոգիայում եթերը կիրառվում է որոշ 

ջրաթուրմերի և հանուկների պատրաստման ժամանակ: Եթերի հեշտ դյուրավառությունը, 
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նրա գոլորշիների պայթյունավտանգությունը պահանջում են անվտանգության կանոնների 

խիստ հետևում: Եթերը պահում են լավ փակված նարնջագույն ապակյա տարաներում, 

սառը, լույսից ապահով, կրակից հեռու, օդափոխվող տարածքներում:  

 

ՉՑԴՈՂ ԼՈՒԾԻՉՆԵՐ 
ԳԼԻՑԵՐԻՆ (Glycerinum) 

1. անգույն, մածուցիկ, քաղցրահամ, անհոտ հեղուկ է; 

2. օգտագործվում է 90%-ոց գլիցերինա-ջրային խառնուրդը, որը բժշկական 

պրակտիկայում  օժտված է արտահայտված լուծող ունակությամբ; 

3. բոլոր հարաբերություններով խառնվում է ջրի և էթիլ սպիրտի հետ, չի լուծվում 

եթերում, ճարպայուղերում; 

4. հեշտ լուծում է բորաթթուն, նատրիումի տետրաբորատը, քլորալհիդրատը, 

նատրիումի հիդրոկարբոնատը, տանինը, ատրոպինի սուլֆատը, կալիումի յոդիդը, 

հեքսամեթիլենտետրամինը, անեսթեզինը, ացետիլսալիցիլաթթուն, ցինկի սուլֆատը 

և այլն; 

5. 25%-ից ցածր կոնցենտրացիայով գլիցերինի լուծույթները լավ միջավայր են 

հանդիսանում մանրէների համար; 

6. դեղաչափվում է ըստ զանգվածի 

Դեղագործական պրակտիկայում օգտագործում են ոչ թե բացարձակ գլիցերինը, այլ 

86-90% ջրային լուծույթները (1.224-1.235 հարաբերական խտությամբ): Դա բացատրվում է 

նրանով, որ անջուր գլիցերինը շատ հիգրոսկոպիկ է և օժտված է գրգռող ազդեցությամբ: 

Կարող է օգտագործվել նաև մաքուր կամ թորված գլիցերինը` ջրով նոսրացնելով մինչև 

հարաբերական խտություն` 1.225-1.235: 

Հաշվարկները կատարում են ըստ հետևյալ բանաձևի` 

m = x
a

b

(b - 1)

(a - 1)
.

 
որտեղ` m – թորված գլիցերինի քանակը, գ; 

x – նոսրացված գլիցերինի քանակը, գ; 

a – թորված գլիցերինի խտությունը, գ/մլ; 

b -  նոսրացված գլիցերինի խտությունը, գ/մլ; 

1 – ջրի խտությունը, գ/մլ 

Օրինակ` դեղատուն է բերվել թորված գլիցերին 1.261 գ/մլ խտությամբ 5 կգ 

քանակությամբ: Նրանից բժշկական գլիցերինի (1.235 գ/մլ խտությամբ) ստացման համար` 

.5000 = X 
1.261

1.235

(1.235 - 1)

(1.261 - 1)  

 

Ñ»ï ¨ ³ µ³ ñ X = 
0.261

0.235

1.235

1.261

. .

.

5000
= 5405.4

 
հետևաբար բժշկական գլիցերինի ստացման համար 5000 գ թորված գլիցերինին 

անհրաժեշտ է ավելացնել 405.4 մլ ջուր (5405.4 – 5000 = 405.4): 

Սովորաբար գլիցերինում դեղանյութերի լուծումն իրականացնում են ջրային 

բաղնիքի վրա տաքացման պայմաններում (40-500C):  

25% և ավելի կոնցենտրացիայով գլիցերինի լուծույթները չեն ենթարկվում մանրէային 

աղտոտվածության, առավել նոսրացված լուծույթները հանդիսանում են լավ միջավայր 

մանրէների համար: Գլիցերինը պահում են լայնաբերան, լավ փակվող շտանգլասներում: 

ՃԱՐՊԱՅՈՒՂԵՐ (Olea pinquia) - Իրենցից ներկայացնում են տարբեր բարձրամոլե-

կուլյար ճարպաթթուների գլիցերիդների խառնուրդներ (գլխավորապես պալմիտինաթթվի, 

օլեինաթթվի և ստեարինաթթվի տրիգլիցերիդներ): Ճարպայուղերի բնորոշ առանձնահատ-
կություններն են` 

1. սենյակային ջերմաստիճանում հեղուկ, թափանցիկ մածուցիկ, յուղային, բնորոշ 
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հոտով հեղուկներ են;  

2. չեն խառնվում ջրի հետ, քիչ են լուծվում սպիրտում, հեշտ`եթերում, քլորոֆորմում; 

3. լուծում են ոչ բևեռային և քիչ բևեռային նյութերը (կամֆորա, մենթոլ, բենզոյաթթու, 

ֆենոլ, թիմոլ, սնդիկի դիյոդիդ, վիտամիններ, եթերայուղեր, ֆենիլսալիցիլատ); 

4. կենսաբանորեն անվտանգ են, դեղաբանորեն` չեզոք, քիմիապես անկայուն են; 

5. հիգրոսկոպիկ են և լուսազգայուն; 

6. շուտ օքսիդանում են` ձեռք բերելով տհաճ հոտ և համ 

Բժշկական պրակտիկայում օգտագործում են միայն սերմերի և պտուղների սառը 

մամլման ճանապարհով ստացված յուղերը (առանց սերմերի վնասման): Դեղատնային 

պայմաններում օգտագործվում են` 

 արևածաղկի (Oleum Helianthi)  ընկույզի (Oleum Arachidis) 

 դեղձի (Oleum Persicorium)  զեյթունի (Oleum Olivarum) 

 նշի (Oleum Amygdalarum)  քնջութի (Oleum Sesami) 

 ծիրանի (Oleum Armeniacae)  

Բուսական յուղերն օգտագործվում են լինիմենթների, քսուքների, ինչպես նաև որոշ 

ներարկման լուծույթների պատրաստման տեխնոլոգիայում: Որպես օժանդակ նյութ 

ճարպայուղերը կարող են բերել դեղաձևի կայունության, ինչպես նաև նրա ֆարմակոկինե-

տիկ բնութագրի փոփոխության: Որպես կանոն ճարպայուղերի ներկայությամբ դանդա-

ղում են դեղանյութերի հիդրոլիտիկ քայքայման պրոցեսները և օրգանիզմում նրանց աբ-

սորբցիայի արագությունը: Ճարպայուղերի որակը բնութագրվում է թվային ցուցանիշ-

ներով` թթվային թվով (2.5-ից ոչ ավելի): Նրանց կազմում չհագեցած ճարպաթթուների 

առկայությունը պատճառ է հանդիսանում բուսական յուղերի կծվելուն, որի արդյունքում 

թթվային թիվը մեծանում է, ճարպերի հիդրոլիզի և օքսիդացման արդյունքում առաջանում 

են պերօքսիդային միացություններ, ալդեհիդներ և այլ արգասիքներ: Յուղերը ձեռք են 

բերում տհաճ համ և հոտ: Լույսը, օդի թթվածինը, ինչպես նաև խոնավությունը և տարբեր 

մանրէները արագացնում են այդ պրոցեսները: Այդ պատճառով բուսական յուղերը պետք է 

պահել լավ փակված, մինչև վերջ լցված տարաներում, սառը, լույսից ապահով տեղերում:  

ՎԱԶԵԼԻՆԻ ՅՈՒՂ (Oleum vaselini seu Paraffinum liquidum)  - Բժշկական 

պրակտիկայում օգտագործվում է հատուկ մաքրված վազելինի յուղը, որն ենթարկվում է 

ՊՖX-ի պահանջներին` մի շարք հնարավոր խառնուրդների պարունակության համար 

(ջուր, կարծր պարաֆին, օրգանական նյութեր, սուլֆիդներ և այլն): Վազելինի յուղի բնորոշ 

առանձնահատկություններն են` 
1. անգույն, թափանցիկ, անհոտ, անհամ, յուղային հեղուկ է; 

2. չի լուծվում ջրում և էթանոլում, չի խառնվում գերչակի յուղի հետ, սակայն բոլոր 

հարաբերություններով խառնվում է եթերի, քլորոֆորմի, ճարպա- և բուսական յուղերի 

հետ: Ըստ լուծելիության ունակության` վազելինի յուղը համեմատական է բուսական 

յուղերին: Սակայն այն դեղանյութերը, որոնց մոլեկուլներում պարունակվում են սպիր-

տային, ֆենոլային OH խմբեր և այլ պոլյար խմբեր, նրանում լուծվում են զգալի վատ, 

քան բուսական յուղերում: 

3. չի ներծծվում մաշկով, լորձաթաղանթներով և դանդաղեցնում է դեղանյութերի ռեզորբ-

ցիան 

4. խանգարում է մաշկի ջերմա- և գազափոխանակությանը, որը բորբոքային պրոցես-

ներում անցանկալի է: Այդ պատճառով, ինչպես նաև հաշվի առնելով սահմանափակ 

լուծելիության ունակությունը, վազելինի յուղն ոչ ջրային լուծույթների պատրաստման 

տեխնոլոգիայում օգտագործվում է շատ հազվադեպ, հիմնականում կիրառվում է 

քսուքների պատրաստման ժամանակ՝ որպես օժանդակ նյութ 

Բժշկական պրակտիկայում վազելինի յուղն օգտագործվում է որպես լուծողական 

(ներքին օգտագործման ժամանակ) և արտաքին օգտագործման մի շարք դեղաձևերի 

պատրաստման համար (կաթիլներ, քսուքներ և այլն): Հեղուկ պարաֆինով և ճարպայու-

ղերով լուծույթները պատրաստվում են միայն չոր բաց թողնման սրվակներում, քանի որ 
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այս լուծիչները չեն խառնվում նույնիսկ աննշան քանակությամբ ջրի հետ: Վազելինի յուղը 

պահում են փակ տարաներում, լույսից ապահով տեղում: 

ԴԻՄԵՔՍԻԴ (Dimexidum) - Դիմեթիլսուլֆօքսիդ` SO(CH3)2 – ծծումբ-օրգանական 

միացություն է, ծծմբի դիօքսիդի ածանցյալ: Դեղագործական պրակտիկայում մուտք է 

գործել վերջին տարիներին: Դիմեքսիդի բնորոշ առանձնահատկություններն են` 

1. անգույն, թափանցիկ, յուրահատուկ հոտով հեղուկ է կամ բյուրեղներ; 

2. լավ խառնվում է էթանոլի, գլիցերինի, քլորոֆորմի, ացետոնի, գերչակի յուղի, ջրի 

հետ; 

3. օժտված է բարձր լուծող ունակությամբ; 

4. կենսաբանորեն անվտանգ է; 

5. հիգրոսկոպիկ է և լուսազգայուն 

Դիմեքսիդը  հեշտ է լուծվում տարբեր քիմիական ծագման դեղանյութերում: Սա բա-

ցատրվում է դիմեքսիդի բարձր պոլյարությամբ (դիէլեկտրիկական թափանցելիությունը` 

49.0 250C ջերմաստիճանում), ինչպես նաև ասոցիատներ առաջացնելու ունակությամբ:  

Օժտված լինելով բարձր թափանցող ունակությամբ` դիմեքսիդը կտրուկ արագաց-

նում է մի շարք դեղանյութերի ներծծումը չվնասված մաշկով և լորձաթաղանթով: Ընդ 

որում փոխվում է ոչ միայն դեղանյութերի ֆարմակոկինետիկան, այլև կարող է տեղի ունե-

նալ պատրաստուկի պոտենցված ազդեցություն: Բացի այդ դիմեքսիդը ցուցաբերում է 

ցավազրկող, հակաբորբոքային, ջերմիջեցնող ազդեցություն, ինչպես նաև օժտված է հակա-

միկրոբային ակտիվությամբ: Այս ամենը թույլ է տալիս այն լայնորեն օգտագործել տարբեր 

դեղաձևերի տեխնոլոգիայում` էմուլսիա, լինիմենթ, քսուք, ինչպես նաև խոսել 

դիմեքսիդում լուծված դեղանյութերի դեղաչափերի քչացման մասին: Դիմեքսիդը պահում 

են լավ փակված տարաներում, լույսից ապահով, սենյակային ջերմաստիճանում: 

ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆՕՔՍԻԴՆԵՐ - Էթիլենի օքսիդի պոլիմերիզացիայի արգասիքներ են: 

Հիգրոսկոպիկ մածուցիկ հեղուկներ են համարվում 200; 300; 400; 500; 600 մոլեկուլյար 

զանգված ունեցող պոլիէթիլենգլիկոլները: Առավել լայն կիրառություն ունի ՊԷԳ-400-ը, 

որի բնորոշ առանձնահատկություններն են` 

1. անգույն, թափանցիկ, մածուցիկ, հիգրոսկոպիկ, թույլ հոտով, քաղցր համով հեղուկ է; 

2. լավ լուծվում է ջրում, էթանոլում, ացետոնում, քլորոֆորմում, չի լուծվում եթերում; 

3. լուծում է ջրում անլուծելի դեղանյութերը (բենզոյական և սալիցիլաթթու, անեսթեզին, 

կամֆորա, սուլֆադիմեզին, ստրեպտոցիդ, սինտոմիցին (10-30%), կոդեին, բութադիոն 

(5-10%) և այլն); 

4. կենսաբանորեն անվտանգ է, ունի հակամիկրոբային կայունություն; 

5. ունի բարձր օսմոտիկ ակտիվություն; 

6. անհամատեղելի է ֆենոլների, ամիդոպիրինի, ռեզորցինի, տանինի, թիմոլի հետ 

(ինչպես նաև մնացած պոլիէթիլենօքսիդները)  

ՊՐՈՊԻԼԵՆԳԼԻԿՈԼ - բնորոշ առանձնահատկություններն են` 
1. թափանցիկ, մածուցիկ, անգույն, քաղցրահամ հեղուկ է; 

2. լավ է խառնվում էթիլ սպիրտի, ջրի հետ, չի խառնվում ճարպայուղերի հետ; 

3. օգտագործվում է մի շարք ներարկման դեղաձևերի պատրաստման համար; 

4. հիգրոսկոպիկության պատճառով պրոպիլենգլիկոլը պահում են լավ փակված 

տարաներում; 

5. պրոպիլենգլիկոլն ունակ է ազդել դեղանյութերի ներծծման պրոցեսի կայունության 

վրա 

ԲԵՆԶԻԼԲԵՆԶՈԱՏ (Benzylii benzoas) - բնորոշ առանձնահատկություններն են` 
1. անգույն, յուղային, թույլ արոմատիկ հոտով և կտրուկ համով հեղուկ է; 

2. լավ է խառնվում ճարպայուղերի, էթիլ սպիրտի և եթերի հետ, վատ է լուծվում ջրում և 

գլիցերինում; 

3. ներկայումս բենզիլբենզոատը թույլատրվում է որպես բաղադրամաս բարդ լուծիչների 

կազմում որոշ ներարկման լուծույթների պատրաստման համար; 
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4. պահում են ամուր փաթեթավորված տարաներում, լույսից ապահով տեղերում 

ՊՈԼԻՍԻԼՕՔՍԱՆԱՅԻՆ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐ (ԷՍԻԼՈՆՆԵՐ) - Բնորոշվում են սիլիցիումի 

ատոմների, թթվածնի, էթիլային ռադիկալների առկայությամբ: Նրանց բնորոշ առանձնա-

հատկություններն են` 
1. խառնվում են բոլոր հարաբերություններով եթերի, քլորոֆորմի, վազելինի յուղի, 

ինչպես նաև բուսական յուղերի հետ; 

2. չեն խառնվում ջրի, էթանոլի, գլիցերինի, գերչակի յուղի հետ հետ: Ոչ պոլյար դեղա-

նյութերի լուծելիությունը կախված է պոլիմերի մածուցիկությունից: Օրինակ` մեն-

թոլը լուծվում է Էսիլոն-4-ում՝ 1:4 հարաբերությամբ, իսկ Էսիլոն-5-ում` 1:10 

հարաբերությամբ:  

3. քիմիապես չեզոք են; 

4. լուծում են այնպիսի նյութեր, ինչպիսիք են մենթոլը, կամֆորան, մեթիլսալիցիլատը, 

ֆենոլը և այլն: 

 
Որոշ դեղանյութերի լուծելիությունը ոչ ջրային լուծիչներում 

Դեղանյութ 
1գ նյութի լուծման համար անհրաժեշտ լուծիչի քանակությունը 

էթանոլ 

90%, մլ 

գլիցերին, 

գ 

ճարպ. 

յուղ, գ 

վազելինի 

յուղ, գ 

դիմեքսիդ 

գ 

էսիլոն-4, 

մլ 

էսիլոն-5, 

մլ 

ՊԷՕ-400, 

գ 

Բորաթթու 2.5 5 xx - 3 - - - 

Սալիցիլաթթու 3.5 62 50 70 4 - - 3.1 

Անեսթեզին 5 xxxxx 50 xxxx 1 xxxxx xxxxx 2.9 

Բութադիոն 40 - - - 100 - - 23 

Կամֆորա 1 - 5 7.1 - 6 10 9 

Քլորալհիդրատ 1.4 x 2 - - 110 - - 

Դիմեդրոլ 1.5 - - - 5 - - - 

Յոդ 10 (95%) 200 16.6 125 1 190 150 - 

Լևոմիցետին xx (95%) 50 տաք - - 10 - - - 

Մենթոլ 1 - 5 5 1 4 10 - 

Նովոկային 1 - - - 9 - - 17.2 

Ֆենոլ 2 xx 6.6 150 - 60 150 - 

Ռեզորցին 1 xxx 20 - - xxxxx xxxxx - 

Տանին 35 xxx - - 2.3 - - 1.2 

Թիմոլ 1 3.3 16.6 - - 260 500 - 

 x – շատ հեշտ լուծելի  xxxx – հարաբերական լուծելի 

 xx – հեշտ լուծելի  xxxxx – շատ քիչ լուծելի 

 xxx – լուծելի  «-»  - տվյալներ չկան 

 
 

ՈՉ ՋՐԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ 
 

Ոչ ջրային լուծույթների պատրաստման տեխնոլոգիական փուլերը նույնն են, ինչ-որ 

ջրային լուծույթների պատրաստման ժամանակ` կշռում, չափում, լուծում, խառնում, 

խցանափակում, պիտակավորում: Միևնույն ժամանակ այս փուլերից յուրաքանչյուրը ոչ 

ջրային լուծույթների տեխնոլոգիայում ունի իր յուրահատկությունները` պայմանավորված 

գլխավորապես լուծիչների ֆիզիկաքիմիական հատկությունների հետ`  

 պատրաստում են անմիջապես բաց թողման սրվակի մեջ; 

 սրվակը պետք է լինի չոր; 

 առաջի հերթին սրվակի մեջ լցնում են դեղանյութերը, այնուհետև լուծիչը; 

 ցնդող լուծիչների դեպքում պետք է խուսափել լուծիչի տաքացումից; 

 չցնդող լուծիչների դեպքում լուծիչը պետք է տաքացնել; 

 պետք է խուսափել քամելուց և ֆիլտրելուց; 
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 պետք է խուսափել սրվակից-սրվակ տեղափոխելուց 

 

Ոչ ջրային լուծույթների պատրաստումը ցնդող լուծիչներով 
 

ՍՊԻՐՏԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ 
Սպիրտային լուծույթները պատրաստում են կշռա-ծավալային եղանակով: Ցնդող 

լուծիչների կորստից խուսափելու նպատակով ցանկալի չեն այս լուծույթների քամումը, 

ֆիլտրումը և տաքացումը: Էթանոլի հիմքի վրա դեղանյութերի լուծույթների պատրաս-

տումը ռեգլամենտավորվում է ՊՖ-ով: Եթե դեղատոմսում նշված չէ էթանոլի կոնցենտ-

րացիան, ապա ըստ ՊՖ-ի համապատասխան ցուցումների օգտագործում են 90% էթանոլ, 

բացառությամբ ստանդարտ լուծույթների և որոշ լուծույթների, որոնք ունեն այլ չափորոշիչ 

տեխնիկական փաստաթղթեր: 

Լուծույթների պատրաստման ժամանակ հաճախ հարկ է լինում նոսրացնել էթանոլը 

ջրով: Էթանոլը ջրով խառնելիս տեղի է ունենում խառնուրդի տաքացում և ծավալի 

փոքրացում` համեմատած ջրի և սպիրտի գումարային ծավալի հետ: Այդ երևույթը կոչվում 

է “կոնտրակցիա”, որը կախված է սպիրտի և ջրի ծավալների հարաբերությունից: 

Սխալներից խուսափելու համար էթանոլի նոսրացման համար պետք է օգտվել հետևյալ 

հաշվարկներից` 

X = V
a

b

 
որտեղ`  X – կոնցենտրիկ էթանոլի քանակությունն է, մլ; 

V - էթանոլի պահանջվող կոնցենտրացիայով քանակությունը, մլ; 

a – կոնցենտրիկ էթանոլի կոնցենտրացիան, %; 

b - էթանոլի պահանջվող կոնցենտրացիան, % 

Օրինակ դուրս է գրված 120 մլ 60% էթանոլի լուծույթ: Ինչպե՞ս ստանալ այն 95% 

էթանոլից: 

X = 120
60

95
= 75.8 ÙÉ

 
Ստացված 75.8 մլ քանակությամբ 95% էթիլ սպիրտը չափում են չափիչ գլանով և 

թորած ջրով ծավալը հասցնում մինչև 120 մլ: Սպիրտային լուծույթները պահում են 

սովորաբար լավ փակված ապակյա սրվակներում, սառը տեղում, կրակից հեռու:  

Rp.: Acidi salicylici   0.25 

Spiritus aethylici 70%  100 ml 

Misce.Da.Signa. մաշկի մաքրման համար 

Հաշվարկ՝   սալիցիլաթթու` 0.25գ  

  էթիլ սպիրտ` 70 % 100 մլ 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 100 մլ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար չոր բաց թողնման սրվակի մեջ տեղադ-

րում են 0.25 գ սալիցիլաթթու, այնուհետև ավելացնում նախապես ստացված 100մլ 70% 

էթիլ սպիրտը: Սրվակը խցանափակում են և թափահարում մինչև նյութերի լիարժեք լուծ-

վելը: Բացի այդ սպիրտն անհամատեղելի է օքսիդիչների հետ (կալիումի պերմանգանատ, 

ազոտական թթու և այլն), սրանց խառնումից ընթանում է օքսիդացման ռեակցիա, որը 

ուղեկցվում է կրակի առաջացումով կամ պայթյունով: 

Պետք է հաշվի առնել այն փաստը, կարծր բաղադրամասերի լուծումը էթանոլում, 

ինչպես և ջրում, ուղեկցվում է ծավալի մեծացմամբ: Մինչև 5% կարծր դեղանյութերի 

պարունակությունը դասվում է լուծման թույլատրելի սահմաններին (ԾՄԳ չի օգտագործ-

վում):  Կարծր դեղանյութերի 5% և ավելի պարունակության դեպքում անհրաժեշտ է 

ինչպես ջրային լուծույթների դեպքում, չափիչ տարաների օգտագործում կամ էթանոլի 

քանակի նախապես հաշվարկ` ԾՄԳ-ի օգնությամբ: 
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Rp.: Acidi salicylici 

Resorcini    ana 0.75 

Iodi     1.0 

Acidi borici    1.5 

Spiritus aethylici 70%  50 ml 

Misce.Da.Signa. մերսումների համար 

Կարծր դեղանյութերի կոնցենտրացիան գերազանցում է 5%-ը, հետևաբար հաշվի 

առնելով նրանց  ԾՄԳ-ները էթիլ սպիրտի վերջնական քանակությունը համապատասխա-

նաբար կլինի (աղուսյակ 3) ` 

Հաշվարկ՝   սալիցիլաթթու՝ 0.75գ (ԾՄԳ = 0.77 մլ/գ) 

  ռեզորցին՝ 0.75գ (ԾՄԳ = 0.77 մլ/գ) 

  յոդ՝ 1գ (ԾՄԳ = 0. 22 մլ/գ) 

  բորաթթու՝ 1.5գ (ԾՄԳ = 0. 65 մլ/գ) 

  էթիլ սպիրտ 70 %` 47.65 մլ (50 – 0.75x0.77 – 0.75x0.77 – 1.0x0.22 – 1.5x0.65) 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 50 մլ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար 50 մլ տարողությամբ չոր սրվակում տե-

ղավորում են 0.75 գ սալիցիլաթթու, 0.75 գ ռեզորցին, 1 գ յոդ, 1.5 գ բորաթթու և ավելացնում 

47.65 մլ 70% էթիլ սպիրտ: Սրվակն ամուր խցանափակում են և թափահարում մինչև 

դեղանյութերի լրիվ լուծվելը: Պիտակավորում են հիմնական «Արտաքին», լրացուցիչ՝ 

«Պահել սառը և լույսից ապահով», «Պահել երեխաներից հեռու», «Պահել կրակից հեռու» 

պիտակներով: 

Աղուսյակ 3 
Սպիրտային լուծույթներում դեղանյութերի ԾՄԳ-ները 

Դեդանյութերի  
անվանումը 

Էթանոլի կոնցենտրացիան, 
 % 

ԾՄԳ,  
մլ/գ 

Անեսթեզին 70, 90, 95 0.85 

Դիմեդրոլ 70, 90, 95 0.87 

Յոդ 70, 90, 95 0.22 

Կամֆորա 70, 90, 95 1.03 

Սալիցիլաթթու 70, 90, 95 0.77 

Բորաթթու 70, 90, 95 0.65 

Լևոմիցետին 70, 90, 95 0.66 

Մենթոլ 70, 90, 95 1.1 

Նովոկային 70, 90 0.81 

Ռեզորցին 70, 90, 95 0.77 

Տանին 70, 90, 95 0.60 

Քլորալհիդրատ 70, 90, 95 0.59 

 
ՅՈԴԻ ՍՊԻՐՏԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ 

Յոդի 10% սպիրտային լուծույթ (Solutio Iodi spirituosae 10%) - Պատրաստվում է կշռա-

ծավալային եղանակով՝ բյուրեղական յոդը 95% սպիրտում լուծման ճանապարհով: Յոդի 

լուծելիությունը 95% սպիրտում 18-200C ջերմաստիճանում  1:13.5 է: Յոդի լուծույթները 

պետք է պատրաստել լավ օդափոխվող տարաներում:  
 Հախճապակյա կամ ապակյա տարայում լցնում են սկզբում մի փոքր քանակությամբ 

սպիրտ: Բյուրեղական յոդի քանակությունը տեղավորում են երկշերտ թանզիֆով պատ-

րաստված պարկիկի մեջ, որն իջեցվում է սպիրտով լցված տարայի մեջ այնպես, որ 

սպիրտը ծածկի նրա կեսը: Պարկի մեջ ներխուժած սպիրտը լուծում է յոդը, որի 

լուծույթը, որպես ավելի ծանր լուծույթ, իջնում է անոթի հատակ` զիջելով տեղը ավելի 

մաքուր լուծիչին: Հեղուկի կոնվեկցիոն շարժումները տեղի են ունենում այնքան ժամա-
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նակ, մինչև պարկից յոդն ամբողջությամբ դուրս գա և նրա կոնցենտրացիան լինի 

միևնույնը լուծույթի ամբողջ ծավալով: Այսպիսի մեթոդն ապահովում է յոդի արագ 

լուծում և շահավետ է նրանով, որ յոդի լուծույթն էլ պետք չէ ֆիլտրել, քանի որ մեխանի-

կական խառնուրդները մնում են թանզիֆե պարկի մեջ: Ստացված լուծույթին 

ավելացնում են սպիրտ մինչև պահանջվող ծավալը՝ թանզիֆե պարկը լվանալով:  

 Յոդի 10% սպիրտային լուծույթները կարելի է ստանալ նաև յոդը սպիրտում լուծելով 

խառնելու պայմաններում: Լուծումն իրականացնում են փակ էմալապատ չուգունե 

կաթսայում խառնիչներով, որոնք միացնում են 30 րոպե: Լուծույթը թողնում են 

հանգստանա 24 ժամ, որից հետո ֆիլտրում են` օգտագործելով վակուում եռաշերտ 

թանզիֆով` տեղավորելով ապակյա ձագարի վրա:  

Յոդի 10% սպիրտային լուծույթը իրենից ներկայացնում է մուգ, գորշ գույնի հեղուկ, 

բարակ շերտերում` թափանցիկ: Օժտված է յոդի բնորոշ հոտով: Ցնդում է նույնիսկ սենյա-

կային ջերմաստիճանում: Յոդի պարունակությունը կազմում է 9.5-10.5%: Յոդի 10% սպիր-

տային լուծույթները պատրաստում են 1 ամսից ոչ ավել ժամկետով և պահում են լավ խցա-

նափակված նարնջագույն ապակե սրվակներում, լույսից ապահով տեղերում: Պահեստի 

ջերմաստիճանը պետք է լինի 00C-ից ոչ ցածր, քանի որ հակառակ դեպքում կարող է յոդը 

նստել:  

Յոդի լուծելիությունը`       00C – 9.90% 

     100C – 8.90% 

   - 200C – 7.68% 

   - 300C – 6.93% 

Յոդի սպիրտային լուծույթի պահպանման ժամկետի սահմանափակումը կապված է 

նրա հետ, որ այն հանդիսանում է անկայուն պատրաստուկ, իրենից ներկայացնում է ուժեղ 

օքսիդիչ նյութի լուծույթ: Արդյունքում յոդը և սպիրտը փոխազդում են միմյանց հետ` 

առաջացնելով էթիլ յոդիդ և յոդաջրածնական թթու՝ 

C2H5OH + I2  CH3CHO + 2HI 

C2H5OH + HI  C2H5I + H2O 

Ազատ յոդի քանակությունը լուծույթում սկսում է նվազել: Ժամանակի ընթացքում այդ 

պրոցեսը պրոգրեսվում է և տարվա վերջում յոդի նստած պարունակությունը կարող է լինել 

զգալի (մինչև 25%): Միաժամանակ լուծույթում ընթանում են այլ ռեակցիաներ, որի 

արդյունքում առաջանում է քացախաթթու և քացախաթթվի էթիլ եթեր: 

CH3CHO + H2 + I2  CH3COOH + 2HI 

C2H5OH + CH3COOH  CH3COO-C2H5 + H2O 

 

Յոդի 5% սպիրտային լուծույթ (Solutuo Iodi spirituosae 5%) - Այս լուծույթի 

պատրաստման համար վերցնում են 50 մաս բյուրեղական յոդ, 20 մաս կալիումի յոդիդ, 

95% սպիրտ և ջուր հավասար քանակությամբ մինչև 100 ծավալային մաս: Էմալապատ 

չուգունե խառնիչներով կաթսայում տեղավորում են բյուրեղական յոդ, կալիումի յոդիդ և 

կալիումի յոդիդի համեմատությամբ կրկնակի քանակությամբ ջուր: Կալիումի յոդիդի 

կոնցենտրիկ լուծույթում լուծվում է բավական քանակությամբ յոդ, հատկապես եթե 

խառնուրդը խառնեն: Այնուհետև ավելացվում է  1/5 մաս սպիրտը և խառնում 15 րոպե` 

մինչև յոդի լրիվ լուծվելը: Դրանից հետո ավելացնում են մնացած քանակությամբ սպիրտը, 

վերջում մնացած ջուրը` չդադարեցնելով խառնելը: Լուծույթը թողնում են հանգստանա, 

որից հետո ֆիլտրում են վակուումի տակ: Կարելի է ստանալ յոդի 5% սպիրտային լուծույթ 

նաև թանզիֆե պարկի եղանակով` յոդը կախելով կալիումի յոդիդի կոնցենտրիկ 

լուծույթում: Յոդի լուծումից հետո ավելացնում են սպիրտի և ջրի խառնուրդը` նրանով 

լվանալով թանզիֆե պարկը:  
Յոդի 5% սպիրտային լուծույթն իրենից ներկայացնում է մուգ կարմրագորշ հեղուկ, 

բարակ շերտերում թափանցիկ, օժտված է յոդի բնորոշ հոտով: Յոդի պարունակությունը` 

4.9-5.2%, կալիումի յոդիդը` 1.9-2.1%, սպիրտը` 46%-ից ոչ պակաս: Պատրաստուկը պա-



 - 47 - 

հում են նարնջագույն ապակյա սրվակներում` լավ խցանափակված և լույսից պաշտպան-

ված:  

Յոդի 5% սպիրտային լուծույթներն օգտագործում են արտաքին` որպես գրգռող, 

հակասեպտիկ միջոց մաշկի և լորձաթաղանթի բորբոքային ու այլ հիվանդությունների ժա-

մանակ, ինչպես նաև ներքին 1-5 կաթիլ 1 ընդունման ժամանակ (կաթի հետ) 

արտերիոսկլերոզի պրոֆիլակտիկայի համար:  

Եթե դեղատոմսում նշված չէ յոդի կոնցենտրացիան, ապա բաց են թողնում յոդի 5% 

սպիրտային լուծույթ:  

 
Այլ նյութերի սպիրտային լուծույթներ կամ բժշկական սպիրտեր 

Կամֆորայի սպիրտ (Spiritus camphoratus) - լայնորեն կիրառվում է որպես գրգռող 

միջոց: Կամֆորայի սպիրտի բաղադրամասերն են` 

 կամֆորա` 1 մաս 

 90% էթիլ սպիրտ` 7 մաս 

 թորած ջուր` 2 մաս 

Կամֆորային սպիրտի պատրաստման համար նախ սպիրտում լուծում են կամֆո-

րան, որից հետո ավելացնում են ջուրը` խառնելու պայմաններում: Կամֆորայի սպիրտի 

օրինակի վրա դժվար չէ նկատել սպիրտի առավելագույն խնայողությունը (նրա մի մասը 

փոխարինված է ջրով): Այս սկզբունքով են պատրաստվում սալիցիլաթթվի և բորաթթվի 

սպիրտերը:  

Սալիցիլաթթվային սպիրտ (Spiritus Acidi salicylici)  - 1 մաս սալիցիլաթթուն լուծում են 

66 մաս 95% սպիրտում, այնուհետև խառնման պայմաններում ավելացնում են 33 մաս ջուր: 

Օգտագործում են արտաքին` նևրալգիկ ցավերի ժամանակ: 

Բորաթթվի սպիրտ (Spiritus Acidi borici) - 3 մաս բորաթթուն լուծում են 66 մաս 95% 

սպիրտում, հետո ավելացնում 31 մաս ջուր: Օգտագործում են որպես հակասեպտիկ միջոց:  

Բրիլիանտ կանաչ (Solutio Viridis nitentis) - 1% և 2% լուծույթները 60% սպիրտում` 

արտաքին հակասեպտիկ միջոցներ են: 

Մեթիլեն կապույտ (Solutio Methyleni coerilei spirituosae)- 1% լուծույթը 90% սպիրտում` 

արտաքին հակասեպտիկ միջոց: 

Էթակրիդինի լակտատ (Solutio Aethacridini lactatis) - 0.1% լուծույթը 90% սպիրտում: 

Հակասեպտիկ միջոց է, որն օգտագործվում է վիրաբուժությունում, գինեկոլոգիայում, ուրո-

լոգիայում, ակնաբուժությունուն, մաշկաբուժությունում:  

 

 
Ոչ ջրային լուծույթների պատրաստումը չցնդող լուծիչներով 

 
Սրանք դեղանյութերի լուծույթներն են գլիցերինի, բուսական յուղերի, վազելինի յուղի 

և այլ չցնդող լուծիչների հիմքի վրա: Չցնդող լուծիչներով լուծույթները պատրաստում են 

անմիջապես բաց թողնման սրվակի մեջ և դեղաչափումը կատարվում է ըստ զանգվածի, 

քանի որ ըստ ծավալի դեղաչափման դեպքում այդ լուծիչների զգալի մածուցիկությունը 

բերում է մեծ կորուստների: Լուծիչը կշռում են տարիրային կշեռքներով` նախապես 

հավասարակշռելով տարան, որը դրվում է տարիրային կշեռքի աջ թասիկին: Կշռելու 

վերջում հեղուկն ավելացվում է զգուշությամբ, կաթիլներով: Այդ լուծույթների ընդհանուր 

զանգվածը որոշվում է բոլոր բաղադրամասերի գումարով:   

Քանի որ մածուցիկ լուծիչներում լուծման գործընթացն ընթանում է դանդաղ, 

նպատակահարմար է այն իրականացնել տաքացման պայմաններում` հաշվի առնելով 

դեղանյութերի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները:  

 Եթե խառնուրդում առկա են ջերմակայուն նյութեր, ապա նրանց լուծում են մինչև 50-

600C նախապես տաքացված լուծիչում:  

 Ջերմաանկայուն, ցնդող դեղանյութերի առկայության դեպքում (կամֆորա, մենթոլ) 
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նրանց լուծում են մինչև 40-500C նախապես տաքացված յուղում:  

 Մածուցիկ լուծիչներով լուծույթները քամում են խիստ անհրաժեշտության դեպքում 

երկշերտ թանզիֆի օգնությամբ:  

 Հեղուկ պարաֆինով և ճարպայուղերով լուծույթները պետք է պատրաստվեն միայն չոր 

տարաներում, քանի որ այդ լուծիչները չեն խառնվում նույնիսկ ոչ մեծ քանակությամբ 

ջրի հետ:  

ԳԼԻՑԵՐԻՆԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ 
Գլիցերինային լուծույթները լայնորեն կիրառվում են զանազան մերսումների 

ժամանակ: Գլիցերինային լուծույթների տեսքով դուրս են գրում բորաթթու, նատրիումի 

տետրաբորատ, յոդ, տանին, իխթիոլ և այլ դեղանյութեր: Քանի որ գլիցերինն օժտված է 

զգալի մածուցիկությամբ, ապա նրա լուծույթների պատրաստումը կարող է տեղի ունենալ 

ինչպես տաքացմամբ, այնպես էլ առանց տաքացնելու, ինչը ամբողջությամբ կապված է 

լուծույթի մեջ ներառվող դեղանյութերի ջերմաանկայունության հետ: Մինչև 40-500C տա-

քացման պայմաններում գլիցերինի մածուցիկությունը նվազում է և լուծման գործընթացն 

արագանում է: Նատրիումի տետրաբորատը և բորաթթուն նպատակահարմար է լուծել 

տաքացված գլիցերինում (մինչև 40-500C): 

Rp.: Natrii tetraboratis 20.0 

Glycerini   80.0 

Misce.Da.Signa. քսել բերանի լորձաթաղանթին 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար չոր բաց թողնման սրվակի մեջ տեղադ-

րում են նատրիումի տետրաբորատը, տարիրային կշեռքի վրա կշռում են գլիցերինը: 

Խցանափակում են և տաքացնում  ջրային բաղնիքի վրա մինչև տետրաբորատի լիարժեք 

լուծվելը: Անհրաժեշտության դեպքում քամում են բամբակի նուրբ շերտի միջոցով:  

Բորաթթվի և նատրիումի տետրաբորատի գլիցերինային լուծույթները տարբերվում 

են կտրուկ թթվային ռեակցիայով` գլիցերինաբորաթթվի առաջացման արդյունքում: 

Rp.: Acidi borici  3.0 

 Glycerini  10.0 

 Misce.Da.Signa. մերսման համար 

CH2 - OH

CH  -  OH HO
BOH 2H2OCH  -  O +

CH2 - OH

HO CH2 - OH

BOH

CH2 - OH
 

Գլիցերինաբորաթթվի չեզոքացման համար լուծույթում հաճախ դուրս են գրում 

նատրիումի հիդրոկարբոնատ, որը լուծույթին պետք է ավելացնել զգուշությամբ, ոչ մեծ 

չափաքանակով, քանի որ չեզոքացման ռեակցիան ընթանում է բուռն կերպով և կարող է 

տեղի ունենալ լուծույթի ցայտացրում: 

Rp.: Natrii tetraboratis  1.0 

Aquae destillatae  

Glycerini   ana 5.0 

Misce.Da.Signa. լուծույթ լորձաթաղանթին քսելու համար 

Նատրիումի տետրաբորատի լուծելիությունը ջրում 1:25 է, իսկ գլիցերինում` 1:2.5, 

հետևաբար տվյալ դեղագրության պատրաստման համար բաց թողնման սրվակում չոր 

ձագարի օգնությամբ տեղավորում են 1գ նատրիումի տետրաբորատը, ավելացնում 5գ 

գլիցերին: Սրվակը խցանափակում են և տաքացնում ջրային բաղնիքի վրա մինչև նատ-

րիումի տետրաբորատի լրիվ լուծվելը, այնուհետև ավելացնում են 5 մլ թորած ջուր, 

խցանափակում և ձևավորում բաց թողնման համար: 
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Rp.: Iodi    1.0 

Kalii iodidi   2.0 

Aquae destillatae 3 ml 

Glycerini   94.0 

Misce.Da.Signa.  Լյուգոլի գլիցերինային լուծույթ  

լորձաթաղանթներին քսելու համար 

Յոդի գլիցերինային լուծույթի պատրաստման համար նախապես ստանում են 

Լյուգոլի ջրային լուծույթ, այնուհետև ավելացնում գլիցերինը: Օժանդակ բաժակում 3 մլ 

ջրում լուծում են 2 գ կալիումի յոդիդը, որի կոնցենտրիկ լուծույթում լուծում են 1գ յոդը: 

Քամում մուգ ապակյա բաց թողնման սրվակի մեջ: Տարիրային կշեռքով կշռում են 94 գ 

գլիցերին և լցնում անմիջապես բաց թողնման սրվակի մեջ: Սրվակն ամուր խցանափակում 

են և թափահարում: Պիտակավորում են հիմնական «Արտաքին» և լրացուցիչ «Պահել 

լույսից ապահով» պիտակներով: Յոդի գլիցերինային լուծույթի պատրաստման ժամանակ 

տաքացումը ցանկալի չէ: Եթե դեղագրությունում թորած ջուրը դուրս գրված չէ, 

անհրաժեշտ է օգտագործել այն նվազագույն քանակությամբ (կալիումի յոդիդի հավասար 

քանակությամբ): 

Կարբոլ-գլիցերին (Carbol-glycerinum) - Հեղուկ ֆենոլի 8 և 5% լուծույթներն են գլիցերի-

նում, պատրաստում են 40-500C տաքացման պայմաններում: Ֆենոլի գլիցերինային լու-

ծույթների պատրաստման համար օգտագործում են հեղուկ ֆենոլը` չափելով այն կաթիլ-

ներով, սակայն ֆենոլի յուղային լուծույթների պատրաստման ժամանակ օգտագործում են 

բյուրեղական ֆենոլը:  

Իխթիոլի և թանձր հանուկների գլիցերինային լուծույթներն առավել հարմար է պատ-

րաստել հախճապակյա թասիկում (ոչ հավանգում)` հավանգակոթի օգնությամբ բաղադ-

րամասերի խառնմամբ: 

 

ՅՈՒՂԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ 
Ճարպայուղերը, վազելինի յուղը հանդիսանում են շատ լավ լուծիչներ մի շարք դեղա-

նյութերի համար, որոնք ունեն լայն կիրառություն քթի և ականջի կաթիլների տեսքով: Յու-

ղային լուծույթները կարող են օգտագործվել նաև թրջոցների, կոմպրեսների, հոգնաների, 

մերսումների համար: Յուղային լուծույթները նույնպես պատրաստում են անմիջապես բաց 

թողնման սրվակում՝ դեղանյութերը յուղում լուծման ճանապարհով: Լուծման արագացման 

համար թեթևակի տաքացնում են: Եթե յուղային լուծույթում դուրս են գրված ցնդող դեղա-

նյութեր (մենթոլ,կամֆորա), ապա կորուստներից խուսափելու համար լուծման 

գործընթացն իրականացնում են մինչև 400C տաքացված յուղում: 

Rp.: Mentholi 0.1 

Olei Vaselini 10.0 

Misce.Da.Signa. քթի կաթիլներ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար չոր բաց թողնման սրվակում լցնում են 

0.1 գ մենթոլ, ավելացնում 10գ վազելինի յուղ, խցանափակում, տաքացնում ջրային 

բաղնիքի վրա մինչև մենթոլի լրիվ լուծվելը:  

Rp.: Phenoli  0.5 

Olei Helianthi ad 10.0 

Misce.Da.Signa. 

Յուղային լուծույթների պատրաստման համար օգտագործվում է միայն անջուր, 

բյուրեղական ֆենոլը: Այն օժտված է կպչուն հոտով, այդ պատճառով կշռման ընթացքում 

կշեռքի թասիկներին դրվում է ցելոֆան կամ մագաղաթյա թուղթ: Տվյալ դեղագրության 

պատրաստման համար նույնպես չոր բաց թողնման սրվակում լցնում են 0.5 գ 

բյուրեղական ֆենոլ, ավելացնում 9.5գ գ արևածաղկի յուղ, խցանափակում, տաքացնում 

ջրային բաղնիքի վրա մինչև ֆենոլի լրիվ լուծվելը (մինչև 400C):  

Եթե դեղատոմսում նշված չէ, թե ի՞նչ յուղ պետք է օգտագործել, ապա յուղային 
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լուծույթների պատրաստման համար պետք է օգտագործել նշի կամ դեղձի յուղ (բացի 

ստանդարտ դուրսգրումներից): 

Rp.: Solutionis Camphorae oleosae 10% 100.0 

Misce.Da.Signa. շփել ոտքերի հոդերը  

Կամֆորայի յուղ արտաքին օգտագործման համար (Oleum camphoratum ad usum 
externum կամ Solutio camphorae oleosae ad uxum externum) -  Չոր բաց թողնման սրվակի մեջ 

տեղադրում են 10 գ կամֆորա, ավելացնում 90 գ արևածաղկի յուղ, խցանափակում են և 

տաքացնում ջրային բաղնիքի վրա 40-500C–ից ոչ բարձր ջերմաստիճանում, քանի որ 

կամֆորան ցնդող է: Քամում են միայն անհրաժեշտության դեպքում՝ նուրբ բամբակի 

շերտի կամ թանզիֆի միջոցով: Լուծույթը դեղին գույն է, կամֆորայի ուժեղ հոտով: 

Ստանդարտ ոչ ջրային դուրսգրումներ 

Կամֆորայի յուղային լուծույթ Մենթոլային յուղ 
Լյուգոլի լուծույթ  

գլիցերինի հիմքի վրա 

 կամֆորա` 10 գ 

 արևածաղկի յուղ` մինչև 

100 գ 
 

 մենթոլ` 1 գ 

 վազելինի յուղ` 

100 գ 

 յոդ` 1 գ 

 կալիումի յոդիդ`  2 գ 

 թորած ջուր`3 մլ 

 գլիցերին`94 գ 

 

Ոչ ջրային լուծույթներին են վերաբերվում նաև էֆտեկտիկ խառնուրդները, որոնք 

առաջանում են երկու կարծր նյութերի միմյանց հետ լուծույթ առաջացնելու շնորհիվ 

(մենթոլ, կամֆորա, քլորալհիդրատ, ֆենիլսալիցիլատ): Այդ նյութերը ունեն կամ բարձր 

կրիոսկոպիկ հաստատուն կամ ցածր հալման ջերմաստիճան (կամ երկուսն էլ  

միաժամանակ): էֆտեկտիկ բաղադրամասերը տեղավորում են չոր բաց թողնման սրվակի 

մեջ, ամուր խցանափակում են և տեղադրում 400C տաք ջրի մեջ մինչև լուծույթի 

առաջանալը: Մեծ քանակով էֆտեկտիկ խառնուրդներ պատրաստելու դեպքում 

բաղադրամասերը նաև մանրացնում և խառնում են հավանգում: 

Rp.: Camphorae 

Chlorali hydrati ana 1.5 

Misce.Da.Signa. ատամի կաթիլներ 

 
ԴԻՄԵՔՍԻԴԻ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ 

Rp.: Iodi   10.0 

Dimexidi  ad 100.0 

Misce.Da.Signa. քսել եղունգներին և ոտքերին 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար մուգ ապակյա չոր բաց թողնման 

սրվակի մեջ տեղավորում են 10 գ բյուրեղական յոդ և ավելացնում 90 գ դիմեքսիդ: Յոդը 

շատ հեշտ է լուծվում դիմեքսիդում (1:1), այդ պատճառով տաքացնելն անհրաժեշտ չէ:  

 
ԿՈՄԲԻՆԱՑՎԱԾ ԼՈՒԾԻՉՆԵՐՈՎ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ 

 

Կոմբինացված լուծիչներով պատրաստվող լուծույթների առավելություններն են` 

 միևնույն դեղաձևում հնարավոր է համակցել տարբեր լուծելիությամբ դեղանյութեր; 

 լուծիչը կարող է ցուցաբերել նաև  բուժական ազդեցություն   

Այն դեպքում, երբ դեղատոմսում դուրս են գրվում կոմբինացված լուծիչներ (թորած 

ջուր, էթիլ սպիրտ, գլիցերին և այլն), ապա` 

 առաջնորդվում են առանձին լուծիչներում դեղանյութերի լուծելիությամբ 

(դեղանյութը լուծում են այն լուծիչում, որում այն ավելի լավ է լուծվում); 

 հաշվի են առնում առանձին լուծիչների հատկությունները (ցնդելիություն, մածու-

ցիկություն); 

 համապատասխանաբար ընտրում են առավել նպատակահարմար տեխնոլոգիա-
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կան միջոցառումները և ավելացման հաջորդականությունը; 

 հաշվի են առնում դեղանյութի զբաղեցրած ծավալը (5%-ից ավելի դեպքում 

հանում են այն լուծիչի քանակից, որում դեղանյութը լուծվում է առավելագույնս) 

Rp.: Acidi salicylici   1.0 

 Acidi borici    1.5 

Resorcini   2.0 

 Aetheris medicinalis  30.0 

 Spiritus aethylici 70%   

 Aquae destillatae  ana 50 ml 

 Misce.Da.Signa. սրբել դեմքի մաշկը առավոտյան և երեկոյան 

Դուրս գրված դեղանյութերից բորաթթուն հեշտ է լուծվում տաք ջրում (1:3), 

սալիցիլաթթուն` քիչ (1:500), սակայն հեշտությամբ լուծվում է 70% էթիլ սպիրտում (1:5.5) և 

եթերում (1:2): Ռեզորցինը շատ հեշտ է լուծվում ջրում: Եթերն օժտված է առավել մեծ 

ցնդելիությամբ և դեղաչափվում է ըստ զանգվածի, մինչդեռ թորած ջուրն ու էթիլ սպիրտը` 

ըստ ծավալի:  

Հաշվարկ՝   սալիցիլաթթու` 1 գ 

  բորաթթու` 1.5 գ 

  ռեզորցին՝ 2 գ 

  եթեր բժշկական` 30 գ կամ 41.9 մլ (ρ =0.716 գ/սմ3 ) 

  էթիլ սպիրտ 70 %` 50 մլ 

  թորած ջուր` 50 մլ 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 141.9 մլ (50+50+41.9) 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար օժանդակ բաժակում 50 մլ տաք ջրում 

լուծում են բորաթթուն և ռեզորցինը: Այնուհետև չոր բաց թողնման սրվակում 50 մլ 70% 

էթանոլում լուծում են սալիցիլաթթուն, ավելացնում նախապես պատրաստված ջրային 

լուծույթը: Վերջում ավելացնում են 30 գ եթերը, սրվակը խցանափակում են և ձևավորում 

բաց թողնման համար:  

Rp.: Resorcini  

Acidi salicylici   ana 3.0 

 Camphorae    1.0 

 Solutionis Tannini 2%  50 ml 

 Glycerini    20.0 

 Spiritus aethylici   50 ml 

 Misce.Da.Signa. քսել վնասված մաշկին օրը 3 անգամ 

Դուրս գրված դեղանյութերը տարբերվում են տարբեր լուծելիությամբ: Ռեզորցինը և 

տանինը հեշտ են լուծվում ջրում, էթանոլում, ռեզորցինը դժվար է լուծվում գլիցերինում: 

Սալիցիլաթթուն և կամֆորան շատ քիչ են լուծվում ջրում  և հեշտ էթանոլում, կամֆորան 

դժվար է լուծվում գլիցերինում: Բացի այդ պետք է հաշվի առնել 90% էթանոլի ցնդելիու-

թյունը, գլիցերինի մածուցիկությունը: Չոր դեղանյութերի պարունակությունը 5%-ից ավելի, 

հետևաբար ջրի քանակությունը հաշվում են` օգտագործելով ԾՄԳ: 

Հաշվարկ՝   կամֆորա` 1 գ 

  տանին` 1 գ (ԾՄԳ = 0.35 մլ/գ) 

  ռեզորցին՝ 3 գ (ԾՄԳ = 0.79մլ/գ) 

  սալիցիլաթթու` 3 գ 

  գլիցերին` 20 գ կամ 16.3 մլ (ρ =1.225 գ/սմ3 ) 

  էթիլ սպիրտ 90 %` 50 մլ 

  թորած ջուր` 47 մլ (50 – 1x0.35 – 3x0.79) 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 116.3 մլ (50+50+16.3) 

Օժանդակ բաժակում նախապես 47 մլ ջրում լուծում են տանինը և ռեզորցինը: Չոր 

բաց թողնման սրվակում 50 մլ 90% էթանոլում լուծում են սալիցիլաթթուն և կամֆորան: 
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Ստացված սպիրտային լուծույթին ավելացնում են ջրային լուծույթը, վերջում` 20գ 

գլիցերինը: Խիստ անհրաժեշտության դեպքում կարելի է քամել:  

 
Դեղատոմսեր տնային աշխատանքների համար 

Վերցրու` Բորաթթու  0,3 

Էթանոլ 70% 20 մլ 

Խառնիր, տուր, նշանակիր. 2-ական կաթիլ 2 ականջներին 

# 

Վերցրու` Սալիցիլաթթու 

Ռեզորցին   0,2 - ական 

Էթանոլ 70%   20 մլ 

Խառնիր, տուր, նշանակիր. մերսումների համար 

# 

Վերցրու` Լյուգոլի լուծույթ գլիցերինի հիմքի վրա 20,0  

Տուր, նշանակիր. կոկորդի լորձաթաղանթի համար 

# 

Վերցրու` Մենթոլ   0,1 

Արևածաղկի յուղ  10,0 

Խառնիր, տուր, նշանակիր. 2-ական կաթիլ քթի համար 
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ԲԱՐՁԱՄՈԼԵԿՈՒԼՅԱՐ ՄԻԱՑՈւԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ԲՄՄ) ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ 
 

Բարձրամոլեկուլյար միացություններին (ԲՄՄ) են պատկանում մի քանի 1000-ից 

մինչև միլիոն և ավելի մոլեկուլյար զանգված ունեցող բնական կամ սինթետիկ ծագման 

նյութերը: Այս միացությունների մոլեկուլները հսկայական են` կազմված 100 և նույնիսկ 

1000 առանձին ատոմներից: ԲՄՄ-ի մոլեկուլները ունեն գծային, թելանման կառուցվածք, 

սակայն լայնակի կտրվածքում դրանց չափսերը չեն գերազանցում 1 նմ-ը և այդ պատ-

ճառով շփվելով լուծիչի հետ առաջացնում են իրական լուծույթներ: Օրինակ` ցելյուլոզայի 

մոլեկուլի երկարությունը կարող է հասնել 400-500 նմ, իսկ տրամագիծը`0.3-0.5 նմ:  

ԲՄՄ-ի լուծույթների բնորոշ առանձնահատկություններն են՝ 

 ԲՄՄ-ի լուծման ժամանակ լուծույթներն առաջանում են ինքնաբերաբար (իրական 

լուծույթներին համանման); 

 ԲՄՄ-ի լուծույթները հանդիսանում են հոմոգեն համակարգեր: Այդ համակարգերում 

կառուցվածքային միավորներ են հանդիսանում ԲՄՄ-ի մակրոմոլեկուլները կամ  

նրանց իոնները; 

 ԲՄՄ-ի լուծույթներում դիֆուզիան ընթանում է դանդաղ; 

 ԲՄՄ-ը չեն անցնում կիսաթափանց թաղանթով` ի հաշիվ մոլեկուլների մեծ չափսերի: 

ԲՄՄ-ի լուծույթների այս հատկությունը նրանց մոտեցնում է կոլոիդ լուծույթներին; 

 ԲՄՄ-ի մակրոմոլեկուլները ուլտրամանրադիտակի տակ չեն հայտնաբերվում, 

այնուամենայնիվ այս լուծույթներն օժտված են լուսացրման ունակությամբ, որը բերում 

է օպալեսցենցիայի կամ լուծույթի որոշակի պղտորման; 

 ԲՄՄ-ի լուծույթներն օժտված են թերմոդինամիկական և ագրեգատիվ կայունությամբ 

(առանց երրորդ բաղադրամասի ավելացման) ; 

 ԲՄՄ-ի լուծույթներում տեղի ունեցող պրոցեսներն ունեն հակադարձ բնույթ, որոնք 

կախված են ջերմաստիճանի, կոնցենտրացիայի և ճնշման փոփոխություններից; 

 ԲՄՄ լուծույթներն օժտված են բարձր մածուցիկությամբ և տիկսոտրոպիայի 

ունակությամբ; 

 զգալի մածուցիկության պատճառով ԲՄՄ լուծույթները քամում են բամբակով, 

թանզիֆով:  Խցանափակումն ու փաթեթավորումը կատարվում է ցածրամոլեկուլյար 

միացությունների լուծույթների նման: 

ԲՄՄ ընդունված է դասակարգել հետևյալ ցուցանիշներով` 

1. ըստ ստացման սկզբնաղբյուրների` 
 բնական (սպիտակուցներ՝ կոլագեն, ժելատին; ֆերմենտներ՝ պեպսին, տրիպսին; 

ցելյուլոզա և նրա եթերներ, օսլա, դեքստրիններ, պեկտիններ, լորձեր, բուսական 

լուծամզվածքներ, կամեդներ և այլն) 

 սինթետիկ (պոլիվինիլսպիրտ, պոլիվինիլացետատ, ՊՎՊ, ՊԷՕ և այլն) 

 կիսասինթետիկ (մեթիլցելյուլոզա, կարբօքսիմեթիլցելյուլոզա և այլն) 

2. ըստ լուծելիության ունակության` 
 սահմանափակ ուռչող 

 անսահմանափակ ուռչող 

3. ըստ կիրառման՝ 
 դեղանյութեր` պեպսին, տրիպսին, պանկրեատին և այլն 

 օժանդակ նյութեր  

 լուծիչներ՝ պոլիվինոլ, ՊԷՕ, պրոպիլենգլիկոլ, էսիլոններ 

 պրոլոնգատորներ՝ ցելյուլոզայի ածանցյալներ, ՊՎՊ, միկրոբային 

պոլիսախարիդներ, ալգինատներ 

 կայունացուցիչներ, էմուլգատորներ՝ ցելյուլոզայի ածանցյալներ, 

դեքստրին, ՊՎՊ, օսլայի լուծույթ, տվիններ, բենտոնիտներ, ժելատին 

 սոլյուբիլիզատորներ՝ տվիններ, ՊԷՕ, պրոպիլենգլիկոլ 

 շտկող նյութեր՝ գլիցիրամ, գլիցիրիզին 
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 քսուքային և սուպոզիտորիային հիմքեր՝ ՊԷՕ, սիլիկոններ, 

ֆիտոստերինային հելեր, բարձրամոլեկուլյար ածխաջրածինների և 

սպիտակուցների հելեր 

Դեղագործական պրակտիկայում օգտագործվող ԲՄՄ-երը իրենցից ներկայացնում են 

կարծր փոշենման նյութեր:  

 

ԲՄՄ լուծույթների պատրաստման տեխնոլոգիան 
ԲՄՄ լուծույթի ստացումը ընթանում է 2 փուլով` 

1. ուռչեցում – բնորոշ է միայն ԲՄՄ-ին և չի նկատվում ցածրամոլեկուլյար 

միացությունների մոտ, այն ինքնաբերաբար պրոցես է: 

2. լուծում 
ԲՄՄ-ի ուռչեցումը կարելի է դիտել որպես 2 փուլով ընթացող գործընթաց՝  

 Առաջին փուլը սոլվատացիան է (հիդրատացիա): Լուծիչը թափանցում է ԲՄՄ-ի մեջ` 

զբաղեցնելով մակրոմոլեկուլների միջև եղած ազատ տարածությունը: Սկզբում լու-

ծիչը թափանցում է ի հաշիվ մազանոթային ուժերի, այնուհետև` միացությունների 

պոլյար խմբերի հիդրատացիայի: Հիդրատացիայի շնորհիվ տեղի է ունենում միջմոլե-

կուլյար կապերի թուլացում և այդ միացությունների փխրունացում, որն ուղեկցվում է 

ջերմության անջատմամբ և ծավալի խտացմամբ (ուռչած միացության ծավալը ստաց-

վում է ավելի փոքր, քան նրա և կլանված լուծիչի գումարային ծավալը):  

 Երկրորդ փուլում հեղուկը կլանվում է առանց ջերմության անջատման: Ջրի մոլեկուլ-

ները շարժուն են, այդ պատճառով առաջացած ճեղքերը լցվում են լուծիչի նոր մոլե-

կուլներով: Մակրոմոլեկուլների շղթաների և օղակների իրարից հեռացմանը նպաս-

տում է նաև օսմոտիկ ճնշումը և այս պրոցեսը ընթանում է ԲՄՄ պոլյար խմբերի 

հիդրատացիայի հետ միաժամանակ: Այս փուլում տեղի է ունենում մեծ քանակութ-

յամբ լուծիչի կլանում և դրա հետ կապված ուռչող ԲՄՄ-ի ծավալի մեծացում (10-15 

անգամ): Այսպիսի միացությունների ուռչեցումը ոչ միշտ է ավարտվում նրանց 

լուծմամբ: 

Ուռչեցումը կարող է լինել անսահմանափակ և սահմանափակ:  

Անսահմանափակ ուռչեցումն ավարտվում է լուծմամբ, միացությունը սկզբում կլա-

նում է լուծիչ, այնուհետև միևնույն ջերմաստիճանում անցնում է լուծույթ: Սահմանափակ 

ուռչեցման ժամանակ ԲՄՄ կլանում է լուծիչ, բայց նրանում չի լուծվում, որքան էլ որ մնա 

շփման մեջ: Այդպիսի միացությունների սահմանափակ ուռչեցումն ավարտվում է էլաստիկ 

դոնդողի առաջացմամբ:  

ԲՄՄ լուծույթների տեխնոլոգիական առանձնահատկությունը կախված է նրանց 

մոլեկուլի կառուցվածքից՝ մեծությունից և ձևից: Ըստ ձևի ԲՄՄ մոլեկուլները լինում են` 

1. գնդաձև (սպիտակուցներ՝ հեմոգլոբին, գլիկոգեն, ֆերմենտներ՝ պեպսին, տրիպսին, 

պանկրեատին) - իրենցից ներկայացնում են փոշենման նյութեր, որոնց լուծումը քիչ է 

տարբերվում ցածրամոլեկուլյար միացությունների լուծման պրոցեսից: Դիսպերս 

կապը այսպիսի մոլեկուլների միջև մեծ չէ: Մոլեկուլները հեշտ են հիդրատացվում և 

անցնում լուծույթ: Այսպիսի ԲՄՄ-ը համարվում են անսահմանափակ ուռչող: 

Ուռչեցման փուլը անմիջապես անցնում է լուծման: Ընդ որում այս նյութերի լուծույթ-

ներն օժտված են համեմատաբար փոքր մածուցիկությամբ` նույնիսկ համեմատաբար 

մեծ կոնցենտրացիաների դեպքում: 

2. գծային (ժելատին, կոլագեն, օսլա, ցելյուլոզայի ածանցյալներ և այլն) - կազմված են 

մեծ թվով քիմիական կապերով կապված մոնոմերներից: Այսպիսի մոլեկուլները 

ճկուն են, նրանք կարող են փաթաթվել` առաջացնելով գալարներ կամ ձգված շղթա-

ներ (ֆիբրիլյար խրձեր) և համարվում են սահմանափակ ուռչող: 

ԲՄՄ-ի ուռչեցման վրա ազդում են հետևյալ գործոնները` 

 ջերմաստիճան (որպես կանոն մեծացնում է ուռչեցման արագությունը); 

 մանրացում (մեծացնում է ուռչեցման արագությունը); 
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 մոլեկուլային զանգված (մոլեկուլային զանգվածի մեծացման հետ մեկտեղ 

ուռչեցումը դանդաղում է); 

 ԲՄՄ տարիք  (թարմ ԲՄՄ օժտված են ուռչեցման մեծ արագությամբ և 

աստիճանով); 

 էլեկտրոլիտների առկայություն (էլեկտրոլիտների մեծ քանակությունը 

դանդաղեցնում է ուռչեցումը) 

ԲՄՄ մոլեկուլներն ունեն դիֆիլ բնույթ, քանի որ պարունակում են պոլյար (-COOH, -

NH2, -OH և այլն) և ոչ պոլյար (-CH3, -CH2, -C6H5,) ֆունկցիոնալ խմբեր: Ինչքան շատ են 

ԲՄՄ մոլեկուլում պոլյար ռադիկալները, այնքան լավ է այն լուծվում: ԲՄՄ-ի ուռչեցումը 

կրում է ընտրողական բնույթ: Նրանք ուռչում են միայն իրենց քիմիական կառուցվածքով 

մոտ լուծիչներում: Օրինակ` պոլյար խմբեր ունեցող միացությունները ուռչում են պոլյար 

լուծիչներում, իսկ ածխաջրածինները` միայն ոչ պոլյար հեղուկներում (բենզին, բենզոլ և 

այլն): 

Դեղատնային պրակտիկայում հիմնականում օգտագործվում են բնական ծագման 

ԲՄՄ-ը (կենդանական կամ բուսական ծագման սպիտակուցներ, օսլա, պեկտիններ, 

կամեդներ, բուսական լորձեր և այլն): Այս միացությունները տարբեր համատեղումներով 

պարունակվում են գալենային պատրաստուկներում (ոգեթուրմեր, հանուկներ), որոնք 

մտնում են տարբեր միքստուրաների կազմի մեջ:  

Չնայած նրան, որ ԲՄՄ լուծույթները հանդիսանում են ագրեգատիվ և թերմոդինա-

միկորեն կայուն համակարգեր, այնուամենայնիվ որոշակի պայմաններում նրանց կայու-

նությունը խախտվում է և նկատվում են հետևյալ երևույթները՝ 

 աղայնացում – ԲՄՄ լուծույթներին այլ բաղադրամասերի ավելացումը (աղեր, ինչպես 

նաև էթիլ սպիրտ, ացետոն, շաքարի օշարակ և այլն), որոնք լուծվում են նույն լուծիչում, 

կարող է բերել լուծված ԲՄՄ-ի դեսոլվատացիայի և արդյունքում նստվածքի առա-

ջացման (շերտավորում): Այս դեպքերում նպատակահարմար է լուծիչը կիսել 2 մասի: 

Մի մասն օգտագործել ԲՄՄ-ի, իսկ մյուսը` այլ բաղադրամասերի լուծման համար: 

 կոացերվացիա – Շերտավորումից տարբերվում է նրանով, որ վերը նշված գործոնների 

ազդեցության տակ դիսպերս ֆազը լուծիչից անջատվում է ոչ թե փաթիլանման 

նստվածքի, այլ մանրագույն կաթիլների՝ կոացերվատների տեսքով:  Արդյունքում 

ԲՄՄ-ի լուծույթը բաժանվում է 2 շերտի: Մեկը հանդիսանում է ԲՄՄ-ի և լուծիչի 

կոնցենտրիկ շերտ, մյուսը՝ ԲՄՄ-ի նոսրացված լուծույթի շերտ:  

 դոնդողացում – Շերտավորումից տարբերվում է նրանով, որ տեղի չի ունենում համա-

կարգի բաժանում նստվածքի առաջացմամբ, այլ ողջ հոսուն համակարգն ամբող-

ջությամբ վերածվում է յուրահատուկ միջանկյալ ձևի՝ դոնդողի կամ հելի: Օրինակ՝ 

ժելատինի լուծույթը դոնդողանում է ջերմաստիճանի նվազման ժամանակ, իսկ 

ջերմաստիճանի բարձրացման ժամանակ դոնդողը կրկին ձեռք է բերում հոսունություն: 

 սիներեզիս – Դոնդողացման պրոցեսը կարող է տեղի ունենալ դոնդողի ներսում, որի 

արդյունքում համակարգը բաժանվում է 2 ֆազի՝ կոնցենտրիկ դոնդող և լուծիչ, որը 

պարունակում է ԲՄՄ մոլեկուլներ: Սիներեզիսը բնորոշ է օսլայի լուծույթներին: 

Տվյալ լուծիչում զգալիորեն ուչելու ունակությամբ օժտված մի քանի փոշենման ԲՄՄ-

ից լուծույթների պատրաստման ժամանակ շատ հաճախ լուծիչի հետ ոչ ճիշտ խառնման 

դեպքում առաջանում են գնդիկներ: Վերջիններս վատ են խառնվում հեղուկի հետ և դան-

դաղ են անցնում լուծույթ: Նման դեպքերում փոշենման նյութերը հավանգում խառնում են 

հեղուկի աստիճանաբար ավելացման պայմաններում կամ զգուշությամբ (ոչ շատ արագ) 

ցանում են հեղուկի մակերևույթին: 
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ԱՆՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՈՒՌՉՈՂ ԲՄՄ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ 
 

Դեղագործական պրակտիկայում կիրառվող անսահմանափակ ուռչող ԲՄՄ-երին են 

պատկանում պեպսինը, մահամորմի, մատուտակի հանուկները և այլն: Անսահմանափակ 

ուռչող ԲՄՄ-երի լուծումը չի տարբերվում ցածրամոլեկուլյար դեղանյութերի լուծումից: 

Պեպսինի լուծույթներ - Պեպսինը ստամոքսահյութի ֆերմենտ է, որի մոլեկուլներն 

ունեն գնդաձև կառուցվածք (մոլեկուլյար զանգվածը 35000 է) և հիդրոֆիլ են, որի հետ 

կապված պատրաստուկի լուծման պրոցեսը դժվարություն չի առաջացնում: Բժշկական 

պեպսինն իրենից ներկայացնում է պեպսինի ստանդարտիզացված խառնուրդ, որը 

ստացվում է խոզի ստամոքսի լորձաթաղանթից: Որակյալ պեպսինը հեշտ է լուծվում 

ջրում` առաջացնելով անգույն օպալեսցենցող լուծույթներ թույլ թթվային ռեակցիայով: 

Պեպսինով միքստուրաների պատրաստման առանձնահատկությունը կայանում է 

միքստուրայի բաղադրամասերի խառնման ճիշտ հերթականության մեջ, քանի որ 

պեպսինն ինակտիվանում է` 

 կոնցենտրիկ թթուներից և հիմքերից; 

 տաքացնելիս; 

 խիտ սպիրտի, ծանր մետաղների աղերի, դաբաղանյութերի ազդեցության տակ; 

 լույսի ազդեցությունից 

Պեպսինի ֆարմակոլոգիական ակտիվությունն արտահայտվում է միայն թույլ թթվա-

յին, հատկապես աղաթթվային միջավայրում:  Չթթվեցված լուծույթներում այն արագ քայ-

քայվում է, հետևաբար պեպսինը նշանակվում է, որպես կանոն, աղաթթվով թթվեցված 

լուծույթներում:  

Rp.: Pepsini     2.0 

 Solutionis Acidi hydrochlorici  2% 200 ml 

 Misce.Da.Signa. մեկական  ճաշի գդալ օրը 3 անգամ ուտելու ժամանակ 

Հաշվարկ՝   պեպսին` 2 գ 

  նոսր քլորաջրածնական թթվի լուծույթ 1:10` 40 մլ 

  թորած ջուր` 160 մլ 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 200 մլ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար օժանդակ բաժակում չափում են 160 մլ 

ջուր, ավելացնում 40 մլ աղաթթվի նոսրացված լուծույթ (բոլոր դեպքերում անհրաժեշտ է 

թորած ջրին ավելացնել քլորաջրածնական թթու, որից հետո թթվեցրած ջրում լուծել 

պեպսինը) և ստացված լուծույթում լուծում են 2 գ պեպսինը: Պեպսինի լուծույթները չեն 

ֆիլտրում թղթյա ֆիլտրերով, քանի որ այն ադսորբվում է նրանցում (որպես ամֆոտեր 

միացություն պեպսինը թթվային միջավայրում ձեռք է բերում դրական լիցք, իսկ թուղթը 

հիդրոլիզվելով լիցքավորվում է բացասական), որը բերում է ֆերմենտի կոնցենտրացիայի 

նվազման: Հետևաբար լուծոււյթը քամում են բամբակի կամ թանզիֆի միջոցով 200մլ 

տարողությամբ նարնջագույն բաց թողնման սրվակի մեջ: Սրվակը խցանափակում են, 

ձևավորում հիմնական «Ներքին», լրացուցիչ` «Պահել մութ, սառը տեղում» պիտակներով  և 

բաց թողնում: Անհրաժեշտ է հիշել նաև, որ պեպսինի նախնական լուծումը 

քլորաջրածնական թթվում նույնպես նպատակահարմար չէ, քանի որ 8,3% 

քլորաջրածնական թթվի դեպքում ֆերմենտն ինակտիվանում է:  

Կամեդների լուծույթներ - Կամեդները բուսական հիդրոֆիլ նյութեր են, որոնք առա-

ջանում են որոշ բույսերի վնասման կամ ինֆեկցիոն ախտահարումների ժամանակ: 

Կամեդների մեծ մասը լավ է լուծվում ջրում` առաջացնելով մածուցիկ և սոսնձանման 

լուծույթներ, որոնք օժտված են բարձր էմուլգացնող ունակությամբ: Կամեդները չեն լուծ-

վում սպիրտում: Կամեդների լուծույթները (արաբական, տրագանականտ, բալ, ծիրան և 

այլն) պատկանում են հեղուկ դեղաձևերին` ԼՈՐՁԵՐԻՆ (Mucilagines): Նրանց բնորոշ է 

բարձր մածուցիկությունը և դրա շնորհիվ մեծ պատող հատկությունը: 

Արաբական կամեդի լորձ (Mucilago Gummi arabici) - Պատրաստում են 1:3 հարա-
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բերությամբ: Լուծույթի ստացման  համար օտար խառնուրդներից առանձնացված կամեդի 

կշռանքը տեղավորում են թանզիֆե պարկի մեջ և կախում ջրով լցված տարայում այնպես, 

որ հատակից գտնվի մի քանի սանտիմետր հեռավորության վրա: Լուծման ընթացքում կա-

մեդի լուծույթը, որպես ավելի ծանր, իջնում է տարայի հատակ, իսկ պարկի մեջ ներ-

խուժում է լուծիչի նոր բաժին: 2-րդ օրվա վերջում կամեդը լուծվում է`տարայի հատակում 

առաջացնելով շրեշանման կոնցենտրիկ լուծույթ: Թանզիֆը հեռացնում են և խառնում 

հեղուկը: Եթե լուծույթը բավարար թափանցիկ չէ, քամում են կտավով: Արաբական կամեդի 

լուծույթը անհոտ է, թափանցիկ, ունի դեղնավուն գունավորում, ըստ լակմուսի թղթի 

ռեակցիան թույլ թթվային է: Արաբական կամեդը պարունակում է օքսիդազա և պերօք-

սիդազա, որոնք առաջացնում են զանազան արոմատիկ օքսիմիացությունների օքսիդա-

ցում: Տաք  պայմաններում լորձը հեշտությամբ խմորվում է և թթվում, հեշտությամբ դառ-

նում է խմորիչների, բակտերիաների զոհ:  

Արաբական կամեդների լուծույթների արագ պատրաստման անհրաժեշտության 

ժամանակ հավանգում կամեդը մանրացնելուց հետո տրորում են` մաս-մաս ավելացնելով 

ջուր: Նման կերպ պատրաստում են նաև ծիրանի կամեդի լուծույթները:  

Տրագականտի լորձ (Mucilago Tragacanthae) - Պատրաստվում է 1:100 հարաբերությամբ: 

Կայուն լուծույթի պատրաստման համար անհրաժեշտ է նշված քանակությամբ տրագա-

կանտի 20%ը փոխարինել արաբական կամեդով: Նրա մակրոմոլեկուլները փոքր են 

տրագականտի մակրոմոլեկուլներից, այդ պատճառով արագ ուռչում են և լուծվելով 

տարածվում տրագականտի մոլեկուլների միջև: 

Rp.: Mucilaginis Tragacanthae 100 ml 

Da.Signa. ներքին 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար անհրաժեշտ է վերցնել 1գ կամեդ (1:100), 

որից 0.2գ-ը արաբական կամեդն է, իսկ 0.8գ-ը՝ տրագականտը: Միասին տրորում են մինչև 

միասեռ փոշու առաջացում: Դրանից հետո լցնում են  50 մլ ջուր և շարունակում տրորել 

մինչև համասեռ զանգվածի առաջացում, որից հետո աստիճանաբար նոսրացնում են ջրի 

մնացած քանակությամբ:  Տրորումը նպաստում է կամեդների առավել արագ ուռչեցմանը և 

լուծույթի հոմոգենիզացիային:  

Լուծույթներ լուծամզվածքներով - Լուծամզվածքներ են անվանվում բուսական 

հումքից ստացված հանուկները, որոնք կարող են լինել թանձր (ունեն մածուցիկ, դժվար 

հոսող, կպչուն զանգվածի տեսք) և չոր (ունեն մուգ փոշու տեսք): Լուծամզվածքների կազմը 

բարդ է, և որպես կանոն, իր մեջ ներառում է զանազան լուծամզվածքային նյութերի կոմպ-

լեքս՝ շաքարներ, աղեր, դեքստրիններ: Լուծամզվածքների մեծամասնությունը լուծելի է 

ջրում` առաջացնելով գորշ, թափանցիկ կամ պղտոր լուծույթներ (կախված մաքրումից): 

Լուծամզվածքների ջրային լուծույթները, հատկապես ամռանը, հեշտ են ախտահարվում 

մանրէներով (բորբոսասնկեր, խմորիչներ): Սպիրտով և այլ հակասեպտիկներով կոնսեր-

վացված լուծամզվածքների լուծույթները ժամանակի ընթացքում պղտորվում են և սովորա-

բար առաջանում են անորոշ բաղադրությամբ նստվածքներ: Թանձր և չոր լուծամզվածք-

ների լուծումը նպատակահարմար է կատարել հավանգում կամ հախճապակյա թասի-

կում` աստիճանաբար ավելացնելով ջուր և անընդհատ խառնելով հավանգակոթով: 

Օժանդակ բաժակում այս լուծույթների պատրաստումը խիստ դանդաղում է տարայի հա-

տակին կոնցենտրիկ, մածուցիկ և դժվար դիֆուզվող լուծույթների առաջացման պատ-

ճառով: 
Եթե դեղատոմսում լուծամզվածքի տեսակը նշված չէ, ապա լուծույթներ պատրաս-

տում են թանձր լուծամզվածքով: Չոր լուծամզվածքով միքստուրաների պատրաստման 

տեխնոլոգիան չի տարբերվում փոշենման դեղանյութերի միքստուրաների պատրաս-

տումից: 

Կախված դուրս գրված թանձր լուծամզվածքի քանակությունից՝ թանձր լուծամզվածք-

ները միքստուրաների պատրաստման ժամանակ հեղուկներին ավելացնում են 2 

եղանակով՝ 
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 ԲՄՄ-ով միքստուրաներ թանձր լուծամզվածքի մեծ քանակությամբ 
Rp.: Ammonii chloridi 

 Extracti Glycyrrhizae spissi  ana 4.0 

 Aquae destillatae   180 ml 

 Misce.Da.Signa. մեկական  ճաշի գդալ օրը 3-4 անգամ 

Հաշվարկ՝   ամոնիումի քլորիդ` 4 գ 

  մատուտակի թանձր լուծամզվածք` 4 գ 

  թորած ջուր` 180 մլ 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 180 մլ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար ամոնիումի քլորիդը լուծում են կիսով 

չափ ջրում և ֆիլտրում բաց թողնման սրվակի  մեջ: Ջրի մյուս մասն օգտագործում են 

մատուտակի թանձր լուծամզվածքի լուծման համար: Դրա համար նշված քանակությամբ 

թանձր լուծամզվածքը կշռում են ֆիլտրի թղթի վրա և ամրացնում հավանգակոթի գլխիկին 

(թուղթը դեպի վերև): Այնուհետև ֆիլտրի թուղթը թրջում են ջրով կամ 70% էթիլ սպիրտով և 

անջատում լուծամզվածքից: Հավանգակոթի գլխիկին գտնվող լուծամզվածքը հավանգում 

սկզբում տրորում են ոչ մեծ քանակությամբ ջրով, այնուհետև աստիճանաբար ավելացնում 

ջրի նոր քանակություն մինչև լուծամզվածքի լրիվ լուծվելը և լուծույթը հավանգից դատար-

կում ամոնիումի քլորիդի լուծույթով բաց թողնման սրվակի մեջ՝ մի քանի անգամ հավանգը 

լվանալով լուծիչի մնացած քանակությամբ: Սրվակը խցանափակում և պիտակավորում:  

 ԲՄՄ-ով միքստուրաներ թանձր լուծամզվածքի փոքր քանակությամբ 
Rp.: Solutionis Calcii chloridi 10%  200 ml 

 Aethylmorphini hydrochloridi  0.2 

 Extracti Belladonnae spissi   0.15 

 Misce.Da.Signa. մեկական  ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 

Քանի որ թանձր լուծամզվածքի քանակությունը քիչ է, այդ դեպքում հարմար է օգտա-

գործել շիկատակի թանձր լուծամզվածքի լուծույթ 1:2 հարաբերությամբ, որը կաթիլներով 

ավելացնում են աղերի լուծույթին: Թանձր լուծամզվածքի լուծույթները պատրաստելու 

համար 100 գ թանձր լուծամզվածքը լուծում են 60 գ ջրից, 10 գ սպիրտից և 30 գ գլիցերինից 

պատրաստված խառնուրդում: Պիտանելիության ժամկետը 15 օր է:  

 

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՈւՌՉՈՂ ԲՄՄ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ 
 

Դեղագործական պրակտիկայում կիրառվող սահմանափակ ուռչող ԲՄՄ-երին են 

պատկանում ժելատինը, օսլան, մեթիլցելյուլոզան և այլն: Սահմանափակ ուռչող ԲՄՄ-ի 

լուծույթների պատրաստման տեխնոլոգիան անհատական է: 

Ժելատինի լուծույթներ - Ժելատինը սպիտակուցային նյութերի խառնուրդ է, որը 

ստացվում է մաշկի, ոսկորների կազմում գտնվող կոլագենի և օսսեինի զգույշ հիդրոլիզի 

ճանապարհով: Ժելատինի մոլեկուլները ունեն գծային կառուցվածք: Ժելատինն իրենից 

ներկայացնում է անհոտ, սպիտակ կամ թեթևակի դեղնավուն փափուկ մանր թիթեղներ 

կամ բյուրեղներ: Քիմիական կապերի` «կամրջակների» առկայության շնորհիվ` ժելատինի 

մակրոմոլեկուլները կապվում են միմյանց` զրկվելով իրարից անջատվելու և լուծույթ անց-

նելու հնարավորությունից: Սենյակային ջերմաստիճանի ջրում (220C-ից ցածր) իրեն 

դրսևորում է որպես չլուծվող, սահմանափակ ուռչող դոնդող: Չոր ժելատինի ուռչեցումը 

ուղեկցվում է ջրի զգալի կլանմամբ, ընդ որում նյութի առաջնային ծավալը մեծանում է 

մինչև 14 անգամ: Սակայն դոնդողը կարելի է անցկացնել լուծույթ, եթե լուծումը կատարվի 

տաքացման պայմաններում, քանի որ ջերմաստիճանի բարձրացմամբ ժելատինի մակրո-

մոլեկուլների կապերը քանդվում են: Դոնդողն այդ ընթացքում հալվում է և անսահմանա-

փակ խառնվում լուծիչի հետ: Ժելատինի լուծույթների ջերմաստիճանն իջեցնելիս աստի-

ճանաբար կորցնում են հոսունությունը և նորից դոնդողանում, եթե միայն նրանց կոնցենտ-

րացիան շատ ցածր չէ (0.7-0.9%-ից ցածր): Ժելատինային դոնդողի հալումը և վերադոնդո-
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ղացումը կարելի է կրկնել անսահմանափակ թվով:  

Դեղագործական պրակտիկայում պատրաստված ժելատինային լուծույթներն առավել 

հաճախ հանդիպում են ժելատին-գլիցերինային սուպոզիտորիաների, ժելատինային 

պատիճների կազմում:  

Rp.: Solutionis Gelatinae 3% 200 ml  

 Da.Signa. մեկական  ճաշի գդալ ժամը 1 անգամ 

Հաշվարկ՝   ժելատին` 6 գ 

  թորած ջուր` 200 մլ 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 200 մլ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար հախճապակյա թասիկում տեղավորում 

են 6 գ նախօրոք մանրացված ժելատին, ավելացնում 25 մլ թորած ջուր (սովորաբար նրա 

զանգվածի քառապատիկ ավել քանակությամբ) և թողնում 45-60 րոպե ուռչեցման համար: 

Ուռչած ժելատինին ավելացնում են 175 մլ թորած ջուր և տաքացնում ջրային բաղնիքի վրա 

500C-ից ոչ բարձր ջերմաստիճանում` մինչև ժելատինի ամբողջական լուծվելը: Տաք 

լուծույթը քամում են երկշերտ թանզիֆի օգնությամբ 200մլ տարողությամբ բաց թողնման 

սրվակի մեջ: Սրվակը խցանափակում են, պիտակավորում հիմնական «Ներքին» և 

«Օգտագործելուց առաջ տաքացնել» լրացուցիչ պիտակներով և բաց թողնում: 

Օսլայի շրեշ, լուծույթ կամ եփուկ- Ինչպես հայտնի է օսլան կազմված է 

հատիկներից, որոնք իրենցից ներկայացնում են ասեղնաձև ծակոտկեն են, հիգրոսկոպիկ 

բյուրեղներ և ներծծում են տարբեր հեղուկներ: Ըստ քիմիական կազմի օսլան իրենից ներ-

կայացնում է ոչ միասեռ նյութ: Այն հանդիսանում է մի քանի պոլիսախարիդների խառ-

նուրդ: Նրանում պարունակվում է  

 10-20% ամիլոզա, որը կազմված է պինդ, շղթայանման մակրոմոլեկուլներից (10000-

60000 մոլեկուլյար զանգվածով) և լուծվում է տաք ջրում:  

 80-90% ամիլոպեկտին (1000000-ից բարձր մոլեկուլյար զանգվածով), որը կազմված է 

ճյուղավորված մակրոմոլեկուլներից, չի լուծվում տաք ջրում, սակայն ուժեղ ուռչում 

է` առաջացնելով շատ մածուցիկ, լորձային օպալեսցենցող ոչ ամուր դոնդողներ:  

Ամիլոզայի լուծույթները շատ անկայուն են և արագ անջատում են անլուծելի 

նստվածքներ: Այս երևույթն անվանում են ռետրոգրադացիա, որի պատճառը ամիլոզայի 

մոլեկուլների միջև լայնակի կապերի առաջացումն է, ինչը բերում է մակրոմոլեկուլների 

ամրացման և բյուրեղացման: Օսլայում պարունակվող ամիլոպեկտինը խոչընդոտում է 

ռետրոգրադացիան: 

Սառը ջրում օսլան չի լուծվում, միայն մի փոքր ուռչում է` կլանելով 35-40% ջուր: 

Օսլայի յուրաքանչյուր հիդրօքսիլ խումբ ուռչեցման ժամանակ կապում է ջրի մեկ մոլեկուլ: 

Տաք ջրում (50-600C) օսլայի ուռչեցումը կտրուկ ուժեղանում է և 800C-ում օսլայի հատիկ-

ներն ուռչում են՝ առաջացնելով թանձր հեղուկ՝ օսլայի շրեշ: Օսլայի հատիկները քայքայ-

վում են միայն 800C-ից բարձր ջերմաստիճանում: Օսլայի շրեշը հանդիսանում է մանրէ-

ների զարգացման համար սննդային միջավայր, արագ ենթարկվում է խմորման և բորբոս-

ման: Այդ պատճառով օսլայի լուծույթները պատրաստում են ex tempore (ըստ պահանջի):  

Ստանդարտ ներքին օգտագործման և հոգնաների համար օսլայի շրեշը 

պարունակում է 2% օսլա և կրում է Mucilago seu Decoctum Amyli անվանումը: 

Համաձայն ՊՖ-ի օսլայի լուծույթը պատրաստում են ըստ զանգվածի` 

 օսլա`    1 մաս 

 սառը թորած ջուր`   4 մաս 

 տաք թորած ջուր`   45 մաս  

Այն դեպքերում, երբ դեղատոմսում նշված չէ օսլայի կոնցենտրացիան, պատրաստում 

են 2% լուծույթ:  

Rp.: Chlorali hydrati  0.2 

 Mucilaginis Amyli  100.0 

 Misce.Da.Signa. 2 հոգնայի համար  
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Հաշվարկ՝   քլորալհիդրատ` 0.2 գ 

  օսլա` 2 գ 

  սառը թորած ջուր` 8 մլ 

  տաք թորած ջուր` 90 մլ 

  լուծույթի ընդհանուր զանգվածը` 100.2 գ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար սկզբում 2 գ օսլան խառնում են 8 մլ 

սառը թորած ջրի հետ, որից հետո ստացված նուրբ սուսպենզիան պարբերաբար խառնման 

պայմաններում ավելացնում են հախճապակյա թասիկում 90 մլ տաք թորած ջրին (տաք 

ջրով անզգույշ մշակման ժամանակ օսլան քայքայվում է՝ առաջացնելով գնդիկներ): 

Լուծույթի լրիվ սառեցումից հետո լուծում են քլորալհիդրատը, քանի որ այն ցնդող է, բացի 

այդ տաք ջուրը քայքայում է այն` անջատելով քլորաջրածին: Լուծույթը քամում են 

երկշերտ թանզիֆով 100 մլ տարողությամբ մուգ ապակյա բաց թողնման սրվակի մեջ: 

Անհրաժեշտության դեպքում ջրով լուծույթի զանգվածը հասցնում մինչև 100.2գ: Սրվակը 

խցանափակում են և ձևավորում բաց թողնման համար: 

Օֆիցինալ են համարվում օսլայի 4 տեսակները, որոնք թույլատրված են բժշկական 

կիրառման համար` 

 ցորենի (Amylum Tritici)  բրնձի (Amylum Oryzae) 

 եգիպտացորենի (Amylum Maydis)  կարտոֆիլի (Amylum Solani)  

Ըստ շրեշի հատկությունների` օսլաները հավասարարժեք չեն: Օսլայի տարբեր 

տեսակներն ունեն շրեշավորման տարբեր ջերմաստիճան, որն առավել ցածր է կարտոֆիլի 

օսլայի (55-600C) և առավել բարձր է բրնձի օսլայի համար (70-800C): Բժշկական տեսան-

կյունից առավել նպատակահարմար է ցորենի ալյուրի շրեշի կիրառումը: 

Մեթիլցելյուլոզայի լուծույթներ - Մեթիլցելյուլոզան պատկանում է սահմանափակ 

ուռչող ԲՄՄ-ին տաք ջրում և անսահմանափակ ուռչող ԲՄՄ-ին սառը ջրում: Ջրային լու-

ծույթներում 500C-ից բարձր ջերմաստիճանում տաքացման ժամանակ հնարավոր է մեթիլ-

ցելյուլոզայի կոագուլյացիա, սակայն սառեցնելիս տեղի են ունենում հակառակ պրոցես և 

մեթիլցելյուլոզան ամբողջությամբ անցնում է լուծույթի մեջ: Սակայն լուծույթի երկարատև 

տաքացումը բերում է մածուցիկության նվազման:  
 

ԴԵՂԱՏՈՄՍԵՐ ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ 
Վերցրու` Պեպսին    4,0 

Քլորաջրածնական թթու  4 մլ 

Թորած ջուր    180 մլ 

Խառնիր, տուր, նշանակիր. մեկական ճաշի գդալ օրը 4 անգամ  

# 

Վերցրու` Պեպսինի լուծույթ 2% 150 մլ 

Քլորաջրածնական թթու  5 մլ 

Խառնիր, տուր, նշանակիր. մեկական ճաշի գդալ օրը 3-4 անգամ  

# 

Վերցրու` Ժելատին բժշկական  5,0 

Կիտրոնաթթու   0,5 

Թորած ջուր    50 մլ 

Խառնիր, տուր, նշանակիր. մեկական թեյի գդալ օրը 4 անգամ  
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ԿՈԼՈԻԴ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ 
(Solutiones colloidale) 

 

Կոլոիդ լուծույթներն իրենցից ներկայացնում են ուլտրամիկրոհետերոգեն համակար-

գեր, որոնցում կառուցվածքային միավորներն են հանդիսանում մոլեկուլների, ատոմների 

և իոնների կոմպլեքսները` միցելները: Կոլոիդ լուծույթները (հուն.՝ kola-սոսինձ և eidos-

տեսք) միջանկյալ տեղ են զբաղեցնում մոլեկուլյար լուծույթների և կոշտ սուսպենզիաների 

միջև: Կոլոիդ լուծույթներում դիսպերս ֆազի մասնիկների չափսերը գտնվում են 1-100 նմ 

(0,1 մկմ) սահմաններում: Կախված դիսպերս միջավայրի բնույթից բարձրադիսպերս 

համակարգերը այլ կերպ անվանվում են զոլեր (հիդրոզոլեր՝ դիսպերս միջավայրը ջուրն է, 

օրգանոզոլեր, աէրոզոլեր):  

Կապված դիսպերս ֆազի մասնիկների մեծ չափսերի հետ՝ կոլոիդ լուծույթներն 

օժտված են բնորոշ հատկություններով՝ 

 բնորոշ է բրոունյան շարժումը, սակայն ունեն ցածր օսմոտիկ ճնշում; 

 չեն անցնում կիսաթափանց թաղանթով; 

 դիսպերս ֆազի մասնիկները սովորական մանրադիտակով տեսանելի չեն, բայց հայտ-

նաբերվում են ուլտրամանրադիտակով; 

 անցնող լույսի տակ դիտելիս թափանցիկ են, իսկ անդրադարձող լույսի տակ` պղտոր, 

ենթարկվում են օպալեսցենցիայի (Տինդալի էֆեկտ); 

 մասնիկների մեծ չափերի պատճառով լուծույթներում դիֆուզիան դանդաղ է տեղի 

ունենում; 

 կոլոիդ մասնիկների լայնակի կտրվածքը ավելի փոքր է (1-100 նմ), քան ֆիլտրերի 

անցքերը (20-120 նմ), այդ պատճառով կոլոիդ լուծույթները կարելի է ֆիլտրել, եթե չկա 

ֆիլտրող նյութի կողմից մասնիկներ ադսորբելու վտանգ: Այդ պատճառով կարելի է 

օգտագործել ապակյա ֆիլտր, թանզիֆ կամ բամբակ: 

 օժտված չեն հակադարձության հատկությամբ (եթե ջրային կոլոիդ լուծույթը 

գոլորշիացնեն և նորից ավելացնեն ջուր, ապա կոլոիդ լուծույթ կրկին չի ստացվի)  

 կոլոիդ լուծույթների հատկությունները ժամանակի ընթացքում փոփոխվում են, 

այսինքն լուծույթները «ծերանում են»; 

 հանդիսանում են սեդիմենտացիոն կայուն համակարգեր - Սեդիմենտացիան 

ծանրության ուժի ազդեցության ներքո մասնիկների նստեցումն է: Ընդ որում մաս-

նիկների նստեցմանը խոչընդոտում է բրոունյան շարժումը, որը բաշխում է 

մասնիկները լուծույթի ողջ ծավալով: 

 հանդիսանում են ագրեգատիվ (կոնդենսացիոն) և թերմոդինամիկորեն անկայուն 

համակարգեր, քանի որ մասնիկներն օժտված են ավելցուկային մակերևույթային էներ-

գիայով: Մակերևույթային էներգիայի նվազման արդյունքում կարող է տեղի ունենալ 

կոլոիդ լուծույթների կոագուլացում (մասնիկների իրար միացում, անդարձելի պրոցես), 

որը թաքնված փուլից մասնիկների շարունակվող ագրեգացիայի արդյունքում անցնում 

է տեսանելի փուլի` մասնիկների կամ ողջ կոլոիդ նյութի անջատում նստվածքի` 

կոագուլյատի տեսքով: Ագրեգատիվ կայունությունը դիսպերս ֆազի մասնիկների հատ-

կությունն է դիմակայել իրար կպչելուն, ագրեգացիային: Թերմոդինամիկական 
կայունությունը դիսպերս համակարգի ունակությունն է պահպանել մասնիկների 

հավասարաչափ բաշխում պատրաստուկի ամբողջ ծավալում կամ զանգվածում: 

Տեխնոլոգիայի խնդիրն է հանդիսանում ապահովել դեղապատրաստուկի առավելա-

գույն թերապևտիկ ազդեցությունը, այսինքն` տվյալ դեպքում մեծացնել դեղանյութի 

հետ օրգանիզմի հյուսվածքների շփման մակերեսը, որի համար պետք է մեծացնել 

ազատ մակերևույթային էներգիան՝ միաժամանակ փոքրացնելով մակերևույթային 

լարվածությունը, որը կխոչընդոտի մասնիկների ագրեգացիան:  

Կոլոիդ համակարգը կարող է կայուն լինել միայն երրոդ բաղադրամասի` կայու-
նացուցչի ներկայությամբ (ՄԱՆ, ԲՄՄ)՝ դիսպերս ֆազի մասնիկների շուրջ առաջացնելով 
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սոլվատային շերտ, որը խոչընդոտում է ագրեգացիային: ՄԱՆ-երը նյութեր են, որոնք 

ունակ են ադսորբվելու ֆազերի բաժանման մակերեսին: Ըստ Միջազգային անվանակարգ-

ման այսպիսի նյութերը անվանվում են տենզիդներ (լատ` tension – լարվածություն), որոնց 

բնորոշ յուրահատկությունն է դիֆիլությունը: ՄԱՆ-ի և ԲՄՄ-ի կայունացնող հատկության 

մեխանիզմը կայանում է նրանում, որ նրանք ադսորբվում են կարծր մասնիկների մակե-

րեսին: ՄԱՆ-երը կողմնորոշվում են բաժանման մակերեսին այնպես, որ իրենց պոլյար 

հատվածով անդրադառնում են պոլյար ֆազին, իսկ ոչ պոլյար հատվածով` ոչ պոլյարին: 

Բաժանման մակերեսին ադսորբված ՄԱՆ-երը օժտված են մակերևույթային ակտիվու-

թյամբ, որի դեպքում առաջանում են մասնիկների միջև վանողական ուժեր և փոքրանում է 

նրանց մակերևույթային լարվածությունը, որը ինչպես հայտնի է, նպաստում է ագրեգատիվ 

և հետևաբար կինետիկական կայունությանը: Բացի դրանից կայունացուցիչը շրջապատ-

վում է սոլվատացիոն շերտի մոլեկուլներով, իսկ ջրային միջավայրում` շրջապատվում է 

ջրի դիպոլներով և արդյունքում առաջանում է հիդրատային թաղանթ: Որոշ դեպքերում 

ՄԱՆ-ի ավելացումը բերում է լուծույթի մածուցիկության բարձրացմանը, որը նպաստում է 

համակարգի կայունացմանը:  

Կոլոիդ լուծույթների կոագուլյացիայի առաջացման պատճառներ կարող են 

հանդիսանալ՝ 

 էլեկտրոլիտների ներմուծումը (էթանոլ, գլիցերին, շաքարի օշարակ); 

 ջերմաստիճանի փոփոխությունը (տաքացում, սառեցում); 

 մեխանիկական ազդեցությունը (երկարատև թափահարում); 

 լույսը, էլեկտրական հոսանքը; 

 պիտանելիության ժամկետը (նույնիսկ ճիշտ պահպանման պայմաններում կոլոիդ 

լուծույթներն ունեն պիտանելիության կարճ ժամկետ) 

Դեղատնային պրակտիկայում կիրառում են գտել միայն այսպես կոչված 

պաշտպանված կոլոիդների լուծույթները: Կոլոիդների պաշտպանվածության սկզբունքը 

կայանում է նրանում, որ կոլոիդ նյութը (ըստ ծագման հիդրոֆոբ) համակցվում է բարձր 

հիդրոֆիլային հատկությամբ օժտված ԲՄՄ-ի հետ (հանդիսանում են ՄԱՆ): Ադսորբվելով 

կոլոիդ մասնիկների մակերևույթին` նրանք կտրուկ փոքրացնում են մակերևույթային 

էներգիան և դրանով իսկ նպաստում կոլոիդ համակարգի ագրեգատիվ կայունությանը: Ի 

շնորհիվ այսպիսի պաշտպանվածության` հիդրոֆոբ կոլոիդ մակրոմոլեկուլները ձեռք են 

բերում նոր, արժեքավոր հատկություններ, հատկապես լուծման սպոնտանություն և 

հակադարձություն (կայունության հետ մեկտեղ): 

Պաշտպանված կոլոիդներին են պատկանում կոլարգոլի, պրոտարգոլի և իխթիոլի 

լուծույթները: Այս կոլոիդների լուծույթների պատրաստումը կախված է նրանց հատ-

կություններից: Նրանք ինքնաբերաբար լուծվում են ջրում, սակայն տեխնոլոգիական եղա-

նակների խախտման դեպքում հնարավոր է չոր նյութի գնդիկավորում, որը դժվարեցնում է 

նրանց լուծումը և երկարացնում գործընթացը: Պաշտպանված կոլոիդ պատրաստուկները 

չեն թափանցում ֆիզիոլոգիական թաղանթներով, զուրկ են ներծծվելու ունակությունից, 

այդ իսկ պատճառով ցուցաբերում են միայն տեղային ազդեցություն:  

Կոլարգոլն ու պրոտարգոլը օգտագործում են որպես կապող, հակասեպտիկներ, 

հակաբորբոքային միջոցներ: Նրանց լուծույթներն օգտագործվում են վերին շնչուղիների 

լորձաթաղանթին քսելու համար, աչքի պրակտիկայում, միզապարկի, վերքերի լվացման 

համար և այլն: 

 

Կոլարգոլի լուծույթներ (Solutio Collargoli) 
Կոլարգոլն իրենից ներկայացնում է կոլոիդային արծաթ` պաշտպանված սպիտակու-

ցի հիդրոլիզի արգասիքներով: Մետաղական փայլով կանաչա- կամ կապտասև մանր թի-

թեղներ են, պարունակում է 70% արծաթի օքսիդ և 30% սպիտակուցային նյութեր: Կախված 

սպիտակուցի քիչ պարունակության հետ` կոլարգոլը դանդաղ է լուծվում ջրում: Կախված 

կոլարգոլի կոնցենտրացիայից՝ լուծման արագացման նպատակով կարելի է օգտագործել 
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լուծույթի պատրաստման երկու եղանակ՝ 

1. Մինչև 1% կոլարգոլի պարունակության դեպքում լուծույթները կարելի է պատրաստել 

օժանդակ բաժակում (առանց տրորման) կամ անմիջապես բաց թողնման սրվակում՝ 

կոլարգոլը ջրի հետ թափահարելով:  

Rp.: Solutionis Collargoli 1% 200 ml 

Da.Signa. ցնցուղման համար 

Հաշվարկ՝   կոլարգոլ` 2 գ 

  թորած ջուր`200 մլ 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 200 մլ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար մուգ ապակյա բաց թողնման սրվակում 

(քանի որ կոլոիդ լուծույթները լուսազգայուն են) լցնում են 200 մլ թորած ջուր, զգուշու-

թյամբ ավելացնում 2գ կոլարգոլ, խցանափակում և թափահարում մինչև դեղանյութի 

ամբողջությամբ լուծվելը: Պիտակավորում են և բաց թողնում: 

2. Եթե դեղատոմսում դուրս է գրված 1%-ից բարձր խտությամբ կոլարգոլի լուծույթ, 

սպիտակուցի փոքր պարունակության հետևանքով կոլարգոլի ուռչեցումը կատար-

վում է դանդաղ, հետևաբար լուծույթը պատրաստվում է հավանգում՝ տրորելով 

կոլարգոլը թորած ջրով: 

Rp.: Solutionis Collargoli 2% 200 ml 

Da.Signa. ցնցուղման համար 

Հաշվարկ՝   կոլարգոլ` 4 գ 

  թորած ջուր`200 մլ 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 200 մլ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար 4 գ կոլարգոլը տեղավորում են հավան-

գի մեջ, ավելացնում ոչ մեծ քանակությամբ ջուր, թողնում 2-3 րոպե ուռչելու համար և տրո-

րում` աստիճանաբար ավելացնելով ջրի մնացած քանակությունը: Ստացված լուծույթը 

բամբակի օգնությամբ քամում են 200 մլ տարողությամբ մուգ ապակյա բաց թողնման 

սրվակի մեջ: Խցանափակում են և  ձևավորում բաց թողնման համար:  

 

Պրոտարգոլի լուծույթներ (Solutio Protargoli) 
Պրոտարգոլն իրենից ներկայացնում է արծաթի կոլոիդային պատրաստուկ` պաշտ-

պանված սպիտակուցի հիդրոլիզի արգասիքներով: Պարունակում է 7.7-9% արծաթի օքսիդ: 

Դեղնաշագանակագույն կամ շագանակագույն անհոտ, թույլ կծու և թեթև տտպող համով 

փոշի է: Պրոտարգոլի լուծույթների պատրաստման ժամանակ կիրառվում է նրա ուռչելու 

ունակությունը, ինչը պայմանավորված է սպիտակուցների մեծ քանակությամբ (≈ 91%): 

Ուռչելուց հետո պրոտարգոլն ինքնաբերաբար անցնում է լուծույթ: Պրոտարգոլի լուծույթը 

չի թույլատրվում թափահարել, քանի որ փոշու մասնիկները վերածվում են գնդիկների, 

առաջանում է փրփուր, որը պատում է պրոտարգոլի մասնիկները և դանդաղեցնում է նրա 

պեպտիզացիան: Լույսի ազդեցության տակ պրոտարգոլի կազմում եղած արծաթի օքսիդը 

քայքայվում է՝ վերածվելով մետաղական արծաթի, այդ պատճառով պրոտարգոլի 

լուծույթները լույսի տակ արագ մգանում են (սևանում են): 

Rp.:  Solutionis Protargoli 2% 100 ml 

Da.Signa. քթի խոռոչի ողողման համար 

Հաշվարկ՝   պրոտարգոլ`2 գ 

  թորած ջուր`100 մլ 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 100 մլ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար հախճապակյա թասիկում կամ լայնա-

բերան ապակյա տարայում լցնում են 100 մլ թորած ջուր, վրան զգուշությամբ ցանում 2 գ 

պրոտարգոլը և թողնում ուռչելու: Ուռչելուց հետո մասնիկներն աստիճանաբար իջնում են 

թասիկի հատակ, 10-15 րոպե հետո պրոտարգոլն ամբողջությամբ լուծվում է ջրում: 

Պրոտարգոլի լուծումից հետո լուծույթը քամում են բամբակի օգնությամբ 100 մլ տարո-
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ղությամբ մուգ ապակյա բաց թողնման սրվակի մեջ, որը խցանափակում են և ձևավորում 

բաց թողնման համար: Եթե դեղատոմսում ջրի հետ մեկտեղ դուրս է գրված գլիցերին, ապա 

հավանգում պրոտարգոլը նախապես տրորում են գլիցերինի հետ, այնուհետև աստիճանա-

բար ավելացնում ջուրը:  

 

Իխթիոլի լուծույթներ (Solutio Ichthyoli) 
Իխթիոլը սուլֆիդների, սուլֆատների և սուլֆոնատների խառնուրդ է: Գրեթե սև կամ 

գորշ օշարականման յուրահատուկ հոտով և համով հեղուկ է, որը լուծվում է ջրում, գլիցե-

րինում, մասամբ` սպիրտում և եթերում: Իխթիոլի ջրային լուծույթները թափահարելիս 

ուժեղ փրփրում են: Բարձր մածուցիկության հետևանքով իխթիոլը լուծվում է դանդաղ, այդ 

պատճառով խորհուրդ է տրվում այն լուծել թասիկում` խառնելով ապակյա ձողիկով: 

Rp.: Ichthyoli   3.0 

Aquae destillatae 100 ml 

Da.Signa. արտաքին 

Հաշվարկ՝   իխթիոլ`3 գ 

  թորած ջուր`100 մլ 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 100 մլ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար հախճապակյա թասիկում 3 գ իխթիոլը 

տրորում են մի փոքր քանակությամբ թորած ջրով, այնուհետև աստիճանաբար ավելաց-

նում ջրի մնացած քանակությունը՝ խառնելով ապակյա ձողիկով: Ստացված լուծույթը քա-

մում են բամբակով 100 մլ տարողությամբ մուգ ապակյա բաց թողնման սրվակի մեջ: 

Խցանափակում են և պիտակավորում: 

Rp.: Solutionis Ichthyoli 2% 100 ml 

Glycerini    10.0 

Da.Signa. տամպոնների համար 

Չափիչ բաժակի մեջ լցնում են 100 մլ ջուր և ավելացնում 10 գ գլիցերին, խառնում 

մինչև համասեռ լուծույթի ստացումը: Հախճապակյա թասիկում տեղավորում են 2 գ 

իխթիոլ, որին ավելացնում ջուր-գլիցերինային խառնուրդից մի մաս` խառնելով ապակյա 

ձողիկով: Ջուր-գլիցերինային խառնուրդի մի մասը թողնում են: Ստացված լուծույթը բամ-

բակի միջոցով քամում են մուգ ապակյա բաց թողնման սրվակի մեջ, իսկ հախճապակյա 

թասիկը և բամբակը լվանում են ջուր-գլիցերինային խառնուրդի մնացած մասով: Սրվակը 

խցանափակում են և պիտակավորում: 

Rp.: Solutionis Ichthyoli 10% 100 ml 

Kalii iodidi    2.0 

Misce.Da.Signa. 2-ական ճաշի գդալ միկրոհոգնայի համար 

Կալիումի յոդիդի կոագուլացնող ազդեցությունից խուսափելու նպատակով տվյալ 

դեղատոմսը պատրաստելիս անհրաժեշտ է ընտրել տեխնոլոգիայի օպտիմալ եղանակ, 

ինչի համար այն իխթիոլին ավելացնում են ջրային լուծույթի տեսքով: Հախճապակյա 

թասիկում 10 գ իխթիոլին մաս-մաս ավելացնում են 80 մլ թորած ջուր: Ստացված լուծույթը 

քամում են բաց թողնման սրվակի մեջ, որտեղ էլ ավելացնում են կալիումի յոդիդի 20% 10 մլ 

կոնցենտրիկ լուծույթը, խառնում մինչև համասեռ լուծույթի առաջացումը:  

Կոլոիդ համակարգեր առաջանում են նաև ջրային լուծույթները մի շարք սպիրտային 

լուծույթներով, ոգեթուրմերով, լուծամզվածքներով նոսրացման ժամանակ: Հաճախ այդ-

պիսի համակարգերն անվանվում են կոլոիդային էլեկտրոլիտների լուծույթներ: Կախված 

ոգեթուրմերի, լուծամզվածքների կազմից (խեժերի, ստեարինների, ճարպերի, քլորոֆիլի, 

եթերայուղերի և այլ նյութերի պարունակություն) և ջրով նոսրացման աստիճանից` կարող 

են առաջանալ մանր դիսպերս (միկրոհետերոգեն) կոլոիդ համակարգեր կամ կոշտ 

դիսպերս (հետերոգեն) համակարգեր՝ սուսպենզիաներ, էմուլսիաներ: Կոշտ դիսպերս 

համակարգերի առաջացումից խուսափելու համար ոգեթուրմերը, լուծամզվածքներն 

ավելացնում են նոսրացված աղային լուծույթներին:  
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Կիսակոլոիդների լուծույթներ – այնպիսի համակարգեր են, որոնք որոշակի պայման-

ներում հանդիսանում են իրական լուծույթներ, իսկ դիսպերս ֆազի կոնցենտրացիայի 

փոփոխության ժամանակ վերածվում են կոլոիդ վիճակով զոլերի: Այդ դեպքում դիսպերս 

ֆազը միաժամանակ բաղկացած է մոլեկուլներից, իոններից և տարբեր դիսպերս-

վածությամբ միցելների տեսքով տարբեր ագրեգատներից: Միցելները առաջանում են 

լուծված նյութի մոլեկուլների միավորման արդյունքում: Այդ ընթացքում աճում է լուծված 

նյութի կոնցենտրացիան, ինչը նպաստում է կոլոիդ ֆրակցիայի մեծացմանը: Ջերմաստի-

ճանի բարձրացման հետ մեկտեղ, ընդհակառակը, դժվարանում է միցելագոյացումը, քանի 

որ թուլանում են միջմոլեկուլյար կապերը և ուժեղանում են մոլեկուլյար-կինետիկ շար-

ժումները: Բժշկական պրակտիկայում օգտագործվող այդպիսի լուծույթներից են տանիդ-

ների, օճառի, որոշ օրգանական հիմքերի (էթակրիդինի լակտատ) լուծույթները: Խիստ 

արտահայտված մակերևութային ակտիվության շնորհիվ կիսակոլոիդները հեշտությամբ 

ադսորբվում են ոչ պոլյար մակերևույթներին և հիդրոլիզում նրանց: Մոլեկուլների միավոր-

ման ունակությունը հատկապես արտահայտվում է տանիդների և այլ դաբաղանյութերի 

լուծույթներում, որն աճում է կոնցենտրացիայի մեծացման հետ մեկտեղ: Տանիդների ջրա-

յին լուծույթներում միցելները գոյանում են ոչ միայն մոլեկուլների միավորման, այլև 

ջրածնային կապերի առաջացման արդյունքում: 

Rp.: Tannini 

Glycerini    ana 4.0 

Solutionis Iodi spirituosae 10% 1 ml 

Aquae destillatae    30 ml 

Misce.Da.Signa. կոկորդին քսելու համար 

Հաշվարկ՝   տանին`4 գ (ԾՄԳ = 0.61 մլ/գ) 

  գլիցերին` 4 գ կամ 3.26 մլ 

  յոդի սպիրտային լուծույթ 10%` 1 մլ 

  թորած ջուր`27.56 մլ (30 – 4x0.61) 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 34.26 մլ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար 4 գ տանինը լուծում են 27.56 մլ ջրում: 

Տանինի լուծույթի մեծ կոնցենտրացիան նպաստում է նրա մոլեկուլների միացմանը: Յոդի 

սպիրտային լուծույթը հախճապակյա թասիկում խառնում են գլիցերինի հետ: Ստացված 

խառնուրդը նոսրացնում են քամված տանինի լուծույթով: 

Հատուկ ցուցումների բացակայության դեպքում ex temporal ԲՄՄ և կոլոիդ լուծույթ-

ները պահում են սառը, լույսից պաշտպանված տեղերում 10 օր: Պատրաստի լուծույթները 

բաց են թողնում մուգ ապակյա սրվակներում՝ պիտակավորելով «Օգտագործելուց առաջ 

թափահարել», «Պահել լույսից հեռու, սառը տեղում» և «Պահել երեխաներից հեռու» լրա-

ցուցիչ պիտակներով: 

 
ԴԵՂԱՏՈՄՍԵՐ ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ 

Վերցրու` Կոլարգոլի լուծույթ 0,5% 100 մլ 

Տուր, նշանակիր. լվացումների համար 

# 

Վերցրու` Պրոտարգոլի լուծույթ 0,3% 50 մլ 

Տուր, նշանակիր. միզատար ուղու լվացումների համար 

# 

Վերցրու` Իխթիոլ  2,0 

Գլիցերին  18,0 

Խառնիր, տուր, նշանակիր. լվացումների համար 

 
ՍՈՒՍՊԵՆԶԻԱՆԵՐ 

(Suspensiones) 
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Սուսպենզիաները (կախույթ, կախույթահեղուկ) հեղուկ դեղաձևեր են, որտեղ կարծր 

դիսպերս ֆազը (մեկ կամ մի քանի դեղանյութեր) գտնվում է կախույթի վիճակում հեղուկ 

դիսպերս միջավայրում` ջուր, ոչ ջրային լուծիչներ և այլն (միկրոհետերոգեն 

համակարգեր): Սուսպենզիաները նախատեսված են ներքին, արտաքին և ներակումների 

ձևով կիրառման համար:  

Սուսպենզիաները դասակարգվում են` 

1. ըստ դիպերս միջավայրի ծագման` 
 ջրային սուսպենզիաներ 

 օրգանոսուսպենզիաներ (դիսպերս միջավայրն օրգանական լուծիչ է) 

2. ըստ դիսպերս ֆազի մասնիկների չափսերի` 
 նուրբ սուսպենզիաներ` 0.1-1 մկմ (Mixturae turbidae) 

 կոպիտ սուսպենզիաներ` 1 մկմ-ից առավել (Mixturae agitandae) 

3. ըստ կիրառման եղանակի` 
 ներքին օգտագործման համար  - կոչվում են միքստուրա-սուսպենզիաներ:  Վերջին-

ներս արժեքավոր են նրանով, որ ջրում անլուծելի դեղանյութերն այստեղ ունեն 

առավել բարձր դիսպերսվածության աստիճան, քան մանրագույն փոշիներում, 

հետևաբար արագ և ամբողջությամբ են ցուցաբերում իրենց բուժիչ ազդեցությունը: 

 արտաքին օգտագործման համար 

 պարենտերալ օգտագործման համար (միայն ներմկանային ներարկումների 

համար) 

4. ըստ դիսպերս ֆազի մասնիկների կոնցենտրացիայի` 
 նոսր սուսպենզիաներ - այսպիսի սուսպենզիաներում դիսպերս ֆազի մասնիկները 

ազատ տեղաշարժվում են հեղուկում, մասնիկների միջև կապը բացակայում է և 

յուրաքանչյուր մասնիկ կինետիկորեն անկախ է, այսինքն ազատ դիսպերս համա-

կարգեր են: 

 կոնցենտրիկ սուսպենզիաներ – այս սուսպենզիաներում դիսպերս ֆազի մասնիկ-

ների միջև գոյություն ունեն ուժեր, որոնք բերում են որոշակի կառուցվածքով ցան-

ցի առաջացման: Հետևաբար կոնցենտրիկ սուսպենզիաները կապված դիսպերս 

համակարգեր են: 

Դեղատնային պայմաններում սուսպենզիա առաջանում է այն դեպքում, երբ` 
1. դուրս գրված կարծր դեղանյութերը (կարծր ֆազ) շատ քիչ են լուծվում կամ գործնա-

կանորեն անլուծելի են դիսպերս միջավայրում (ծծմբի, կամֆորայի, ցինկի օքսիդի 

ջրային լուծույթներ): 

2. խախտված կամ գերազանցված է դեղանյութերի լուծելիության սահմանը (բորաթթուն 

5%-ից ավելի, նատրիումի հիդրոկարբոնատը` 8%-ից ավելի կոնցենտրացիաներով): 

3. 2 լուծիչների խառնման արդյունքում վատացել է դեղանյութերի լուծելիության 

պայմանները (երբ ջրային լուծույթին ավելացվում են սպիրտային լուծույթներ, լուծա-

մզվածքային պատրաստուկներ): 

4. դուրս են գրված դեղանյութեր, որոնք միմյանց հետ փոխազդելով առաջացնում են 

հեղուկում անլուծելի միացություններ (կալցիումի քլորիդը փոխազդելով նատրիումի 

հիդրոկարբոնատի հետ առաջացնում է կալցիումի կարբոնատի նստվածք):  

1 և 2 կետերում առաջացած սուսպենզիաները իրենցից ներկայացնում են կոպիտ 

սուսպենզիաներ, վերջին  երկուսը`նուրբ սուսպենզիա: 

Սուսպենզիաների բնորոշ առանձնահատկություններն են` 

 չեն ենթարկվում դիֆուզիայի; 

 օժտված չեն օսմոտիկ ճնշմամբ; 

 բացակայում է մոլեկուլների բրոունյան շարժումը; 

 ենթարկվում են կոագուլյացիայի (առաջացնում են ագրեգատներ` նստվածքի 

տեսքով); 
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 սուսպենզիաները չեն ֆիլտրում և չեն քամում; 

 սուսպենզիաները պատրաստում են մագիստրալ դուրս գրումներով և միշտ ex 

tempore: 

Որպես դեղաձևեր` սուսպենզիաներն ունեն իրենց առավելություններն ու 

թերությունները: 

Սուսպենզիաների առավելություններն են` 
 ընդունման հարմարավետությունը; 

 համի և հոտի շտկման հնարավորությունը, որն ունի շատ մեծ նշանակություն 

հատկապես մանկական պրակտիկայում; 

 չոր կիսաֆաբրիկատի տեսքով բաց թողնման հնարավորությունը` սուսպենզավո-

րելով ջրով անմիջապես օգտագործումից առաջ, որը թույլ է տալիս պահպանել 

դեղանյութերը երկար ժամանակ; 

 մանրացված վիճակում անլուծելի դեղանյութերի ներմուծումը հեղուկ դիսպերս մի-

ջավայրում փոշիների և դեղահատերի հետ համեմատած հնարավորություն է 

տալիս ստեղծել կարծր ֆազի մեծ գումարային մակերես և ստանալ առավել 

արտահայտված թերապևտիկ ազդեցություն 

 երկարաձգված ազդեցությունը` համեմատած լուծույթների հետ (դեղանյութերի 

մասնիկների չափսերի փոփոխության ճանապարհով): Օրինակ` ցինկ-ինսուլին 

սուսպենզիան իր ազդեցությունը ցուցաբերում է 24-36 ժամ, իսկ լուծույթը` 6 ժամ: 

Միևնույն ժամանակ ≈ 2 մկմ չափսերի մասնիկներով ցինկ-ինսուլին ամորֆ 

սուսպենզիան ցուցաբերում է արյան մեջ շաքարի կոնցենտրացիայի 

համեմատաբար կարճաժամկետ նվազում, մինչդեռ 10-40 մկմ չափսերի 

մասնիկներով բյուրեղական պատրաստուկի սուսպենզիան՝ բավականին երկա-

րատև: Ամորֆ և բյուրեղական պատրաստուկների խառնուրդն ապահովում է 

թերապևտիկ ազդեցության արագ հասունացում և երկարատևություն: 

Սուսպենզիաների թերություններն են` 
 պահպանման ժամանակ դեղանյութերի հիդրոլիտիկ քայքայման հնարավորու-

թյունը, որը պայմանավորված է դիսպերս միջավայրի հետ երկարատև փոխազդե-

ցությամբ; 

 օպտիկական անհամասեռությունը, որն արտահայտվում է պղտորության մեծ կամ 

փոքր աստիճանով: Պղտորությունը հանդիսանում է սուսպենզիաների անբաժա-

նելի արտաքին նշանը, որի պատճառով լույսն այս լուծույթներով չի անցնում:  

 սեդիմենտացիոն և ագրեգատիվ անկայունությունը 
 

Սուսպենզիաների կայունության վրա ազդող գործոններ 
 

Սուսպենզիաները պետք է լինեն բավականաչափ կայուն, նրանցում մասնիկները 

պետք է նստեն այնքան դանդաղ, որպեսզի դեղախառնուրդի ընդունման ժամանակ հնա-

րավոր լինի ճիշտ դեղաչափումը: Այդ պատճառով սուսպենզիա դեղաձևում թունավոր և 

ուժեղ ազդող դեղանյութեր գրեթե բաց չեն թողնում: 

Սուսպենզիաների կայունությունը կախված է` 

1. դեղանյութերի հատկություններից (հիդրոֆիլ կամ հիդրոֆոբ բնույթ) 
Հիդրոֆիլ նյութերից պատրաստված սուսպենզիաներն առավել կայուն են, քանի որ 

հիդրոֆիլ մասնիկները թրջվում են դիսպերս միջավայրով և նրանցից յուրաքանչյուրի 

շուրջ առաջանում է ջրային (հիդրատ) թաղանթ, որը խոչընդոտում է մանր մասնիկների 

իրար միացմանը: Հիդրոֆոբ մասնիկները պաշտպանված չեն այդպիսի թաղանթով, այդ 

իսկ պատճառով ինքնաբերաբար (մոլեկուլային ուժերի ազդեցության տակ) կպչում են 

իրար` առաջացնելով ագրեգատներ, որոնք արագ նստում են (կոագուլյացիա): Եթե 

մասնիկները նստելով մոլեկուլյար ուժերի ազդեցության տակ կպչում են և առաջացնում 

ագրեգատներ, դա խոսում է սուսպենզայի ագրեգատիվ անկայունության մասին: Երբեմն 
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սուսպենզիաների կոագուլյացիայի արդյունքում առաջանում են մեծ ագրեգատներ, որոնք 

դժվար են թրջվում դիսպերս միջավայրով և բարձրանում են վերև: Այս երևույթը կոչվում է 

ֆլոկուլյացիա (լատ.` flocculi - փաթիլ): Սուսպենզիաների ճիշտ պատրաստման ժամանակ 

դիսպերս ֆազի նստեցումը կարող է տեղի ունենալ զգալիորեն դանդաղ և դեղաչափման 

խախտումը կքչանա, քանի որ սուսպենզիան դեղաչափվում է գդալներով: 

2. դիսպերս ֆազի մասնիկների մանրացվածության աստիճանից և նրանց 
էլեկտրական լիցքերից, ինչը խոչընդոտում է մասնիկների խոշորացմանը և 

կոագուլացմանը նրանց շարժման ժամանակ:  
3. դիսպերս ֆազի և դիսպերս միջավայրի խտությունների փոխհարաբերությունից 
Սեդիմենտացիոն կայունությունը բնութագրվում է Ստոքսի բանաձևով` 

 
որտեղ` V - մասնիկների նստեցման արագությունը, մ/վրկ; 

r – մասնիկներ շառավիղը, մ; 

d1 – դիսպերս ֆազի խտությունը, գ/մ3; 

d2 – դիսպերս միջավայրի խտությունը, գ/մ3; 

 - միջավայրի մածուցիկությունը, գ/մ∙վրկ; 

g - ազատ անկման արագացում, մ/վրկ2 

Հետևաբար` 

 
որտեղ` U – սուսպենզիայի կայունությունն է 

Սուսպենզիաներում մասնիկները կամ նստում են սեփական ծանրության ուժի ազդե-

ցության տակ կամ փոքր խտության պատճառով բարձրանում են վերև: 0.5 մկմ-ից փոքր 

չափսերով դիսպերս ֆազի դեպքում Ստոքսի բանաձևը չի կիրառվում, քանի որ բրոունյան 

շարժումը խոչընդոտում է նրանց նստեցմանը: Ելնելով Ստոքսի բանաձևից` 

 սեդիմենտացիայի արագությունն ուղիղ համեմատական է դիսպերս ֆազի և 

միջավայրի խտությունների տարբերությանը: Եվ կախված դրանից մասնիկները կա-

րող են նստել, եթե d1>d2, և բարձրանալ վերև, եթե d2>d1: d2=d1 դեպքում համակարգն 

առավել կայուն վիճակում է: Դեղատնային պայմաններում միջավայրի ընտրությունը 

դեղագետն ինքնուրույն կատարել չի կարող, քանի որ գոյություն ունի որոշակի դուրս 

գրում բժշկի կողմից` դեղատոմս: 

 Մասնիկների նստեցման արագությունը հակադարձ համեմատական է միջավայրի 

մածուցիկությանը: Հետևաբար համակարգին կայունության հաղորդման համար 

անհրաժեշտ է դեղագրության մեջ ավելացնել մածուցիկությունը բարձրացնող 

նյութեր` շաքարի օշարակ, գլիցերին և այլն: Սակայն դուրս գրումը կարող է փոխել 

միայն բժիշկը: 

 Ինչպես երևում է բանաձևից` սեդիմենտացիայի արագությունն ուղիղ համեմատա-

կան է մասնիկների չափսերին: Հետևաբար համակարգի կայունության բարձրացման 

համար պետք է փոքրացվի մասնիկների չափսերը: Մասնիկների փոքր չափսերը 

պայմանավորում է նրանց մեծ տեսակարար մակերեսը, որը բերում է ազատ 

մակերևույթային էներգիայի մեծացման`  

∆F = ∆S ·  

որտեղ` ∆F - ազատ մակերևույթային էներգիայի փոփոխությունն է,ն·մ; 

∆S – մակերեսի փոփոխությունը, մ2; 

 - մակերևույթային լարվածությունը, ն/մ 

Մասնիկների անվերջ փոքրացումն անհնար է: Թերմոդինամիկայի երկրորդ օրենքից 

բխում է, որ ազատ մակերևույթային էներգիան ձգտում է նվազագույնի, իսկ ազատ 

մակերևույթային էներգիայի նվազում կարող է տեղի ունենալ մասնիկների ագրեգացիայի 
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հաշվին: Տեխնոլոգիայի խնդիրն է հանդիսանում դեղապատրաստուկի առավելագույն 

թերապևտիկ ազդեցությունը, այսինքն` տվյալ դեպքում մեծացնել դեղանյութի հետ 

օրգանիզմի հյուսվածքների շփման մակերեսը, որի համար պետք է մեծացնել ազատ մակե-

րևույթային էներգիան՝ միաժամանակ փոքրացնելով մակերևույթային լարվածությունը, 

որը կխոչընդոտի մասնիկների ագրեգացիան:  

Հիդրոֆոբ նյութերից ստացված սուսպենզիաների կայունացման նպատակով անհրա-

ժեշտ է ավելացնել հիդրոֆիլ կոլոիդներ (կայունացուցիչներ): Որպես կայունացուցիչ 

օգտագործում են բնական կամ սինթետիկ բարձրամոլեկուլյար միացություններ՝ 

կամեդներ (արաբական, ծիրանի), սպիտակուցներ, ժելատոզա (ժելատինի ոչ լրիվ 

հիդրոլիզի արդյունք), բուսական լորձեր, մեթիլցելյուլոզա, ՊՎՊ, տվիններ, բենտոնիտներ և 

այլն: Բոլոր վերոհիշյալ նյութերը միաժամանակ հանդիսանում են ՄԱՆ-եր: Վերջիններս 

դիսպերս ֆազի մասնիկների մակերևույթին առաջացնում են 

պաշտպանիչ հիդրատ շերտ: Այսպիսի փոխազդեցության 

հետևանքով մասնիկները շղթայանման ագրեգատներով կապ-

վում են շղթայի տեսքով և զրկվում են միմյանց մոտենալու հնա-

րավորությունից: Սուսպենզիաների կայունացման համար 

հիդրոֆիլ պոլիմերները պետք է ավելացվեն օպտիմալ քանակու-

թյամբ: Նշված միացությունների սահմանի գերազանցման ժամա-

նակ սուսպենզիան անցնում է իր որակական հարկադրական 

տեսքին, այսինքն տեղի է ունենում կոագուլացման բնորոշ գործ-

ընթաց: Իսկ այդ միացությունների փոքր դեղաչափերի ավելացման ժամանակ կարող է 

տեղի ունենալ մեկ այլ բացասական երևույթ` ապակայունացում, այսինքն սուսպենզիայի 

կայունության կորուստ: Սուսպենզիաներում ապակայունացում տեղի է ունենում այն դեպ-

քում, երբ պոլիմերի մասնիկները չեն բավականացնում, որպեսզի պարուրեն և պաշտ-

պանեն կախված մասնիկների ողջ մակերևույթը:  

Սուսպենզիաների մասնիկները կարող են կայունացվել նաև էլեկտրոլիտների ավե-

լացմամբ: Հարկ է նշել, որ սուսպենզիաներին էլեկտրոլիտներ ավելացնելիս կայունացվում 

է միայն որոշակի կոնցենտրացիայով սուսպենզիա, կոնցենտրացիայի մեծացման դեպքում 

էլեկտրոլիտի կայունացնող ազդեցությունը նույնպես փոխարինվում է կոագուլացնողի: 
 

 
ՍՈՒՍՊԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ 

 

Գոյություն ունի սուսպենզիաների պատրաստման 2 եղանակ` 

1. դիսպերսիոն (ստանում են կոպիտ սուսպենզիաներ՝ Mixturae agitandae) 

2. կոնդենսացիոն (ստանում են նուրբ սուսպենզիաներ` Mixturae turbidae) 

 

Սուսպենզիաների պատրաստում դիսպերսիոն եղանակով 
 

Դիսպերսիոն եղանակի ժամանակ սուսպենզիա առաջանում է կարծր ֆազի մասնիկ-

ների` մինչև պահանջվող չափսի աստիճանաբար մանրացման արդյունքում (մեխանի-

կական մանրացում): Այս մեթոդի անհրաժեշտությունն առաջանում է հեղուկ դեղաձևում 

այնպիսի դեղանյութերի դուրս գրման ժամանակ, որոնք անլուծելի են կամ քիչ լուծելի 

տվյալ դիսպերս միջավայրում: Ազդող նյութերի 5%-ից ավելի պարունակության դեպքում 

սուսպենզիաների պատրաստման ժամանակ օգտվում են կշռածավալային եղանակից:  

Սուսպենզիաներում դիսպերսվածության բարձրացումը նշված 

եղանակով պատրաստման ժամանակ հասունանում է հավանգում 

դեղանյութի մանրացմամբ մի փոքր հեղուկի ներկայությամբ: Դա 

բացատրվում է մանրացվող նյութի կարծրության փոքրացմամբ, 

քանի որ կարծր դեղանյութերի մասնիկները իրենց մակերեսին 
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ունեն միկրոճեղքեր, որոնց մեջ թափանցելով հեղուկը ցուցաբերում է սեպաճեղքող 

(վանողական` Рр) և ձգողական (լապլասյան` Рл) ճնշում: Սեպաճեղքող ազդեցությունը 

գերազանցում է ձգողական ազդեցությանը, որն էլ նպաստում է մանրացմանը Սա կոչվում 

է «Ռեբինդերի էֆեկտ»: Տվյալ քանակությամբ հեղուկի ավելացումը զգալի նպաստում է 

դիսպերսման պրոցեսին, քանի որ առանց հեղուկի դեղանյութերի մանրացման ժամանակ 

կարելի է հասնել մասնիկների մինչև 5 մկմ չափսերի, մինչդեռ հեղուկի ներկայությամբ 

մանրացման ժամանակ մասնիկների չափսերը հասնում են մինչև 0,1մկմ: Բ.Վ.Դերյագինի 
կողմից հաստատվել է, որ դիսպերսման առավելագույն էֆեկտ հեղուկ միջավայրում 
նկատվում է 1գ կարծր նյութին 0.4-0.6 մլ հեղուկ ավելացնելիս (40-60%): 

Դեղանյութերի մասնիկների մանրացումից հետո կատարում են խառնման պրոցեսը, 

այսինքն հավանգում մանրացված կարծր դեղանյութը խառնում են նրա զանգվածի տաս-

նապատիկ քանակությամբ հեղուկի հետ: Այդ ընթացքում դեղանյութերի առավել մանր 

մասնիկները գտնվում են կախված վիճակում հեղուկի մեջ, իսկ խոշոր մասնիկները 

նստում են: Նուրբ կախույթը դատարկում են բաց թողնման սրվակի մեջ, իսկ նստվածքը 

կրկին տրորելով խառնում հեղուկի նոր բաժնով: Այս գործընթացը կրկնում են այնքան 

ժամանակ, մինչև ողջ նստվածքը վերածվի նուրբ կախույթահեղուկի: 

Կախված սուսպենզիաներում ներառվող դեղանյութերի տեսակից՝ դիսպերսացման 

եղանակը լինում է տարբեր: Հետևաբար ըստ ջրով թրջելիության դեղանյութերը լինում են` 

1. հիդրոֆիլ ՝ալյումինի հիդրօքսիդ, բիսմութի հիմնային նիտրատ, սպիտակ կավ, կալ-

ցիումի կարբոնատ, մագնեզիումի հիմնային կարբոնատ, տալկ, ցինկի օքսիդ, 

մագնեզիումի օքսիդ; 

2. թույլ հիդրոֆոբ հատկությամբ՝  տերպին հիդրատ, ֆենիլսալիցիլատ, ստրեպտոցիդ, 

նորսուլֆազոլ, սուլֆադիմեզին և այլ սուլֆանիլամիդներ; 

3. ուժեղ հիդրոֆոբ հատկությամբ՝  կամֆորա, ծծումբ, մենթոլ, թիմոլ 

 
Հիդրոֆիլ դեղանյութերից սուսպենզիաների պատրաստում դիսպերսիոն եղանակով 

Եթե դեղատոմսում դուրս են գրված դեղանյութեր, որոնք մակերևույթը հեշտությամբ 

թրջվում է ջրով, սակայն մասնիկները  խոշոր են, ապա բավարար կայուն միքստուրա-

սուսպենզիաներ կարելի է ստանալ հավանգում ջրով անմիջապես տրորմամբ (դիսպեր-

սիոն եղանակ): Դիսպերսիոն եղանակով սուպենզիա պատրաստելիս կայունացուցիչ չեն 

ավելացնում, քանի որ նյութերի մասնիկների շուրջ առաջանում է հիդրատային թաղանթ: 

Այս եղանակով սուսպենզիաների պատրաստման ժամանակ դեղանյութերը սկզբում ման-

րացնում են հավանգում չոր վիճակում, այնուհետև ըստ Դերյագինի կանոնի կարծր դեղա-

նյութի զանգվածի կիսով չափ հեղուկով: Ստացված պուլպան (խյուս) նոսրացնում են ջրով 

և տեղափոխում բաց թողնման սրվակի մեջ:  

Rp.: Zinci oxydi    1.5 

 Hexamethylentetramini  1.0 

 Aquae destillatae   120 ml 

Misce.Da.Signa. ոտքերի մշակման համար 

Հաշվարկ՝   ցինկի օքսիդ` 1.5 գ  

  հեքսամեթիլենտետրամին 1:10` 10մլ 

  թորած ջուր`110 մլ (120-10) 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 120 մլ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար օժանդակ բաժակում 110 մլ ջրին 

ավելացնում են հեքսամեթիլենտետրամինի 10 մլ կոնցենտրիկ լուծույթ: Հավանգի մեջ տե-

ղադրում են 1.5 գ ցինկի օքսիդ և նախապես պատրաստված լուծույթից ավելացնում 0.75 մլ 

(ըստ Դերյագինի կանոնի պինդ նյութի մանրացումը առավելապես արդյունավետ է, եթե 

նրա 1գ-ին ավելացվում է 0.5 մլ հեղուկ): Լավ տրորելուց հետո ավելացնում են 15 մլ 

լուծույթ, կախույթը լավ խառնում են և թողնում 2-3 րոպե: Այդ ընթացքում ցինկի օքսիդի 

առավել խոշոր մասնիկները նստում են, նուրբ կախույթը դատարկում են բաց թողնման 
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սրվակի մեջ, իսկ հավանգի մնացած նստվածքը տրորում լուծույթի նոր բաժնով և նույնը 

կրկնում այնքան ժամանակ, մինչև ողջ ցինկի օքսիդը նուրբ կախույթի տեսքով հայտնվի 

բաց թողնման սրվակում: Լուծույթի մնացած մասով լվանում են հավանգը: Սրվակը 

խցանափակում են և ձևավորում բաց թողնման համար:  

Հիդրոֆիլ նյութեր պարունակող սուսպենզիաների կայունությունը զգալի մեծանում է, 

երբ դեղատոմսում դուրս են գրված դիսպերս միջավայրի մածուցիկությունը բարձրացնող 

դեղանյութեր (օշարակ, գլիցերին): Այդ դեպքերում դեղանյութերը մանրակրկիտ տրորում 

են ոչ մեծ քանակությամբ օշարակով և ստացված պուլպան աստիճանաբար նոսրացնում 

օշարակի մնացորդով, այնուհետև՝ ջրով: Օշարակները բարձրացնում են հեղուկ դեղա-

խառնուրդի մածուցիկությունը, որի հետևանքով դեղանյութերի մասնիկների նստեցման 

արագությունը փոքրանում է և նրանք ճիշտ են դեղաչափվում: 

Սուսպենզիաների պատրաստում թափահարման եղանակով – Առավել նուրբ և կայուն 

սուսպենզիաների ստացման համար օգտագործում են թափահարման եղանակը, որը 

հանդիսանում է դիսպերսիոն եղանակի տարատեսակ: Թափահարման եղանակն 

օգտագործվում է այնպիսի դեղանյութերից սուսպենզիաների ստացման համար, որոնք 

մասնիկների չափսերով մոտ են կոլոիդ մասնիկներին: Այդպիսի դեղանյութերից են մագնե-

զիումի օքսիդը, մագնեզիումի կարբոնատը,  կալցիումի կարբոնատը և այլն:  

Rp.: Magnesii oxydi  20.0 

 Aquae destillatae  120 ml 

Misce.Da.Signa. մեկական ճաշի գդալ յուրաքանչյուր 10 րոպեն 1 անգամ`  

թթուներով թունավորումների ժամանակ 

Մագնեզիումի օքսիդի մասնիկները ունեն 0.2-0.8 մկմ տրամագիծ: Ջրով թափա-

հարման ժամանակ առաջացնում են ագրեգատիվ կայուն դեղախառնուրդ և նկատելի 

սեդիմենտացիա տեղի է ունենում 2-3 ժամ հետո: Դեղախառնուրդի ելային տարրաբաշ-

խումը հեշտ վերականգնվում է օգտագործելուց առաջ թափահարման ժամանակ: 

 

 

Հիդրոֆոբ դեղանյութերից սուսպենզիաների պատրաստում դիսպերսիոն 
եղանակով 

 
Հիդրոֆոբ դեղանյութերից կայուն սուսպենզիա ստանալ հեղուկի հետ պարզ տրոր-

ման ճանապարհով հնարավոր չէ: Հիդրոֆոբ նյութերը ջրի հետ տրորելիս առաջացնում են 

գնդիկներ և հիվանդը կարող է մեկ ընդունման ժամանակ ընդունել ողջ դուրս գրված 

քանակը: Հետևաբար հիդրոֆոբ դեղանյութերից կայուն սուսպենզիաների ստացման 

համար անհրաժեշտ է կայունացուցչի ավելացում: Սուսպենզիայի կարծր ֆազի և կայունա-

ցուցչի փոխհարաբերությունը կախված է դեղանյութերի հիդրոֆոբության աստիճանից և 

հաստատված է փորձնական ճանապարհով: Առաջնային պուլպայի ստացման համար 

պահանջվող ջուրն օգտագործվում է հիդրոֆոբ դեղանյութի և կայունացուցիչ գումարի 

կիսով չափ: 
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Կայունացուցչի քանակությունը 1գ հիդրոֆոբ հատկությամբ դեղանյութի համար 

Կայունացուցիչ 
Կայունացուցչի քանակությունը 

թույլ հիդրոֆոբ հատկությամբ 
դեղանյութերի համար, գ 

ուժեղ հիդրոֆոբ հատկությամբ 
դեղանյութերի համար, գ 

Ժելատոզա 0.5 1.0 

Արաբական կամեդ 0.5 1.0 

Ծիրանի կամեդ 0.25 0.5 

Մեթիլցելյուլոզայի 5% լ-թ 1.0 2.0 

Տվին–80 0.1 0.2 
 

 
Սուսպենզիաների պատրաստում թույլ հիդրոֆոբ հատկությամբ դեղանյութերից 

Rp.: Sulfadimethoxini 2.0 

Natrii benzoatis 0.5 

Aquae destillatae 100 ml 

Misce.Da.Signa.  մեկական անուշի գդալ օրը 3 անգամ 

Հաշվարկ՝   սուլֆադիմետոքսին` 2 գ 

  ժելատոզա` 1 գ 

  նատրիումի բենզոատ 1:10` 5 մլ 

  թորած ջուր`95 մլ (100-5) 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 100 մլ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար 2 գ սուլֆադիմետոքսինը տեղավորում 

են հավանգի մեջ, տրորում 1գ ժելատոզայի և 1.5 մլ թորած ջրի հետ՝ մինչև թանձր շիլայա-

նման զանգվածի առաջացումը (պուլպա): Այնուհետև ավելացնում են ջրի տասնապատիկ 

քանակություն, խառնում են և ստացված նուրբ սուսպենզիան տեղափոխում բաց թողնման 

սրվակի մեջ, իսկ ջրի մնացած քանակությամբ լվանում են հավանգը: Բյուրետային համա-

կարգից սրվակի մեջ լցնում են 5 մլ նատրիումի բենզոատի կոնցենտրիկ լուծույթ: Սրվակը 

խցանափակում են, պիտակավորում և բաց թողնում:  

Եթե հիդրոֆոբ հատկությամբ նյութերից բացի դուրս են գրված նաև մածուցիկ հեղուկ-

ներ` գլիցերին, յուղեր, օշարակներ, ապա կարելի է սուսպենզիա պատրաստել նաև առանց 

կայունացուցչի ավելացման: 

Rp.: Benzonaphtholi 2.0 

Sirupi simplicis 10 ml 

Aquae destillatae 90 ml 

Misce.Da.Signa.  մեկական անուշի գդալ օրը 3 անգամ 

Հաշվարկ՝   բենզոնավթոլ` 2 գ 

  շաքարի օշարակ` 10 մլ 

  թորած ջուր`90 մլ 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 100 մլ 

Հավանգում բենզոնավթոլը տրորում են մինչև մանրագույն փոշի, այնուհետև շարու-

նակում տրորելը մի քանի կաթիլ շաքարի օշարակի հետ, աստիճանաբար ավելացնելով 

օշարակի մնացած քանակությունը (մինչև պուլպայի առաջանալը): Այնուհետև ավելաց-

նում են քիչ քանակությամբ ջուր, խառնում` մինչև նուրբ սուսպենզիայի առաջացումը: 

Ստացված սուսպենզիան տեղափոխում են բաց թողնման սրվակի մեջ և վերջնական ջրով 

լվանում հավանգը: Սրվակը խցանափակում են և պիտակավորում:  

Rp.: Extracti Belladonnae 0.2 

Phenylii salicylatis  3.0 

Aquae destillatae  200 ml 

Misce.Da.Signa. մեկական ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 
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Քննարկենք ֆենիլսալիցիլատով և շիկատակի լուծամզվածքով միքստուրայի 

պատրաստման օրինակը, որի կայունացման համար օգտագործում են տարբեր ԲՄՄ և 

ՄԱՆ: Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար օժանդակ բաժակում նախօրոք 

պատրաստում են լուծամզվածքի ջրային լուծույթը (կոլոիդ լուծույթ): Հավանգում տրորում 

են 3գ ֆենիլսալիցիլատը, ավելացնում 1.5գ ժելատոզան (բացառությամբ օսլայի և 

մեթիլցելյուլոզայի) և ≈ 3 մլ ջրային լուծույթը, շարունակում դիսպերսումը մինչև պուլպայի 

առաջացումը: Այնուհետև հավանգի պարունակությունը աստիճանաբար նոսրացնում են 

լուծամզվածքի լուծույթով և ստացված նուրբ սուսպենզիան տեղափոխում բաց թողնման 

սրվակի մեջ: Սրվակը խցանափակում են և պիտակավորում: Որպես կայունացուցիչ 

մեթիլցելյուլոզայի և օսլայի օգտագործման ժամանակ պուլպան ստանում են նրանց 5%-ոց 

լուծույթների օգնությամբ:  

 

Որոշ կայունացուցիչների ազդեցությունը ֆենիլսալիցիլատի սուսպենզիայի 
դիսպերսվածության աստիճանի վրա  

ԿԱՅՈՒՆԱՑՈՒՑՒՉ 
Մասնիկների թիվը` % 

15 մկմ-ից փոքր 15-30 մկմ 30-45 մկմ 

Ժելատոզա 82.1 17.9 0 

Բուսական լորձ 95.8 4.2 0 

Լուծելի պոլիսախարիդներ 100 0 0 

5% օսլայի շրեշ Ս ու ս պ ե ն զ ի ան     կ ա յ ու ն չ է 

Տվին-60 50.1 39.6 10.3 

Տվին-80 62.3 32.2 5.5 

5% մեթիլցելյուլոզայի լ-թ 97.9 2.1 0 

Արդիական է համարվում բարիումի սուլֆատի սուսպենզիայի կայունացման հարցը, 

որը աղեստամոքսային ուղու ռենտգենոսկոպիայի համար օգտագործվում է կոնցենտրիկ 

ջրային սուսպենզիայի տեսքով (45-55%): Այս սուսպենզիաները ծայրաստիճան անկայուն 

են, արագ շերտավորվում են, ընդ որում նստեցված դիսպերս ֆազը դժվար է ռեսուսպենզա-

վորվում: Այսպիսի սուսպենզիաների կայունացման համար առաջարկվում է տարբեր 

ԲՄՄ` վուշի սերմերի լորձ, մուցին և այլն:  

 
Սուսպենզիաների պատրաստում ուժեղ հիդրոֆոբ հատկությամբ դեղանյութերից 
 

Rp.: Camphorae  1.5 

 Natrii bromidi 2.0 

 Adonisidi  10 ml 

Aquae destillatae 150 ml 

Misce.Da.Signa.  մեկական ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 

Հաշվարկ՝   կամֆորա` 1.5 գ 

  ժելատոզա` 1.5 գ 

  ադոնիզիդ` 10 մլ 

  նատրիումի բրոմիդի կոնց. լ-թ 1:5` 10 մլ 

  թորած ջուր` 140 մլ 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 160 մլ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար օժանդակ բաժակում 140 մլ թորած ջրին 

ավելացնում են նատրիումի բրոմիդի 10 մլ կոնցենտրիկ լուծույթ: Հավանգում 1.5գ 

կամֆորան տրորում են 15 կաթիլ էթիլ սպիրտով՝ չսպասելով սպիրտի լրիվ ցնդելուն, 

ավելացնում 1.5գ ժելատոզա, լավ տրորում են և ավելացնում 1.5մլ նախապես պատրաստ-

ված լուծույթից: Տրորում են մինչև պուլպայի առաջացումը, որը հետագայում նոսրացնում 

են տասնապատիկ քանակությամբ լուծույթով, ստացված նուրբ սուսպենզիան տեղա-

փոխում են բաց թողնման սրվակի մեջ և մնացած լուծույթով լվանում հավանգը: Վերջում 

բաց թողնման սրվակի մեջ ավելացնում են 10 մլ ադոնիզիդ: Սրվակը խցանափակում են, 
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պիտակավորում և բաց թողնում: 

Ուժեղ հիդրոֆոբ հատկությամբ նյութեր պարունակող սուսպենզիայի օրինակ է նաև 

ծծմբի սուսպենզիան, որի կայունացման համար  օգտագործվում է բժշկական, կալիումա-

կան կամ կանաչ օճառ (1գ ծծմբին ավելացվում է 0.1-0.2գ  օճառ), իսկ բացառիկ դեպքերում` 

կարբօքսիմեթիլցելյուլոզա (քանի որ այլ կայունացուցիչները նվազեցնում են ծծմբի դեղա-

բանական ակտիվությունը): Բժշկական տեսանկյունից օճառի ավելացումը նպատակա-

հարմար է, քանի որ հանդիսանալով ՄԱՆ՝ այն փափկեցնում է մաշկը, նպաստում ծծմբի 

խորը թափանցմանը, որն էլ օգտագործվում է քոսի և այլ մաշկային հիվանդությունների 

ժամանակ: Հարկ է նկատի ունենալ, որ օճառը որպես կայունացուցիչ խորհուրդ է տրվում 

օգտագործել միայն բժշկի ցուցմամբ: Կայունության և դեղաբանական ազդեցության բարձ-

րացման նպատակով դեղագետը պարտավոր է բժշկին տալ գրավոր կամ բանավոր ցուցում 

ծծմբի սուսպենզիայի կայունացման անհրաժեշտության մասին: Բժշկական օճառն անհա-

մատեղելի է թթուների, ծանր մետաղների աղերի հետ, քանի որ ռեակցիայի արդյունքում 

առաջանում են անլուծելի աղեր:  

Rp.: Sulfuris depurati (praecipitati) 2.0 

Glycerini     5.0 

Aquae destillatae    90 ml 

Misce.Da.Signa. ձեռքերի մշակման համար 

Հաշվարկ՝   ծծումբ` 2 գ 

  կալիումական օճառ` 0.4 գ 

  գլիցերին` 5 գ կամ 4 մլ 

  թորած ջուր` 90 մլ 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 94 մլ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար ծծումբը տրորում են մի քանի կաթիլ 

գլիցերինի հետ (քանի որ այն լավ է թրջում ծծմբի մասնիկների մակերևույթը), այնուհետև 

ավելացնում են 0.2գ օճառ, տրորում և ավելացնում մնացած գլիցերինը: Վերջում մաս-մաս 

ավելացնում են թորած ջուրը: Ստացված սուսպենզիան տեղափոխում են բաց թողնման 

սրվակի մեջ, խցանափակում, պիտակավորում են և բաց թողնում:  

 

Սուսպենզիաների պատրաստում կոնդենսացիոն եղանակով 

 

Սուսեպենզիաների պատրաստման կոնդենսացիոն եղանակը օգտագործվում է 

դեղանյութերի ելային մասնիկների չափսերի մեծացման, խոշորացման ճանապարհով 

սուսպենզիաների ստացման համար և կախված է մի շարք պայմաններից՝ ջերմաստիճան, 

դեղանյութերի կոնցենտրացիա, խառնման հերթականություն և այլն: Կոնդենսացիոն եղա-

նակով պատրաստելիս հիմնականում առաջանում են նուրբ սուսպենզիաներ հետևյալ 

դեպքերում՝ 

1. լուծիչի փոխարինման դեպքում 

2. քիմիական փոխազդեցության արդյունքում (հիդրոլիզ, օքսիդավերականգնման 

ռեակցիաներ և այլն) 

Լուծիչի փոխարինում- Այս եղանակով սովորաբար ստացվում են առավել նուրբ սուս-

պենզիաներ, քան մեխանիկական դիսպերսացման ժամանակ: Արտաքինից նրանք պղտոր 

են (մասնիկների չափսերը 0.1-1 մկմ), որի հետ կապված հին ժամանակներից այս խումբն 

անվանել են պղտոր միքստուրաներ՝ Mixturae turbidae: Պղտոր միքստուրաներն առավել 

հաճախ ստացվում են ջրային լուծույթներին ոգեթուրմեր, հեղուկ լուծամզվածքներ, 

ամոնիակ-անիսոնային կաթիլներ և այլ գալենային պատրաստուկներ ավելացնելիս: Այս 

դեպքում առաջացած նստվածքները շատ նուրբ են և թափահարման ժամանակ բաշխվում 

են հեղուկ միջավայրոմ: 

 
Պղտոր միքստուրաների պատրաստումը ոգեթուրմերով և լուծամզվածքներով 
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Rp.: Solutionis Natrii bromidi  ex 6.0-200 ml 

Tincturae Convallariae 

Tincturae Valerianae  ana 8 ml 

Misce.Da.Signa. մեկական ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 

Նատրիումի բրոմիդի ֆիլտրված լուծույթին ոգեթուրմեր ավելացնելիս անգույն թա-

փանցիկ լուծույթը վերածվում է բաց դարչնագույն պղտոր հեղուկի: Դա բացատրվում է 

նրանով, որ ոգեթուրմերում 70% սպիրտում լուծված վիճակում գտնվում են ջրում ան-

լուծելի նյութեր (եթերայուղեր, ստեարիններ, ճարպեր), իսկ ոգեթուրմերը ջրային լուծույթ-

ների հետ խառնելիս տեղի է ունենում սպիրտի կոնցենտրացիայի նվազում, որի արդյուն-

քում լուծամզվող նյութերի լուծելիությունը վատանում է և ջրային լուծույթում նստում են 

մանրագույն մասնիկների տեսքով:  

Եթե միքստուրաների կազմում առկա են էլեկտրոլիտներ, ապա լուծամզվածքային 

նյութերի կոագուլյացիայի հետևանքով կարող են առաջանալ թեթև նստվածքներ, որոնք 

միքստուրայի մեջ անցնում են գալենային պատրաստուկներից: 

Հեղուկ լուծամզվածքներով միքստուրաները սովորաբար ստացվում են ավելի 

պղտոր, քան ոգեթուրմերի դեպքում, քանի որ հեղուկ լուծամզվածքներն առավել հարուստ 

են լուծամզվածքային նյութերով: Պետք է նշել նաև, որ մինչև լուծամզվածքների ավելա-

ցումը աղային լուծույթները պետք է ֆիլտրել: 

 
Եթերայուղեր պարունակող պատրաստուկներով միքստուրաների պատրաստում 

Որպես խորխաբեր միջոց միքստուրաների կազմում բավական հաճախ դուրս են 

գրվում ամոնիակ-անիսոնային կաթիլներ, որոնք իրենցից ներկայացնում են անիսոնի 

եթերայուղի սպիրտամոնիակային լուծույթ: 

Rp.: Codeini phosphatis   0.15 

Natrii benzoatis   3.0 

Liquoris Ammonii anisati  2.0 

Sirupi Althaeae   30 ml 

Aquae destillatae   180 ml 

Misce.Da.Signa. մեկական ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 

Ամոնիակ-անիսոնային կաթիլների ավելացումը պահանջում է հատուկ մոտեցում, 

հակառակ դեպքում ջրի հետ խառնելիս նստում են անետոլի բյուրեղներ: Անետոլը հանդի-

սանում է հիդրոֆոբ նյութ և կայունացուցչի ավելացման կարիք ունի: Որպես կայունա-

ցուցիչ կարող են ծառայել տուղտի օշարակում պարունակվող լորձային նյութերը: Դրա 

համար անհրաժեշտ է ամոնիակ-անիսոնային կաթիլները առանձին բաժակում խառնել 

տուղտի օշարակի հետ և այդ խառնուրդը մաս-մաս ավելացնել աղային լուծույթներին: 

Այսպես են պատրաստվում նաև մյուս սուսպենզիաները, որոնք ներառում են եթերայուղեր 

պարունակող ոգեթուրմեր և հեղուկ հանուկներ: Դեղագրությունում մածուցիկ բաղադ-

րամասի բացակայության դեպքում ամոնիակ-անիսոնային կաթիլները խառնվում են 

հավասար քանակությամբ պատրաստի աղային լուծույթի հետ: Արդյունքում ստացվում է 

առավել ցածրադիսպերս համակարգ: 

 

Քիմիական եղանակ - Դեղատնային պայմաններում նուրբ սուսպենզիաների 

ստացման համար կարող են օգտագործվել քիմիական ռեակցիաներ, մասնավորապես 

փոխանակում: Նուրբ սուսպենզիայի ստացման համար անհրաժեշտ է, որպեսզի ելային 

նյութերը գտնվեն խիստ նոսրացված լուծույթների տեսքով կամ լավ մանրացված: Քիմիա-

կան եղանակով ստացվող միքստուրա-սուսպենզիայի օրինակ կարող է ծառայել մկնդեղով 

թունավորման ժամանակ օգտագործվող հակաթույնը` Antidotum arsenici, որի ստացման 

համար ելանյութ է հանդիսանում 10% երկաթի սուլֆատի լուծույթը (10 մաս) և մագնե-

զիումի օքսիդը (20 մաս): 2 նյութերը պետք է պատրաստ լինեն առանձին սրվակներում, ընդ 

որում երկաթի սուլֆատը նոսրացված 300 մաս ջրով: Առաջին անհրաժեշտության դեպքում 
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մագնեզիումի օքսիդը թափահարում են 300 մաս ջրով` մինչև նուրբ սուսպենզիայի ստա-

ցումը, որը միևնույն ժամանակ խառնում են երկաթի սուլֆատի լուծույթի հետ, ուժեղ 

թափահարում` մինչև մուգ պղտոր խառնուրդի առաջացում: Նուրբ սուսպենզիայի տեսքով 

թարմ ստացված երկաթի հիդրօքսիդը հանդիսանում է մկնդեղի դեմ հակաթույն, քանի որ 

ներքին ընդունման ժամանակ կապում է աղեստամոքսային ուղի թափանցած մկնդեղը՝ 

առաջացնելով անլուծելի կոմպլեքս միացություն: 

 

 
Նստվածքի մակերևույթը միաժամանակ ցուցաբերում է բարձր ադսորբցիոն հատ-

կություն, իսկ մագնեզիումի սուլֆատը ցուցաբերում է լուծողական ազդեցության: Օգտա-

գործելուց առաջ հեղուկը լավ թափահարում են, ընդունում մեկական ճաշի գդալ յուրա-

քանչյուր 5 րոպեն մեկ անգամ և 1-1.5 ժամ հետո կատարում են ստամոքսի լվացում: 

Ստորև բերված է քիմիական փոխազդեցության արդյունքում սուսպենզիայի 

ստացման օրինակ` 

Rp.: Zinci sulfatis 

Plumbi acetatis  ana 0.25 

Aquae destillatae  180 ml 

Misce.Da.Signa. միզատար ուղու լվացումների համար 

Փոխանակային ռեակցիայի արդյունքում լուծույթում առաջանում է ցինկի ացետատ 

(լուծույթում) և կապարի սուլֆատ (նստվածքում)՝ 

 
Կապարի սուլֆատի դիսպերսման աստիճանի մեծացման և վերաբյուրեղացման 

կանխման համար հավանգում 2 նյութերը միաժամանակ տրորում են ջրով, որի ընթաց-

քում կապարի սուլֆատի սուր բյուրեղները փշրվում են և պատրաստուկի կիրառման 

ժամանակ չեն վնասում միզուկի լորձաթաղանթը:  

 

Սուսպենզիաների որակի ստուգումը, ձևավորումը,  
պահման պայմաններն ու բաց թողնումը 

Սուսպենզիաների որակի գնահատման համար ստուգում են հետևյալ ցուցանիշները`  

1. Դիսպերս ֆազի մասիկների համասեռությունը - գնահատում են վիզուալ` անզեն 

աչքով դիտելիս չպետք է նկատվեն առանձին մասնիկներ: 

2. Ռեսուսպենզավորումը  - որոշում են սուսպենզիայի թափահարման ճանապարհով` 

24 ժամ պահելուց հետո 15-20 վայրկյանի ընթացքում սուսպենզիան թափահարելիս 

կամ 3 օր պահելուց հետո 40-60 վայրկյան թափահարելիս մասնիկները պետք է 

հավասարաչափ բաշխվեն սուսպենզիայի ողջ ծավալով (զանգվածով): 

3. Նստեցման ժամանակը – Պահպանման ժամանակ նստեցված շերտի քանակությամբ 

որոշում են սուսպենզիաների կայունությունը: Ինչքան փոքր է նստեցված շերտի 

քանակությունը, այնքան մեծ է սուսպենզիայի կայունությունը: 

4. Չոր մնացորդը - որոշում են սուսպենզիաների դեղաչափման ճշտության ստուգման 

համար: Այդ նպատակով որոշակի քանակությամբ սուսպենզիան չորացնում են և 

ստուգում չոր մնացորդի զանգվածը: 1 գ (մլ) սուսպենզիայում ազդող նյութերի 

պարունակության շեղումը չպետք է գերազանցի ±10%-ը: 

Սուսպենզիաները բաց են թողնվում միայն թարմ պատրաստված՝ անգույն, 

թափանցիկ ապակյա սրվակներով, որպեսզի անզեն աչքով հեշտությամբ որոշվի և նկատ-

վի թափահարման արդյունքը: Սրվակները պիտակավորվում են հիմնական «Ներքին» կամ 

«Արտաքին», ինչպես նաև պարտադիր լրացուցիչ` «Օգտագործելուց առաջ թափահարել», 

իսկ սուսպենզիա-միքստուրաները՝ նաև «Պահել սառը տեղում» պիտակներով: Ճիշտ 

պատրաստված և պահպանված սուսպենզիաների պահման ժամկետը 3-4 օր է: 

ԷՄՈՒԼՍԻԱՆԵՐ 
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(Emulsa) 
 

Էմուլսիաները միկրոհետերոգեն (արտաքնապես հոմոգեն) հեղուկ դեղաձևեր են, 

որոնք իրենցից ներկայացնում են միմյանց մեջ անլուծելի կամ շատ քիչ լուծելի հեղուկ-

ներից կազմված դիսպերս համակարգեր` նախատեսված ներքին, արտաքին և ներարկման 

ձևով կիրառման համար: Էմուլսիաներում մասնիկների չափսերը սովորաբար տատան-

վում են 1-50 մկմ սահմաններում, սակայն կարող են պատրաստվել նաև առավել բարձրա-

դիսպերս էմուլսիաներ: Էմուլսիաները թափանցիկ չեն և արտաքնապես հիշեցնում են 

կաթ: Ըստ էության էմուլսիաներ են անվանվում ներքին օգտագործման էմուլսիաները: 

Արտաքին օգտագործման էմուլսիաները առավել հաճախ անվանվում են լինիմենթներ: 

Էմուլսիոն համակարգերը հանդիպում են ոչ միայն ներքին կամ արտաքին օգտագործման 

հեղուկ դեղաձևերի կազմում, այլև քսուքների, սուպոզիտորիաների, ներարկման 

լուծույթների և այլ դեղաձևերի կազմում: 

Էմուլսիաների դրական հատկություններն են՝ 

 մեկ դեղաձևում հնարավոր է միավորել իրար չխառնվող հեղուկներ; 

 կարելի է կարգավորել դեղանյութերի կենսամատչելիությունը (նպաստել դեղանյու-

թերի արագ և լրիվ ձերբազատմանը՝ ճարպերի հիդրոլիզի արագացման հաշվին, 

ինչպես նաև ապահովել նրանց երկարաձգված ազդեցությունը); 

 հնարավոր է քողարկել ճարպայուղերի, եթերայուղերի, խեժերի. բալասանների տհաճ 

համը և հոտը, ինչի շնորհիվ հանդիսանում են արժեքավոր դեղաձև մանկական 

պրակտիկայում; 

 հնարավոր է մեղմացնել որոշ դեղանյութերի գրգռիչ ազդեցությունը մաշկի և 

լորձաթաղանթի վրա; 

 կարելի է հնարավոր պայմաններ ստեղծել անլուծելի դեղանյութերի ներմուծման հա-

մար 

Էմուլսիաների բացասական հատկություններն են՝ 
 տարբեր գործոնների ազդեցության տակ անկայուն համակարգեր են (ջերմաստիճան, 

օդ, լույս և այլն և պատրաստում են պիտանելիության կարճ ժամկետով; 

 հեշտությամբ ենթարկվում են մանրէային ախտահարման՝ հանդիսանալով միկրո-

օրգանիզմների զարգացման համար լավ միջավայր; 

 պատրաստումը բավականին աշխատատար է և երկարատև (պահանջվում է հատուկ 

մասնագիտական հմտություն); 

 կայուն դիսպերս համակարգի ստացման համար անհրաժեշտ է էմուլգատորների 

կիրառում 

 

Էմուլսիաների տիպերը 
Կախված նրանից, թե ո՞ր հեղուկն է հանդիսանում դիսպերս ֆազ` տարբերում են 

երկու տիպի էմուլսիաներ` 

1. էմուլսիաներ, որոնցում դիսպերս ֆազ հանդիսանում է յուղը, իսկ դիսպերս 

միջավայր` ջուրը, կոչվում են «յուղը ջրում»` Յ/Ջ տիպի էմուլսիաներ, այլ կերպ 

անվանվում են «ուղիղ» կամ «առաջին 

կարգի» էմուլսիաներ:  

2. էմուլսիաներ, որոնցում որպես դիսպերս 

ֆազ հանդիսանում է ջուրը, իսկ դիսպերս 

միջավայր` յուղը, կոչվում են «ջուրը յու-

ղում»` Ջ/Յ տիպի էմուլսիաներ, այլ կերպ 

անվանվում են «հակադարձ» կամ 

«երկրորդ կարգի» էմուլսիաներ:  

 

Դեղագիտական պրակտիկայում առավել կիրառական են Ջ/Յ տիպի էմուլսիաները: 
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Որպես ջրային ֆազ կարող են հանդես գալ ջուրը, ջրային հանուկները (ջրաթուրմեր, 

եփուկներ, արոմատիկ ջրեր), իսկ որպես նրանցում անլուծելի ֆազ կարող են լինել ջրի 

հետ չխառնվող ցանկացած օրգանական հեղուկներ` արևածաղկի, զեյթունի, ձիթապտղի, 

դեղձի, նշի, գերչակի, վազելինի, եգիպտացորենի, ձկան յուղեր, բալասաններ, բենզոլ և 

այլն: 

Էմուլսիաների երկու տիպերը էականորեն տարբերվում են ինչպես առաջացման 

պայմաններով, այնպես էլ իրենց հատկություններով: Յ/Ջ տիպի էմուլսիաները հեշտ են 

խառնվում ջրի և այլ ջրային լուծույթների հետ, բայց չեն խառնվում յուղերի և յուղանման 

հեղուկների հետ: Հակառակը` Ջ/Յ տիպի էմուլսիաները հեշտ են խառնվում յուղերի, այլ ոչ 

պոլյար հեղուկների հետ և ընդհանրապես չեն խառնվում ջրի հետ:  

Երկու տիպի էմուլսիաները խիստ տարբերվում են մածուցիկությամբ:  

 Ներքին և պարենտերալ կիրառման համար օգտագործում են Յ/Ջ տիպի էմուլսիաներ, 

քանի որ արագ խառնվում են ստամոքսահյութի հետ և սովորաբար հեշտ են յուրաց-

վում օրգանիզմի կողմից, մեծամասամբ ջրային հեղուկների նման վատ են ներծծվում 

մաշկով:  

 Արտաքին կիրառման համար օգտագործում են ինչպես Յ/Ջ, այնպես էլ Ջ/Յ տիպի 

էմուլսիաներ: Ջ/Յ տիպի էմուլսիաները մեծամասամբ մածուցիկ են (քսուքանման կամ 

ավելի խիտ կոնսիստենցիայի), հետևաբար իրենց դրսևորում են ճարպերին համա-

նման և ստամոքսահյութում հավասարաչափ բաշխման համար պահանջում են լրա-

ցուցիչ էմուլգացում և երկար ժամանակ, հետևաբար ներքին ընդունման ժամանակ 

դանդաղ են յուրացվում և թույլ են ազդում: Միևնույն ժամանակ մաշկին քսելիս հեշ-

տությամբ թափանցում են էպիդերմալ շերտով և հաճախ թափանցում են 

հյուսվածքների առավել խորը շերտեր: 
 

Էմուլսիաների տիպի որոշումը 
Գոյություն ունեն էմուլսիաների տիպի որոշման մի քանի եղանակներ` 

Նոսրացման եղանակ  - Յ/Ջ տիպի էմուլսիաները պահպանում են իրենց կայու-

նությունը ջրով նոսրացման ժամանակ և դառնում ոչ հոմոգեն յուղեր ավելացնելիս: 

Հակադարձ տիպի էմուլսիաները (Ջ/Յ) կայունությունը պահպանում են յուղերի ավելաց-

ման դեպքում, սակայն դառնում են ոչ հոմոգեն ջուր ավելացնելիս: Նոսրացման եղանակի 

ժամանակ առարկայական ապակու վրա փորձարկվող էմուլսիայի կաթիլը տեղավորում 

են ջրի կաթիլի կողքին: Կաթիլների միախառնում տեղի է ունենում այն դեպքում, եթե 

էմուլսիան Յ/Ջ տիպի է: Մյուս փորձում էմուլսիայի կաթիլի հետ տեղավորում են յուղի 

կաթիլ: Կաթիլները միաձուլվում են, եթե փորձարկվող էմուլսիան Ջ/Յ տիպի է: 

Ներկման եղանակ – Ըստ այս եղանակի դիսպերս միջավայրը գունավորվում է այն 

ներկով, որը լուծվում է ջրում կամ յուղում: Այդ նպատակով փորձարկվող էմուլսիայի 

կաթիլի վրա կաթեցնում են ջրալուծ ներկ (մեթիլեն կապույտ) և դիտում մանրադիտակի 

տակ:  

 Յ/Ջ տիպի էմուլսիայի դեպքում դիսպերս միջավայրը ներկվում է երկնագույն գույնով 

և նկատվում են չգունավորված «աչիկներ» (յուղի կաթիլներ): 

 Ջ/Յ տիպի էմուլսիայի դեպքում մեթիլեն կապույտի կաթիլները մնում են էմուլսիայի 

կաթիլի մակերևույթին, քանի որ յուղում այն չի լուծվում և չի կարող թափանցել ջրի 

կաթիլների մեջ: Յուղում լուծվող ներկի կիրառման ժամանակ, օրինակ` սուդան III-ի 

դեպքում նկատվում է հակառակ պատկերը:  

Պարաֆինապատ թիթեղի եղանակ – Համաձայն այս եղանակի փորձարկվող էմուլ-

սիայի կաթիլը պարաֆինով պատված ապակե թիթեղին քսելիս կաթիլը գլորվում է, եթե 

դիսպերս միջավայր է յուղը` Ջ/Յ, և չի գլորվում, եթե դիսպերս միջավայր է ջուրը` Յ/Ջ: 

Կոնդուկտոմետրիկ եղանակի – Ըստ այս եղանակի Յ/Ջ տիպի էմուլսիաներն օժտված 

են բարձր էլեկտրահաղորդականությամբ, իսկ Ջ/Յ տիպը` աննշան էլեկտրահաղորդակա-

նությամբ: 
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Էմուլսիաների դասակարգումը 
 

1. Ըստ ելային բաղադրամասերի պարունակության էմուլսիաները լինում են՝ 

 սերմնային 

 յուղային 

2. Ըստ դիսպերս ֆազի հարաբերական քանակության էմուլսիաները լինում են՝ 

 Նոսրացված – Նման էմուլսիաներում դիսպերս ֆազի կոնցենտրացիան (ջուր կամ 

յուղ) չի գերազանցում 0,1-2%-ը: Այս էմուլսիաների պատրաստումը բարդ չէ և չի 

պահանջում հատուկ տեխնոլոգիա, քանի որ այս համակարգերը սովորաբար 

ստացվում են ինքնաբերաբար` իրար չխառնվող հեղուկները մեկը մյուսի հետ 

ինտենսիվ խառնելով: Նոսրացված էմուլսիաների օրինակ են հանդիսանում ջրա-

յին միքստուրաների խառնումը ամոնիակ-անիսոնային կաթիլների, կատվախոտի, 

անանուխի ոգեթուրմների հետ և այլն: 

 Կոնցենտրիկ – Բժշկական նպատակներով օգտագործվող էմուլսիաները հիմնակա-

նում պատկանում են կոնցենտրիկ էմուլսիաներին, որտեղ դիսպերս ֆազը 

սովորաբար 5%-ից ավել է և չեն կարող պատրաստվել միմյանց հետ չլուծվող 

հեղուկների պարզ խառնման ճանապարհով: Եթե խառնվեն հավասար ծավալ-

ներով յուղ և ջուր, ապա միաժամանակ կստացվեն երկու տիպի էմուլսիաներ` Յ/Ջ 

և Ջ/Յ: Այսպիսի վիճակը կպահպանվի նաև որևէ ֆազի աննշան քանակության 

գերակշռման դեպքում:  

 
Էմուլսիաներ կայունացման և էմուլգացման մեխանիզմը 

Էմուլսիաների առաջացումը միշտ ուղեկցվում է մեխանիկական էներգիայի կլան-

մամբ: Առաջացած նոր (մեծ) մակերևույթը հանդիսանում է ազատ մակերևույթային էներ-

գիայի կրող, որը կախված է մակերևույթի մակերեսից և միջֆազային մակերևույթային 

լարվածությունից՝ 

∆F = ∆S ·  

որտեղ` ∆F - ազատ մակերևույթային էներգիայի փոփոխությունն է, ն·մ; 

∆S – մակերեսի փոփոխությունը, մ2; 

 - մակերևույթային լարվածությունը, ն/մ 

Բանաձևից երևում է, որ ինչքան մեծ է ֆազերի միջև բաժանման մակերեսը, այնքան 

մեծ է ավելցուկային ազատ էներգիան: Էմուլսիաները թերմոդինամիկորեն անկայուն հա-

մակարգեր են և նրանցում ինքնաբերաբար ընթանում են ազատ պահեստային էներգիայի 

նվազեցում: Գործնականորեն դա կատարվում է մասնիկների ինքնաբերաբար խոշորաց-

ման հաշվին (կոալեսցենցիա): Այս խոշորացումը կարող է բերել էմուլսիաների լրիվ 

բաժանման երկու շերտի: Էմուլսիաների ագրեգա-

տիվ կայունության ապահովման նպատակով 

անհրաժեշտ է պահպանել դիսպերսվածության 

ձեռք բերված աստիճան` փոքրացնելով 

մակերևույթային լարվածությունը՝ σ-ը, դրանով էլ 

ավելցուկային ազատ մակերևույթային էներգիան 

(∆F): Գործնականորեն դա իրականացվում է 

երրորդ բաղադրամասի կիրառմամբ, ինչը որոշա-

կիորեն կդժվարեցնի դիսպերս ֆազի կոալեսցեն-

ցիան: Այդպիսի նյութերը, որոնք խոչընդոտում են դիսպերս ֆազի մասնիկների միաձուլ-

մանը և նպաստում համակարգի կայունացմանը, կոչվում են էմուլգատորներ  (Emulgens): 

Վերջիններս դիֆիլ ՄԱՆ են, որոնք բաշխվում են երկու հեղուկների բաժանման սահմա-

նում ոչ թե քաոտիկ, այլ որոշակի կողմնորոշված: Ագրեգատիվ կայուն էմուլսիաների (կոն-

ցենտրիկ էմուլսիաներ) պատրաստման խնդիրը կարևորվում է առավել արդյունավետ 
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էմուլգատորի ընտրությամբ:  

Փորձնականորեն ապացուցվել է, որ ջուրը բենզոլի հետ խառնելիս ∆F=35∙10-3 ն/մ պայ-

մաններում էմուլսիան արագ շերտավորվում է: ∆F-ը մինչև 10-2 ն/մ նվազեցնելիս էմուլսիան 

կարելի է ստանալ բավականին հեշտությամբ, իսկ ∆F=10-3 ն/մ պայմաններում էմուլսիան 

ստացվում է ինքնաբերաբար և համակարգը մնում է կայուն նույնիսկ մի քանի տարի: 

Բացի այդ, եթե ՄԱՆ հանդիսացող էմուլգատորը իրենից ներկայացնում է էլեկտրոլիտ, 

ապա կայունացնող ազդեցությունը ուժեղանում է դիսպերս ֆազի մասնիկների շուրջ առա-

ջացող երկու էլեկտրական շերտերի հաշվին: 

Դեղատնային պայմաններում էմուլսիաների պատրաստման ժամանակ որպես էմուլ-

գատոր օգտագործվող ԲՄՄ-ը ադսորբվում են ֆազերի բաժանման մակերեսին, նվազեց-

նում մակերևույթային լարվածությունը, պատում են դիսպերս ֆազի կաթիլները՝ առաջաց-

նելով ամուր հելանման, ադսորբցիոն թաղանթ, որոնց մեխանիկական հատկությունը 

խոչընդոտում է պատռմանը (էմուլսիաների կայունացման հիմնական գործոնը): Էմուլ-

սիաների կայունության համար շատ կարևոր է, որպեսզի ներմուծվի բավարար քանակու-

թյամբ էմուլգատոր: Հարկ է նշել, որ որոշակի քանակությամբ էմուլգատոր կարող է էմուլ-

գացնել միայն որոշակի մակերես: Սա նշանակում է, որ էմուլգատորի ոչ բավարար քանա-

կության դեպքում դիսպերսվածության աստիճանը կլինի ոչ մեծ: Յուղի գնդիկները այդ 

դեպքում ստացվում են այնքան խոշոր, որ թաղանթը ի վիճակի չէ պահել գնդիկների ծան-

րությունը և պատռվում է: Այդ պատճառով յուղի որոշակի քանակության համար անհրա-

ժեշտ է որոշակի էմուլգատորի օպտիմալ քանակություն: 

Էմուլսիաների կայունացման համար էմուլգատորների ընտրության ժամանակ պետք 

է հաշվի առնել նրանց կայունացման մեխանիզմը, թունավորությունը, pH-ի մեծությունը, 

դեղանյութերի հետ քիմիական համատեղելիությունը: Ընդ որում էմուլգատորներն ավե-

լացվում են 0.1-25% քանակությամբ: 

Էմուլգատորների նկատմամբ ներկայացվող պահանջներն են՝ 

 պետք է նվազեցնեն մակերևույթային լարվածությունը; 

 չպետք է փոխազդեն դեղանյութերի հետ; 

 պետք է լինեն դեղաբանորեն չեզոք; 

 պետք է լինեն մատչելի և էժան 

 

Էմուլգատորների դասակարգումը 
 

Էմուլգատորները կարելի է դասակարգել՝ 

1. ըստ մոլեկուլների կառուցվածքի և հատկությունների; 

2. ըստ ազդեցության մեխանիզմի; 

3. ըստ բժշկական նշանակության 

1. Էմուլգատորների մակերևույթային ակտիվ հատկությունների  մասին կարելի է 

դատել հիդրոֆիլ-լիպոֆիլային հավասարակշռության մեծությամբ:  

Հիդրոֆիլ-լիպոֆիլային հավասարակշռությունը (ՀԼՀ) մոլեկուլում հիդրոֆիլ և 

հիդրոֆոբ խմբերի հարաբերությունն է, որն արտահայտվում է որոշակի թվով: Գործնակա-

նում կիրառվում է ՀԼՀ-ի սանդղակը՝ 0-20 (Գրիֆֆինի սանդղակ): Ներկայումս գոյություն 

չունի այնպիսի տեսություն, որը թույլ կտա բացատրել ՀԼՀ-ի նշանակությունը`հաշվի 

առնելով մոլեկուլի կառուցվածքը կամ նյութերի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները: 

Այնուամենայնիվ ինչքան շատ են ՄԱՆ-ի մոլեկուլում հիդրոֆիլ խմբերը, այնքան բարձր է 

ՀԼՀ-ի թիվը սանդղակում:  

 

 

ՀԼՀ-ի մեծությունը ՄԱՆ-ի կիրառման ոլորտը 
1 – 3 փրփրամարիչներ 

3 – 6 Ջ/Յ տիպի էմուլգատորներ 
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7 – 8 թրջողներ 

8 – 18 Յ/Ջ տիպի էմուլգատորներ 

13 – 15 փրփրագոյացնողներ 

15 – 18 սոլյուբիլիզատորներ 

ՀԼՀ-ի մեծությամբ կարելի է բնորոշել առաջացող էմուլսիայի տիպը: Եթե էմուլ-

գատորի մոլեկուլում գերակշռում են հիդրոֆիլ խմբերը (ՀԼՀ=8-18), ապա ստացվում է 

բավականին կայուն Յ/Ջ տիպի էմուլսիա: Եթե էմուլգատորի մոլեկուլում գերակշռում են 

հիդրոֆոբ խմբերը (ՀԼԲ=3-6), ապա ստացվում է բավականին կայուն Ջ/Յ տիպի էմուլսիա: 

հիդրոֆիլ էմուլգատորներ 
(ՀԼՀ  8 - 18) 

հիդրոֆոբ էմուլգատորներ 
(ՀԼՀ  3 - 6) 

կամեդներ լանոլին 

սպիտակուցներ խոլեստերինի ածանցյալներ 

ալկալիական մետաղների օճառ ֆիտոստերին 

լորձեր պենտոլ 

պեկտիններ  էմուլգատոր T-2  

օսլա ճարպաթթուների ամիդներ 

դեքստրին  բարձրամոլեկուլյար միատոմ սպիրտեր 

սապոնիններ ցետիլ սպիրտ 

բուսական լուծամզվածքներ հողալկալիական մետաղների օճառ 

Էմուլգատորի ծագումը որոշում է ոչ միայն էմուլսիայի կայունությունը, այլև նրա 

տիպը (Բանկրոֆտի կանոն): Ընդ որում առաջացած էմուլսիայի տիպը կախված է այս կամ 

այն ֆազում էմուլգատորի լուծելիությունից: Դիսպերս միջավայր հանդիսանում է այն 

ֆազը, որում էմուլգատորը առավելապես լուծվում է: Այստեղից հետևում է այն, որ Յ/Ջ 

տիպի կայուն էմուլսիաների ստացման համար անհրաժեշտ է հիդրոֆիլ էմուլգատորներ, 

որոնք լավ են լուծվում ջրում և յուղի կաթիլների վրա առաջացնում են ամուր, յուղում ան-

լուծելի թաղանթ: Հակառակը` Ջ/Յ տիպի էմուլսիաները կայունացվում են հիդրոֆոբ էմուլ-

գատորներով, որոնք լուծվում են յուղում: 

Եթե Յ/Ջ տիպի էմուլսիային ավելացվի հակառակ տիպի էմուլգատոր, ապա էմուլ-

սիայի մի տիպը վերածվում է մյուս տիպի, այսինքն Յ/Ջ տիպի էմուլսիան վերածվում է Ջ/Յ 

տիպի էմուլսիայի: Այս երևույթը կոչվում է ֆազերի շրջում:  Նատրիումական օճառով 

կայունացված Յ/Ջ տիպի էմուլսիան կարող է վերածվել Ջ/Յ տիպի էմուլսիայի կալցիումի 

քլորիդի լուծույթի հետ թափահարելիս (քանի որ առաջանում է անտագոնիստ էմուլ-

գատոր` կալցիումական օճառ): Ընդ որում ֆազերի շրջումը տեղի է ունենում ոչ միան-

գամից: Սկզբում առաջանում են երկու տիպի էմուլսիաներ, այնուհետև գերակշռում է 

առավել կայուն համակարգը: Էմուլսիաների շրջման ժամանակ նաև նշանակություն ունի 

ֆազերի հարաբերությունը: Հաճախ առաջանում են էմուլսիաների բարդ տիպեր:  

Ըստ իրենց կառուցվածքի յուրահատկության էմուլգատորները կարող են բաժանվել 3 

խմբի` իոնոգեն, ոչ իոնոգեն և ամֆոտեր: 

 
Իոնոգեն էմուլգատորներ 

Իոնոգեն էմուլգատորներն իրենցից ներկայացնում են անիոնային կամ կատիոնային 

մակերևույթային նյութեր: Անիոնային էմուլգատորները ջրում դիսոցվելով` առաջացնում 

են «բացասական» լիցք (օճառներ), իսկ կատիոնայինները` «դրական» լիցք (4-տեղակալված 

ազոտային հիմքեր): Դեղատնային պայմաններում էմուլսիաների կայունացման համար 

որպես իոնոգեն էմուլգատորներ լայնորեն օգտագործվում են կամեդեր, պեկտինային և 

լորձային նյութեր: Ըստ ծագման նրանք պատկանում են անիոնակտիվ էմուլգատորներին:   

ԿԱՄԵԴՆԵՐԸ ֆազերի բաժանման սահմանում առաջացնում են ադսորբցիոն 

թաղանթներ, որոնք տարբերվում են բարձր ամրությամբ և առաձգականությամբ:  

 Արաբական կամեդ (Gummi arabicum) - Արաբական կամեդը դանդաղ, սակայն 

ամբողջությամբ լուծվում է ջրում (1:2)` առաջացնելով թանձր, մածուցիկ հեղուկ: 10գ 
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յուղի կայունացման համար օգտագործվում է 5գ արաբական կամեդ:  

 Ծիրանի կամեդ (Gummi Armeniacae vulgaris) – Հանդիսանում է արաբական կամեդի 

լիարժեք փոխարինող, քանի որ ամբողջությամբ լուծվում է ջրում: 10գ յուղի 

կայունացման համար վերցվում է 3-4գ ծիրանի կամեդ:  

 Տրագականտ (Gummi Tragacanthae) – 20գ յուղի համար կարելի է օգտագործել 2գ տրա-

գականտի նուրբ փոշի: Օգտագործվում է հազվադեպ, քանի որ ստացված էմուլ-

սիաների համային բնութագիրը հիշեցնում է ելային յուղերի համը: Էմուլսիաների 

պատրաստման ժամանակ երբեմն օգտագործվում է տրագականտի և արաբական 

կամեդի խառնուրդ (կոմբինացված էմուլգատոր)՝ առաջացնելով բարձրադիսպերս և 

կայուն էմուլսիա, քանի որ նկատվում է էմուլգատորների սիներգիզմ:  

ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԼՈՐՁԵՐԸ ջրում ուռչելով` առաջացնում են մածուցիկ լուծույթ: 

Հատկապես սալեպի լորձն (Mucilago Salep)  օժտված է բարձր կայունացնող և էմուլգացնող 

ունակությամբ: 10գ յուղի էմուլգացման համար օգտագործում են 1գ սալեպի փոշի 

(նախապես լորձի վերածված): 

ՊԵԿՏԻՆԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԸ  լայնորեն տարածված են բույսերում (պտուղ, տերև, սերմ 

և արմատ): Պեկտինային նյութերը բարձրամոլեկուլյար պոլիմերային նյութեր են, մտնում 

են բջջապատի կառուցվածքի մեջ՝ միաձուլելով բջիջները միմյանց հետ: Պեկտինային նյու-

թերի բնորոշ հատկություններից է նրանց ժելատինացնող ունակությունը: 

 Պեկտին (Pectinum) - Խիստ արտահայտված ժելատինացնող ունակության 

նվազեցման համար պեկտինը նպատակահարմար է օգտագործել ծիրանի կամեդի 

հետ միասին (1:1): 

Տիպիկ հոմոգեն էմուլգատոր է հանդիսանում օճառը, որը լայնորեն օգտագործվում է 

արտաքին օգտագործման էմուլսիաներում:  

 
Ոչ իոնոգեն էմուլգատորներ 

Ոչ իոնոգեն ՄԱՆ-ը նյութեր են, որոնց մոլեկուլները ունակ չեն դիսոցվելու: Նրանց դի-

ֆիլ մոլեկուլները որպես բևեռային խումբ սովորաբար պարունակում են հիդրօքսիլ կամ 

եթերային խմբեր, որոնք ապահովում են լուծելիությունը:  

ՕՍԼԱ - Շրեշի տեսքով (Mucilago Amyli) օսլան հանդիսանում է լավ կայունացուցիչ 

էմուլսիաների համար: 10գ յուղի էմուլգացման համար պահանջվում է 5գ օսլայի շրեշ: 

ՑԵԼՅՈՒԼՈԶԱ և ՆՐԱ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐ – Հիդրօքսիլ խմբերի առկայության շնորհիվ 

ցելյուլոզան ունակ է էսթերացվել` առաջացնելով բարձր կայունացնող ունակությամբ օժտ-

ված ածանցյալներ: 

 Մեթիլցելյուլոզա - իրենից ներկայացնում է ցելյուլոզայի մեթիլեթեր, որը լուծվում է 

ջրում:  

 Կարբօքսիմեթիլցելյուլոզա - Օգտագործվում է նատրիումական աղի տեսքով, քանի որ 

կարբօքսիմեթիլցելյուլոզան ջրում անլուծելի է: Էմուլսիաների պատրաստման համար 

մեթիլցելյուլոզան և կարբօքսիմեթիլցելյուլոզայի նատրիումական աղն օգտագործվում 

են 1-2% լուծույթների տեսքով: 10գ յուղի էմուլգացման համար օգտագործում են 1գ 

մեթիլցելյուլոզա և 0.5գ կարբօքսիմեթիլցելյուլոզա:  

ՏՎԻՆՆԵՐ և ՍՊԱՆՆԵՐ – Սորբիտանի սինթետիկ ածանցյալներ են: 10գ յուղի էմուլ-

գացման համար օգտագործվում է 2գ տվին-80: Դեղաբանական տեսակետից անվտանգ են:  

ԷՄՈՒԼԳԱՏՈՐ T-2 - Սենյակային ջերմաստիճանում կարծր, դեղին կամ բաց-շագա-

նակագույն, մոմանման նյութ է: Էմուլգատոր T-2-ի մոլեկուլները կարելի է համարել լավ 

կայունացուցիչ, քանի որ 100գ 10% կայուն էմուլսիայի ստացման համար պահանջվում է 

ընդամենը 1.5գ: 

Ամֆոտեր էմուլգատորներ 
Այս խմբին են պատկանում սպիտակուցային ծագման էմուլգատորները: Սպիտակու-

ցային մոլեկուլները, որպես ամինաթթուների կոնդենսացիայի արգասիքներ, պարունա-

կում են NH2 և COOH խմբեր, ինչի շնորհիվ ունակ են դիսոցվել` կախված միջավայրի pH-
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ից: 

ԺԵԼԱՏՈԶԱ (Gelatosa) – Ժելատինի ոչ լրիվ հիդրոլիզի արդյունք է` ջրի հետ 1:2 հարա-

բերությամբ (ավտոկլավում՝ 2 ժամ տևողությամբ, 2 մթնոլորտ ճնշման տակ): Այդպիսի 

պայմաններում մշակելիս ժելատինը կորցնում է ժելատինացնող ունակությունը` պահպա-

նելով էմուլգացնող ունակությունը: Ժելատոզան իր որակով համարժեք է արաբական կա-

մեդին: Ժելատոզայով կայունացված էմուլսիաները դառնում են լավ միջավայր միկրոօր-

գանիզմների զարգացման համար, հետևաբար արագ փչանում են, հատկապես ամռանը: 

10գ յուղի էմուլգացման համար պահանջվում է 5գ ժելատոզա: 

ՉՈՐ ԿԱԹ – Որպես էմուլգատոր կարող է օգտագործվել չոր կաթի փոշին, որով յուղն 

էմուլգացվում է 1:1 հարաբերությամբ:  

ՁՎԻ ԴԵՂՆՈՒՑ – 15-20գ յուղից կարելի է էմուլսիա ստանալ միայն ձվի 1 դեղնուցի 

օգնությամբ: Ձվի դեղնուցով էմուլսիաները արագ են փչանում: Առավել հաճախ ձվի դեղ-

նուցով էմուլգացված էմուլսիաներն օգտագործվում են սնուցող հոգնաներում: 

 
2. Ըստ ազդեցության մեխանիզմի էմուլգատորները կարելի է ստորաբաժանել՝ 

 ինքնուս ՄԱՆ – ֆազերի բաժանման մակերեսում նվազեցնում են մակերևույթային 

լարվածությունը; 

 հել առաջացնողներ - ադսորբվում են ֆազերի բաժանման մակերեսին (այսինքն 

կաթիլների մակերևույթին) և կաթիլների շուրջ ստեղծում են պաշտպանիչ թաղանթ 

(էմուլսիաների կայունացման հիմնական գործոն); 

 խառը տիպի էմուլգատորներ 

 

3. Ըստ բժշկական նշանակության էմուլգատորները լինում են՝ 

 արտաքին օգտագործման էմուլսիաներում օգտագործվող էմուլգատորներ (հիդրո-

ֆոբ էմուլգատորներ, տրագականտ, ալկալիական օճառ, կազեին, ագար-ագար, 

կազեինատներ) 

 ներքին օգտագործման էմուլսիաներում օգտագործվող էմուլգատորներ (լեցիտին, 

բուսական հանուկներ, կամեդներ, պեկտին, սպիտակուցներ, տվին, ժելատոզա, 

ցելյուլոզա և նրա ածանցներ, ձվի դեղնուց) 

 
Էմուլսիաների պատրաստման տեխնոլոգիան 

 

Դեղատնային պայմաններում պատրաստվող էմուլսիաները ըստ ելային բաղադրա-

մասերի լինում են` 

1. սերմնային (Emulsa ex seminibus) 

2. յուղային (Emulsa ex oleis) 

Էմուլսիաների պատրաստման կարևոր տեխնոլոգիական փուլերն են՝ 

 առաջնային էմուլսիայի ստացումը – Առաջնային էմուլսիայի պատրաստ լինելը որոշ-

վում է բնորոշ ճտճտոցով, խառնուրդը ձեռք է բերում թթվասերանման զանգվածի տեսք 

և հավանգի պատին մեկ կաթիլ ջուրը թողնում է սպիտակ հետք: Ձայնի (ճտճտոց) 

առկայությունը պայմանավորված է նրանով, որ խառնման ժամանակ օդը պղպջակների 

տեսքով անցնում է զանգվածի մեջ, պարփակվում կայուն թաղանթում, որոնք էլ 

տրորման ընթացքում ժամանակ առ ժամանակ պայթում են: Ստացված առաջնային 

էմուլսիան (էմուլսիայի կորպուսը) հավանգի պատերից հավաքում են կենտրոնում: 

Էմուլգացման ժամանակ հավանգակոթը պետք է շարժել պարույրաձև: Եթե հավան-

գակոթի շարժումները լինեն ոչ համաչափ, ապա դիսպերսումը կդանդաղի: 

 առաջնային էմուլսիայի նոսրացումն անհրաժեշտ քանակությամբ ջրով - Առաջնային  

էմուլսիայի նոսրացման համար ջրի քանակի հաշվարկը կատարում են՝ էմուլսիայի 

ընդհանուր քանակից հանելով առաջնային էմուլսիայի բաղադրամասերի զանգվածը: 
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ՍԵՐՄՆԱՅԻՆ ԷՄՈՒԼՍԻԱՆԵՐ 

 

Սերմնային էմուլսիաները պատրաստում են դդմի, քաղցր նշի, գետնընկույզի, կակա-

չի և այլ սերմերից: ՊՖ X-ը թույլատրում է նաև այլ ճարպայուղային սերմերի օգտագործում: 

Եթե դեղատոմսում նշված չէ սերմերի և էմուլսիայի զանգվածների ընդհանուր հարաբերու-

թյունը, ապա 100գ էմուլսիա պատրաստելու համար վերցվում է 10գ սերմ (էմուլսիաները 

դեղաչափվում են ըստ զանգվածի): 

Սպիտակ էմուլսիա ստանալու նպատակով պատրաստումին առաջ որոշ սերմերից  

նախապես հեռացնում են սերմնային թաղանթը (նուշ, գետնընկույզ): Բացի այդ սերմնային 

թաղանթում պարունակվող դաբաղանյութերը կարող են առաջացնել սերմերում պարու-

նակվող սպիտակուցների կոագուլյացիա: Սերմնային էմուլսիաների պատրաստման 

ժամանակ էմուլգատորներ չեն օգտագործվում, քանի որ սերմերում պարունակվող 

սպիտակուցները, լորձը, կամեդները կատարում են էմուլգատորի դեր:  
Հումք ճարպեր, % սպիտակուցներ, % 

Քաղցր նշի սերմ 35-45 20-25 

Դդմի սերմ 20-35 22 

Կակաչի սերմ 50 12 

Էմուլսիաները չի կարելի ֆիլտրել ֆիլտրի թղթով, քանի որ նրանք ադսորբում են յու-

ղի կաթիլները: Անհրաժեշտության դեպքում էմուլսիաները քամում են երկշերտ թանզիֆի 

օգնությամբ:  

 
Էմուլսիաների պատրաստում սերմնաթաղանթից կամ պտղաթաղանթից  

անջատված սերմերից և պտուղներից 
Կախված սերմնային կամ պտղային թաղանթների բնույթից օգտագործվում են նրանց 

հեռացման տարբեր եղանակներ:  

Քաղցր նշի սերմերը թրջում են տաք ջրով (60-70OC) և թողնում 10 րոպե, որից հետո 

հեշտությամբ մաքրում սերմնաթաղանթը: Մաքրված սերմերի կշռանքը տեղավորում են 

խորը հախճապակյա հավանգում և տրորում ոչ մեծ քանակությամբ ջրով` սերմերի զանգ-

վածի 1/10 քանակությամբ մինչև միասեռ թթվասերանման զանգվածի առաջացում (առաջ-

նային էմուլսիա), այնուհետև աստիճանաբար խառնման պայմաններում ավելացնում են 

ջուրը, քամում երկշերտ թանզիֆով բաց թողնման սրվակի մեջ, որից հետո էմուլսիայի 

զանգվածը ջրով հասցնում մինչև պահանջվող քանակությունը: 

Rp.: Emulsi Seminis Amygdalarum dulcium  180.0 

 Da.Signa. մեկական ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 

Հաշվարկ՝   քաղցր նշի սերմեր` 18 գ 

  առաջնային ջուր` 1.8 մլ (1/10-ը) 

  նոսրացման համար ջուր` 160.2 մլ (180-18-1.8) 

  էմուլսիայի ընդհանուր զանգվածը` 180 գ 

Քաղցր նշի սերմերը պարունակում են 50-60% ճարպային յուղ և էմուլգատոր նուկ-

լեալբին: Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար 18 գ թաղանթազրկված նշի սերմերը 

տեղավորում են հավանգի մեջ, ավելացնում  40 կաթիլ ջուր և տրորում են փայտյա 

հավանգակոթով այնքան ժամանակ, մինչև առաջանա թթվասերանման միասեռ զանգված 

և յուրահատուկ ճտճտոց (առաջնային էմուլսիա), որն աստիճանաբար նոսրացնում են ջրի 

մնացած քանակությամբ: Պատրաստի էմուլսիան քամում են երկշերտ թանզիֆով 200 մլ 

տարողությամբ բաց թողնման սրվակի մեջ:  

Նույն կերպ պատրաստում են գետնընկույզի (Semina Arachidis hypogaeae), ընկույզ 

հունականի (Semina Juglandis regiae) սերմերի էմուլսիաները:  

Պատրաստի էմուլսիաները չի կարելի տաքացնել 60oC-ից ավելի ջերմաստիճանում, 

զուգորդել թթուների, թթու օշարակների հետ, քանի որ տեղի է ունենում էմուլսիայի 
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շերտավորում և կոագուլյացիա: 

 
Էմուլսիաների պատրաստում սերմնաթաղանթով կամ պտղաթաղանթով սերմերից 

Կակաչի (Semina Papaveris), դդմի (Semina Cucurbitae) և կանեփի (Semina Cannabis) 

սերմերից էմուլսիա պատրաստում են` չհեռացնելով թաղանթը:  

 

Rp.: Emulsi Seminis Papaveris  200.0 

 Da.Signa. մեկական ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 

Էմուլսիան պատրաստելուց առաջ կակաչի սերմերը 2 անգամ մաքուր մաղի վրա 

լվանում են 60-70OC տաք ջրով, ինչը զգալիորեն հեշտացնում է նրանց հետագա տրորումը:  

 

Rp.: Emulsi fructum Cannabis sativae 180.0 

 Da.Signa. մեկական ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 

Կանեփի պտուղների պտղաթաղանթը նուրբ է և չի խոչընդոտում մանրացմանը, 

հետևաբար նրանցից էմուլսիայի պատրաստման համար անհրաժեշտ է միայն մաղի վրա 

պտուղները լվանալ սառը ջրով: 

Դդմի սերմերից էմուլսիան պատրաստում են կոշտ թաղանթը չոր վիճակում հեռաց-

նելուց հետո: Նուրբ թաղանթը տրորում են սերմերի հետ միասին: Այս էմուլսիան կարելի է 

նաև չքամել: 

Սերմնային էմուլսիաների պատրաստման ժամանակ շատ կարևոր է, որպեսզի 

սերմերից դիսպերս ֆազի մեջ անցնի հնարավորինս շատ քանակությամբ յուղ: Դա ուղղա-

կիորեն կապված է առաջնային էմուլսիայի ճիշտ պատրաստման հետ: Որպեսզի յուղը սեր-

մերից ամբողջությամբ տեղափոխվի էմուլսիայի մեջ, սկզբում էմուլսիան կարելի է ստանալ 

ջրի կես քանակությամբ, քամել բաց թողնման սրվակի մեջ, իսկ մնացած քանակությամբ 

ջրով մի քանի անգամ լվանալ հավանգը: Այսպիսի կրկնակի մշակումը հատկապես ցան-

կալի է կակաչի և կանեփի սերմերից էմուլսիայի պատրաստման ժամանակ: 

 
ՅՈՒՂԱՅԻՆ ԷՄՈՒԼՍԻԱՆԵՐ 

 

Յուղային էմուլսիաներն իրենցից ներկայացնում են տարբեր ճարպայուղերից 

(արևածաղկի, ձիթապտղի, դեղձի, նշի, գերչակի, վազելինի, եգիպտացորենի, ձկան և այլն) 

և ջրից կամ դեղանյութերի ջրային լուծույթներից կազմված էմուլսիաներ:  

 Եթե դեղատոմսում նշված չէ յուղի զանգվածի և էմուլսիայի ընդհանուր զանգվածի 

հարաբերությունը, ապա են 100գ էմուլսիայի ստացման համար օգտագործում են 10գ 

յուղ:  

 Եթե դեղատոմսում նշված չէ յուղի տեսակը, ապա կիրառում են դեղձի, ծիրանի կամ նշի 

յուղ:  

 Անհրաժեշտության դեպքում էմուլսիայի կազմ ներմուծում են կոնսերվանտներ` 

նիպագին, նիպազոլ, սորբինաթթու և բժշկական կիրառման համար թույլատրված այլ 

կոնսերվանտներ: 

Յուղային էմուլսիաների կայունացման համար օգտագործում են էմուլգատորներ: 

Էմուլգատորի ընտրությունը և քանակությունը կախված է՝ 

 էմուլգատորի և յուղի հատկություններից և ծագումից; 

 էմուլսիայի կոնցենտրացիայից և նրա կիրառումից 

Յուղային էմուլսիաների պատրաստման տեխնոլոգիան կազմված է երկու հիմնական 

փուլերից` 

1. առաջնային էմուլսիայի (էմուլսիայի կորպուս) ստացում - Առաջնային էմուլսիայի 

պատրաստման համար անհրաժեշտ են 3 բաղադրամաս՝ էմուլգատոր, առաջնային 

ջուր և յուղ:  

 Առաջնային ջրի քանակը օգտագործվում է էմուլգատորի և յուղի զանգվածների 
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կիսով չափ:  

 Առաջնային էմուլսիայի պատրաստման ժամանակ պետք է հաշվի առնել, որ շատ 

սառը յուղերը (150C-ից ցածր ջերմաստիճանի) էմուլգացվում են մեծ դժվարու-

թյամբ: Նման դեպքերում յուղը թեթևակի տաքացնում են:  

 Բաղադրամասերի լավ խառնման համար խորհուրդ է տրվում հավանգի պատե-

րից և հավանգակոթից մի քանի անգամ ցելյուլոիդային թիթեղի օգնությամբ 

հավանգի կենտրոն հավաքել թանձր զանգվածը: 

 Հավանգակոթն անհրաժեշտ է ինտենսիվորեն շարժել մեկ ուղղությամբ, քանի որ 

այդ դեպքում յուղի մասնիկները հեշտությամբ են պարուրվում էմուլգատորի 

թաղանթով: Տարբեր ուղղություններով կատարված շարժումների արդյունքում 

յուղի կաթիլները միանում են և ենթարկվում կոալեսցենցիայի, ինչի արդյունքում 

դիսպերսիան դժվարանում է:  

Առաջնային էմուլսիայի ստացման համար օգտագործվող բաղադրամասերը կարելի է 

խառնել 3 եղանակով՝ 

№ Պատրաստման եղանակը 
Բաղադրամասերի խառնման 
հաջորդականությունը 

1. կոնտինենտալ (Բոդրոմինի եղանակ) (էմուլգատոր + յուղ) + ջուր 

2. անգլիական (էմուլգատոր + ջուր) + յուղ 

3. ռուսական էմուլգատոր + (ջուր + յուղ) 

Կոնտինենտալ եղանակ (Բոդրոմինի եղանակ) – Չոր հավանգում անհրաժեշտ քանա-

կությամբ էմուլգատորի հետ տրորում են յուղն այնքան ժամանակ, մինչև առաջանա միա-

սեռ զանգված, որին կաթիլներով ավելացնում են առաջնային ջուրը և շարունակում տրո-

րումը մինչև բնորոշ ճտճտոցի առաջացումը: Ստացված խառնուրդը պետք է ունենա 

թթվասերանման տեսք, իսկ հավանգի պատով լցվող ջրի նոր բաժինը թողնում է սպիտակ 

հետք (դա վկայում է այն մասին, որ առաջնային էմուլսիան պատրաստ է և բացակայում է 

ազատ յուղային մակերևութը): Այս եղանակով առաջնային էմուլսիա ստացվում է այն 

դեպքում, երբ հավանգը և էմուլգատորը չոր են (գնդիկների առաջացումից խուսափելու 

նպատակով): Եթե էմուլսիան չի ստացվում և ջրի ավելացումից հետո նկատվում են յուղի 

խոշոր կաթիլներ, ապա պետք է պատրաստել նորից: 

Անգլիական եղանակ – Հավանգում տրորում են էմուլգատորը, այնուհետև ավելաց-

նում են ջուրը, խառնում մինչև միասեռ զանգվածի առաջացումը, որին խառնման պայման-

ներում կաթիլներով ավելացնում են յուղը: Այս եղանակը տալիս է լավ արդյունքներ, էմուլ-

սիաները լավորակ են նույնիսկ այն դեպքում, եթե նույնիսկ հավանգը և էմուլգատորը բա-

վարար չոր չեն (ժելատոզան հիգրոսկոպիկ է և միշտ պարունակում է խոնավություն): 

Ռուսական եղանակ – Հավանգում տեղավորում են անհրաժեշտ քանակությամբ 

էմուլգատոր: Հախճապակյա թասիկի մեջ լցնում են առաջնային ջուրը, որին ավելացնում 

են յուղը: Ստացված խառնուրդը մաս-մաս ավելացնում են հավանգում լցված էմուլգա-

տորին, տրորում մինչև առաջնային էմուլսիայի ստացումը: 

2. առաջնային էմուլսիայի նոսրացում ջրով կամ դեղանյութերի ջրային լուծույթներով – 

էմուլսիայի նոսրացման համար ջրի քանակությունը հաշվարկվում է էմուլսիայի ընդ-

հանուր զանգվածից հանելով բոլոր բաղադրամասերի զանգվածները՝ յուղ, էմուլ-

գատոր, առաջնային ջուր, դեղանյութեր: Ընդ որում ջուրն ավելացվում է մաս-մաս: 

Պատրաստի էմուլսիան անհրաժեշտության դեպքում երկշերտ թանզիֆով քամում են 

բաց թողնման սրվակի մեջ: 

Առաջնային էմուլսիայի ստացման համար 10գ յուղի դեպքում պահանջվող որոշ 

էմուլգատորների և նրանց համապատասխան առաջնային ջրի քանակներն են՝ 

Էմուլգատորի տեսակ Էմուլգատորի քանակ, գր Առաջնային ջուր,մլ 

Ժելատոզա 5 7.5 

Արաբական կամեդ 5 7.5 

Ծիրանի կամեդ 3 6.5 
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Տվին-80 2 6 

Չոր կաթ 10 10 

Rp.: Emulsi oleosi  200.0 

 Da.Signa. 

Քանի որ նշված չէ յուղը, ապա դեղձի կամ նշի յուղը պետք է վերցնել 20 գ, իսկ 

էմուլգատորը` արաբական կամեդ կամ ժելատոզա` 10 գ: 

Հաշվարկ՝   դեղձի յուղ՝ 20գ 

  ժելատոզա՝ 10 գ 

  առաջնային ջուր` 15 մլ ((20 + 10)/2) 

  նոսրացման համար ջուր` 155 մլ (200-20-10-15) 

  էմուլսիայի ընդհանուր զանգվածը` 200 գ 

Չոր կաթի օգտագործման դեպքում հաշվարկը հետևյալն է ` 

Հաշվարկ՝   դեղձի յուղ՝ 20գ 

  չոր կաթ՝ 20 գ 

  առաջնային ջուր` 20 մլ ((20 + 20)/2) 

  նոսրացման համար ջուր` 140 մլ (200-20-20-20) 

  էմուլսիայի ընդհանուր զանգվածը` 200 գ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար հավանգում 20 գ չոր կաթը խառնում են 

20մլ առաջնային ջրի հետ, մաս-մաս ավելացնում 20 գ դեղձի յուղը և տրորում մինչև առաջ-

նային էմուլսիայի ստացումը, որից հետո նոսրացնում են ջրի մնացած քանակությամբ:  

Հետաքրքրական է ձվի դեղնուցի օգնությամբ էմուլսիաների պատրաստումը: Հավի 

թարմի ձվի դեղնուցն առանձնացնում են սպիտակուցից և տրորում մաքուր հավանգում, 

որից հետո աստիճանաբար ավելացնում են յուղը: Այնուհետև առաջնային էմուլսիան նոս-

րացնում են ջրով մինչև պահանջվող քանակությունը: Էմուլսիան անհրաժեշտ է պատ-

րաստել ասեպտիկ պայմաններում՝ հաշվի առնելով դեղնուցի արագ փչանալու փաստը: 
 

Տարբեր էմուլգատորներով ստացված դեղձի յուղի էմուլսիայի որակական 
ցուցանիշները 

Էմուլգատոր 

100գ էմուլսիայի  
համար էմուլգատորի 
քանակությունը, գր 

Կայունությունը 
պահպանման 
ժամանակ, օր 

Թերմիկ 
կայունությունը, 

ժամ 

Մեխանիկական 
ամրությունը, 

րոպե 

Արաբական կամեդ 5 6-8 3 5 

Ծիրանի կամեդ 3 8 5 40 

Ժելատոզա 5 3-4 2 5 

Օսլայի շրեշ 5 10 1,5 2-2,5 

Չոր կաթ 10 5 4 10 

Էմուլգատոր T-2 1,5 90 6 60 

 

Բերված տվյալներից երևում է, որ ծիրանի կամեդի և էմուլգատոր T-2-ի 

օգտագործման դեպքում ստացվում է բավականին բարձրորակ էմուլսիա:  

Որոշ հետաքրքրություն է ներկայացնում տվինների կիրառմամբ էմուլսիաների 

պատրաստումը՝ 

Rp.: Olei Ricini  30.0 

 Tvini-80  4.0 

 Aquae destillatae ad 100.0 

 Da.Signa. մեկական ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար նախ պատրաստում են տվին-80-ի 

լուծույթը, որի համար այն լուծում են հավասար քանակությամբ ջրում: Այնուհետև հավան-

գակոթի անընդհատ շարժումներով կաթիլներով ավելացնում են գերչակի յուղը մինչև 

ամբողջական էմուլգացումը: 
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ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՎԵԼԱՑՈՒՄՆ ԷՄՈՒԼՍԻԱՆԵՐՈՒՄ 
 

Էմուլսիաները հաճախ օգտագործվում են որպես յուրատեսակ հիմք որոշ դեղանյու-

թեր օրգանիզմ ներմուծելու համար, որի արդյունքում ստացվում են առավել բարդ համա-

կարգեր: Ընդ որում էմուլսիաներում ներմուծված դեղանյութերը տարբեր կերպ են 

վերաբերվում ֆազերին: Հիմնականում հաշվի է առնվում նրանց լուծելիությունը հեղուկ 

ֆազերում, ըստ որի ներմուծվող դեղանյութերը բաժանվում են 3 խմբի՝ 

1. դեղանյութեր, որոնք լուծվում են ջրում (լուծում են առաջնային էմուլսիայի 

նոսրացման համար ջրում) 

2. դեղանյութեր, որոնք լուծվում են յուղում (նախապես լուծում են յուղում) 

3. դեղանյութեր, որոնք չեն լուծվում ջրում և յուղում (ներմուծում են սուսպենզիոն 

եղանակով) 
 

Դեղանյութերի ավելացումը սերմնային էմուլսիաներում 
 

Սերմնային էմուլսիաներում, որպես կանոն, ներառվում են ջրում լուծվող 

դեղանյութեր: Նրանց լուծման համար թողնում են ջրի մի մասը, որով էլ նոսրացնում են 

առաջնային էմուլսիան: 

Rp.: Emulsi Seminis Amygdalarum dulcii 180,0 

 Morphini hydrochloridi    0,06 

 Misce.Da.Signa. մեկական ճաշի գդալ օրը 4 անգամ 

Դեղատոմսում որոշում են մորֆինի հիդրոքլորիդի միանվագ և օրեկան դեղաչափերը՝ 

համեմատելով ՊՖ-ում թույլատրված բ.մ.դ.-ի և բ.օ.դ.-ի հետ: Այնուհետև պատրաստում են 

նշի սերմերից էմուլսիա` թողնելով  50 մլ ջուր մորֆինի հիդրոքլորիդի լուծման համար: 

Rp.: Emulsi Seminis Cucurbitae ex 50.0 200.0 

 Sirupi Citri unshiu   20.0 

 Misce.Da.Signa. ընդունել առավոտյան 2 ընդունումով, այնուհետև մի քանի ժամ  

    հետո՝ 2 ճաշի գդալ գերչակի յուղ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար օգտագործում են դդմի սերմեր, որոնք 

ազատված են կոշտ թաղանթից, սակայն պահպանված է կանաչամոխրագույն սերմնաթա-

ղանթը: Անհրաժեշտ է հաշվի առնել այն փաստը, որ չնոսրացված վիճակում օշարակներն 

առաջացնում են էմուլսիայի քայքայում՝ էմուլգատորների դեհիդրատացիայի արդյունքում 

խախտելով ադսորբցիոն թաղանթի կայունությունը: Այդ պատճառով մանդարինի կեղևի 

օշարակը ներառում են էմուլսիայի մեջ նոսրացման համար ջրով նոսրացնելուց հետո: 

 
 

Դեղանյութերի ավելացումը յուղային էմուլսիաներում 
 
Ջրում լուծվող դեղանյութերը, ինչպես սերմնային էմուլսիաներում, լուծում են առաջ-

նային էմուլսիայի նոսրացման համար ջրում: Ոգեթուրմերը և այլ գալենային պատրաս-

տուկներն ավելացնում են պատրաստի էմուլսիային անմիջապես բաց թողնման սրվակի 

մեջ:  

Rp.: Emulsi olei Persicori  100,0 

 Coffeini-natrii benzoatis  0,5 

 Misce.Da.Signa. մեկական ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 

Հաշվարկ՝   դեղձի յուղ՝ 10գ 

  ժելատոզա՝ 5 գ 

  առաջնային ջուր` 7.5 մլ  

  կոֆեին-նատրիումի բենզոատի կոնցենտրիկ լուծույթ (1:10)՝ 5մլ 

  նոսրացման համար ջուր` 73 մլ (100.5–10–5–7.5-5) 
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  էմուլսիայի ընդհանուր զանգվածը` 100.5 գ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար հավանգում տեղավորում են 5գ ժելա-

տոզա, տրորում են և ավելացնում 7.5 մլ ջուր, խառնում են և կաթիլներով ավելացնում 10գ 

դեղձի յուղը: Խառնուրդը մանրակրկիտ տրորում են մինչև առաջնային էմուլսիային բնորոշ 

ճտճտոցի առաջացումը: Ցելյուլոիդային թիթեղի օգնությամբ զանգվածը տեղավորում են 

հավանգի կենտրոն: Օժանդակ բաժակում 73 մլ ջրին ավելացնում են 5մլ կոֆեին-նատ-

րիումի բենզոատի կոնցենտրիկ լուծույթ, ստացված աղային լուծույթով նոսրացնում են 

առաջնային էմուլսիան և տեղափոխում բաց թողնման սրվակի մեջ: Սրվակը խցանափա-

կում են, պիտակավորում «Ներքին», լրացուցիչ՝ «Պահել սառը տեղում», «Օգտագործելուց 

առաջ թափահարել» պիտակներով  և բաց թողնում: 

Յուղում լուծվող դեղանյութերը (կամֆորա, մենթոլ, թիմոլ, ճարպալուծ վիտամիններ, 

հորմոնալ պատրաստուկներ և այլն) մինչև առաջնային էմուլսիայի պատրաստելը նախա-

պես լուծում են տաքացված յուղում: Այդ դեպքում էմուլգատորի և առաջնային ջրի քանակ-

ները հաշվելու ժամանակ պետք է նկատի ունենալ, որ յուղային ֆազի զանգվածը մեծանում 

է (յուղ + դեղանյութ):  

Rp.: Emulsi olei Ricini 200.0 

 Camphorae  1.0 

 Misce.Da.Signa. մեկական ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 

Որպես էմուլգատոր ծիրանի կամեդ օգտագործելիս հաշվարկը կընթանա հետևյալ 

կերպ՝ 

Հաշվարկ՝   գերչակի յուղ՝ 20 գ 

  կամֆորա՝ 1 գ 

  ծիրանի կամեդ՝ 8.4 գ 

  առաջնային ջուր` 14.7 մլ  

  նոսրացման համար ջուր` 156.9 մլ (201–20–1–8.4–14,7) 

  էմուլսիայի ընդհանուր զանգվածը`201 գ 

Էմուլսիայի պատրաստման համար հախճապակյա թասիկում լցնում են 20գ գերչակի 

յուղ, որում ջրային բաղնիքի վրա մինչև 400C տաքացման պայմաններում լուծում են 1գ 

կամֆորան: Հավանգում 8.4գ ծիրանի կամեդին ավելացնում են կամֆորայի յուղային 

լուծույթ և խառնում, որից հետո կաթիլներով ավելացնում են 14.7 մլ առաջնային ջուր, 

էմուլգացնում մինչև բնորոշ ճտճտոցի՝ առաջնային էմուլսիայի առաջացումը: Վերջինս 

մաս-մաս նոսրացնում են 156.9 մլ ջրով, տեղափոխում բաց թողնման սրվակի մեջ, 

խցանափակում են և պիտակավորում: 

Ջրում և յուղերում անլուծելի դեղանյութերն ավելացվում են պատրաստի առաջնային 

էմուլսիային սուսպենզիոն եղանակով` պատրաստի էմուլսիայի հետ մանրակրկիտ 

տրորելով: Բացառություն են կազմում ֆենիլսալիցիլատը և բենզոնաֆթոլը, քանի որ 

աղեստամոքսային ուղում նրանց հակամանրէային ազդեցությունը կախված է նրանց 

հիդրոլիզի աստիճանից, հետևաբար յուղում լուծված ֆենիլսալիցիլատն ու բենզոնաֆթոլը 

համարյա չեն ենթարկվում հիդրոլիզի: Այդ պատճառով նրանք էմուլսիաներին ավելաց-

վում են նուրբ սուսպենզիայի տեսքով:  

Rp.: Extracti Belladonnae spissi 0.2 

 Emulsi oleosi    180.0 

 Camphorae 

 Phenylii salicylatis   ana 2.0 

 Misce.Da.Signa. մեկական ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 

Էմուլսիայում ստուգում են շիկատակի լուծամզվածքի դեղաչափերը: 

 էմուլսիայի ընդհանուր զանգվածը` 184,2գ (180+0,2+2+2) 

 ընդունումների քանակը` 184,2 : 15 = 12 

 շիկատակի թանձր լուծամզվածքի միանվագ դեղաչափը` 0,2 : 12 = 0,016գ 

 շիկատակի թանձր լուծամզվածքի օրեկան դեղաչափը` 0,016 x 3 = 0,048գ 
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Դեղաչափերը գերազանցված չեն, քանի որ համաձայն ՊՖ-ի բ.մ.դ = 0,1գ,  բ.օ.դ = 0,3գ: 

Հաշվարկ՝   շիկատակի թանձր լուծամզվածք` 0,2 գ 

  նշի յուղ՝ 18 գ 

  կամֆորա` 2 գ 

  ժելատոզա ՝ 11 գ 

  10 գ ժելատոզա նշի յուղի և կամֆորայի էմուլգացման համար 

 1գ ժելատոզա ֆենիլսալիցիլատի սուսպենզիայի կայունացման համար 

  առաջնային ջուր` 15 մլ  ((18գ յուղ +2գ կամֆորա +10գ ժելատոզա)/2) 

  ֆենիլսալիցիլատ` 2 գ 

  նոսրացման համար ջուր` 136 մլ (184.2-0.2-18-2-11-15-2) 

  էմուլսիայի ընդհանուր զանգվածը`184.2 գ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար օժանդակ բաժակում 136 մլ ջրում լու-

ծում են շիկատակի թանձր լուծամզվածքը (լուծույթը պետք է լինի թափանցիկ, առանց 

մեխանիկական մասնիկների, բաց-դարչնագույն): Ջրային բաղնիքի վրա հախճապակյա 

թասիկում տաքացնում են դեղձի յուղը մինչև 45-500C և նրանում լուծում 2 գ կամֆորան 

(լուծույթը պետք է լինի թափանցիկ, դեղին գույնի, առանց մեխանիկական մասնիկների, 

կամֆորայի հոտով): Այնուհետև չոր լայն հավանգի մեջ տեղադրում են 10 գ ժելատոզան, 

տրորում, ավելացնում են 15 մլ առաջնային ջուրը, լավ խառնում և մաս-մաս ավելացնում 

կամֆորայի յուղային լուծույթը: Արագ խառնելու ժամանակ լսվում է բնորոշ ճտճտոցը: 

Առաջնային էմուլսիան նոսրացնում են շիկատակի լուծամզվածքի ջրային լուծույթով: Լավ 

խառնում են և տեղափոխում մաքուր չոր օժանդակ բաժակի մեջ: 

2գ ֆենիլսալիցիլատը և 1գ ժելատոզան տեղադրում են հավանգի մեջ, տրորում են և 

ավելացնում 1,5գ էմուլսիա: Լավ տրորելուց հետո ավելացնում 25-30 գ էմուլսիա, խառնում 

և տեղափոխում են բաց թողնման սրվակի մեջ: Ֆենիլսալիցիլատի մնացորդին նորից 

ավելացնում են 25-30գ էմուլսիա, խառնում և տեղափոխում են բաց թողնման սրվակի մեջ: 

Էմուլսիայի մնացած մասով լվանում են հավանգը և ամբողջ խառնուրդը տեղափոխում 

բաց թողնման սրվակի մեջ: Անհրաժեշտության դեպքում պատրաստուկի զանգվածը 

թորած ջրով հասցնում են մինչև 184,2գ: Սրվակը խցանափակում են և լավ թափահարում: 

Սրվակը շրջելիս հեղուկը չպետք է դուրս հոսի: Պատրաստի էմուլսիան իրենից ներ-

կայացնում է ֆենիլսալիցիլատի բարձրադիսպերս նստվածքով և կամֆորայի բնորոշ հո-

տով կաթնանման հեղուկ: Սրվակը պիտակավորում են հիմնական` «Ներքին», նաև նախա-

զգուշական` «Պահել զով տեղում», «Օգտագործելուց առաջ թափահարել» պիտակներով:  

 
Էմուլսիաների որակի ստուգումը, ձևավորումը,  

պահման պայմաններն ու բաց թողնումը 
 

Արտաքինից միասեռ, կայուն էմուլսիաները սովորաբար ունեն կաթի տեսք (կաթնա-

գույն են): Ճիշտ պատրաստված էմուլսիաները կարող են պահպանել հոմոգենությունը մի 

քանի օրվա ընթացքում: Դիսպերս ֆազի միաձուլման հետևանքով սկսվող շերտավորումը 

կարելի է վերացնել օգտագործելուց առաջ թափահարելով (պարտադիր լրացուցիչ 

պիտակ):  

Պատրաստված էմուլսիաների որակի գնահատումն ընդգրկում է ներդեղատնային 

որակի ստուգման ձևերը՝ գրավոր, բանավոր, օրգանոլեպտիկ: Բացի այդ էմուլսիաների 

որակը գնահատվում է նաև հետևյալ ցուցանիշներով՝ 

 միասեռություն - որոշում են նրանց մանրադիտակի տակ դիտելիս: Չպետք է 

նկատվեն դիսպերս ֆազի խոշոր, առանձին մասնիկներ:  

 շերտավորման ժամանակ - 1500 պտ/ր արագությամբ ցենտրիֆուգելիս էմուլսիաները 

չպետք է շերտավորվեն (մեխանիկական ամրություն): 

 ջերմակայունություն - էմուլսիան տաքացնում են մինչև 500C ջերմաստիճան 

(թերմոստատում): Սառեցնելուց հետո էմուլսիան չպետք է շերտավորվի: Բարձր 
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ջերմաստիճանը, ինչպես նաև կտրուկ սառեցումը արագացնում են շերտավորումը: 

Միևնույն ժամանակ էմուլսիաները պետք է օժտված լինեն` 

1. ֆիզիկական կայունությամբ (էմուլգատորի բավարար քանակություն, դիսպերս ֆազի 

բավարար դիսպերսվածություն); 

2. քիմիական կայունությամբ  (դեղանյութերի կայունություն, էմուլսիայի 

բաղադրամասերի միջև քիմիական ռեակցիաների բացակայություն), այդ պատճառով 

էմուլսիաները պահում են սառը, լույսից ապահով վայրում, երբեմն ավելացնում են 

հակաօքսիդանտներ (բութիլօքսիտոլուոլ, բութիլօքսիանուզոլ, պրոպիլգալլատ և 

այլն): 

3. մանրէաբանական կայունությամբ – էմուլսիաները իրենցից ներկայացնում են միկրո-

օրգանիզմների զարգացման համար բարենպաստ միջավայր, որի հետ կապված 

պետք է էմուլսիաները պատրաստել հիգիենիկ պայմաններում: 

Էմուլսիաներ պարունակող սրվակները պիտակավորվում են «Պահել զով տեղում», 

«Օգտագործելուց առաջ թափահարել» պարտադիր լրացուցիչ պիտակներով:  

 

Դեղատոմսեր տնային աշխատանքի համար 
 

Վերցրու` Մենթոլ  1.0 

  Նշի յուղ  20.0 

  Թորած ջուր  120 մլ 

  Խառնիր, տուր, նշանակիր. մեկական ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 
# 

Վերցրու` Արևածաղկի յուղի էմուլսիա 180.0 

  Կամֆորա     2.0 

  Շաքարի օշարակ    10 մլ 

  Խառնիր, տուր, նշանակիր. մեկական ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 
# 

Վերցրու` Գերչակի յուղի էմուլսիա    120.0 

  Բիսմութի հիմնային նիտրատ  1.0 

  Շաքարի օշարակ    10 մլ 

  Խառնիր, տուր, նշանակիր. մեկական ճաշի գդալ օրը  2 անգամ 
# 

Վերցրու` Յուղային էմուլսիա  120.0 

  Մենթոլ  

  Ֆենիլսալիցիլատ   2.0-ական 

  Խառնիր, տուր, նշանակիր. մեկական ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 
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ԿԱԹԻԼՆԵՐ 
(GUTTAE) 

 

Կաթիլները ներքին կամ արտաքին օգտագործման համար նախատեսված հեղուկ 

դեղաձևեր են, որոնք դեղաչափվում են կաթիլներով: Որպես դիսպերս համակարգեր 

կաթիլներն իրենցից ներակայացնում են իրական, կոլոիդ լուծույթներ, սուսպենզիաներ, 

էմուլսիաներ: Կաթիլները դուրս են գրվում ոչ մեծ ծավալներով՝ 5-30 մլ: Որպես առանձին 

խումբ կաթիլներն առանձնացվում են, քանի որ նրանցում պարունակվող դեղանյութերի 

տրված կոնցենտրացիան միանվագ օգտագործման համար բավարար է մի քանի կաթիլի 

դեպքում:  

Կաթիլներն օժտված են որոշ առավելություններով` 

 առավել կենսամատչելի են, քան փոշիները, դեղահատերը, դեղահաբերը; 

 հարմար են կիրառման համար; 

 պատրաստման տեխնոլոգիան հարաբերականորեն պարզ է 

Կաթիլները հեղուկ դեղախառնուրդներից տարբերվում են իրենց հավաքությամբ, 

կոնցենտրացիայով, դյուրակրությամբ (портативность):  

Միևնույն ժամանակ կաթիլների թերություններն են՝ 

 հեղուկ դեղախառնուրդների հետ համեմատած դեղանյութերի առավել բարձր կոն-

ցենտրացիայի դեպքում հաճախ հանդիպող քիմիական անհամատեղելիությունները 

 քթի կաթիլներում թերապևտիկ ազդեցության կարճաժամկետությունը: Ռինիտների 

ժամանակ դեղանյութերի ազդեցության երկարաձգման համար խորհուրդ է տրվում 

կաթիլների կազմի մեջ ներառել սինթետիկ պոլիմերներ` 1% մեթիլցելյուլոզա, 1% 

օքսիպրոպիլմեթիլցելյուլոզա կամ 4% պոլիվինիլսպիրտ: 

Կաթիլները պետք է ենթարկվեն հեղուկ դեղաձևերին ներկայացվող պահանջներին, 

բացի այդ բնորոշվում են հետևյալ հիմնական ցուցանիշներով` 

 ներմուծման ուղու անատոմիաֆիզիոլոգիական յուրահատկության և 

դեղանյութի ֆիզիկաքիմիական հատկությունների համապատասխանություն; 

 դեղանյութերի և օժանդակ նյութերի համատեղելիություն; 

 դեղանյութի կոնցենտրացիայի և կաթիլի ծավալի (զանգվածի) ճշտություն; 

 քիմիական և ֆիզիկական կայունություն (սուսպենզիաներ և էմուլսիաներ); 

 մեխանիկական ներառումների բացակայություն; 

 ստերիլություն (աչքի կաթիլների համար); 

 միկրոբային ախտոտվածության անվտանգ մակարդակ (1մլ ներքին 

օգտագործման կաթիլների համար 1000 բակտերիայից, 100 խմորիչներից և 

բորբոսասնկերից ոչ ավել, 1մլ քթի և ականջների կաթիլների համար 100 

միկրոօրգանիզմներից ոչ ավել); 

Կաթիլները ըստ օգտագործման դասակարգվում են` 

1. ներքին 

2. արտաքին 

Պատրաստվող կաթիլների փոքր ծավալը նրանց տեխնոլոգիայում բերում է որոշակի 

յուրահատկությունների, հատկապես իրական լուծույթների ֆիլտրման փուլում: Կարևոր է, 

որպեսզի ֆիլտրումից հետո լուծույթի կոնցենտրացիան և քանակությունը չփոքրանան 

թույլատրելի շեղման սահմաններից: Այդ նպատակով լուծման ժամանակ լուծիչի ողջ 

քանակությունը միանգամից չծախսելով՝ պետք է թողնել մոտավորապես 1/3-ը, պատ-

րաստված լուծույթը ֆիլտրել կամ քամել նախապես թրջված ֆիլտրով կամ բամբակով, 

որից հետո ֆիլտրը (բամբակը) լվանալ մնացած քանակությամբ լուծիչով: Դեղատնային 

պայմաններում կաթիլները հիմնականում բաց են թողնում ռեզինե խցանով ապակյա 

սրվակներով կամ դեղաչափիչ հարմարանքով սրվակներով:  
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Կաթիլներում թունավոր և ուժեղ ազդող նյութերի դեղաչափերը ստուգվում են 

հետևյալ հաջորդականությամբ՝ 

1. ջրային լուծույթների դեպքում որոշում են կաթիլների թիվը, որի համար միլիլիտրե-

րով արտահայտված լուծույթի ծավալը բազմապատկում են 20-ով (ջրային լուծույթի 1 

մլ-ում պարունակվում է 20 կաթիլ): Սպիրտային լուծույթների դեպքում օգտվում են 

կաթիլների աղյուսակից: 

2. որոշում են ընդունումների թիվը, որի համար ողջ լուծույթի կաթիլների թիվը բաժա-

նում են սիգնատուրայում նշված միանվագ օգտագործման կաթիլների թվին: 

3. թունավոր և ուժեղ ազդող դեղանյութերի միանվագ դեղաչափն որոշելու համար դուրս 

գրված դեղաչափը բաժանում են ընդունումների թվի վրա, իսկ օրական դեղաչափը՝ 

միանվագ դեղաչափը բազմապատկում օրվա ընթացքում ընդունումների թվով: Հաշ-

ված միանվագ և օրական դեղաչափերը համեմատում են ՊՖ-ում տրված 

բարձրագույն միանվագ և օրական դեղաչափերի հետ:  

 
ՆԵՐՔԻՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱԹԻԼՆԵՐ 

(Guttae pro usu interno) 
 

Ներքին օգտագործման կաթիլներն առավել հաճախ իրենցից ներկայացնում են 

կոմբինացված դիսպերս համակարգեր՝ դեղանյութերի լուծույթներ ջրում, ոգեթուրմերում, 

լուծամզվածքներում և այլ հեղուկներում: Կաթիլների պատրաստման տեխնոլոգիան կախ-

ված է դուրս գրված բաղադրամասերի ֆիզիկաքիմիական հատկություններից, նրանց 

քանակից, ինչպես նաև լուծույթում ներառված հեղուկների կազմից: 

Rp.:  Solutionis Papaverini hydrochloridi 2% 10 ml 

Da. Signa. 10-ական կաթիլ օրը 2 անգամ 

Տվյալ դեղատոմսում թունավոր և ուժեղ ազդող նյութերի դեղաչափերի ստուգման 

ժամանակ պայմանականորեն ընդունում են, որ 1 մլ ոչ մեծ կոնցենտրացիայով դեղա-

նյութերի 1 մլ ջրային լուծույթում պարունակվում է 20 կաթիլ: 10 մլ լուծույթում պարու-

նակվում է 200 կաթիլ, ընդունումների թիվը համապատասխանաբար կլինի 20 (200:10): 

Հետևաբար 0.2գ պապավերինի հիդրոքլորիդի միանվագ դեղաչափը 10 կաթիլում կկազմի 

0.01գ (0.2 : 20), օրական դեղաչափը` 0.02գ (0.01·2): Համաձայն ՊՖ-ի` բ.մ.դ. = 0.2գ, բ.օ.դ. = 

0.6գ: Հետևաբար միանվագ և օրական դեղաչափերը գերազանցված չեն: 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար օժանդակ բաժակում ≈ 7 մլ թորած ջրում 

լուծում են 0.2գ պապավերինի հիդրոքլորիդը: Պատրաստի լուծույթը թորած ջրով 

նախապես թրջված բամբակի օգնությամբ քամում են բաց թողնման սրվակի մեջ, իսկ ջրի 

մնացած քանակությամբ լվանում են բամբակը: Այս եղանակով պատրաստման ժամանակ 

ապահովվում է դեղանյութերի կոնցենտրացիայի և կաթիլի ծավալի ճշտությունը: Բաց 

թողնման սրվակը խցանափակում են և պիտակավորում հիմնական «Ներքին» պիտակով: 

Rp.: AethylmoRp.hini hydrochloridi 0.2 

Tincturae Belladonnae 

Tincturae Menthae piperitae  ana 5 ml 

Tincturae Valerianae 

Tincturae Convallariae   ana 10 ml 

Misce. Da. Signa. 20-ական կաթիլ օրը 2 անգամ 
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Էթիլմորֆինի հիդրոքլորիդի և շիկատակի ոգեթուրմի դեղաչափերի ստուգման հա-

մար անհրաժեշտ է որոշել յուրաքանչյուր 1 մլ ոգեթուրմի կաթիլների թիվը (օգտվում են 

ՊՖ-ի «Կաթիլների աղյուսակ»-ից):  

 Շիկատակի ոգեթուրմ – 50 կաթիլ 

 Անանուխի ոգեթուրմ – 54 կաթիլ 

 Կատվախոտի ոգեթուրմ – 56 կաթիլ 

 Հովտաշուշանի ոգեթուրմ – 56 կաթիլ 

Ոգեթուրմերում կաթիլների թիվը համապատասխանաբար կլինի՝ 

 Շիկատակի ոգեթուրմ – 50·5 = 250 կաթիլ 

 Անանուխի ոգեթուրմ – 54·5 = 270 կաթիլ 

 Կատվախոտի ոգեթուրմ – 56·10 = 560 կաթիլ 

 Հովտաշուշանի ոգեթուրմ – 56·10 = 560 կաթիլ 

30 մլ ոգեթուրմերի խառնուրդում պարունակվում է 1640 կաթիլ (250+270+560+560), 

ընդունումների թիվը համապատասխանաբար կլինի 82 (1640:20): Հետևաբար 0.2գ էթիլ-

մորֆինի հիդրոքլորիդի միանվագ դեղաչափը կկազմի 0.0025գ (0,2:82), օրական դեղաչափը 

համապատասխանաբար` 0.005 գ (0.0025·2): Համաձայն ՊՖ-ի` բ.մ.դ. = 0.03գ, բ.օ.դ. = 0.1գ: 

Միանվագ դեղաչափերի հաշվարկման մեկ այլ եղանակի օգնությամբ 30 մլ ոգեթուր-

մերի խառնուրդում պարունակվում է 1640 կաթիլ և 0.2գ էթիլմորֆինի հիդրոքլորիդ: 20 

կաթիլում ոգեթուրմերի խառնուրդում էթիլմորֆինի հիդրոքլորիդի միանվագ դեղաչափը 

կկազմի 0.0025գ, օրական դեղաչափը համապատասխանաբար` 0.005գ: 

1640 կաթիլ ոգեթուրմերի խառնուրդում պարունակվում է 250 կաթիլ շիկատակի ոգե-

թուրմ, իսկ 20 կաթիլում` 3 կաթիլ, օրական դեղաչափը կլինի` 6 կաթիլ: Համաձայն ՊՖ-ի` 

շիկատակի բ.մ.դ.=23 կաթիլ, բ.օ.դ.=70 կաթիլ: Հետևաբար էթիլմորֆինի հիդրոքլորիդի և 

շիկատակի ոգեթուրմի դեղաչափերը գերազանցված չեն:  

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար 0.2գ էթիլմորֆինի հիդրոքլորիդը լուծում 

են ոգեթուրմերի խառնուրդում: Անրաժեշտության դեպքում լուծույթը քամում են բաց 

թողնման սրվակի մեջ, որից հետո խցանափակում են և պիտակավորում: 

Որոշ ոչ ջրային լուծույթների կաթիլների թիվը 1մլ-ում կազմում է` 

 Tincturae Strophanthi – 54 կաթիլ 

 Tincturae Valerianae – 56 կաթիլ 

 Tincturae Belladonnae – 50 կաթիլ 

 Tincturae Menthae – 54 կաթիլ 

 Tincturae Convallariae – 56 կաթիլ 

 Tincturae Leonuri – 51 կաթիլ 

 Adonizidum – 35 կաթիլ 

 Validolum – 54 կաթիլ 

 
 

Արտաքին օգտագործման կաթիլներ 
(Guttae pro usu externo) 

 քթի կաթիլներ 

 ականջի կաթիլներ 

 ատամի կաթիլներ 

 աչքի կաթիլներ 

 

Քթի կաթիլներ 
(Guttae Rhinologicae seu Rhinoguttae) 

Քթի կաթիլները հեղուկ դեղաձևեր են՝ նախատեսված քթի խոռոչ 

դեղանյութերի ներմուծման համար: Այս կաթիլների ռեցեպտուրայում 

հանդիպում են ջրային, յուղային լուծույթներ և սուսպենզիաներ: Քթի 

խոռոչի ներքին մակերևույթը հարուստ է արյունատար անոթներով, 

այդ պատճառով դեղապատրաստուկների օգտագործումը քթի 

կաթիլների տեսքով գործնականորեն համարժեք է ներարկման 



 - 95 - 

ճանապարհով ներմուծմանը: Վերին և ստորին շնչուղիների լորձաթաղանթը պատված է 

թարթիչավոր էպիթելով, որի հիմնական կառուցվածքային տարրերն են հանդիսանում 

թարթիչավոր գլանաձև բջիջները: Յուրաքանչյուր այդպիսի բջջից սկիզբ է առնում 6-10 մկմ 

երկարությամբ և 0,3 մկմ-ից ոչ պակաս տրամագծով 3-25 թարթիչ: Քթի խոռոչի 

թարթիչները կատարում են համակարգված շարժումներ՝ ուղղված դեպի քթըմպանը, իսկ 

ստորին շնչուղիներից՝ դեպի վերև, ինչի արդյունքում մաքրվում են վերիչ շնչուղիները: 

Թարթիչավոր էպիթելի տրանսպորտային ֆունկցիան դանդաղեցնում են՝ 

 1%-ից բարձր կոնցենտրացիայով արծաթի նիտրատի, կոկայինի հիդրոքլորիդի, 

բորաթթվի լուծույթները; 

 3%-ից բարձր կոնցենտրացիայով նատրիումի հիդրոկարբոնատի լուծույթները; 

 1-2%-ից բարձր կոնցենտրացիայով էֆեդրինի հիդրոքլորիդի լուծույթները; 

 մինչև 6.4 և 9.0-ից բարձր pH-ով լուծույթները 

Քթի կաթիլների առավելություն է հանդիսանում դեպի արյան հոսք դեղապատրաս-

տուկների աստիճանաբար թափանցումը և արյան տարրերի հետ դեղանյութերի փոխազ-

դեցության բացակայությունը: Այդ պատճառով հեռանկարային է համարվում քթի կաթիլ-

ների տեսքով ինսուլինի, գլյուկագոնի, պրոգեստերոնի, պրոպրանոլոլի և ցավազրկող 

պատրաստուկների օգտագործումը:  

Քթի կաթիլների թերություններից են հանդիսանում՝ 

 քթի լորձաթաղանթի ֆերմենտների կողմից մի շարք դեղանյութերի քայքայումը; 

 քթի խոռոչի թարթիչավոր էպիթելի դուրս մղող ազդեցության պատճառով 

դեղանյութերի կորուստը; 

 թարթիչավոր էպիթելի ֆունկցիայի խանգարումը; 

 պատրաստուկի կուլ տալու հնարավորությունը, որի արդյունքում 

դեղապատրաստուկները քթի կաթիլների տեսքով օգտագործելիս կարող են 

թափանցել ներս, որն ուղեկցվում է դեղաչափման խանգարմամբ 

Քթի կաթիլներում թունավոր և ուժեղ ազդող դեղանյութերի դեղաչափերը սովորաբար 

չեն ստուգվում, քանի որ նրանք նշանակվում են տեղային ազդեցության համար և ոչ մեծ 

քանակությամբ: Չնայած պետք է հաշվի առնել դեղանյութերի ներծծման և կուլ տալու 

հնարավորությունը, հետևաբար նրանց ընդհանուր և թունավոր ազդեցությունը: 

Rp.:  Solutionis Dicaini 0.5% 10 ml 

Solutionis Adrenalini hydrochloridi 1:1000 gtt V 

Misce. Da. Signa  5-ական կաթիլ քթի մեջ օրը 2 անգամ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար օժանդակ բաժակում ≈ 7 մլ ջրում 

լուծում են 0.05գ դիկայինը: Լուծույթը նախապես թրջված բամբակով քամում են մուգ 

ապակյա բաց թողնման սրվակի մեջ, ջրի մնացած քանակությամբ լվանում են բամբակյա 

ֆիլտրը: Ադրենալինի հիդրոքլորիդի լուծույթը դուրս է գրված կաթիլներով, հետևաբար 

ավելացնում են անմիջապես բաց թողնման սրվակի մեջ կաթոցիչի օգնությամբ: Քանի որ 

պարունակում է «Ա» խմբի դեղանյութ, պիտակավորում են «Վարվել զգուշությամբ» 

լրացուցիչ պիտակով: 

Rp.: Furacillini     0.002 

Dimedroli     0.05 

Ephedrini hydrochloridi 

Novocaini    ana 0.1 

Solutionis Natrii chloridi 0.9% 10 ml 

Misce. Da. Signa. 2-ական կաթիլ օրը 3 անգամ 

Դիմեդրոլը, էֆեդրինի հիդրոքլորիդը և նովոկայինը, որոնք հանդիսանում են թույլ 

հիմքերի և ուժեղ թթուների աղեր, պայմանավորում են ամբողջ լուծույթի թույլ թթվային 

ռեակցիան: Սովորաբար 0.02% ֆուրացիլինի լուծույթը հանդիսանում է ներդեղատնային 

պատրաստուկ: Օժանդակ բաժակում ≈7 մլ այդպիսի լուծույթում լուծում են դիմեդրոլը, 

էֆեդրինի հիդրոքլորիդը և նովոկայինը: Պատրաստի լուծույթը քամում են ֆուրացիլինի 
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լուծույթով նախապես մշակված բամբակով: Նույն բամբակով քամում են նաև մնացած 3 մլ 

ֆուրացիլինի լուծույթը: 

Քթի կաթիլների դեղագրություններում հանդիպում են նաև յուղային լուծույթներ և 

սուսպենզիաներ: Յուղային կաթիլներում սովորաբար օգտագործում են վազելինի յուղ: 

Rp.: Furacillini  0.05 

 Olei Vaselini  50.0 

 Misce.Da.Signa. 2-ական կաթիլ քթի մեջ օրը 2 անգամ 

Ֆուրացիլինը չի լուծվում վազելինի յուղում, հետևաբար լուծույթի մեջ ներառվում է 

սուսպենզիոն եղանակով: Հավանգում ֆուրացիլինը տրորում են սկզբում չոր վիճակում, 

այնուհետև վազելինի յուղի ոչ մեծ քանակությամբ (≈1 կաթիլ): Այնուհետև տրորելու 

ընթացքում մաս-մաս ավելացնում են վազելինի յուղը, խառնում մինչև համասեռ զանգ-

վածի ստացումը և տեղափոխում են բաց թողնման սրվակի մեջ: Սրվակը խցանափակում 

են և պիտակավորում:  

 

Ականջի կաթիլներ 
(Guttae Otologicae seu Otoguttae) 

Ականջի կաթիլների պատրաստման ժամանակ որպես լու-

ծիչ օգտագործվում է թորած ջուր, էթիլ սպիրտ, գլիցերին, յուղեր, 

ինչպես նաև կոմբինացված լուծիչներ: 

Rp.: Acidi borici    0.2 

 Spiritus aethylici    

 Solutionis Hydrogenii peroxydi ana 5 ml 

Misce. Da. Signa. 5-ական կաթիլ ականջի մեջ օրը 2 անգամ  

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար չոր բաց թողնման սրվակի մեջ 

տեղադրում են 0.2 գ բորաթթու, ավելացնում 5 մլ 90% էթիլ սպիրտ: Սրվակն ամուր փակում 

են և թափահարում մինչև բորաթթվի լրիվ լուծվելը, վերջում ավելացնում 5 մլ ջրածնի 

պերօքսիդի 3% լուծույթը: Սրվակը խցանափակում են և պիտակավորում: 

Rp.: Natrii hydrocarbonatis 1.0 

 Glycerini   10.0 

 Misce. Da. Signa. 7-ական կաթիլ ականջի մեջ օրը 3 անգամ 

Գլիցերինում նատրիումի հիդրոկարբոնատի լուծելիությունը 1:25 է, այդ պատճառով 

այն պետք է լինի նրբագույն սուսպենզիայի տեսքով: Վերջինս ստանում են հավանգում 

նատրիումի հիդրոկարբոնատը տաք գլիցերինով տրորելով: Ստացված գլիցերինային 

լուծույթը տեղափոխում են բաց թողնման սրվակի մեջ առանց քամելու: 

Rp.: Natrii hydrocarbonatis 

 Natrii tetraboratis  ana 0.5 

Glycerini    4.0 

Aquae destillatae  20 ml 

Misce. Da. Signa. կաթեցնել ականջի մեջ 2-3-ական կաթիլ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար բաց թողնման սրվակի մեջ տեղա-

վորում են 0.5 գ նատրիումի տետրաբորատ, ավելացնում 4գ գլիցերին, տաքացնում սրվակը 

լուծման արագացման համար: Օժանդակ բաժակում 20 մլ թորած ջրում լուծում են 0.5 գ 

նատրիումի հիդրոկարբոնատը, քամում բաց թողնման սրվակի մեջ, խցանափակում են և 

պիտակավորում: 

Քթի և ականջների կաթիլների որակի բարձրացման կարևոր գործոն է հանդիսանում 

իզոտոնիկացնող ագենտների, բուֆերային լուծիչների, կայունացուցիչների և այլ օժանդակ 

նյութերի կիրառումը, որոնք ապահովում են թերապևտիկ էֆեկտիվությունը, կայունություն 

և այլն:  

Էթանոլի, գլիցերինի և դիմեքսիդի խառնուրդը որպես լուծիչ նպաստում է մի կողմից 

թմբկաթաղանթով էքսուդատի հեղուկ մասի, իսկ մյուս կողմից` դեղանյութերի 
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թափանցման բարձրացմանը: 

Rp.: Resorcini 

Ephedrini hydrochloridi ana 0.04 

Novocaini   0.3 

Dimexidi    4.0 

Spiritus aethylici 96%  3ml 

Glycerini    8.0 

Misce. Da. Signa. 8-10-ական կաթիլ լսողական անցքի մեջ օրը 2-3 անգամ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար ռեզորցինը, էֆեդրինի հիդրոքլորիդը և 

նովոկայինը լուծում են էթանոլում կամ գլիցերինի և դիմեքսիդի հետ նրա խառնուրդում: 

 

Ատամի կաթիլներ – Guttae odontalgicae  seu  Odontaguttae 
Rp.: Chlorali hydrati 

Camphorae   ana 3.0 

Mentholi   0.3 

Misce. Da. Signa. ատամի կաթիլներ 

Եթե դեղագրությունում դուրս են գրված դեղանյութեր, որոնք միմյանց հետ 

առաջացնում են էֆտեկտիկ խառնուրդներ (մենթոլ, կամֆորա, քլորալհիդրատ, 

ֆենիլսալիցիլատ), ապա բոլոր չոր բաղադրամասերը տեղավորում են անմիջապես չոր 

բաց թողնման սրվակի մեջ և սրվակը տեղադրում տաք ջրային բաղնիքի մեջ (400C 

ջերմաստիճանում)՝ մինչև դեղանյութերի լրիվ լուծվելը (պարբերաբար խառնելով): 



 
1 

ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՆՈՒԿՆԵՐ 
 

Ջրային հանուկներին են պատկանում ջրաթուրմները (Infusa), եփուկները (Decocta) և 

լորձերը (Mucilagines): Ջրաթուրմերը և եփուկները էքստեմպորալ հեղուկ դեղաձևեր են, 

որոնք իրենցից ներկայացնում են դեղաբուսական հումքից ստացված ջրային հանուկներ, 

ինչպես նաև չոր և հեղուկ լուծամզվածքների (կոնցենտրատների) ջրային լուծույթներ: 

Ջրային հանուկները հեղուկ դիսպերս միջավայրով կոմբինացված համակարգեր են՝ 

համատեղված իրական, ԲՄՄ, կոլոիդ լուծույթների, սուսպենզիաների և էմուլսիաների 

հետ: 

Ջրաթուրմերը և եփուկները լայն կիրառություն ունեն ինչպես ինքնուրույն դեղաձև, 

այնպես էլ բարդ միքստուրաների կազմում: Ջրային հանուկները կիրառվում են ինչպես 

ներքին (միքստուրաներ), այնպես էլ արտաքին (ողողումներ, թրջոցներ, լվացումներ, 

լոգանքներ և այլն) օգտագործման համար: Ժամանակակից դեղատնային պրակտիկայում 

ջրային հանուկները կազմում են 10-15%: 

Դեղաբուսական հումքն իրենից ներկայացնում է ամբողջական դեղաբույս կամ նրա 

որոշ հատվածներ, որոնք օգտագործվում են չոր (երբեմն թարմ) վիճակում բուսական ծագ-

ման դեղապատրաստուկների ստացման համար՝ թույլատրված բժշկական կիրառության 

համար: Դեղաբուսական հումքի հավաքն իրականացվում է այն ժամանակ, երբ նրանցում 

պարունակվում են առավել շատ քանակությամբ ազդող նյութեր (հիմնականում ծաղկման 

շրջանում): Հումքի մթերման ժամանակը կախված է աշխարհագրական դիրքից և կլիմայա-

կան պայմաններից: Բույսերի վերգետնյա հատվածները (խոտ, տերև, ծաղիկ և այլն) հավա-

քում են միայն չոր եղանակին, երբ բույսը չորացել է ցողից, իսկ ստորգետնյա հատվածները 

(արմատ, կոճղարմատ) կարելի է հավաքել նաև խոնավ եղանակին, քանի որ նրանց չորաց-

նելուց առաջ լվանում են: 

 Ծաղիկները և ծաղկաբույլերը հավաքում են բույսի ծաղկման փուլում՝ մինչև նրանց 

թափվելը: 

 Տերևները մթերում են բողբոջման սկզբից մինչև ծաղկման ավարտը: 

 Պտուղները հավաքում են հասունացած վիճակում՝ առավոտյան և երեկոյան (չոր 

վիճակում): 

 Կեղևը հավաքում են գարնանը՝ հյութաշարժման ժամանակ, երբ այն հեշտ է 

առանձնացնել բնափայտից: Բժշկական նպատակներով օգտագործում են 

երիտասարդ ծառերի կեղևը: 

 Բողբոջները հավաքում են վաղ գարնանը՝ նրանց առաջացման ժամանակ: 

 Ստորգետնյա հատվածները հավաքում են հիմնականում աշնանը, քանի որ այդ 

ժամանակ բույսի վերգետնյա մասից տեղի է ունենում ազդող նյութերի արտահոսք 

դեպի ստորգետնյա հատված: 

Թարմ հավաքված բույսը բաղկացած է 70-90% ջրից և 10-30% չոր նյութերից: Դեղաբու-

սական հումքի համար ջրի ներկայությունը ցանկալի չէ, քանի որ՝ 

1. ջուրը հանդիսանում է միկրոօրգանիզմների զարգացման համար լավ միջավայր; 

2. ջրում հեշտ է ընթանում կենսաբանական ակտիվ նյութերի հիդրոլիզը 

Այդ պատճառով հավաքից հետո դեղաբուսական հումքը չորացնում են: Դեղաբուսա-

կան հումքի չորացումն ապահովում է հումքի որակը, քանի որ այդ ընթացքում տեղի է 

ունենում կենսաբանական ակտիվ նյութերի կոնսերվացիա: Չորացումից հետո դեղա-

բուսական հումքում մնացորդային խոնավությունը կազմում է 10-15%:  

Ջրային հանուկների ստացման ժամանակ դեղաբուսական հումքից լուծամզվող 

քիմիական միացությունները պայմանականորեն բաժանվում են 3 խմբի՝ 

1. ազդող նյութեր 

2. ուղեկցող նյութեր 

3. բալաստային նյութեր 
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Ազդող նյութերը  կենսաբանական ակտիվ նյութերն են, որոնք ապահովում են հիմնա-

կան բուժիչ ազդեցությունը (ալկալոիդներ, գլիկոզիդներ, վիտամիններ, կումարիններ, 

եթերայուղեր և այլն):  

Ուղեկցող նյութերն իրենց ֆիզիկաքիմիական հատկություններով մոտ են ազդող նյու-

թերին (լուծամզվում են միևնույն լուծիչով): Ուղեկցող նյութերը լինում են օգտակար և վնա-

սակար: Օգտակար ուղեկցող նյութերն անվնաս են, չեն թողնում սպեցիֆիկ ազդեցություն, 

սակայն պոտենցում և երկարաձգում են հիմնական ազդող նյութերի ազդեցությունը (խե-

ժեր, պեկտիններ, շաքարներ և այլն): Վնասակար ուղեկցող նյութերից է կասիայի խեժը, 

որն աղեստամոքսային ուղում առաջացնում է ցավեր:  

Բալաստային նյութերը համարվում են դեղաբանորեն չեզոք միացություններ: Նրանք 

օրգանիզմից դուրս են գալիս անփոփոխ վիճակում և չեն թափանցում արյան մեջ: Բալաս-

տային նյութերի գլխավոր խնդիրն է ապահովել աղիների կանոնավոր մաքրումը: Օրի-

նակ`բջջաթաղանթը, հանդիսանալով բույսերի անբաժան մասը, մաքրում է աղեստա-

մոքսային ուղին և պոտենցում նրա գործունեությունը: 

Ներկայումս գոյություն ունի դեղաբուսական հումքի վերամշակման 3 ուղղություն` 

1. մաքուր ազդող նյութերի կամ նրանց խառնուրդի անջատում` ամբողջությամբ ազատ-

ված ուղեկցող նյութերից: Այդպիսի մաքուր ազդող նյութերը ստանում են դեղաբու-

սական հումքի բարդ վերամշակման, լուծամզվածքի մաքրման և ադսորբենտների օգ-

տագործման ժամանակ: Արդյունքում ստացվում են ստանդարտավորված ալկալոիդ-

ներ, գլիկոզիդներ, եթերայուղեր, դաբաղանյութեր և այլն: Բույսերի այս վերա-

մշակումն ընդունված է անվանել ֆիթոքիմիական: 

2. նորգալենային պատրաստուկների ստացում, որոնք պարունակում են առավելապես 

ազդող նյութերի առանձին խմբերի բնական կոմպլեքս (ալկալոիդներ, սրտային 

գլիկոզիդներ և այլն) և հնարավորինս մաքրված են ուղեկցող և բալաստային նյու-

թերից: Նորգալենային պատրաստուկների ստացման համար օգտագործում են դեղա-

բուսական հումքի մշակման նուրբ մեթոդներ` աշխատելով պահպանել բույսերի 

ազդող նյութերը անփոփոխ վիճակում:  

3. գալենային պատրաստուկների պատրաստում, որի դեպքում ստանում են տվյալ 

լուծիչում լուծամզվող նյութերի ողջ կոմպլեքսը պարունակող պատրաստուկներ: 

Գալենային պատրաստուկները արժեքավոր ազդող նյութերի հետ մեկտեղ միշտ 

պարունակում են մեծ քանակությամբ ուղեկցող և բալաստային նյութեր: Գալենային 

պատրաստուկները ըստ ստացման եղանակի շատ մոտ են դեղատնային պայման-

ներում դեղաբուսական հումքից էքստեմպորալ ջրային հանուկների ստացմանը: 

Գալենային պատրաստուկները օգտագործվում են մինչև օրս: Դա բացատրվում է 

նրանով, որ որոշ դեղաբույսերի ազդող նյութերը դեռևս բացահայտված չեն, մի շարք 

դեպքերում թերապևտիկ ազդեցությունն ապահովվում է ոչ թե մեկ նյութով, այլ դեղա-

բույսում պարունակվող ազդող նյութերի կոմպլեքսով: Առավել կարևոր փաստ է հան-

դիսանում նաև գալենային պատրաստուկների ստացման պարզությունը և մատչե-

լիությունը:  

Էքստեմպորալ պատրաստված ջրային հանուկներն ունեն մի շարք թերություններ՝ 

 երկարատև պահպանման ժամանակ անկայուն են, քանի որ ջրային հանուկներում 

կարող են տեղի ունենալ հիդրոլիզի, օքսիդացման և վերականգնման պրոցեսներ, որոնք 

ջերմաստիճանի բարձրացման ժամանակ ընթանում են 2-3 անգամ ավելի արագ; 

 անկախ պատրաստման պայմաններից ստացվում է ոչ ստանդարտ դեղաձև; 

 պատրաստման ժամանակ անհրաժեշտ են հատուկ միջամտություններ; 

 ուշանում է հիվանդին դեղաձևի բաց թողումը; 

 սահմանափակվում է կոնցենտրիկ լուծույթների կիրառումը; 
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 ջրային հանուկները հանդիսանում են բարենպաստ միջավայր տարբեր մանրէների 

զարգացման համար 

Որպես լուծիչ ջրային հանուկների պատրաստման համար օգտագործում են թորած 
ջուր, որն ունի մի շարք դրական և բացասական կողմեր: 

Թորած ջրի դրական կողմերն են՝ 
 դեղաբուսական հումքից բավական լավ է լուծամզում ազդող նյութերը; 

 դեղաբանորեն չեզոք է; 

 օժտված է մեծ դիֆուզիոն ունակությամբ; 

 լավ է թափանցում բջջաթաղանթով (եթե այն ներծծված չէ հիդրոֆոբ նյութերով); 

 տնտեսապես մատչելի է 

Թորած ջրի բացասական կողմերն են՝ 
 կարող է առաջացնել որոշ նյութերի հիդրոլիզ (ֆերմենտների առկայության 

ժամանակ); 

 նրանում չեն լուծվում մի շարք ոչ պոլյար միացություններ (յուղեր, կումարիններ); 

 ենթակա է մանրէային վարակման, քանի որ զուրկ է հակասեպտիկ հատկությունից 

(այդ պատճառով ջրային հանուկները անկայուն են պահպանման ժամանակ): 

 
Լուծամզման գործընթաց 

 

Ջրային հանուկների պատրաստման համար ելային հումք է հանդիսանում չորացված 

և մանրացված դեղաբուսական հումքը (խոտ, կեղև, արմատ, տերև, ծաղիկ), որն ունի 

բջջային կառուցվածք: Բջիջները միմյանց հետ միացված են ծակոտիկներով, որոնց 

չափսերը մի քանի մկմ են և բջիջների միջև կա միջբջջային տարածություն: Ընդհանուր 

առմամբ դրանք ունեն սպունգանման կառուցվածք: Քանի որ բջջաթաղանթի կազմի մեջ 

մտնում են հիդրոֆիլ նյութեր, ջուրը ներծծվում է և թրջում է դեղաբուսական հումքը (ջրի և 

դեղաբուսական հումքի միջև կա քիմիական խնամակցություն): Ջրային հանուկների 

պատրաստման ժամանակ պետք է հաշվի առնել պետք է հաշվի առնել, որ բջջի 

կազմության մեջ մտնող նյութերը ունեն տարբեր ֆիզիկաքիմիական հատկություններ 

(լուծելիություն, ջերմակայունություն և այլն): Լուծամզումն իրենից ներկայացնում է բարդ 

պրոցես, քանի որ լուծելի նյութերը գտնվում են բջիջներում, որոնց թաղանթով սկզբում 

պետք է անցնի լուծիչը, իսկ հետո վերադառնա արդեն առաջացած լուծամզվածքը:  

Կենսաբանական ակտիվ նյութերի լուծամզման առանձնահատկությունները կախ-

ված է բջջաթաղանթի ֆիզիոլոգիական վիճակից:  

Թարմ բույսի օգտագործման ժամանակ` 

 բջջաթաղանթը կատարում է կիսաթափանց թաղանթի դեր; 

 տեղի է ունենում միայն լուծիչի ներթափանցում բջջի ներս; 

Չորացված բույսի օգտագործման ժամանակ` 

 բջջաթաղանթը ունի ծակոտկեն թաղանթի հատկություն; 

 տեղի է ունենում լուծիչի ներթափանցում բջջի ներս և նյութերի անցում հումքից 

դեպի հեղուկ միջավայր; 

Լուծամզման պրոցեսը ընթանում է 3 փուլով` 
 I փուլ - բուսական հումքի թրջում և լուծիչի թափանցում հումքի մեջ : Կապված նրա հետ, 

որ բուսական հումքը հարուստ է հիդրոֆիլ նյութերով, այն հեշտ է թրջվում ջրով: Մազա-

նոթային ուժերի ազդեցության տակ ջուրը թափանցում է դեղաբուսական հումքի մեջ, 

լցնում է միջբջջային տարածությունները և բջջաթաղանթի ծակոտիներով անցնում է բջջի 

մեջ: Այս պրոցեսը կոչվում է էնդոօսմոս: Բուսական բջջի մեջ ջրի թափանցմամբ 

ավարտվում է առաջին փուլը: 
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 II փուլ - «առաջնային հյութի» առաջացում: Բջջի ներսում լուծիչը փոխազդում է այնտեղ 

գտնվող նյութերի հետ, որոնք ունակ են առաջացնել իրական, ԲՄՄ լուծույթներ: Լուծվող 

նյութերի կոնցենտրիկ լուծույթների` «առաջնային հյութի» առաջացմամբ ավարտվում է 

երկրորդ փուլը: 

 III փուլ – նյութերի անցում բուսական հումքից հեղուկ միջավայր, այլ կերպ կոչվում է 

զանգվածափոխանակություն: Առաջնային հյութի բարձր կոնցենտրացիայի արդյունքում 

բջջի ներսում ստեղծվում է բավականին մեծ օսմոտիկ ճնշում, որն առաջացնում է դիֆու-

զիոն փոխանակում բջջի պարունակության և շրջապատող ցածր օսմոտիկ ճնշմամբ հե-

ղուկի միջև: Առաջին հերթին դիֆուզիայի են ենթարկվում ցածր մոլեկուլային զանգված 

ունեցող շարժուն մոլեկուլները, որից հետո բարձրամոլեկուլյար նյութերը և վերջում 

կոլոիդ բաղադրամասերը: Փոխանակումն ընթանում է մինչև բջջաթաղաթի երկու 

կողմերում օսմոտիկ ճնշումների հավասարումը:  
 

Ջրային հանուկի որակի վրա ազդող գործոններ 
 

Ջրային հանուկի որակի վրա ազդող գործոններն են՝ 

 դեղաբուսական հումքի ստանդարտությունը; 

 դեղաբուսական հումքի մանրացվածության աստիճանը; 

 դեղաբուսական հումքի և լուծիչի քանակների հարաբերությունը; 

 օգտագործվող սարքավորումները; 

 լուծամզման (թրման) ջերմային ռեժիմները; 

 միջավայրի pH-ը և բնույթը; 

 կոնցենտրացիաների տարբերությունները; 

 ֆերմենտների և մանրէների ազդեցությունը 
 

Դեղաբուսական հումքի ստանդարտություն 
Ջրային հանուկների կազմը, կոնցենտրացիան և օրգանիզմի վրա նրանց թերապևտիկ 

ազդեցությունը կախված է ելային հումքից, մասնավորապես նրանում ազդող նյութերի 

պարունակությունից: Վերջիններիս քանակը բուսական հումքում տատանվում է` կախ-

ված բույսի աճման վայրից, պայմաններից, հավաքի ժամանակից, չորացման ռեժիմից և 

այլն: Այդ պատճառով առավել մեծ նշանակություն ունի հումքի ստանդարտությունը: 

Ստանդարտ է անվանվում նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին 

համապատասխանող հումքը: Դեղատուն բերված դեղաբուսական հումքը պիտակի վրա 

պետք է ունենա համապատասխան ցուցումներ ազդող նյութերի պարունակության վերա-

բերյալ: 

Դեղաբուսական հումք Ազդող նյութեր Թվային ցուցանիշներ՝ ըստ ՊՖ-ի 

Թերմոպսիսի խոտ ալկալոիդներ 1%-ից ոչ պակաս 

Մահամորմի տերևներ ալկալոիդներ 0.3%-ից ոչ պակաս 

Մատնոցուկի տերևներ սրտային գլիկոզիդներ 50-66 ԱՄ 

Շողավարդի խոտ սրտային գլիկոզիդներ 50-66 ԱՄ 

Հովտաշուշանի խոտ սրտային գլիկոզիդներ 120 ԱՄ-ից ոչ պակաս 

 Եթե դեղաբուսական հումքը պարունակում է ստանդարտից ավել  կենսաբանական 

ակտիվ նյութեր, ապա այն պետք է օգտագործել պահանջվածից քիչ քանակությամբ: 

Հումքի քանակը հաշվարկվում է ըստ հետևյալ բանաձևի` 

X = 
a 

b

c.

 
որտեղ` 
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x -   գերազանցված կոնցենտրացիայով հումքի քանակությունն է, որը պետք է 

օգտագործվի նշանակված ստանդարտ հումքի փոխարեն, գր; 

a – ըստ դեղատոմսի ստանդարտ հումքի պահանջվող քանակությունն է, գր; 

c – ազդող նյութերի ստանդարտ կոնցենտրացիան է 1 գրամի համար` 

արտահայտված տոկոսներով կամ ԱՄ միավորներով; 

b - տվյալ հումքում ազդող նյութի կոնցենտրացիան է 1 գրամի համար` 

արտահայտված տոկոսներով կամ ԱՄ միավորներով  

Rp:  Infusi herbae Adonidis vernalis ex 6.0 200 ml 

 Da.Signa. մեկական ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 

Ըստ Պֆ XI-ի 1գ գարնանային շողավարդի ստանդարտ հումքը պետք է պարունակի 

50 ԱՄ: 70 ԱՄ պարունակող հումքը պետք է վերցնել` 

X = 
.6 50

70
 = 4.29 = 4.3 ·

 
իսկ 1գ հումքի համար` 

X = 
.1 50

70
 = 0.71  ·

 
այսինքն` տվյալ հումքի 0.71գ-ը կհամապատասխանի 1 գ ստանդարտ հումքին: 

 Եթե դեղատուն բերված դեղաբուսական հումքը պարունակում է ստանդարտից քիչ 
քանակությամբ կենսաբանական ակտիվ նյութեր, ապա այն չի կարելի օգտագործել: 
 

Դեղաբուսական հումքի մանրացվածության աստիճան 
Ջրային հանուկների ստացման համար դեղաբուսական հումքն անհրաժեշտ է լավ չո-

րացնել, մանրացնել և մաղել: Մանրացման ընթացքում մեծանում է լուծիչի հետ հումքի 

շփման մակերեսը, որը հեշտացնում է լուծիչի թափանցումը բջջի մեջ՝ դրանով իսկ նպաս-

տելով լուծամզման արագացմանը: Համաձայն ՊՖ XI-ի ջրային հանուկների պատրաստ-

ման համար հումքը մանրացնում են հետևյալ կերպ` 

 տերևը, ծաղիկը և խոտը մանրացնում են 5 մմ-ից ոչ ավելի, բացառություն են կազմում 

արջախաղողի, նիվենու, հապալասենու և այլ դեղաբույսերի կաշվային տերևները, 

որոնք պետք է մանրացվեն մինչև 1 մմ չափսերի; 

 կեղևը, արմատն ու կոճղարմատը մանրացնում են 3 մմ-ից ոչ ավելի, քանի որ վերջին-

ներիս բջջաթաղանթներն ավելի կոշտ են և հաստ, համեմատած ծաղկի և տերևի հետ, 

այդ իսկ պատճառով դեղաբույսի այս մասերը անհրաժեշտ է ավելի շատ մանրացնել; 

 պտուղը և սերմը մանրացնում են 0.5 մմ-ից ոչ ավելի; 

 եգիպտացորենի սռնակները մանրացնում են 10 մմ-ից ոչ ավելի 

Մանրացման ենթակա դեղաբուսական հումքը պետք է վերցնել դեղատոմսում դուրս 

գրված քանակությամբ (ոչ ավելի), քանի որ պահման ժամանակ մանրացված հումքը 

կորցնում է ակտիվությունը: Մանրացված դեղաբուսական հումքը փոշուց պետք է մաքրել 

մաղելով, քանի որ փոշու մեջ գտնվող բալաստային նյութերը ջրում ուռչում են, կպչում են 

իրար, վատ են թրջվում և խոչընդոտում լուծիչի թափանցմանը բջջի մեջ: 

 
Դեղաբուսական հումքի և լուծիչի քանակների հարաբերությունը 
Ջրային հանուկների ստացման համար օգտագործվող ջրի քանակությունը պետք է 

ապահովի ազդող նյութերի լրիվ լուծամզումը: Ակնհայտ է, որ ուժեղ ազդող և ոչ ուժեղ ազ-

դող նյութեր պարունակող դեղաբուսական հումքերի համար հումքի և ջրի հարաբերու-

թյունները կլինեն տարբեր: 

ՊՖ XI-ը բոլոր ջրային հանուկների համար ներկայացնում է հումքի (զանգվածային 

մաս) և պատրաստի լուծամզվածքի (ծավալային մաս) քանակների հարաբերությունն ըստ 

խմբերի` 
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Հումքի և լուծամզվածքի 
հարաբերություն 

Դեղաբույսերի խմբեր 

1:10 
բոլոր բույսերը, բացառությամբ ուժեղ ազդող 

նյութեր պարունակող դեղաբույսերի 

1:20 տուղտ 

1:30 
գարնանային շողավարդ, հովտաշուշան, 

կատվախոտ, եղջերասունկ, կաթնախոտ, վուշ 

1:50 սերկևիլի սերմ 

1:100 սալեպ 

1:400 ուժեղ ազդող նյութեր պարունակող դեղաբույսեր 

Rp: Decocti corticis Quercus 150 ml 

 Da.Signa.  ողողումների համար 

Քանի որ կաղնու կեղևը չի պարունակում ուժեղ ազդող նյութեր, ապա հումքի 

քանակը կլինի 15 գ (1:10): 

Դեղաբուսական հումքում պարունակվող ազդող նյութերն ունեն որոշակի լուծելիու-

թյուն և նրանց լիարժեք լուծամզումը կախված է ջրի քանակությունից: Լիարժեք լուծա-

մզվածք ստանալու համար անհրաժեշտ է օգտագործել տվյալ պայմաններում առավել 

քանակությամբ ջուր: Դեղատոմսում դուրս է գրվում պատրաստի լուծամզվածքի ծավալը, 

ոչ թե նրա ստացման համար ջրի քանակությունը: Ջրի հիմնական կորուստը կախված է 

հումքի տեսակից և տարբեր տեսակների համար հանդիսանում է անհատական: Հեղուկի 

մի մասը լուծամզումից հետո միշտ պահվում է լուծամզվող հումքում: Հումքը ճզմելով այդ 

կորուստները ամբողջությամբ վերականգնել հնարավոր չէ, քանի որ մազանոթային ուժերի 

ազդեցության տակ հանուկի մի մասն անվերադարձ պահվում է հումքում: Ջրի կորուստ 

տեղի է ունենում նաև գոլորշիացման, ինչպես նաև տարայի թրջման արդյունքում, որտեղ 

կատարվում է թորումը (≈ թորած ջրի 15-16%-ը): Այդ պատճառով լուծամզվածքը ստացվում 

է ավելի քիչ, քան վերցված ջուրը: Պահանջվող քանակությամբ հանուկի ստացման համար 

սովորաբար անհրաժեշտ է ավելացնել ջուր, որի դեպքում հանուկը մասամբ նոսրանում է: 

Այդ կորուստները կարելի է նվազեցնել լուծիչի քանակի ավելացման ճանապարհով, որի 

համար պետք է օգտվել ջրակլանման գործակցից:  

Ջրակլանման գործակիցը (Ջգ) ցույց է տալիս ինֆունդիրային բաժակում 1գ դեղա-

բուսական հումքը մզելուց հետո պահվող հանուկի քանակությունը (մլ): Առավել հաճախ 

օգտագործվող հումքերի համար ջրակլանման գործակիցը ներկայացված է ՊՖ XI-ում: 

Լուծիչի քանակը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով` 

V  = Vo  +  (M • K) 

որտեղ` 

V - լուծամզման համար անհրաժեշտ թորած ջրի ծավալն է, մլ; 

Vo - դեղատոմսում նշված ջրային հանուկի ծավալն է, մլ; 

M – դեղաբուսական հումքի զանգվածն է, գր; 

K- ջրակլանման գործակիցն է 

Սակայն ջրակլանման գործակցի օգտագործման հետ մեկտեղ երբեմն հանուկի ծա-

վալը ստացվում է պահանջվածից քիչ քանակությամբ, այդ պատճառով հումքը մզելուց հե-

տո քամված ջրային հանուկին թանզիֆը լվանալով ավելացնում են թորած ջուր մինչև 

դեղագրությունում պահանջվող քանակությունը: 

Օրինակ` 

Rp: Infusi foliorum Menthaeae ex 20.0 200 ml 

 Da.Signa. ողողումներ օրը 3 անգամ 
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Հաշվարկ՝   անանուխի խոտ՝ 20 գ 

  թորած ջուր՝  200 + (20x2.4)= 248մլ (Ջգ = 2.4 մլ/գ) 

  հանուկի ընդհանուր ծավալը՝  200 մլ 

Եթե ՊՖ XI-ում տվյալ բույսի համար Ջգ-ը նշված չէ (Աղուսյակ 1), ապա պետք է 

օգտվել պայմանական ընդունված գործակիցներից` 

 արմատի համար`  1.5 մլ/գ 

 կեղևի, ծաղկի, տերևի, խոտի համար` 2 մլ/գ 

 սերմի համար` 3 մլ/գ 

Որակյալ հանուկի ստացման համար ջրի քանակությունը չի կարելի քչացնել, քանի 

որ այն կբերի ազդող նյութերի լուծամզման նվազման:  

Աղուսյակ 1 
Ջրակլանման գործակիցները որոշ դեղաբույսերի համար, մլ/գ 

Հումք Ջգ (մլ/գ) Հումք Ջգ (մլ/գ) 

Եղինջի տերև 1.8 Արոսենու պտուղներ 1.5 

Տատրակի տերև 3.0 Կատվախոտի կոճղարմատ արմատ 2.9 

Անանուխի տերև 2.4 Արյունխմիկի կոճղարմատ 1.7 

Կասիայի տերև 1.8 Օձագալարի կոճղարմատ 2.0 

Արջախաղողի տերև 1.4 Մատուտակի արմատ 1.7  

Եղիսպակի տերև 3.3 Կաթնախոտի արմատ 2.2 

Ջղախոտի տերև 2.8 Աիրի արմատ 2.4 

Հապալասենու տերև 1.5 Մատնոցուկի արմատ 1.4 

Շողավարդի խոտ 2.8 Կաղնու կեղև 2.0 

Արևքուրիկի խոտ 1.6 Բռինչի կեղև 2.0 

Հովտաշուշանի խոտ 2.5 Բեկտենու կեղև 1.6 

Առյուծագու խոտ 2.0 Լորենու ծաղիկներ 3.4 

Չորածաղկի խոտ 2.2 Երիցուկի ծաղիկներ 3.4 

Օշինդրի խոտ 2.1 Եղջերասունկ 2.3 

Կատվալեզվի խոտ 2.0 Գայլուկի կոներ 3.2 

Մասուրի պտուղներ 1.1   

 
Ջրային հանուկների պատրաստման համար օգտագործվող սարքավորումներ 

 
Ջրային հանուկների պատրաստման համար օգտագործում են 

փակ անոթներ` ինֆունդիրային բաժակներ (լատ` infundio – հեղուկով 

պատել, եփել), որոնց տեղավորում են ինֆուն-

դիրային ապարատի մեջ: 

Ինֆունդիրային բաժակները կարող են 

լինել էմալապատ, չժանգոտվող պողպատից և 

հախճապակյա: Ընդ որում նյութը, ինչից 

պատրաստված է ինֆունդիրային բաժակը, 

կարող է ազդել պատրաստվող ջրային 

հանուկի որակի վրա: Այդ պատճառով դեղատնային պրակտիկայում 

հիմնականում օգտագործվում են մաքուր արճճից (առանց կապարի 

խառնուրդի) կամ հախճապակուց պատրաստված ինֆունդիրային բա-

ժակներ: Ինֆունդիրային բաժակը իրենից ներկայացնում է բռնակով 

անոթ, որի մեջ դրվում է մխոցային հարմարանքով ծակոտկեն բաժակ: 

Ինֆունդիրային բաժակի նյութը չպետք է փոխազդի բուսական հումքի հետ: Այն պետք է 
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օժտված լինի բավարար ջերմահաղորդականությամբ և մեխանիկական ամրությամբ: 

Ինֆունդիրային բաժակի ընտրության ժամանակ պետք է հաշվի առնել այն փաստը, որ 

բաժակի ներսում ջրի ջերմաստիճանի բարձրացման արագությունը կախված է նյութից: 

Մասնավորապես հախճապակյա ինֆունդիրային բաժակներն օժտված են փոքր ջերմահա-

ղորդականությամբ, ջուրը տաքանում է դանդաղ (համեմատած մետաղական բաժակների 

հետ), այդ պատճառով նպատակահարմար է այն 

նախապես 15 րոպե տաքացնել եռացող ջրային բաղնիքում 

կամ ինֆունդիրային ապարատում: Ընդ որում 

ինֆունդիրային բաժակի ներսում ջերմաստիճանը պետք է 

կազմի 92-930C: Ինֆունդիրային բաժակի մեջ լցնում 

հաշվարկված քանակով սենյակային ջերմաստիճանի ջուրը 

և նրա մեջ տեղադրում նախօրոք մանրացված և կշռված 

դեղաբուսական հումքով լցված ծակոտկեն բաժակը: 

Այնուհետև ապարատի մեջ տեղադրում են ինֆունդիրային 

բաժակը, թրման համար նշված ժամանակը լրանալուց հետո ապարատն անջատում են հո-

սանքից, իսկ եփուկը կամ ջրաթուրմը սառեցնում, որից հետո երկշերտ թանզիֆի միջոցով 

քամում են ծակոտկեն բաժակի պարունակությունը: Աշխատանքի ավարտից հետո 

ապարատի մասերը մանրակրկիտ մաքրում են բուսական հումքի մնացորդներից և 

չորացնում: 

 

Լուծամզման ջերմային ռեժիմներ 
Լուծամզման ռեժիմը կարևոր դեր է խաղում ջրային հանուկների ստացման ժամա-

նակ: Ըստ ՊՖ XI-ի բոլոր ջրային հանուկները ստանում են ջրային բաղնիքի վրա ինֆունդի-

րային ապարատում սառը ջրով թրմամբ (որոշ բացառություններով): 

Ջրային հանուկ Թրման 
 ժամանակ 

Սառեցման ժամանակ 

Ջրաթուրմ (մինչև 1լ) 15 րոպե 45 րոպե 

Ջրաթուրմ (1-3 լ) 25 րոպե 45 րոպե 

Եփուկ (մինչև 1 լ) 30 րոպե 10 րոպե 

Եփուկ (1-3 լ) 40 րոպե 10 րոպե 

Ջրաթուրմեր՝ «Cito» մակագրությամբ 25 րոպե արհեստականորեն 

Լուծամզման այս ռեժիմների պայմաններում բարձրանում է դաբաղանյութերի, ալկա-

լոիդների, պեկտինային և այլ նյութերի լուծելիությունը, լավանում է դիֆուզիան: Ջերմաս-

տիճանի ազդեցությունը բերում է մանրէների ոչնչացման: Շատ կարևոր է այն փաստը, որ 

թրման ժամանակ ինֆունդիրային բաժակում ջերմաստիճանը բարձրանում է աստիճա-

նաբար: Դա բերում է նրան, որ պեկտինային նյութերը, խեժերը հասցնում են լուծվել և դի-

ֆուզիայի ենթարկվել ավելի շուտ, քան ուռչել: Երկարատև տաքացումն ունի նաև բացա-

սական կողմեր, քանի որ հնարավոր է ջերմաանկայուն նյութերի քայքայում (գլիկոզիդներ, 

եթերայուղեր) և բալաստային նյութերի ելքի մեծացում: 

Որպես կանոն փափուկ դեղաբուսական հումքից (տերև, ծաղիկ, խոտ) պատրաստում 

են ջրաթուրմ, այսինքն թրմում են 15 րոպե: Բացառություն են կազմում արջախաղողի, 

հապալասենու և կասիայի տերևները, որոնցից պատրաստում են եփուկ:  

Առավել կոշտ բուսական հումքից (արմատ, կոճղարմատ, կեղև, ինչպես նաև արջա-

խաղողի տերև) պատրաստում են եփուկ (թրմում են 30 րոպե), քանի որ դիֆուզիան ընթա-

նում է դանդաղ: Բացառություն է կազմում կատվախոտի կոճղարմատն արմատներով, 

քանի  որ պարունակում է եթերայուղեր, հետևաբար նրանից պատրաստում են ջրաթուրմ: 

1-3 լ ծավալով ջրային հանուկների պատրաստման ժամանակ ջրային բաղնիքի վրա 

տաքացման ժամանակը պետք է մեծացնել` ջրաթուրմերի համար մինչև 25 րոպե, իսկ 
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եփուկների համար` 40 րոպե: 3 լիտրից ավելի ծավալով ջրային հանուկների պատրաս-

տումը ցանկալի չէ, քանի որ ազդող նյութերի լրիվ լուծամզում տեղի չի ունենում: 

Ջրային բաղնիքի վրա թրմելուց հետո ՊՖ XI-ը առաջարկում է թրմումը շարունակել 

սենյակային ջերմաստիճանում (ջրաթուրմեր` 45 րոպե,  իսկ եփուկներ` 10 րոպե): Սառեց-

ման ժամանակ տեղի է ունենում հետագա լուծամզումը: Ջրաթուրմերի և եփուկների սա-

ռեցման տարբեր ժամանակները որոշված են փորձնականորեն: 

Հաստատված է, որ 15 րոպե ջրային բաղնիքի պայմաններում ջրաթուրմերը թրմելիս 

դեղաբուսական հումքից ազդող նյութերի լրիվ լուծամզում տեղի չի ունենում, այդ պատճա-

ռով թրմումը շարունակում են 45 րոպե սենյակային ջերմաստիճանում: Որոշ ջրաթուրմերի 

համար սառեցումը կարևոր է այն պատճառով, որ նրանցում պարունակվող ազդող նյու-

թերն առավել լավ լուծվում են սառը ջրում: Օրինակ` մատնոցուկի (դիգիտոքսին) կամ 

շողավարդի (ադոնիվերնոզիդ) գլիկոզիդները տաքացման պայմաններում կոագուլացվում 

են և լուծույթ կրկին անցնում են միայն սառեցման ժամանակ: 

Եփուկները երկարատև տաքացման պայմաններում շարունակվող սառեցման ժամա-

նակ պղտորվում են, քանի որ անջատվում են ԲՄՄ (օսլա, պեկտին), այդ պատճառով 10 

րոպե սառեցնելուց հետո նրանց քամում են տաք վիճակում: Բացառություն են կազմում 

դաբաղանյութեր պարունակող դեղաբույսերից ստացված եփուկները (կաղնու կեղև, 

օձագալարի կոճղարմատ, արջախաղողի տերև), որոնց քամում են տաք վիճակում` առանց 

սառեցման, քանի որ դաբաղանյութերի լուծելիությունը կախված է ջերմաստիճանից: 

Ջրային հանուկները քամում են չափիչ գլանի մեջ (ճզմելով հումքը) և անհրաժեշտության 

դեպքում թորած ջրով ծավալը հասցնում են մինչև պահանջվող քանակություն:  

Ջրաթուրմերի պատրաստման ժամանակ “Cito” կամ “Statim” մակագրության առկա-

յության դեպքում ջրային բաղնիքի վրա տաքացումը իրականացվում է 25 րոպե՝ 15 րոպեի 

փոխարեն, իսկ սառեցումն իրականացնում են արհեստականորեն` ինֆունդիրային 

բաժակը տեղավորելով սառը ջրի մեջ: “Cito” կամ “Statim” մակագրությամբ եփուկներ չեն 

պատրաստվում, քանի որ ազդող նյութերի ամբողջական լուծամզում տեղի չի ունենում: 

 

Միջավայրի pH-ի մեծություն 
Այս գործոնը հատկապես կարևոր է ալկալոիդներ և սապոնիններ պարունակող 

դեղաբուսական հումքից ջրային հանուկներ պատրաստելիս: Հայտնի է, որ ալկալոիդներ 

պարունակող բույսերի լուծելիությունը կախված է pHց: Ցածր pH-ը նպաստում է ալկա-

լոիդների լուծելիությանը և լուծամզմանը, շատ դեպքերում կանխում է նաև օքսիդացման 

հետևանքով նրանց քայքայումը, օճառացումը և այլն: Թորած ջրի թթվեցումը նպաստում է 

դժվար լուծելի ալկալոիդների միացությունների փոխակերպմանը հեշտ լուծելի ալկա-

լոիդների: Թթվեցման համար օգտագործում են կիտրոնաթթու, գինեքարային թթու կամ 

քլորաջրածնական թթու` հումքում պարունակվող ալկալոիդների հավասար քանակու-

թյամբ: Բացառություն է կազմում եղջերասունկը, որի դեպքում քլորաջրածնական թթուն 

օգտագործվում է քառապատիկ ավել քանակությամբ: 

Սապոնիններ պարունակող դեղաբուսական հումքի լիարժեք լուծամզում 

կատարվում է հիմնային միջավայրում: 
 

Կոնցենտրացիաների տարբերություններ 
Ջրային հանուկների ստացման ժամանակ լուծամզման արագացում և ինֆունդիրա-

յին բաժակում հանուկի կոնցենտրացիայի հավասարում կարելի է ապահովել խառնման 

ճանապարհով: Այդ պատճառով համաձայն ՊՖ IX-ի ջրային հանուկների պատրաստումն 

անհրաժեշտ է անցկացնել հաճախակի խառնման պայմաններում:  
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Ֆերմենտների և մանրէների ազդեցություն 
Դեղաբուսական հումքում պարունակվում են բազմաթիվ ֆերմենտներ, որոնք հանդի-

սանում են օրգանական ծագման կատալիզատորներ: Այդ ֆերմենտներին են պատկանում` 

 հիդրոլիզող ֆերմենտները` 

 հիդրոլազներ (ճեղքում են գլիկոզիդները); 

 ամիլազներ (ճեղքում են օսլան); 

 պրոտեազներ (ճեղքում են սպիտակուցները); 

 օքսիդազները (արագացնում են օրգանական միացությունների օքսիդացումը); 

 դեսմոլազները (խթանում են օրգանական մոլեկուլների ճեղքումը) 

Ֆերմենտների գործունեությունը ընթանում է առավելապես թույլ թթվային միջա-

վայրում և 5%-ից բարձր խոնավության պայմաններում: Սակայն բույսերում պարունակվող 

որոշ ֆերմենտներ արևի լույսի տակ չորացման ժամանակ մասամբ պահպանվում են: 60-

700C-ից բարձր կարճաժամկետ կամ 450C առավել երկարատև ջերմաստիճանային ազդե-

ցությունը սովորաբար բերում է ֆերմենտների դենատուրացիայի և ինակտիվացիայի: 

Ֆերմենտների ու միկրոօրգանիզմների ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու հա-

մար դեղաբուսական հումքն անհրաժեշտ է լավ չորացնել: Եթե ջրային հանուկները պատ-

րաստվեն 1000C-ից ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում, ապա դա չի ապահովի դեղաձևի 

ստերիլությունը, քանի որ միկրոօրգանիզմների սպորները 1000C-ից ցածր ջերմաստիճա-

նում չեն քայքայվում:  

 
Ջրային հանուկների պատրաստման տեխնոլոգիական փուլերը 

 
 դեղաբուսական հումքի մանրացում; 

 դեղաբուսական հումքի մաղում; 

 թորած ջրի ավելացում նախապես տաքացված ինֆունդիրային բաժակի մեջ; 

 դեղաբուսական հումքի տեղադրում ինֆունդիրային ապարատի ծակոտկեն 

բաժակում; 

 թրմում ջրային բաղնիքի պայմաններում; 

 թրմում սենյակային ջերմաստիճանում; 

 քամում երկշերտ թանզիֆով, հումքի ճզմում; 

 անհրաժեշտության դեպքում թորած ջրով հանուկի պահանջվող ծավալի ապահովում 

 

Լուծամզման պրոցեսի յուրահատկությունը`  
պայմանավորված ազդող նյութերի քիմիական ծագմամբ 

 

Ալկալոիդներ պարունակող դեղաբուսական հումք 
Ալկալոիդներ պարունակող դեղաբուսական հումքից պատրաստում են ջրաթուրմ: 

Նման դեղաբուսական հումքերից ջրաթուրմերի պատրաստման ժամանակ թորած ջրին 

ավելացնում են կիտրոնաթթու (1%) կամ քլորաջրածնական թթու (0.83%): Թթուն ավե-

լացվում է դուրս գրված հումքում ալկալիոդների քանակությանը հավասար, իսկ քլորա-

ջրածնական թթուն՝ մաքուր քլորաջրածնի հաշվարկով:  

Ալկալոիդներ պարունակող դեղաբուսական հումքերին են պատկանում`  

 թերմոպսիսի խոտը (Herba Thermopsidis); 

 մահամորմի խոտը (Herba Belladonnae); 

 էֆեդրայի խոտը (Herba Ephedrae); 

 գժախոտը (Herba Hyoscyami); 

 եղջերասունկը (Claviceps); 

 արջընկույզի տերևը (Folium Daturae stramonium); 
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Rp: Infusi foliorum Daturae stramonii  ex 2.0 200 ml 

 Da.Signa. մեկական անուշի գդալ օրը 4 անգամ 

Համաձայն ՊՖ XI-ի արջընկույզի տերևները պետք է պարունակեն 0.25%-ից ոչ 

պակաս ալկալոիդներ: Որոշենք ալկալոիդների քանակությունը 2 գ արջընկույզի տերևում՝ 

100  -----------  0.25 

2 գ ------------  X     X = 0.005 գ 

2 գ արջընկույզի տերևներում պարունակվում է 0.005գ ալկալոիդ: Անհրաժեշտ է 

վերցնել 0.005գ կիտրոնաթթու կամ նրա 0.5 մլ (10 կաթիլ) 1% լուծույթը: 

Քլորաջրածնական թթվի լուծույթը (1:10) պետք է վերցնել` 

100  ---------  0.83 

X  -------- 0.005  X = 0.6 մլ (12 կաթիլ) 

Հաշվարկ՝   արջընկույզի տերև՝ 2 գ (Ջգ = 2 մլ/գ) 

  թորած ջուր՝ 200 + 2x2 = 204 մլ 

  083% քլորաջրածնական թթու՝ 12 կաթիլ 

  հանուկի ընդհանուր ծավալը` 200 մլ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար ինֆունդիրային բաժակի մեջ լցնում են 

2գ արջընկույզի տերևներ, ավելացնում 204 մլ թորած ջուր և 12 կաթիլ քլորաջրածնական 

թթվի լուծույթ (1:10): Ինֆունդիրային ապարատում թրմում են 15 րոպե և սառեցնում սենյա-

կային ջերմաստիճանում 45 րոպե՝ պարբերաբար խառնման պայմաններում: Ստացված 

հանուկը երկշերտ թանզիֆով քամում են չափիչ գլանի մեջ և անհրաժեշտության դեպքում 

թորած ջրով ծավալը հասցնում մինչև պահանջվող քանակությունը: Ջրաթուրմը տեղա-

փոխում են բաց թողնման սրվակի մեջ, խցանափակում են և պիտակավորում: 

Թերմոպսիսի ջրաթուրմը կարելի պատրաստել նաև առանց թթվեցման, քանի որ 
խոտում պարունակվող ալկալոիդների աղերը և հիմքերը հեշտ են լուծվում ջրում:  

Եղջերասնկի ջրային հանուկների պատրաստման համար առավելագույն պայմաններ 

են հանդիսանում ջրային բաղնիքի վրա 30 րոպե թրմումը և հանուկի արագ սառեցումը 

(քանի որ եղջերասնկի ալկալոիդները ջերմաանկայուն են): Այսինքն եղջերասնկից 

նպատակահարմար է պատրաստել եփուկ: Եղջերասնկի եփուկը պետք է օգտագործել 

թարմ թրմված վիճակում, քանի որ նրանում պարունակվող ճարպայուղը արագ կծվում է: 
 

Սրտային գլիկոզիդներ պարունակող դեղաբուսական հումք  
Սրտային գլիկոզիդներ պարունակող դեղաբուսական հումքին են պատկանում` 

 մատնոցուկի տերևները (Folium Digitalis); 

 գարնանային շողավարդի (Herba Adonidis vernalis); 

 հովտաշուշանի խոտը (Herba Convallariae) և այլն 

Սրտային գլիկոզիդներ պարունակող դեղաբուսական հումքից ջրային հանուկների 

պատրաստման առանձնահատկություններն են՝ 

 պատրաստում են ջրաթուրմ 

 անհրաժեշտ է թրման ռեժիմի խիստ պահպանում, քանի որ պարունակվում են 

ջերմաանկայուն նյութեր; 

 սառեցման ժամկետի կրճատումը դժվարեցնում է մատնոցուկի հանուկում ջրում 

անլուծելի դիգիտոքսինի, իսկ շողավարդի հանուկում` ադոնիվերնոզիդի լուծամզումը:  

 միջավայրի pH-ը պետք է լինի չեզոք, քանի որ թթվային և հիմնային միջավայրերում 

սրտային գլիկոզիդները քայքայվում են; 

 մատնոցուկի և շողավարդի ջրաթուրմերը պետք է պատրաստվեն ՊՖ XI-ի 

պահանջներին համապատասխանող ստանդարտ հումքից: Առավել բարձր 

կոնցենտրացիայով հումքի դեպքում անհրաժեշտ է կատարել վերահաշվարկ և հումքը 

վերցնել համապատասախանաբար քիչ քանակությամբ: 
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Rp.: Infusi foliorum Digitalis 0.5 – 200 ml 

 Tincturae Valerianae  4 ml 

 Misce. Da. Signa. մեկական ճաշի գդալ օրը 4 անգամ 

Հաշվարկ`   մատնոցուկի տերև՝ 0.5 գ 

  կատվախոտի ոգեթուրմ՝ 4 մլ 

  թորած ջուր՝ 200 մլ 

  հանուկի ընդհանուր ծավալը՝ 204 մլ 
Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար ինֆունդիրային բաժակի մեջ լցնում են 

0.5գ մատնոցուկի տերևներ, ավելացնում 200 մլ թորած ջուր: Տաք ինֆունդիրային ապարա-

տում թրմում են 15 րոպե և սառեցնում սենյակային ջերմաստիճանում 45 րոպե՝ պարբերա-

բար խառնման պայմաններում: Ստացված հանուկը երկշերտ թանզիֆով քամում են չափիչ 

գլանի մեջ և անհրաժեշտության դեպքում թորած ջրով ծավալը հասցնում մինչև պահանջ-

վող քանակությունը: Ջրաթուրմը տեղափոխում են բաց թողնման սրվակի մեջ, ավելացնում 

4 մլ կատվախոտի ոգեթուրմը, խցանափակում են և պիտակավորում: 

 

Անտրագլիկոզիդներ պարունակող դեղաբուսական հումք 
Անտրագլիկոզիդներ պարունակող դեղաբուսական հումքին են պատկանում` 

 ռևանդի արմատը (Radix Rhei); 

 բեկտենու կեղևը (Cortex Frangulae); 

 կասիայի տերևները (Folium Sennae); 

Անտրագլիկոզիդներ պարունակող դեղաբուսական հումքից պատրաստում են եփուկ, 
քանի որ կապված հումքի հիստոլոգիական կառուցվածքի յուրահատկության հետ 15 րոպե 

թրման դեպքում ազդող նյութերի լիարժեք լուծամզում տեղի չի ունենում: Սակայն տաքաց-

ման ժամանակի երկարացումը (30 րոպեից ավելի) առաջացնում է օքսիմեթիլանտրախի-

նոնների ճեղքում:  

Ռևանդի արմատի և բեկտենու կեղևի եփուկները անհրաժեշտ է քամել ջրային բաղ-

նիքի վրայից վերցնելուց անմիջապես հետո, քանի որ սառեցնելիս տեղի է ունենում օքսի-

մեթիլանտրախինոնի պարունակության նվազում: 

Կասիայի տերևների եփուկի համար անհրաժեշտ է լրիվ սառեցում (3-4 ժամ)՝ 

հանուկի մեջ լորձային նյութերի անցումից խուսափելու համար, որոնք աղիներում 

առաջացնում են ցավեր: 

 
Սապոնիններ պարունակող դեղաբուսական հումք 
Սապոնիններ պարունակող հումքից պատրաստում են եփուկ` 
 կաթնախոտի արմատ` Radix Polygalae; 

 զարմանազանի կոճղարմատն արմատներով՝ Rhizoma cum radicibus Polemonii; 

 ձիաձետի խոտ՝ Herba Equiseti; 

 մատուտակի արմատ` Radix Glycyrrhizae  և այլն 

Սապոնինները հեշտ են լուծվում ջրում՝ առաջացնելով կոլոիդ լուծույթներ, որոնք 

առատ փրփրում են՝ առաջացնելով կայուն փրփուր: Որոշ գիտնականների կարծիքով 

սապոնինների առավել լիարժեք լուծամզումն իրականացվում է հիմնային միջավայրում: 

Եթե դեղագրությունում դուրս է գրված նատրիումի հիդրոկարբոնատ, ապա այն ավելաց-

վում է հումքի հետ միաժամանակ և թրմվում: Եթե դեղագրությունում նատրիումի հիդրո-

կարբոնատ դուրս չի գրվել, ապա 10 գ դեղաբուսական հումքի համար խորհուրդ է տրվում 

ավելացնել 1 գ նատրիումի հիդրոկարբոնատ:  

Հաստատված է, որ մատուտակի արմատների թրմումը 30 րոպեից ավել բերում է 

եփուկում գլիցիրիզինի էական կորուստների:  
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Rp.: Decocti rhizomatis cum radicibus Polemonii coerulei 6.0 – 200 ml 

 Sirupi simplicis      10 ml 

 Misce. Da. Signa. 

Հաշվարկ`   զարմանազանի կոճղարմատ՝ 6 գ 

  թորած ջուր՝ 200 + 6x1.5 = 209 մլ 

  շաքարի օշարակ՝ 10 մլ 

  հանուկի ընդհանուր ծավալը՝ 210 մլ 
Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար 6գ զարմանազանի կոճղարմատները 

լցնում են ինֆունդիրային բաժակի մեջ, ավելացնում 0.6 գ նատրիումի հիդրոկարբոնատ 

(սապոնինների լիարժեք լուծամզման համար) և 209 մլ թորած ջուր: Տաք ինֆունդիրային 

ապարատում թրմում են 30 րոպե և սառեցնում սենյակային ջերմաստիճանում 10 րոպե՝ 

պարբերաբար խառնման պայմաններում: Ստացված հանուկը երկշերտ թանզիֆով քամում 

են չափիչ գլանի մեջ և անհրաժեշտության դեպքում թորած ջրով ծավալը հասցնում մինչև 

պահանջվող քանակություն: Եփուկը տեղափոխում են բաց թողնման սրվակի մեջ, ավե-

լացնում 10 մլ շաքարի օշարակ, խցանափակում են և պիտակավորում: 

 

Դաբաղանյութեր պարունակող դեղաբուսական հումք 
Տվյալ խմբի դեղաբուսական հումքից պատրաստում են եփուկ` 
 կաղնու կեղև (Cortex Quercus); 

 յոթնտերևուկի կոճղարմատ (Rhizoma Tormentillae); 

 օձագալարի կոճղարմատ (Rhizoma Bistortae); 

 արյունխմիկի կոճղարմատն արմատներով (Radix Sanguisorbae officinalis); 

 արջախաղողի տերևներ (Folia Uvae Ursi); 

 հապալասենու տերևներ (Folia Vaccinium myrtillus) 
Դաբաղանյութեր պարունակող դեղաբուսական հումքից եփուկների պատրաստման 

յուրահատկություններն են՝ 

 քամում են անմիջապես տաքացումից հետո` առանց սառեցնելու, քանի որ դաբաղա-

նյութերը լավ լուծվում են տաք ջրում, իսկ սառեցնելիս առաջացնում են նստվածք; 

 թրման պրոցեսը չի կարելի կատարել մետաղական տարաներում, քանի որ տանինը 

ծանր մետաղների հետ առաջացնում է անլուծելի միացություններ 

Rp.: Decocti rhizomatis cum radicibus Sanguisorbae 10.0 – 200 ml 

 Misce. Da. Signa. 

Հաշվարկ`   արյունխմիկի կոճղարմատ՝ 10 գ 

  թորած ջուր՝ 200 + 10x1.7 = 217 մլ 

  հանուկի ընդհանուր ծավալը՝ 200 մլ 

Եփուկի պատրաստման համար 10գ արյունխմիկի կոճղարմատները լցնում են 

ինֆունդիրային բաժակի մեջ, ավելացնում 217 մլ թորած ջուր: Տաք ինֆունդիրային 

ապարատում խառնելով թրմում են 30 րոպե և անմիջապես քամում երկշերտ թանզիֆով 

չափիչ գլանի մեջ: Անհրաժեշտության դեպքում թորած ջրով ծավալը հասցնում են մինչև 

պահանջվող քանակությունը: Եփուկը տեղափոխում են բաց թողնման սրվակի մեջ, 

խցանափակում են և պիտակավորում: 

Արջախաղողի տերևները պարունակում են ֆենոլգլիկոզիդ արբուտին (6%-ից ոչ քիչ), 

մեթիլարբուտին, ինչպես նաև 30-35% դաբաղանյութեր: Արջախաղողի գլիկոզիդները 

ջերմակայուն են, լուծվում են ինչպես սառը, այնպես էլ տաք ջրում, հիդրոլիզվում են՝ 

առաջացնելով հակասեպտիկ և միզամուղ ազդեցությամբ օժտված հիդրոխինոն: 10 րոպե 

սառեցման դեպքում արջախաղողի տերևներում պարունակվող դաբաղանյութերը իրենց 

մակերևույթին ադսորբում են գլիկոզիդը, որի արդյունքում եփուկի որակը զգալիորեն վա-
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տանում է: Համաձայն ՊՖ IX-ի, եթե արջախաղողի տերևներից դուրս է գրվում ջրաթուրմ, 

ապա պատրաստել եփուկ: 
 

Եթերայուղեր պարունակող դեղաբուսական հումք 
Տվյալ խմբի դեղաբուսական հումքին են պատկանում` 

կատվախոտի կողճարմատն արմատներով (Rhizoma cum radicibus Valerianae); 

անանուխի տերևները (Folium Menthae); 

եղիսպակի տերևները (Folium Salviae);  

երիցուկի ծաղիկները (Flores Chamonillae) և այլն 

Եթերայուղեր պարունակող դեղաբուսական հումքից ջրային հանուկների 

պատրաստման տեխնոլոգիական առանձնահատկություններն են՝ 

 պատրաստում են միայն ջրաթուրմ; 
 թրմում են հերմետիկ փակ տարաներում (որպեսզի եթերայուղը չցնդի); 

 թրմում են առանց խառնելու; 

 քամում են լրիվ սառելուց հետո՝ եթերայուղերի կորստից խուսափելու համար 

Rp.: Infusi rhizomatis cum radicibus Valerianae 10.0 – 200 ml 

 Misce. Da. Signa. մեկական ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 

Հաշվարկ`   կատվախոտի կոճղարմատ՝ 10 գ 

  թորած ջուր՝ 200 + 10x2.9 = 229 մլ 

  հանուկի ընդհանուր ծավալը՝ 200 մլ 

Կատվախոտի կոճղարմատները պարունակում են 0.5-2% եթերայուղ: Ջրաթուրմի 

պատրաստման համար 10գ կատվախոտի կոճղարմատն արմատներով լցնում են ինֆուն-

դիրային բաժակի մեջ, ավելացնում 229 մլ թորած ջուր: Տաք ինֆունդիրային ապարատում 

թրմում են 15 րոպե և սառեցնում սենյակային ջերմաստիճանում 45 րոպե (առանց խառ-

նելու և կափարիչը բացելու): Այնուհետև երկշերտ թանզիֆով արագ քամում են չափիչ գլա-

նի մեջ: Անհրաժեշտության դեպքում թորած ջրով ծավալը հասցնում են մինչև պահանջվող 

քանակությունը: Ջրաթուրմը տեղափոխում են բաց թողնման սրվակի մեջ, խցանափակում 

են և պիտակավորում: 

 

Լորձային նյութեր պարունակող դեղաբուսական հումք 
Լորձերը (Mucilagines) օգտագործվում են որպես փափկացնող և պատող միջոց: 

Առավել հաճախ օգտագործվում է տուղտի արմատների, հազվադեպ՝ վուշի սերմերի, 

սալեպի կոճղարմատի և սերկևիլի սերմերի լորձը: 

Տուղտի արմատը  (Radix Althaeae) պարունակում է մինչև 10 % լորձ և 38 % օսլա: 

Հիմնական ազդող նյութը լորձն է (Infusum seu Mucilago Althaeae), որն օժտված է խորխաբեր 

և հակաբորբոքային ազդեցությամբ: Անհրաժեշտ է ստանալ հանուկ լորձի առավելագույն և 

օսլայի նվազագույն պարունակությամբ, որը տվյալ պարագայում հանդիսանում է բալաս-

տային նյութ: Օսլայի անջատման դեպքում ջրաթուրմերը դառնում են շատ մածուցիկ և 

մանրէների բազմացման համար հանդիսանում են լավ միջավայր: Բացի այդ միջավայրի 

մածուցիկությունը թրման պրոցեսում խանգարում է լորձի անջատմանը:  

Հաշվի առնելով, որ տուղտի արմատի լորձն իրենից ներկայացնում է անսահմա-

նափակ ուռչող ԲՄՄ և լավ է լուծվում սառը ջրում, իսկ օսլան` սահմանափակ ուռչող ԲՄՄ 

և լուծվում է միայն տաք ջրում, հետևաբար ջրաթուրմը պատրաստում են հատուկ կերպ`  

 դեղատոմսում տուղտի արմատների քանակի բացակայության դեպքում ՊՖ IX-ը 

առաջարկում է պատրաստել 5 %-ոց ջրաթուրմ; 

 թրմում են սենյակային ջերմաստիճանում (սառը ջրաթուրմ` Infusa frigide parata), 
այսինքն կտրատած արմատները լցնում են սառը ջրի մեջ, թրմում 30 րոպե սենյա-

կային ջերմաստիճանում, որից հետո հանուկը քամում են; 
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 օսլայի հատիկների մեխանիկական անցումից խուսափելու նպատակով հումքը 

թրմելուց հետո չեն ճզմում (ինչպես արվում է այլ տեսակի բուսական հումքի ջրային 

հանուկների դեպքում); 

 մինչև պահանջվող ծավալը ջրի ավելացման դեպքում տեղի է ունենում ջրաթուրմի 

զգալի նոսրացում: Այստեղից բխում է ծախսի գործակցի օգտագործման գաղափարը: 

Ծախսի գործակիցը (Ծգ) ցույց է տալիս, թե քանի՞ անգամ պետք է մեծացնել արմատի 

և ջրի քանակները, որպեսզի ստացվի պահանջվող քանակությամբ ջրաթուրմ:  

Rp.: Infusi radicis Althaeae 100 ml 

 Da. Signa. մեկական ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 

Փորձնականորեն ապացուցվել է, որ 5 գ տուղտի արմատները 100 մլ ջրով թրմելիս 

ստացվում է 77 մլ հանուկ (առանց ճզմելու), այսինքն անհրաժեշտ է ավելացնել 23 մլ ջուր, 

ինչը բերում է հանուկի նոսրացման: Հետևաբար 5 գ տուղտի արմատը պահում է 23 մլ ջուր, 

իսկ 1 գ արմատը` 4.6 մլ: 

 
որտեղ՝ 

a – դեղագրությունում դուրս գրված հումքի քանակությունն է, գր; 

4,6 – տուղտի արմատներում ջրակլանման գործակիցը; 

100 – ջրաթուրմի ծավալը, մլ; 

 
Հետևաբար տուղտի արմատներից 5 % ջրաթուրմի ստացման համար անհրաժեշտ է 

վերցնել 6.5 գ տուղտի արմատ (5 x 1.3) և 130 մլ թորած ջուր (100 x 1.3): 

1.3 ծախսի գործակիցը կարելի է օգտագործել միայն 1:20 (5%) հարաբերությամբ 

տուղտի արմատներից ջրաթուրմի պատրաստման համար (Աղուսյակ 2):  

Աղուսյակ 2 
Տուղտի արմատի ջրաթուրմերի պատրաստման համար օգտագործվող ծախսի 

գործակիցները 

Հումքի և ջրային հանուկի 
հարաբերություն 

Ծախսի  
գործակից 

Քանակ 

արմատ, գր թորած ջուր, մլ 
1:100 1.05 1.05 105 

2:100 1.10 2.2 110 

3:100 1.15 3.45 115 

4:100 1.20 4.8 120 

5:100 1.30 6.5 130 

 
Վուշի սերմերը պարունակում են 6 % լորձ և 35 % ճարպայուղ: Վուշի սերմերը չեն 

մանրացվում, քանի որ լորձը տեղակայված է սերմնային թաղանթի էպիդեմիսում և արագ 

լուծամզվում է: Մանրացված սերմերը չի կարելի օգտագործել, քանի որ ջրային հանուկի 

մեջ կարող են անցնել ճարպայուղեր, սպիտակուցային և ներկող նյութեր: Ճարպայուղերը 

հանդիսանում են բալաստային նյութեր, հետևաբար դեղաձևին կարող են հաղորդել տհաճ 

համ և հոտ:  

Վուշի սերմերից լորձը (Mucilago seminis Lini) պատրաստում են 1:30 հարաբերությամբ 

(եթե այլ հարաբերություն նշված չէ): Այդ նպատակով սերմերը տեղավորում են օժանդակ 

բաժակի մեջ, փոշուց ազատվելու համար լվանում են սառը ջրով, այնուհետև ավելացնում 

տաք ջուր (մինչև 950C) և թափահարում են 15 րոպե: Ստացված լորձը տեղափոխում են բաց 

թողնման սրվակի մեջ քաթանի կամ երկշերտ թանզիֆի միջոցով: Ջրակլանման կամ 

ծախսի գործակիցներ չեն օգտագործվում, քանի որ հումքը ջուր չի կլանում: 
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Rp.: Mucilaginis seminis Lini 90 ml 

 Da. Signa. 

Վուշի լորձի պատրաստման համար 3գ վուշի սերմերը օժանդակ բաժակում փոշուց 

ազատվելու համար լվանում են սառը ջրով, այնուհետև ավելացնում 90 մլ տաք ջուր և 

թափահարում 15 րոպե: Ստացված լորձը տեղափոխում են բաց թողնման սրվակի մեջ 

քաթանի կամ երկշերտ թանզիֆի միջոցով, խցանափակում են և պիտակավորում: 

Սալեպի լորձը (Mucilago Salep) պատրաստվում է 1:100 հարաբերությամբ 

(պարունակում է  50 % լորձ):  

Rp.: Mucilaginis Salep 100 ml 

 Da. Signa. 

Լորձի պատրաստման համար չոր օժանդակ բաժակում 1 գ սալեպի կոճղարմատների 

միջին մեծության փոշին թրջում են 1 մլ էթանոլով (փոշու զանգվածից օդի դուրս բերման և 

նրա լավ թրջելիության նպատակով), այնուհետև ավելացնում են 10 մլ սառը ջուր և 

դանդաղ ավելացնում 88 մլ եռացած ջուր (քանի որ անմիջապես տաք ջրով մշակելիս 

առաջանում են գնդիկներ): Թափահարում են մինչև սառչելը: Լորձը թանզիֆի օգնությամբ 

քամում են բաց թողնման սրվակի մեջ: Սալեպի լորձը պատրաստում են ex tempore, քանի 

որ այն արագ ենթարկվում է մանրէային վարակման: 

Սերկևիլի սերմերի լորձը (Mucilago seminis Cydoniae seu Mucilago Cydoniae) պատ-

րաստում են 1:50 հարաբերությամբ սերկևիլի ամբողջական սերմերից՝ թափահարելով 

սառը ջրով 5 րոպե տևողությամբ (էպիդերմիսում պարունակվում է մինչև 20% լորձ): 

 
 
 

ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՎԵԼԱՑՈՒՄԸ  
ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՆՈՒԿՆԵՐԻՆ 

 

 

Ջրային հանուկները հաճախ նշանակվում են բարդ դեղապատրաստուկների կազ-

մում այլ դեղանյութերի հետ միասին, հետևաբար՝ 

 ջրալուծ դեղանյութերը օժանդակ բաժակում լուծում են նախօրոք քամված և 

սառեցված ջրային հանուկում և ևս մեկ անգամ քամում բաց թողնման սրվակի մեջ; 

 ջրում անլուծելի դեղանյութերը ներմուծում են սուսպենզիոն ձևով՝ նախապես 

քամված ջրային հանուկի օգնությամբ և տեղափոխում բաց թողնման սրվակի մեջ; 

 ոգեթուրմերը, հեղուկ հանուկները, օշարակները, արոմատիկ ջրերը ավելացնում են 

ջրային հանուկներին վերջին հերթին բաց թողնման սրվակի մեջ (սահեցնելով); 

Դեղանյութերի կոնցենտրիկ լուծույթների օգտագործում տվյալ դեպքում չի 
թուլատրվում, քանի որ ջրային հանուկը պետք է պատրաստվի քիչ քանակությամբ ջրով, 
իսկ այդ դեպքում տեղի կունենա ազդող նյութերի քիչ անջատում: Լուծամզվածք-կոնցենտ-

րատների օգտագործման ժամանակ աղային բաղադրամասերը ներմուծվում են կոնցեն-

տրիկ լուծույթների տեսքով (բյուրետային համակարգի օգնությամբ): Որոշ ջրային հանուկ-

ներ օժտված են պաշտպանիչ հատկությամբ (տուղտի ջրաթուրմ, սալեպի լորձ): Սապոնին-

ներ պարունակող ջրաթուրմներն օժտված են արտահայտված էմուլգացնող հատկությամբ:  

Rp: Infusi radicis Althaeae  ex 4.0 - 100 ml 

Natrii hydrocarbonatis  2.0 

Natrii benzoatis  3.0 

Liquoris Ammonii anisati 2 ml 

Sirupi simplicis  10 ml 

Misce.Da.Signa. մեկական ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 
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Հաշվարկ`   տուղտի արմատներ՝ 4 x 1.2 = 4.8 գ (Ծգ = 1.2) 

  նատրիումի հիդրոկարբոնատ՝2 գ 

  նատրիումի բենզոատ՝ 3 գ 

  ամոնիակ-անիսոնային կաթիլներ՝ 2 մլ 

  շաքարի օշարակ՝ 10 մլ 

  թորած ջուր՝ 100 x 1.2 = 120 մլ 

  Vլ-թ = 113 մլ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար օժանդակ բաժակում մինչև 3 մմ 

մանրացված 4.8 գ տուղտի արմատներին ավելացնում են 120 մլ թորած ջուր և 30 րոպե 

թրմում սենյակային ջերմաստիճանում` պարբերաբար խառնելով: Հանուկը երկշերտ 

թանզիֆով քամում են չափիչ գլանի մեջ` առանց ճզմելու: Անհրաժեշտության դեպքում 

հումքը լվանում են թորած ջրով և հանուկի ծավալը հասցնում մինչև 100 մլ: Ստացված 

հանուկում լուծում են 2 գ նատրիումի հիդրոկարբոնատը և 3 գ նատրիումի բենզոատը, 

քամում են բաց թողնման սրվակի մեջ: Այնուհետև ավելացնում են 10 մլ շաքարի օշարակը 

և 2 մլ ամոնիակ-անիսոնային կաթիլները: Սրվակը խցանափակում են, թափահարում, 

ձևավորում են և բաց թողնում: 

 
 

Միևնույն թրման ռեժիմով բազմաբաղադրամաս ջրային հանուկներ 
 

Դեղագրությունում միևնույն թրման ռեժիմ ունեցող տարբեր դեղաբուսական 

հումքերի առկայության դեպքում թրմումն իրականացվում է միևնույն ինֆունդիրային 

բաժակում և միաժամանակ: 

Rp.: Infusi foliorum Salviae  ex 10.0 

Infusi florum Chamomillae  ex 10.0 - 200ml 

Acidi borici    5.0 

Tincturae Menthae   2ml 

Misce. Da. Signa. մեկական ճաշի գդալ օրը 2 անգամ 

Հաշվարկ`   եղիսպակի տերևներ` 10 գ (1:10) (Ջգ=3.3 մլ/գ) 

  երիցուկի ծաղիկներ` 10 գ (1:10) (Ջգ=3.4 մլ/գ) 

  թորած ջուր` 200 +  10 • 3.3 + 10 • 3.4 = 267 մլ 

  բորաթթու` 5 գ 

  անանուխի ոգեթուրմ` 2մլ 

  հանուկի ընդհանուր ծավալը` 202մլ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար միևնույն ինֆունդիրային բաժակում 

տեղավորում են 10-ական գրամ եղիսպակի տերևներ և երիցուկի ծաղիկներ, ավելացնում 

267 մլ թորած ջուր: Քանի որ դեղաբուսական հումքերում պարունակվում է եթերայուղ, 

թրմում են 15 րոպե ջրային բաղնիքի պայմաններում և սառեցնում սենյակային 

ջերմաստիճանում 45 րոպե (առանց խառնելու և կափարիչը բացելու): Այնուհետև երկշերտ 

թանզիֆի օգնությամբ քամում են չափիչ գլանի մեջ: Անհրաժեշտության դեպքում թորած 

ջրով ծավալը հասցնում են մինչև պահանջվող քանակությունը: Նախօրոք քամված ջրային 

հանուկում լուծում են 5 գ բորաթթու, որից հետո կրկին քամում են բաց թողնման սրվակի 

մեջ: Վերջում բաց թողնման սրվակում ավելացնում են 2 մլ անանուխի ոգեթուրմ, սրվակը 

խցանափակում են և պիտակավորում:  
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Տարբեր թրման ռեժիմներով բազմաբաղադրամաս ջրային հանուկներ 
 

Եթե դեղաբուսական հումքերի թրման ռեժիմները միմյանցից տարբերվում են, ապա 

յուրաքանչյուր հումքի թրման գործընթացը իրականացվում է առանձին: Տվյալ դեպքում 

թորած ջրի քանակությունը պետք է կազմի առնվազն տասնապատիկ ավելի, համեմատած 

դեղաբուսական հումքի զանգվածի հետ՝ հաշվի առնելով հումքերի ջրակլանման 

գործակիցները: 

Rp.: Infusi radices Althaeae ex 10,0 

Infusi Herbae Leonuri  ex 20,0 

Infusi foliorum Farfarae  ex 20,0 

Decocti cortices Viburni ex 25,0 – 1000 ml 

Misce. Da. Signa. մեկական ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 

Բազմաբաղադրամաս այս դեղատոմսն իրենից ներկայացնում է  կոմբինացված ջրա-

յին հանուկ, որը պահանջում է օգտագործել  լուծամզման երեք ջերմային ռեժիմ` 

1. սենյակային ջերմաստիճանում տուղտի արմատներից սառը ջրաթուրմի ստացում; 

2. բռինչի կեղևից եփուկի պատրաստում; 

3. առյուծագու խոտից և տատրակի տերևներից ջրաթուրմի պատրաստում; 

Ջրային հանուկի պատրաստման համար թորած ջրի անհրաժեշտ ծավալները 

կազմում են՝ 

Հաշվարկ`   տուղտի արմատների համար` (10 • 20)  • 1.3 = 260 մլ 

  բռինչի կեղևի համար` 25•10 + (25 • 2) = 300 մլ 

  առյուծագու խոտի և տատրակի տերևների համար` 

 1000–(200 + 250) + (20•2.9) + (20•2)= 648 մլ 

Մեկ ինֆունդիրային ապարատում թույլատրվում է թրման ռեժիմ ունեցող մի քանի 

տեսակի դեղաբուսական հումքեր: Հետևաբար  առյուծագու խոտից և տատրակի 

տերևներից ջրաթուրմ պատրաստում են միասին, իսկ մյուս դեղաբույսերի հանուկները՝ 

առանձին: 

 

Ջրային հանուկների պատրաստման տեխնոլոգիան  
լուծամզվածքներ-կոնցենտրատների օգտագործմամբ 

 

Դեղաբուսական հումքից պատրաստված ջրային հանուկները հաճախ օժտված չեն 

միևնույն հատկությամբ մի շարք պատճառներով՝ 

 ելային հումքի ոչ ստանդարտություն; 

 լուծամզման պայմանների անճշտություն; 

 դեղաբուսական հումքի ոչ ճիշտ մանրացվածություն; 

 լուծիչի սխալ հաշվարկ; 

 թրման ռեժիմի ոչ ճիշտ պահպանում; 

 ջրային բաղնիքի թերի տաքացում և այլն 

Համաձայն ՊՖ XI-ի ջրային հանուկների որակի բարձրացման և տեխնոլոգիական 

գործընթացների արագացման խնդիրը լուծվում է պատրաստի լուծամզվածք-կոնցենտ-

րատների օգտագործմամբ: Լուծամզվածք-կոնցենտրատները իրենցից ներկայացնում են 

լուծամզվածքների  հատուկ խումբ, որոնք ելանյութ են հանդիսանում ջրային հանուկների 

ստացման համար: Ըստ կոնսիստենցիայի լուծամզվածք-կոնցենտրատները կարող են լինել 

հեղուկ և չոր:  

Հեղուկ լուծամզվածքները (Extracta fluida standartisata) սովորաբար պատրաստում են 

գործարանային պայմաններում 1:2 հարաբերությամբ՝ լուծամզելով 20-40% էթանոլով: Չոր 
լուծամզվածքները (Extracta sicca standartisata) ստանում են հեղուկ լուծամզվածքների 

գոլորշիացմամբ և լցանյութերի ավելացմամբ (կաթնաշաքար, դեքստրին)՝ ազդող նյութերի 
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1:1 կամ 1:2 հարաբերությամբ: Ջրային հանուկները պատրաստելիս լուծամզվածքները 

նոսրացվում են դեղաբուսական հումքի նշված քանակությանը հավասար (1:1) կամ 

կրկնակի (1:2) քանակությամբ ջրով (քանի որ նրանք շատ լավ են լուծվում ջրում): Ստորև 

բերված են լուծամզվածքները` համապատասխան նոսրացումներով (Աղուսյակ 3): 

 

Աղուսյակ 3 
Դեղաբուսական հումքից ստացված լուծամզվածքները`  

համապատասխան նոսրացումներով 

Դեղաբուսական հումք Լուծամզվածք Նոսրացում 

Տուղտի արմատ Չոր 1:1 

Շողավարդի խոտ Չոր 1:1 

Շողավարդի խոտ Հեղուկ 1:2 

Թերմոպսիսի խոտ Չոր 1:1 

Մատնոցուկի արմատ Չոր 1:1 

Հովտաշուշանի խոտ Չոր 1:2 

Առյուծագու խոտ Հեղուկ 1:2 

Կատվախոտի արմատ Հեղուկ 1:2 

Մահամորմի խոտ Չոր 1:2 

Մահամորմի խոտ Հեղուկ 1:1 

Լուծամզվածք-կոնցենտրատների օգտագործման առավելություններն են՝ 

 նպաստում է պատրաստուկի ստացման զգալի արագացմանը: Դեղաբուսական 

հումքից ջրային հանուկ պատրաստելու համար պահանջվում է 1.5 ժամ, իսկ 

լուծամզվածքի նոսրացման համար՝ 5-10 րոպե: 

 մանրէների բազմացման համար հանդիսանում են առավել կայուն համակարգեր: 

Կոնցենտրատներից պատրաստված ջրաթուրմը փչանում է 7-րդ օրը, իսկ դեղաբու-

սական հումքից պատրաստված ջրաթուրմը` 2-3-րդ օրը: 

 հարմար են պահպանման և տեղափոխման համար; 

 դեղաբուսական հումքի պահման կարիք չկա; 

Լուծամզվածք-կոնցենտրատների օգտագործումն ունի նաև որոշ բացասական  
կողմեր: Կոնցենտրատներից և անմիջապես դեղաբուսական հումքից պատրաստված ջրա-

յին հանուկները տարբերվում են արտաքնապես՝ գույնով և գունավորման ինտենսիվու-

թյամբ, թափանցիկության աստիճանով և այլն: Հիվանդների մոտ այդ տարբերությունը 

առաջացնում է կասկածներ դեղապատրաստուկների պատրաստման ճշտության վերա-

բերյալ: Այդ պատճառով կոնցենտրատներից  ջրային հանուկների պատրաստման ժամա-

նակ խորհուրդ է տրվում նշում անել, որպեսզի հաջորդ անգամ դեղապատրաստուկը 

պատրաստվի նույն կերպ:  

Լուծամզվածք-կոնցենտրատների օգնությամբ ջրային հանուկները պատրաստվում 

են չոր դեղանյութերից և կոնցենտրիկ լուծույթներից միքստուրաների ստացման ընդհա-

նուր սկզբունքներով՝ 

 հաշվում են թորած ջրի ծավալը; 

 լուծում են չոր լուծամզվածքը կամ դեղատոմսում առկա այլ լուծելի դեղանյութերը; 

 քամում են բաց թողնման սրվակի մեջ; 

 կարելի է ավելացնել կոնցենտրիկ լուծույթներ; 
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Չոր լուծամզվածք-կոնցենտրատներից ջրային հանուկների պատրաստում 
 չոր լուծամզվածք-կոնցենտրատները օգտագործվում են դեղագրությունում դուրս 

գրված հումքի հավասար կամ կրկնակի քանակությամբ; 

 5%-ից ավելի քանակությամբ չոր լուծամզվածք-կոնցենտրատների օգտագործման 

ժամանակ հաշվի են առնում ծավալի մեծացման գործակիցը; 

 չոր լուծամզվածք-կոնցենտրատները ջրում լուծում են առաջին հերթին՝ անկախ 

դեղագրությունում դուրս գրված այլ դեղանյութերից, քանի որ լուծամզվածքի լուծման 

համար անհրաժեշտ է ուռչեցման փուլ (5-15 րոպե); 

Rp: Infusi herbae Adonidis vernalis  ex 6.0 200 ml 

 Natrii bromidi    2.0 

 Tincturae Valerianae   10 ml 

 Misce.Da.Signa. մեկական ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 

Հաշվարկ`   նատրիումի բրոմիդ 2 գ 1:5` 10 մլ 

  շողավարդի չոր լուծամզվածք 1:1` 6 գ 

  կատվախոտի ոգեթուրմ` 10 մլ 

  թորած ջուր` 200-10 = 190 մլ 

  հանուկի ընդհանուր ծավալը՝ 200 + 10 = 210 մլ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար օժանդակ բաժակի մեջ լցնում են 190 մլ 

թորած ջուր, որում լուծում են շողավարդի 6 գ չոր լուծամզվածքը, այնուհետև քամում բաց 

թողնման սրվակի մեջ, այնուհետև ավելացնում են նատրիումի բրոմիդի 10 մլ կոնցենտրիկ 

լուծույթը և 10 մլ կատվախոտի ոգեթուրմը: Սրվակը խցանափակում են, թափահարում, 

ձևավորում են և բաց թողնում: 

 

Հեղուկ լուծամզվածք-կոնցենտրատներից ջրային հանուկների պատրաստում 
Rp:  Codeini  phosphatis     0.2 

Natrii  bromidi       6.0 

Infusi rhizomatis et radicibus Valerianae  180ml 

Misce.Da.Signa. մեկական ճաշի գդալ օրը 3 անգամ 

Հաշվարկ`   կոդեինի ֆոսֆատ 0.2 գ 1:10` 2 մլ 

  նատրիումի բրոմիդ 1:5` 30 մլ 

  կատվախոտի արմատների հեղուկ լուծամզվածք 1:2` 12 մլ 

  թորած ջուր` 180-2-30-12 = 136 մլ 

  հանուկի ընդհանուր ծավալը՝ 180 մլ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար բաց թողման սրվակի մեջ չափում են 

136 մլ թորած ջուր, ավելացնում 2 մլ կոդեին ֆոսֆատի կոնցենտրիկ լուծույթ, նատրիումի 

բրոմիդի 30 մլ կոնցենտրիկ լուծույթ և կատվախոտի արմատների 12 մլ հեղուկ լուծա-

մզվածք կոնցենտրատ: Սրվակը խցանափակում են, թափահարում, ձևավորում են և բաց 

թողնում: 
 

Ջրային հանուկների բաց թողումը և պահպանումը 
 

Համաձայն ՊՖ XI-ի ջրային հանուկները պետք է բաց թողնվեն թարմ պատրաստված 

վիճակում: Ջրային հանուկների պատրաստման ժամանակ նրանց ստերիլությունը հնա-

րավոր չէ ապահովել, քանի որ նույնիսկ տաքացման ջերմաստիճանը այդ ամենի համար 

բավարար չէ: Բացի այդ սննդարար նյութերի առկայությունը (շաքար, օսլա, լորձեր, պրո-

տեիններ և այլն) հանդիսանում է մանրէների զարգացման համար բարենպաստ միջավայր: 

Այդ պատճառով նույնիսկ թարմ պատրաստված հանուկները պարունակում են քիչ, թե 

շատ  մանրէներ: Վերջիններիս քանակությունը սկսում է շատանալ, եթե հանուկը չի պահ-
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վում սառը տեղում: Այդ պատճառով ջրային հանուկների սրվակները պիտակավորում են 

լրացուցիչ պիտակով՝ «Պահել զով տեղում»: 

Ջրային հանուկների փչանալու նշաններն են`  

 գույնի փոփոխությունը; 

 պղտորությունը; 

 բորբոսի առաջացումը; 

 հեղուկի մակերևույթին բնորոշ թաղանթի առաջացումը; 

 երբեմն թթվային, բորբոսասնկային, ծծմբաջրածնային հոտերի առաջացումը 

Բաց թողման ժամանակ, հատկապես ամռանը, անհրաժեշտ է զգուշացնել, որ դեղա-

պատրաստուկը ստանալիս անպայման պետք է հետևեն պահպանման  պայմաններին և 

վերոհիշյալ նշանների դեպքում չօգտագործեն (հատկապես երեխաների համար): 

Բաց են թողնում պոլիէթիլենային խցաններով` խցանված անգույն կամ նարնջագույն 

սրվակներով: Կախված նրանց կազմում գտնվող նյութերի ֆիզիկաքիմիական հատկու-

թյուններից՝ պահում են 250C-ից ոչ բարձր ջերմաստիճանում կամ սառնարանում (3-50C) և 

պիտակավորում ներքոբերյալ պիտակներով՝ 

 «Ներքին» կամ «Արտաքին» 
 «Պահել զով տեղում» 
 «Օգտագործելուց առաջ թափահարել»  

(քանի որ հանդիսանում են կիսադիսպերս, բազմաբաղադրամաս համակարգ) 

 «Պահել երեխաներից հեռու» 
Ջրային հանուկների պահման ժամկետը 2 օրից ոչ ավել է (եթե չկան հատուկ 

ցուցումներ): 

 

Դեղատոմսեր տնային հանձնարարության համար 
 

Վերցրու` Եփուկ Կաղնու կեղևից 160 մլ 

Շիբ         4.0 

Գլիցերին      5.0 

Խառնիր. Տուր. Նշանակիր. ողողումների համար 

# 

Վերցրու` Եփուկ  Օձագալարի արմատներից  5,0-100 մլ 

Նատրիումի տետրաբորատ    1.0 

Խառնիր. Տուր. Նշանակիր. ողողումների համար 

# 

Վերցրու` Եփուկ  Բռինչի կեղևից  150 մլ 

Նատրիումի սուլֆատ  4.0 

Խառնիր. Տուր. Նշանակիր. մեկական ճաշի գդալ օրը 3  անգամ 

# 

Վերցրու` Ջրաթուրմ   Տուղտի արմատներից 4.0-120 մլ 

Ամոնիումի քլորիդ     2.0 

Շաքարի օշարակ     10 մլ 

Խառնիր. Տուր. Նշանակիր. մեկական թեյի գդալ 2 ժամը մեկ անգամ 

# 

Վերցրու՝ Ջրաթուրմ Թերմոպսիսի խոտից   0.2-100 մլ 

Նատրիումի բենզոատ    2.0 

Շաքարի օշարակ     5 մլ 

Խառնիր. Տուր. Նշանակիր. մեկական թեյի գդալ օրը 3 անգամ 
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ՓԱՓՈՒԿ ԴԵՂԱՁԵՎԵՐ 
 

Դեղատնային պայմաններում պատրաստվող փափուկ դեղաձևերն են լինիմենթները 

(նրբամածուկներ), քսուքները և սուպոզիտորիաները։ 

 

ԼԻՆԻՄԵՆԹՆԵՐ  
(LINIMENTA) 

Ըստ ՊՖ X-ի` լինիմենթներն արտաքին օգտագործման դեղաձևեր են (լատ. linire-

քսել), իրենցից ներկայացնում են մարմնի ջերմաստիճանում հալչող թանձր հեղուկներ 

կամ դոնդողանման զանգվածներ, որոնք օգտագործվում են մաշկին քսելու ճանապարհով: 

Բժշկական պրակտիկայում լինիմենթների լայն կիրառումը պայմանավորված է 

նրանց առավելություններով՝ 

 լինիմենթներում պարունակվող դեղանյութերը հեշտ են ներծծվում, այսինքն 

օժտված են բարձր կենսամատչելիությամբ; 

 քսուքների հետ համեմատած լինիմենթները հեշտ են քսվում մաշկին; 

 լինիմենթները մաշկի և հագուստի վրա հետքեր քիչ են թողնում; 

Միևնույն ժամանակ լինիմենթների բնորոշ թերություններն են՝ 

 մի շարք դեղագրությունների ցածր կայունությունը; 

 տեղափոխման անհարմարավետությունը 
 

Լինիմենթների դասակարգումը 
 

1. Ըստ բժշկական նշանակության՝ 
 գրգռող  միջատասպան  չորացնող 

 ցավազրկող  հակաբորբոքային  դեզինֆեկցող 

 հակապարազիտար  ֆունգիցիդային  

2. Ըստ ազդեցության բնույթի՝ 
 տեղային 

 ընդհանուր (ռեզորբտիվ) 

3. Ըստ դիսպերս միջավայրի` 
 ճարպային  (Linimenta Pinguia seu olimenta) 

 վազոլինիմենթներ (Vasolinimenta)  

 օճառասպիրտային (Saponimenta)  

 սիլիկոնային (Silimenta) 

 սպիրտային (Linimenta spirituosa)  

4. Ըստ դիսպերս համակարգի տիպի` 
 հոմոգեն (լինիմենթ-լուծույթներ ) 

 հետերոգեն՝ 

 լինիմենթ-սուսպենզիաներ  

 լինիմենթ-էմուլսիաներ  

 կոմբինացված լինիմենթներ 

 
ՃԱՐՊԱՅԻՆ ԼԻՆԻՄԵՆԹՆԵՐ - OLIMENTA 

 

Ճարպային լինիմենթները որպես դիսպերս միջավայր պարունակում են ճարպային 

յուղեր կամ ճարպանման նյութեր (լանոլին): Առավել հաճախ օգտագործում են արևա-

ծաղկի, գերչակի, վուշի յուղեր, հազվադեպ՝ խոզի ճարպ: Հաճախ դուրս են գրվում այնպիսի 

յուղեր, որոնք կատարում են երկակի դեր` թերապևտիկ ակտիվ դեղանյութի և հիմքի (basis 
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և adjuvans՝ գժախոտի, կամֆորայի, բևեկնախեժի յուղեր): Ճարպային լինիմենթների 

կազմության մեջ կարող են մտնել ինչպես հեղուկ (քլորոֆորմ, սկիպիդար, եթեր, կուպր), 

այնպես էլ կարծր (կամֆորա, մենթոլ, նովոկային, դերմատոլ և այլն) դեղանյութեր:  

Ճարպային լինիմենթները կարող են լինել հոմոգեն և հետերոգեն:  

 
Հոմոգեն լինիմենթներ 

 

Հոմոգեն լինիմենթներն իրենցից ներկայացնում են փոխադարձ լուծվող կամ 

խառնվող բաղադրամասերի (սպիրտեր, եթերներ, քլորոֆորմ, սկիպիդար, մեթիլսալիցի-

լատ) հեղուկ թափանցիկ խառնուրդներ կամ օճառի և սպիրտի դոնդողանման զանգված-

ներ՝ դեղանյութերի ավելացմամբ: Հոմոգեն լինիմենթները պատրաստում են ըստ զանգ-

վածի` անմիջապես չոր բաց թողնման սրվակում ոչ ջրային լուծույթների պատրաստման և 

հեղուկների խառնման ընդհանուր կանոններով: Ճարպալուծ դեղանյութերը (կամֆորա, 

մենթոլ, թիմոլ, անեսթեզին) տեղադրում են բաց թողնման սրվակի մեջ, ավելացնում լուծիչը 

և անհրաժեշտության դեպքում տաքացնում են ջրային բաղնիքի վրա 500C-ից ոչ բարձր 

ջերմաստիճանում: Ցնդող և հոտավետ հեղուկները ավելացնում են վերջում (սկիպիդար, 

մեթիլսալիցիլատ, եթերայուղեր): 

 

Լինիմենթ-լուծույթներ 
Լինիմենթ-լուծույթները ճարպային յուղերի խառնուրդներ են մեթիլսալիցիլատի, քլո-

րոֆորմի, եթեր բժշկականի, եթերայուղերի, սկիպիդարի հետ, որոնց կազմության մեջ 

կարող են մտնել նաև դուրս գրված լուծիչներում լուծվող դեղանյութեր (կամֆորա, մենթոլ, 

թիմոլ, անեսթեզին և այլն):  

Rp.: Camphorae   2.0 

 Chloroformii  10.0 

 Olei Hyoscyami  20.0 

 Misce.Da.Signa. տրորել ծնկի հոդը 

Հաշվարկ`   կամֆորա` 2գ 

  գժախոտի յուղ` 20գ 

  քլորոֆորմ` 10գ 

  լինիմենթի ընդհանուր զանգվածը` 32գ 

Կամֆորան հեշտությամբ լուծվում է գժախոտի յուղում և քլորոֆորմում, իսկ 

վերջիններս խառնվում են բոլոր հարաբերություններով: Տվյալ դեղագրության 

պատրաստման համար նարնջագույն չոր բաց թողնման սրվակում լցնում են 20գ գժախոտի 

յուղ, ավելացնում 10 գ քլորոֆորմ և 2գ կամֆորա: Սրվակն ամուր խցանափակում են և թա-

փահարում մինչև կամֆորայի լրիվ լուծվելը: Ձևավորում են հետևյալ պիտակներով` «Ար-

տաքին», նախազգուշական` «Պահել սառը տեղում», «Պահել լույսից ապահով տեղում», քա-

նի որ քլորոֆորմը և կամֆորան ցնդող են, իսկ գերչակի յուղը և քլորոֆորմը` լույսա-

զգայուն:  

Rp.:     Chloroformii    10.0 

 Olei Helianthi       

 Olei Therebinthinae ana 20.0     

 Misce.Da. Signa. ցավոտ հոդերին քսելու համար 

Հաշվարկ`   քլորոֆորմ՝ 10 գ 

  արևածաղկի յուղ՝ 20գ 

  սկիպիդար՝ 20գ 

  լինիմենթի ընդհանուր զանգվածը՝ 50 գ 
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Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար նարնջագույն չոր բաց թողնման 

սրվակում կշռում են 20 գ արևածաղկի յուղ, այնուհետև ավելացնում 10 գ քլորոֆորմ և 

վերջում 20 գ սկիպիդար: Սրվակը խցանափակում են և թափահարում մինչև համասեռ 

զանգվածի ստացումը: Ձևավորում են բաց թողնման համար հետևյալ պիտակներով` 

«Արտաքին», «Պահել լույսից ապահով տեղում», «Պահել սառը տեղում»:  

Rp.:  Iodi                         1.5        

 Paraffini   10.0     

 Spiritus aethylici 96% 10 ml         

 Chloroformii   25.0 

 Misce.Da. Signa.  քսել ցանցի ձևով (Ռոզենտալի մածուկ) 

Դուրս է գրված լինիմենթ-լուծույթ: Կիրառվում է ռևմատիզմի, նևրալգիաների 

ժամանակ: Սենյակային ջերմաստիճանում իրենից ներկայացնում է պինդ, ոչ թափանցիկ 

զանգված: Բյուրեղական յոդը լուծվում է քլորոֆորմում և 96%-անոց էթիլ սպիրտում (1:10), 

իսկ պարաֆինը՝ գոլ քլորոֆորմում: Քլորոֆորմը լավ է խառնվում սպիրտի հետ: 

Հաշվարկ՝  յոդ՝ 1.5գ 

  պարաֆին՝ 10գ 

  քլորոֆորմ՝ 25գ 

  էթիլ սպիրտ 10մլ 96% (ρ=0,8292 գ/մլ), զանգվածը կլինի՝ 8.29 գ (10x0.8292) 

  լինիմենթի ընդհանուր զանգվածը՝ 44.79 գ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար նարնջագույն չոր բաց թողնման սրվա-

կում տեղադրում են յոդ, ավելացնում մանրացված պարաֆին և քլորոֆորմ, տեղադրում են 

ջրային բաղնիքի վրա, տաքացնում են 600C-ից ոչ բարձր ջերմաստիճանում (քլորոֆորմի 

եռման ջերմաստիճանը 610C)` մինչև յոդի և պարաֆինի լրիվ լուծվելը: Այնուհետև սառեց-

նելուց հետո ավելացնում են էթիլ սպիրտ: Սրվակը խցանափակում են, թափահարում և 

ձևավորում են բաց թողնման համար: Խցանի տակ տեղադրում են ալյումինե թիթեղ, քանի 

որ յոդը քայքայում է խցանի նյութը: Պիտակավորում են հիմնական «Արտաքին», 

լրացուցիչ՝ «Օգտագործելուց առաջ տաքացնել», «Քսել ցանցի ձևով», «Օգտագործելուց 

առաջ թափահարել», «Պահել երեխաներից հեռու», «Պահել կրակից հեռու» պիտակներով: 

Մաշկին քսված լինիմենթի ավելցուկը հեռացնում են ճարպային յուղով, քանի որ կարող է 

առաջացնել խորը այրվածքներ:  

 

 

 

Հետերոգեն լինիմենթներ 
 
Սուսպենզիոն լինիմենթներ 
Սուսպենզիոն լինիմենթներն իրենցից ներկայացնում են անլուծելի դեղանյութերի 

նուրբ կախույթներ դիսպերս միջավայրում՝ գլիցերինում, ճարպայուղերում, սիլիկոնային 

հեղուկներում, ջրում և սպիրտում: Հանդիսանում են անկայուն հետերոգեն համակարգեր: 

Առավել հաճախ սուսպենզիոն լինիմենթների կազմում դուրս են գրվում ցինկի օքսիդ, 

տալկ, քսերոֆորմ, կալցիումի կարբոնատ, օսլա, սուլֆանիլամիդային պատրաստուկներ: 

Սուսպենզիոն լինիմենթները պատրաստում են հավանգում՝ սուսպենզիաների պատ-

րաստման կանոնների համաձայն (Դերյագինի կանոն): Դեղանյութերի մանրացման ժամա-

նակ պետք է հաշվի առնել կարծր բաղադրամասերի փոխազդեցության հնարավորու-

թյունը: Մի քանի հեղուկ բաղադրամասերի դուրս գրման դեպքում մանրացման համար 

օգտագործում են չցնդող, առավել թանձր և մածուցիկ հեղուկը:  
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Rp.: Zinci oxydi 

 Talci    ana 5.0 

 Amyli     

 Olei Ricini   ana 10.0 

 Olei Helianthi  70.0 

 Misce.Da.Signa. ոտքի վիրակապերի համար 

Հաշվարկ`   ցինկի օքսիդ՝ 5գ 

  տալկ՝ 5գ 

  օսլա՝ 10գ 

  գերչակի յուղ՝ 10գ 

  արևածաղկի յուղ՝ 70գ 

  լինիմենթի ընդհանուր զանգվածը՝ 100գ 

Բոլոր դեղանյութերն անլուծելի են արևածաղկի և գերչակի յուղերում: Այդ 

պատճառով հավանգում տեղավորում են կարծր դեղանյութերը, ըստ Դերյագինի կանոնի 

մանրակրկիտ տրորում 10գ արևածաղկի յուղով մինչև նուրբ պուլպայի ստացումը (չպետք 

է նկատվեն առանձին խոշոր մասնիկներ): Այնուհետև մաս-մաս ավելացնում են 

արևածաղկի յուղի մնացած քանակությունը և խառնում՝ ցելյուլոիդալ թիթեղով ժամանակ 

առ ժամանակ քերելով զանգվածը հավանգի պատերից և հավանգակոթից: Վերջում 

հավանգի պարունակությանը ավելացնում են 10գ գերչակի յուղը և կրկին մանրակրկիտ 

խառնում մինչև համասեռ զանգվածի ստացումը: Պատրաստի լինիմենթը հավանգից 

տեղափոխում են բաց թողնման սրվակի մեջ, խցանափակում են և ձևավորում հիմնական` 

«Արտաքին» և նախազգուշական` «Պահել լույսից ապահով տեղում», «Օգտագործելուց 

առաջ թափահարել» պիտակներով:  

Դեղագործական արդյունաբերությունը  արտադրում է բալասանային լինիմենթը 

(ըստ Վիշնևսկու), որի կազմության մեջ որպես խտացուցիչ մտնում է 5% օքսիլ կամ 

աերոսիլ: Դեղատանը կարելի է պատրաստել բալասանային լինիմենթ  ինչպես աերոսիլով, 

այնպես էլ առանց նրա (ըստ Վիշնևսկու՝ Linimentum Wischnevsky): 

Rp.:    Xeroformii   

 Picis liquidae ana  3.0 

 Olei Ricini   94.0 

 Misce, fiat linimentum 

 Da. Signa.  քսել վիրակապին 

Քսերոֆորմը խորհուրդ չի տրվում մանրեցնել կուպրի հետ, քանի որ նրա մուգ գույնը 

դժվարացնում է քսերոֆորմի մանրեցվածության վիզուալ հսկումը, բացի այդ քսերոֆոր-

մում պարունակվող բիսմութը կուպրի թթուների հետ առաջացնում է դժվար մանրեցվող 

կոնգլոմերատներ:  

Հաշվարկ`   քսերոֆորմ՝ 3գ 

  կուպր՝ 3գ 

  գերչակի յուղ՝ 94գ 

  լինիմենթի ընդհանուր զանգվածը՝ 100գ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար հավանգում 3գ քսերոֆորմը մանրաց-

նում են չոր վիճակում, այնուհետև նրա զանգվածի կիսով չափ (1,5 գ)  գերչակի յուղի հետ 

(Դերյագինի կանոնի համաձայն), մանրակրկիտ տրորելուց հետո ավելացնում յուղի 

մնացած քանակությունը, խառնում են և վերջում ավելացնում  են 3գ կուպրը: Խառնում են 

մինչև համասեռ զանգվածի ստացումը: Լինիմենթը տեղափոխում են բաց թողնման 

սրվակի մեջ և ձևավորում հիմնական՝ «Արտաքին» և նախազգուշական` «Պահել լույսից 

ապահով տեղում», «Օգտագործելուց առաջ թափահարել» պիտակներով:  
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Rp:   Xeroformii 

        Picis liquidae ana  3.0 

        Olei Ricini   89.0 

        Aerosili    5.0 

        Misce.Da.Signa.  վիրակապերի համար 

Աերոսիլի ավելացմամբ լինիմենթը պատրաստելիս գերչակի յուղի զանգվածը փոք-

րացնում են աերոսիլի զանգվածի չափով: Աերոսիլը նախապես խառնում են յուղի հետ 

(քանի որ այն փոշեցրվում է), այնուհետև՝ քսերոֆորմի հետ: Լինիմենթը կիրառում են 

խոցերի, վերքերի, պառկելախոցերի բուժման համար: Այն արագացնում է հյուսվածքների 

վերականգնումը, օժտված է հակասեպտիկ հատկությամբ: Գերչակի յուղի փոխարեն 

լինիմենթի կազմում կարող են դուրս գրվել արևածաղկի, ձկան յուղեր, սիլիկոնային 

հեղուկներ:  
 

Էմուլսիոն լինիմենթներ 
Հետերոգեն երկֆազ համակարգեր են, որոնք պարունակում են միմյանց հետ 

չխառնվող հեղուկներ: Իրենցից ներկայացնում են Յ/Ջ կամ Ջ/Յ տիպի էմուլսիաներ: 

Էմուլսիոն լինիմենթներում էմուլգատորը նշվում է դեղագրությունում կամ առաջանում է 

լինիմենթի կազմում ներառվող բաղադրամասերի փոխազդեցության արդյունքում 

(օրինակ` թռչող լինիմենթ): Պատրաստում են ըստ զանգվածի:  

Ամոնիակային կամ թռչող լինիմենթ - Linimentum volatile (seu ammoniatum) 
Rp.:    Oleum Helianthi     74.0 

 Acidi oleinici     1.0 

 Solutionis Ammonii caustici 10% 25 ml 

 Misce, fiat linimentum 

 Da. Signa.  Տրորելու համար 

Թռչող լինիմենթը հետերոգեն համակարգ է և իրենից ներկայացնում է Յ/Ջ տիպի 

էմուլսիա:  

Հաշվարկ`   արևածաղկի յուղ՝ 74գ 

  օլեինաթթու՝ 1գ 

  ամոնիակի լուծույթ՝ 25մլ ստանդարտ ֆարմակոպեական 10% լուծույթ 

  լինիմենթի ընդհանուր զանգվածը՝ 100գ 

Արևածաղկի յուղում ամոնիակի լուծույթը չի լուծվում, իսկ  օլեինաթթուն լուծվում է 

յուղում և անլուծելի է ամոնիակի ջրային լուծույթում: Էմուլգատոր է հանդիսանում պատ-

րաստման ընթացքում  առաջացող ամոնիումի օլեատը (առաջին կարգի էմուլգատոր)` 

C17H33COOH + NH4OH  C17H33COONH4+ H2O 

Լինիմենթը պատրաստում են միայն ex tempore՝ 7 օրից ոչ ավել ժամանակով, քանի որ 

այն արագ շերտավորվում է, պահպանելիս հնարավոր է թանձրացում, անհամասեռության 

երևույթներ: Տեղի է ունենում ֆազերի շրջում, առաջանում է հակառակ տիպի էմուլգատոր՝ 

օլեինաթթվի ամիդ` 

C17H33COONH4  C17H33CONH2 + H2O 

Լինիմենթի նոսրացման նպատակով սպիրտի ավելացումը թույլատրելի չէ, քանի որ 

դա կբերի լինիմենթի բուժական ազդեցության կորստի: 

Ամոնիակային լինիմենթի պատրաստման համար նարնջագույն բաց թողնման 

սրվակում սկզբից կշռում են 74գ արևածաղկի յուղ, այնուհետև ավելացնում 1գ օլեինաթթու  

և թափահարում են մինչև լուծվելը: Վերջում ավելացնում են 25մլ 10% ամոնիակի լուծույթ, 

սրվակն ամուր խցանափակում են և ուժեղ թափահարում մինչև համասեռ հեղուկի 

առաջացումը: Լավորակ ամոնիակային լինիմենթն իրենից ներկայացնում է 

սպիտակադեղնավուն գույնի շարժուն, համասեռ, ամոնիակի բնորոշ հոտով հեղուկ: 
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Ձևավորում են հիմնական՝ «Արտաքին» և նախազգուշական` «Օգտագործելուց առաջ 

թափահարել», «Պահպանել լույսից ապահով և զով տեղում» պիտակներով: 

Ամոնիակային լինիմենթի կայունությունը և պահպանման ժամկետը հնարավոր է 

երկարացնել (մինչև 1 տարի)՝ արևածաղկի յուղը փոխարինելով հավասար քանակությամբ 

էսիլոն-4 սիլիկոնային հեղուկով: Այսպիսի լինիմենթը չի թանձրանում, նրա մեջ կարելի է 

ներմուծել մինչև 10% կամֆորա, 2% մենթոլ, 5% իխթիոլ:   

 
Կոմբինացված լինիմենթներ 
Իրենցից ներկայացնում են տարբեր դիսպերս համակարգերի համատեղում: 

Կոմբինացված լինիմենթները պատրաստում են առանձին դիսպերս համակարգերի պատ-

րաստման ընդհանուր կանոններով: Կոմբինացված լինիմենթի կազմության մեջ կարծր 

դեղանյութերը ներմուծում են՝ ելնելով նրանց ֆիզիկաքիմիական հատկություններից: 

Rp.: Linimenti Ammoniati 50.0 

 Mentholi   0.5 

 Misce. Da. Signa. քսել հոդերին 

Ամոնիակային լինիմենթից և մենթոլից բաղկացած կոմբինացված լինիմենթ է: 

Մենթոլը լավ է լուծվում արևածաղկի յուղում, հետևաբար այն պետք է ներառել յուղի մեջ 

մինչև էմուլսիայի ստացումը: Բաց թողնման սրվակի մեջ տեղավորում են 0.5գ մենթոլ, 

ավելացնում 37գ արևածաղկի յուղ և լուծում, այնուհետև ավելացնում են 0.5գ օլեինաթթու, 

լուծում և վերջում ավելացնում 12.5 մլ ամոնիակի լուծույթ: Սրվակը խցանափակում են, 

թափահարում և պիտակավորում: 

 

Օճառասպիրտային լինիմենթներ (Saponimenta) 
 

Նատրիումական կամ կալիումական օճառի սպիրտային կամ գլիցերինային լուծույթ-

ներ են: Իրենցից ներկայացնում են թանձր հեղուկներ, որոնք հալչում են մարմնի ջերմաս-

տիճանում: Մաշկին քսելիս օճառասպիրտային լինիմենթներն առաջացնում են մաշկային 

ճարպի էմուլգացում, այդ պատճառով արագ են թափանցում:  

Օճառասպիրտային լինիմենթները դասակարգվում են՝ 

1. ըստ կոնսիստենցիայի՝ 
 հեղուկ (եթե պարունակում են կալիումական օճառներ); 

 դոնդողանման (եթե պարունակում են նատրիումական օճառներ); 

2. ըստ լուծիչի տեսակի՝  
 ալկոհելեր (սպիրտ); 

 գլիցերոհելեր (գլիցերին); 

Դեռևս Պարացելսի ժամանակներից օճառասպիրտային լինիմենթներն ունեն մեկ այլ 

անվանում` օպոդելդոկներ (լատ.` opo del doctore – հմուտ մարդու հայտնագործություն): 

Երբեմն օճառասպիրտային լինիմենթներին ավելացնում են ամոնիակի լուծույթ, կամֆորա, 

եթերայուղեր: Ներկայումս տվյալ դեղաձևը հազվադեպ են դուրս գրում:  

Rp.:     Saponis medicinalis  4.5 

 Spiritus aethylici  45 ml 

 Camphorae  1.0 

 Misce.Da. Signa.  տրորելու համար 

Հաշվարկ`   օճառ բժշկական՝  4.5գ 

  էթիլ սպիրտ 90%՝ 45մլ (ρ= 0,8292 գ/մլ); 37,314 գ (45 x 0.8292) 

  կամֆորա՝ 1գ 

  լինիմենթի ընդհանուր զանվածը՝ 42,8գ 
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Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար հակադարձ սառնարանով օժտված 

կոլբաում տեղադրում են բժշկական օճառ, ավելացնում 90% սպիրտ և թեթևակի տաքաց-

նում օճառի լուծման համար, այնուհետև արագ ֆիլտրում են թղթյա կամ ապակյա ֆիլտրով 

և նրանում լուծում կամֆորան (կարելի է սպիրտում օճառը լուծել նաև խցանված սրվա-

կում՝ սպիրտի ցնդումը կանխելու համար): Տեղափոխում են լայնաբերան բաց թողնման 

սրվակի մեջ, խցանափակում և արագ սառեցնում են (դանդաղ սառեցման ժամանակ 

հնարավոր է բյուրեղական օճառի առաջացումը): Ձևավորում են բաց թողնման համար:  

 
Վազոլինիմենթներ (Vasolinimenta) 

Իրենցից ներկայացնում են վազելինի յուղի հիմքի վրա պատրաստված 

լինիմենթներ: Քանի որ վազելինի յուղն օժտված է քիմիապես բարձր 

կայունությամբ՝ վազոլինիմենթները պահպանման ժամանակ շատ կայուն են: 

ՊՖ VIII –ում կա դեղատոմս` Vasogenum liquidum 10%` 

Rp.: Liquoris Ammonii caustici spirituosae 10%  10 ml 

 Acidi oleinici       30.0 

 Olei Vaselini flavi      60.0 

 Misce. Da. Signa. 

Լինիմենթը կարող է կիրառվել որպես հիմք՝ այլ դեղանյութերի ներմուծման համար 

(յոդ, իխթիոլ, կամֆորա և այլն): 

 

Սիլիկոնային լինիմենթներ (Silimenta) 
Որպես դիսպերս միջավայր պարունակում են սիլիկոնային հեղուկներ՝ 

պոլիէթիլսիլոքսանային հեղուկներ (էսիլոն-4 և էսիլոն-5): Որպես օրինակ կարող է 

ծառայել կամֆորա-սիլիկոնային լինիմենթը, որն ունի հետևյալ կազմը՝ 

Rp.: Camphorae 100.0 

 Aesiloni-4  ad 1000.0 

 Misce. Da. Signa.  

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար կամֆորան լուծում են էսիլոնում մինչև 

400C տաքացման պայմաններում:  

 
Սպիրտային լինիմենթներ (Linimenta spirituosa) 

Սպիրտային լինիմենթներն իրենց կազմության մեջ պարունակում են սպիրտ կամ 

ոգեթուրմեր (առավել հաճախ պղպեղի ոգեթուրմ), ինչպես նաև տարբեր դեղանյութեր: 

Rp.: Tincturae Capsici  3.0 

 Spiritus Camphorati  2 ml 

 Liquoris Ammonii caustici 1 ml 

 Misce. Da. Signa. պղպեղային լինիմենթ 

Բոլոր լինիմենթները պատրաստվում են ex tempore և բաց թողնվում լայնաբերան ան-

գույն կամ նարնջագույն սրվակներում: Խցանափակում են պլաստմասե, ռեզինե խցան-

ներով` ապահովելով հերմետիկ փաթեթավորումը: Պատրաստի լինիմենթները ձևավորում 

են հետևյալ պիտակներով՝ 

 հիմնական` «Արտաքին»; 

 նախազգուշական`  

 «Պահել սառը տեղում»; 

 «Պահել լույսից ապահով» (բուսական յուղերը լույսազգայուն են); 

 «Օգտագործելուց առաջ տաքացնել»; 

 «Օգտագործելուց առաջ թափահարել»` սուսպենզիոն և էմուլսիոն 

լինիմենթների համար 
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ՔՍՈՒՔՆԵՐ  
(UNGUENTA) 

 

Քսուքները բարձրամածուցիկ հեղուկների տեսքով արտաքին օգտագործման 

փափուկ դեղաձևեր են, որոնք մաշկի կամ լորձաթաղանթի վրա ունակ են առաջացնել 

ամբողջական, հարթ և չհոսող թաղանթ։ Քսուքները բաղկացած են հիմքից ու նրանում հա-

վասարաչափ բաշխված դեղանյութերից և կազմում են էքստեմպորալ դեղագրությունների 

10-15%-ը։ 

Քսուքները լայնորեն կիրառվում են բժշկության տարբեր ոլորտներում հետևյալ 

դեպքերում՝ 

 մաշկը կամ լորձաթաղանթը վտանգավոր գազերից, օրգանական լուծիչներից և 

փոշուց պաշտպանելու համար; 

 քթի, աչքի և այլ լորձաթաղանթներին դեղանյութեր քսելու նպատակով; 

 այրվածքների, ցրտահարությունների ժամանակ վերքերի մակերեսին դեղանյութեր 

քսելու նպատակով; 

 չվնասված մաշկի միջոցով դեղանյութերի ներթափանցումն ապահովելու նպա-

տակով; 

 մազերի բուժման կամ հեռացման նպատակով; 

 որպես միջատասպան միջոց մաշկի մազածածկ հատվածներին քսելու նպատակով; 

 կոսմետիկ նպատակներով (մաշկի փափկացում, սնուցում, հետքերի հեռացում և 

այլն) 

Քսուքներին ներկայացվող պահաևջներն են ՝ 

1. քսուքները պետք է ունենան փափուկ կոնսիստենցիա` մաշկին և լորձաթաղանթին 

քսելու և մակերեսին հարթ թաղանթ առաջացնելու նպատակով; 

2. քսուքներում ներառված դեղանյութերը պետք է լինեն առավելագույն մանրացված և 

հավասարաչափ բաշխված անհրաժեշտ բուժիչ ազդեցության հասունացման և 

դեղանյութերի ճշգրիտ դեղաչափման համար; 

3. քսուքները պետք է լինեն կայուն կիրառման, պահպանման ընթացքում և չպետք է 

պարունակեն մեխանիկական խառնուրդներ; 

4. քսուքներում պետք է բացառվի դեղանյութերի և օժանդակ նյութերի 

փոխազդեցությունը; 

5. քսուքները պետք է զերծ լինեն մանրէային ախտոտվածությունից; 

6. դեղանյութերի կոնցենտրացիան և քսուքի զանգվածը պետք է համապատասխանեն 

դեղատոմսում դուրս գրված քանակությանը; 

7. երկարատև կիրառման ժամանակ քսուքները չպետք է ցուցաբերեն թունավոր և 

ալերգիկ ռեակցիաներ; 

8. քսուքները պետք է ունենան լավ ապրանքային տեսք; 

9. քսուքները պետք է լինեն էժան և մատչելի  

Որպես ղեղաձև քսուքների առավելություններն են՝ 

 օգտագործման պարզությունը և անվտանգությունը` համեմատած այլ դեղաձևերի 

հետ (ներարկում, ներքին օգտագործում և այլն); 

 մաշկում դեղանյութերի բարձր կոնցենտրացիայի ապահովումը; 

 տարբեր դեղանյութերի ներմուծման հնարավորությունը (կարծր, հեղուկ, 

փափուկ) 

Քսուքների թերություններն են՝ 

 որոշ դեպքերում սահմանափակվում է դեղաբանական ակտիվությունը 

(միակողմանի բուժիչ ազդեցության դրսևորում, օրինակ՝ միայն հակաբորբոքային 

ազդեցություն); 
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 հիդրոֆոբ հիմքերի վրա պատրաստված քսուքները պայմանավորում են 

«ջերմոցային» ազդեցություն; 

 որոշ քսուքներ մաշկի վրա ցուցաբերում են գրգռիչ ազդեցություն: 

 
Քսուքների դասակարգումը 

 

Քսուքները դասակարգվում են ըստ հետևյալ ցուցանիշների՝ 

1. ըստ նշանակման՝ 
 բժշկական; 

 կոսմետիկ; 

2. ըստ կազմության՝ 
 պարզ (բաղկացած են մեկ ազդող նյութից և քսուքային հիմքից); 

 բարդ (բաղկացած են երկու կամ ավելի ազդող նյութերից և քսուքային հիմքից); 

3. ըստ ստացման եղանակի՝ 
 անձև համակարգեր (քսուքներ, մածուկներ); 

 ձևավորված համակարգեր (սպեղանիներ, քսուքային մատիտներ և այլն); 

4. ըստ օրգանիզմի վրա ազդեցության բնույթի՝ 
 մակերևույթային ազդեցության - չեն ներծծվում մաշկով և ազդեցություն են 

ցուցաբերում էպիդերմիսի և լորձաթաղանթի մակերեսին։ Այս քսուքները նախա-

տեսված են էպիդերմիսի, լորձաթաղանթների նորմալ ֆիզիոլոգիական ֆունկ-

ցիաների պահպանման և մաշկի մակերեսային վնասվածքների ու հիվանդու-

թյունների բուժման համար։ Մակերևույթային ազդեցության քսուքները լինում են` 

 չեզոք (ծածկաքսուք) - նախատեսված են մաշկի էպիդերմիսը չորացումից, 

ախտոտումից պաշտպանելու և փափկացնելու համար; 

 պաշտպանիչ – նախատեսված են մաշկը փոշուց, թթուներից, հիմքերից 

պաշտպանելու համար; 

 կոսմետիկ - նախատեսված են մաշկի մաքրման, կոսմետիկ թերությունների 

վերացման և քողարկման համար; 

 խորը ազդեցության - ներծծվում են մաշկով։ Այսպիսի քսուքները լինում են՝ 

 թափանցող - այս քսուքներից դեղանյութերը քրտնա- և ճարպագեղձերով 

ներծծվում են դեպի մաշկի խորը շերտեր, բայց չեն անցնում արյան շրջա-

նառություն (օրինակ՝ քոսի բուժման համար նախատեսված քսուքները)։ 

 ընդհանուր ագդեցության (ռեզորբտիվ) - դեղանյութերն անցնում են արյան 

շրջանառություն և ազդում են ողջ օրգանիզմի վրա։ Օրինակ՝ «Նիտրոնգ» 

քսուքը պարունակում է նիտրոգլիցերինի 2% յուղային լուծույթ և օգտա-

գործվում է ստենոկարդիայի նոպաների կանխարգելման համար։ Քսուքի 

ազդեցությունը հասունանում է 30-40 րոպե հետո, պահպանվում է 3-5 ժամ, 

քսում են կրծքի, որովայնի կամ ձեռքի մաշկին և ներծծումը բարելավելու 

համար ծածկում պոլիէթիլենային թաղանթով։ 

5. ըստ կիրառման ոլորտի՝ 
 դերմատոլոգիական՝ բուն քսուքներ (Unguenta propria); 

 աչքի (Unguenta  ophthalmica); 

 քթի (Unguenta nasalia seu renalia); 

 ռեկտալ (Unguenta rectalia); 

 հեշտոցային (Unguenta vaginalia); 

 ուրետրալ (Unguenta uretralia); 

 ատամնաբուժական 
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6. ըստ մածուցիկության - Կախված մածուցիկությունից՝ քսուքները քսվում են, 

ներմերսվում կամ տեղադրվում են մաշկին: 
 քուն քսուքներ - նախատեսված են մաշկին, վերքերին կամ լորձաթաղանթներին 

քսելու համար և իրենցից ներկայացնում են ազատ բազմակողմանի դիսպերս, 

պլաստիկ կամ մածուցիկ համակարգեր։ 

 մածուկներ – կազմությամբ խիտ քսուքներ են, որոնցում փոշենման նյութերի 

պարունակությունը գերազանցում է 25%-ը։ 

 նրբաքսուքներ (փափուկ քսուքներ) - կազմությամբ փափուկ քսուքներ են և 

իրենցից ներկայացնում են Յ/Ջ կամ Ջ/Յ տիպի էմուլսիաներ: 

 հելեր - մածուցիկ քսուքներ են, որոնք ունակ են պահպանել ձևը և օժտված են 

պլաստիկությամբ և առաձգականությամբ; 

 լինիմենթներ (հեղուկ քսուքներ); 

 չոր քսուքներ (կիսաֆաբրիկատներ) - նախատեսված են նոսրացման համար 

7. ըստ դիսպերս համակարգի տիպի՝ 
 հոմոգեն քսուքներ - բնութագրվում են դիսպերս ֆազի և դիսպերս միջավայրի 

միջև միջֆազային բաժանման մակերեսի բացակայությամբ։ Ըստ պատրաստման 

ձևի հոմոգեն քսուքները լինում են՝ 

 քսուք – հալույթներ; 

 քսուք-լուծույթներ; 

 լուծամզվածքային քսուքներ; 

 հետերոգեն քսուքներ - բնութագրվում են դիսպերս ֆազի և դիսպերս միջավայրի 

միջև միջֆազային բաժանման մակերեսի առկայությամբ։ Կախված քսուքային 

հիմքում դեղանյութի բաշխման բնույթից՝ տարբերում են հետևյալ տիպի 

հետերոգեն քսուքներ՝ 

 սուսպենզիոն - այս քսուքները պարունակում են մինչև մանրադիտակային 

չափսերի մանրացված փոշենման կարծր դեղանյութեր, որոնք չեն լուծվում 

հիմքում և բաշխվում են սուսպենզիոն ձևով։ 

 էմուլսիոն - այս քսուքները պարունակում են հեղուկ բաղադրամաս, որը չի 

լուծվում հիմքում և բաշխված է նրանում էմուլսիոն ձևով։ 

 կոմբինացված - իրենցից ներկայացնում են վերը նշված քսուքների 

զուգորդումները։ 

 

Մաշկի կառուցվածքը և ֆունկցիաները 
 

Մաշկը մարմնի առավել խոշոր օրգանն է, որը կազմված է երեք շերտից` 

 Էպիդերմիս (ենթամաշկ) - բաղկացած է հինգ շերտից, իրենից ներկայացնում է 

կիսաթափանց թաղանթ, որը զուրկ է արյունատար անոթներից։ էպիդերմիսի ար-

տաքին եղջերային շերտը շփվում է անմիջապես արտաքին միջավայրի հետ և կա-

տարում պաշտպանիչ ֆունկցիա` պաշտ-

պանելով մաշկի ստորին շերտերը անբա-

րենպաստ գործոններից (մեխանիկական, 

ֆիզիկական, քիմիական, բակտերիաների 

թափանցում և չորացում)։  

 դերմա (բուն մաշկ) - զբաղեցնում է մաշկի 

հիմնական ծավալը, տեղակայված է էպի-

դերմիսի տակ։ Դերմայում պարունակվում 

են նյարդաթելեր, արյունատար և ավշատար անոթներ, քրտնա- և ճարպագեղձեր, 

մազային ֆոլիկուլներ և այլն։ Դերմայով լավ են ներծծվում ճարպալուծ նյութերը և 
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որոշ նյութեր նույնիսկ կարող են ցուցաբերել թունավոր ազդեցություն (ռեզորցին, 

ցինկի սուլֆատ, բորաթթու, սալիցիլաթթու, քլորոֆորմ)։ 

 հիպոդերմա (ենթամաշկային ճարպային շերտ) - մաշկի ամենախորը շերտն է։ 

Հիպոդերման պաշտպանում է օրգանիզմը ջրի կորստից։ 

Մաշկն ապահովում է օրգանիզմի և շրջակա միջավայրի կապը և կատարում է 

օրգանիզմի համար մի շարք կարևոր ֆուևկցիաներ` 

 պաշտպանիչ  արտազատիչ 

 ջերմակարգավորիչ  շոշափական 

 կուտակման  շնչառական 

Քսուքների դեղաբանական ազդեցությունը կախված է հետևյալ գործոններից`  
 դեղանյութերի և քսուքայիև հիմքերի ֆիզիկաքիմիական հատկություններից` 

 Քսուքների բուժիչ ազդեցությունը հիմնականում պայմանավորված է նրա կազ-

մության մեջ մտնող դեղանյութերով։ Ներկայումս քսուք դեղաձևով դուրս են 

գրվում գրեթե բոլոր դեղաբանական խմբերին պատկանող դեղանյութերը՝ 

հակասեպտիկներ, տեղային ցավազրկողներ, հորմոններ, վիտամիններ, հակա-

բիոտիկներ և այլն։ Դեղանյութերի մեծ մասը կարծր են, հազվադեպ հանդիպում 

են տարբեր մածուցիկության հեղուկ դեղանյութեր` Բուրովի հեղուկ, եթերա-

յուղեր, կուպր և այլն: 

 Ջուրը և ջրալուծ դեղանյութերը դժվարությամբ են հաղթահարում մաշկի պատ-

նեշը (հիմնականում իոնիզացված վիճակում)։ Ճարպալուծ և հիդրոֆոբ նյութերը 

մաշկային պատնեշով անցնում են ավելի հեշտությամբ (ծծումբ, սալիցիլաթթու, 

ֆենոլ և այլն), քանի որ էպիդերմիսի եղջերային շերտում պարունակվում է մինչև 

30% ճարպ։ Կան դեպքեր, երբ ֆենոլն օգտագործվել է որպես վիրակապանյութ, 

ինչը բերել է մահվան։ Լավ են ներծծվում բնական և սինթետիկ ծագման հորմոն-

ները, ճարպալուծ վիտամինները և լուծիչները (եթեր, քլորոֆորմ, սպիրտ)։  

 Քսուքային հիմքերը քսուքներին հաղորդում են որոշակի ծավալ, կոնսիստենցիա 

և ապահովում են դեղանյութերի որոշակի կոնցենտրացիան։ Դեղանյութերի և 

քսուքային հիմքերի ճշգրիտ համատեղումից է կախված դեղանյութերի ձերբա-

զատման արագությունը, հետևաբար քսուքի դեղաբանական ազդեցությունը։ 

Կենդանական և բուսական ճարպերով պատրաստված քսուքներն առավել լավ 

են ներծծվում, քան հանքային յուղեր պարունակող քսուքները: 

 դեղանյութերի կոնցենտրացիայից; 
 քսուքի կառուցվածքամեխանիկական հատկություններից (մածուցիկություն, 

պլաստիկություն, առաձգականություն և այլն); 
 պատրաստման տեխնոլոգիայից; 
 քսուքների օգտագործման տեղից, եղանակից, մերսման ձևից` 
 Արագ թերապևտիկ ազդեցություն հասունացնում են այն քսուքները, որոնք 

արագ են ներծծվում մաշկով։ Ընդ որում դեղանյութերի ներծծումը կատարվում է 

էպիդերմիսով, մազարմատներով, ճարպա- և քրտնագեղձերով։ Ներծծվող նյութի 

քանակը կախված է քսուքի քսման մակերեսից և մաշկի հաստությունից։ 

Ներծծումը կարելի է ուժեղացնել քսուքի ինտենսիվ մերսմամբ և կախված է 

մաշկի վիճակից, հիվանդության առկայությունից և pH-ի մեծությունից։ Առողջ 

մարդկանց մաշկի pH-ը տատանվում է 5,5-6,5 սահմաններում։ Բորբոքային պրո-

ցեսների ժամաևակ pH-ը փոքրանում է։ Դեղանյութի ներծծումը մեծանում է pH-ի 

մեծացման հետ մեկտեղ: 

 Հատուկ ուշադրության են արժանի հեշտոցի և ուղիղ աղիքի լորձաթաղանթ-

ները, քանի որ բնութագրվում են մեծ մակերեսով, հարուստ են երակային և 

մազանոթային ցանցով, ավշատար անոթներով, ինչի շնորհիվ դեղանյութերը 
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ներթափանցում են արյան հոսք նույն արագությամբ, ինչ ներերակային ներարկ-

ման ժամանակ։ Բացի այդ դեղանյութերի 70-75%-ը անցնում է արյան ընդհանուր 

շրջանառություն՝ շրջանցելով լյարդային պատնեշը: 

 Մերսման ժամանակ քսուքները մաշկի մակերեսի հետ առաջացնում են 

բավականին լավ շփման մակերես, որը նպաստում է նյութերի ներծծմանը 

(հատկապես վիրակապի տակ)։ Մաշկի թափանցելիությունը խիստ բարձրանում 

է տաք կոմպրեսների, գրգռիչ նյութերի ներգործությունից, քանի որ տեղի է 

ունենում արյան մատակարարման լավացում: 

 միջավայրի արտաքին գործոններից (խոնավություն, օդի ջերմաստիճան և այլն); 
 մաշկի և լորձաթաղանթի ֆիզիոլոգիական վիճակից (ջերմաստիճան, խոնավություն, 

ամբողջականության խախտում, տարիքային առանձնահատկություններ և այլն)` 
 Քսուքների պատրաստման և օգտագործման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի 

առնել մաշկի և լորձաթաղանթի ֆիզիոլոգիական վիճակը` կախված տարիքից։ 

Նորածինների անվնաս մաշկի ներծծող հատկությունը բավականին բարձր է, 

հատկապես ուժեղանում է ճարպալուծ, գրգռիչ նյութերով քսուքների օգտագործ-

ման ժամանակ։ Բացի այդ նման տարիքի երեխաների մաշկը բավականին թա-

փանցելի է մանրէների համար (հատկապես թարախածին)։ Մաշկի բոլոր ֆունկ-

ցիաները տարիքի մեծացման հետ նվազում են։ Տարեցների մաշկում և լորձա-

թաղանթում առաջանում են պաթոլոգիկ փոփոխությունների զարգացման հա-

մար պայմաններ (խոցային ախտահարումներ կախված վերականգնողական 

պրոցեսների թուլացման հետ): 

 Քսուքների պատրաստման, նշանակման և օգտագործման ժամանակ անհրա-

ժեշտ է որպես օրենք հիշել, որ կարող է տեղի ունենալ մաշկի բակտերիցիդ 

ակտիվության նվազում։ Մաշկի բակտերիցիդ ակտիվությունը կարող է նվազել 

նաև օճառի օգտագործման ժամանակ, ինչպես նաև մաշկը եթերով, դիմեթիլ-

սուլֆօքսիդով (ԴՄՍՕ) և այլ ճարպալուծ լուծիչներով մշակելիս: 

 

ՔՍՈԻՔԱՅԻՆ ՀԻՄՔԵՐ 
 

Քսուքային հիմքերն ապահովում են քսուքի անհրաժեշտ զանգվածը, դեղանյութերի 

կոնցենտրացիան, անհրաժեշտ ֆիզիկական հատկությունները, մածուցիկությունը, 

փափկությունը և այլն։ Հիմքերը հանդիսանում են դեղանյութերի ակտիվ կրողներ։ Որոշ 

դեպքերում քսուքային հիմքերը ցուցաբերում են դեղաբանական ազդեցություն (օրինակ՝ 

բենտոնիտ, ֆիտոստերիններ՝ հակաբորբոքային և վերքը բուժող ազդեցություն)։ Փոխե-

լով քսուքային հիմքերը՝ կարելի է փոխել դեղանյութերի ներծծումը և ներթափանցումը: 

 

Քսուքային հիմքերին ներկայացվող պահանջները 
 պետք է համապատասխանեն քսուքների նշանակման  նպատակին; 

 պետք է ապահովեն դեղանյութերի անհրաժեշտ կոնցենտրացիան; 

 պետք է ունենան որոշակի կառուցվածքամեխանիկական բնութագիր (մածուցիկու-

թյուն, պլաստիկություն, հոսունություն և այլն); 

 պետք է լավ ընդունեն և հեշտ ձերբազատեն դեղանյութերը; 

 պետք է լինեն դեղաբանորեն, քիմիապես չեզոք և չառաջացնեն ալերգիկ ռեակցիա; 

 պահման ընթացքում պետք է լինեն կայուն; 

 պետք է զերծ լինեն մանրէային ախտոտվածությունից; 

 պետք է հեշտ քսվեն և հեշտ լվացվեն մաշկից, հագուստից; 

 պետք է ապահովեն քսուքի լավ ապրանքային տեսք; 

 պետք է լինեն էժան և մատչելի: 
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Քսուքային հիմքերի դասակարգումը 
 

Քսուքային հիմքերը դասակարգվում են` 

1. ըստ ստացման աղբյուրների` 
 բնական - ճարպեր, վազելին, լանոլիև, մեղրամոմ, բենտոնիտ, օսլա, ժելատին և 

այլն; 

 կիսասինթետիկ - հիդրոգենիզացված ճարպեր, ցելյուլոզայի ածանցյալներ և 

այլն; 

 սինթետիկ - սիլիկոնային հեղուկներ, պոլիվինիլպիրոլիդոն (ՊՎՊ), 

պոլիէթիլենօքսիդ (ՊԷՕ) և այլն: 

2. ըստ ջրի նկատմամբ խնամակցության` 
 հիդրոֆիլ հիմքեր, որոնք բաժանվում են 2 խմբի` 

o նյութեր, որոնք ջրում ուռչելուց և հետագայում լուծվելուց հետո առաջացնում 

են կայուն դոնդողներ (պոլիսախարիդներ, սպիտակուցներ, պոլիէթիլեն-

օքսիդային հիմքեր); 

o նյութեր, որոնք չեն լուծվում, բայց ուռչում են (ֆիտոստերիններ, կավային 

նյութեր); 

 հիդրոֆոբ հիմքեր 

 դիֆիլ հիմքեր (հիդրոֆիլ-հիդրոֆոբային) 
o աբսորբցիոն; 

o էմուլսիոն (Ջ/Յ և Յ/Ջ տիպի); 

 

 

ՀԻԴՐՈՖՈԲ ՔՍՈԻՔԱՅԻՆ ՀԻՄՔԵՐ 
 

Հիդրոֆոբ քսուքային հիմքերը որպես կանոն ունակ են ամբողջությամբ խառնվել 

ճարպերի, ճարպանման նյութերի հետ կամ լուծվել նրանցում։ Նրանց բնորոշ առանձ-

նահատկությունն այն է, որ չեն խառնվում ջրի հետ, բացառությամբ ջրի կամ ջրային լու-

ծույթների այն փոքր քանակության, որը կարող է պահվել հիդրոֆոբ հիմքերի մածուցի-

կության հաշվին: 

 

ՃԱՐՊԱՅԻՆ ՔՍՈՒՔԱՅԻՆ ՀԻՄՔԵՐ 
Ճարպային հիմքերի կազմության մեջ առավել լայն կիրառություն ունեն կենդանա-

կան և բուսական ծագման ճարպերը, որոնք հանդիսանում են հագեցած (ստեարինային, 

պալմիտինային, միրիստինային) և չհագեցած (օլեինային, լինոլենային) 

բարձրամոլեկուլային ճարպաթթուների տրիգլիցերիդների խառնուրդներ, իրենց 

բաղադրությամբ մոտ են մաշկի ճարպային արտազատուկներին, չեն լուծվում ջրում, 

շատ քիչ են լուծվում սպիրտում, հեշտությամբ՝ եթերում և քլորոֆորմում։ Ճարպերը 

հեշտ են ներծծվում, խառնվում են բազմաթիվ դեղանյութերի հետ և լավ են ձերբա-

զատում վերջիններս։ Միևնույն ժամանակ ճարպերը բավարար կայուն չեն և քայքայվում 

են (կծվում են)` աոաջացնելով ազատ ճարպաթթուներ, ալդեհիդներ և այլ միացու-

թյուններ, որոնք կարող են փոխազդել քսուքների կազմում ներառված դեղանյութերի 

հետ և մաշկի վրա ցուցաբերել գրգռիչ ազդեցություն։ Այդ պատճառով ճարպային 

հիմքով պատրաստված քսուքները պահում են 1-2 շաբաթից ոչ ավելի: 

Կենդանական ճարպեր – Բազմաթիվ երկրների դեղագրքեր սահմանափակում են 

ճարպային հիմքերի օգտագործումը։ Քսուքների պատրաստման ժամանակ որպես 

քսուքային հիմք օգտագործվում են խոզի, ոչխարի, հավի, սագի, կետի ճարպեր: 
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Խոզի ճարպ (Adeps suillus seu Axungia porcina) - թարմ վիճակում խոզի ճարպն ունի 

թույլ հոտ, ունակ է կլանել ≈ 15-20% ջուր, 70% էթանոլ, մինչև 35% գլիցերին, հալման 

ջերմաստճանը 34–4600 է, թթվային թիվը` 2-ից ոչ ավելի: 

Խոզի ճարպի աոանձնահատկություններն են` 
 իր հատկություններով նման է մարդու ճարպին; 

 հեշտ է քսվում և տարածվում մաշկի վրա; 

 հեշտ է ձերբազատում դեղանյութերը; 

 թարմ վիճակում չի գրգռում մաշկը և չի խոչընդոտում մաշկային շնչառությանը; 

 հեշտ է լվացվում; 

 այլ ճարպերի, մոմերի, ածխաջրածինների հետ առաջացնում է հալույթ; 

Որպես քսուքային հիմք խոզի ճարպն ունի որոշ թերություններ` 
 արտաքին միջավայրի գործոնների ազդեցության ներքո (թթվածին, ջերմություն, 

լույս, խոնավություն) կծվում է` ձեռք բերելով թթվային ռեակցիա, տհաճ հոտ և 

գրգռում է մաշկը; 

 քիմիապես չեզոք չէ, քանի որ հիմքերի և ծանր մետաղների աղերի հետ 

փոխազդեցության արդյունքում առաջացնում է թունավոր մետաղական օճառներ; 

 անհամատեղելի է օքսիդիչների, յոդիդների, պոլիֆենոլների, ադրենալինի հետ; 

Ցլի ճարպ (Sebum bovinum) - պատկանում կարծր ճարպերին։ Հալման բարձր ջեր-

մաստիճանի պատճառով (42–500C) որպես քսուքային հիմք զիջում է խոզի ճարպին, 

առանձին չի օգտագործվում, սակայն պիտանի է ճարպային հիմքով քսուքների պնդաց-

ման համար։ 

Սագի ճարպ (Adeps anserinum) - հանդիսանում է առավել փափուկ ճարպային հիմք` 

համեմատած խոզի ճարպի հետ։ Հալման ջերմաստիճանը 26–340C է։ Օգտագործվում է 

հատկապես ցրտահարությունների ժամանակ օգտագործվող քսուքների կազմում։ 

Բուսական յուղեր (Olea pinqua) - Բուսական յուղերը լավ են ներծծվում և ապահովում 

են դեղանյութերի խորը թափանցումը։ Կենդանական ճարպերի հետ համեմատած՝ բու-

սական յուղերը պարունակում են ավելի շատ չհագեցած թթուներ, հետևաբար երկար 

պահելիս կարող են կծվել և օգտագործման ժամանակ գրգռել մաշկն ու լորձաթաղանթը։ 

Ի հաշիվ ֆիտոնցիդների պարունակության բուսական յուղերն ավելի կայուն են մանրէ-

ների նկատմամբ, քան կենդանական ճարպերը։ 

Քսուքներում որպես հիմք հեղուկ բուսական յուղերը մաքուր վիճակում չեն կիրառ-

վում։ Օգտագործվում են որպես օժանդակ հեղուկ կարծր դեղանյութերի մանրացման 

համար, ինչպես նաև որպես հիմքեր լինիմենթներում։ Հագեցած թթուների մեծ պարու-

նակությամբ բուսական յուղերը կարող են ունենալ պինդ կոնսիստենցիա (կոկոսի, 

կակաոյի, արմավենու), օժտված չեն պլաստիկությամբ և օգտագործվում են քսուքային 

հիմքերի պնդացման համար։ 

Կախված չհագեցած թթուների պարունակությունից յուղերը լինում են՝ 

 չչորացող (ձիթապտղի, դեղձի, ծիրանի, կակաոյի, քունջութի, կոկոսի, 

արմավենու) - լավ են ընդունվում մաշկի կողմից, լավ ներծծվում և 

փափկացնում են էպիդերմիսը; 

 կիսաչորացող (գերչակի, արևածաղկի); 

 չորացող (գետնանուշի, վուշի, բամբակի); 

Հիդրոգենիզացված ճարպեր - կիսասինթետիկ նյութեր են, որոնք ստացվում են 

հեղուկ բուսական յուղերի կատալիտիկ հիդրատացման արդյունքում։ Այս դեպքում տե-

ղի է ունենում չհագեցած ճարպաթթուների հագեցում և ճարպերը պնդանում են։ Կախ-

ված հիդրատացմաև աստիճանից՝ կարելի է ստանալ ցանկացած կոնսիստենցիայով և 

տարբեր հալման ջերմաստիճանով արգասիքներ։ Հիդրոգենիզացված ճարպերը պահ-

պանման ժամանակ շատ կայուն են: 
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Հիդրոճարպ (Սալոմաս) (Adeps hydrogenisatus) - ռաֆինացված բուսական յուղերի 

խառնուրդ է։ Իր հատկություններով հիդրոճարպը նման է խոզի ճարպին, սակայն ունի 

ավելի պինդ կոնսիստենցիա։ 

Բուսական ճարպայուղ (Axungia vegetabilis) - իրենից ներկայացնում է հալույթ, որը 

բաղկացած է 80-90% հիդրոճարպից և 20-10% բուսական յուղից:  

Կոմբիճարպ (Adeps compositus) - իրենից ներկայացնում է հալույթ, որը բաղկացած է 

55% հիդրոճարպից, 30% բուսական յուղից և 15% կենդանական ճարպից: Կոմբիճարպը 

հալչում է 26–320C ջերմաստիճանում, համատեղելի է բազմաթիվ դեղանյութերի հետ, 

բայց խոզի ճարպի հետ համեմատած ավելի դանդաղ է ձերբազատում դեղանյութերը: 

 
ԱԾԽԱՋՐԱԾՆԱՅԻՆ ՀԻՄՔԵՐ 

Իրենցից ներկայացնում են նավթի թորման արգասիքներ, որոնց բնորոշ 

առանձնահատկություններն են` 

 քիմիապես և մանրէաբանորեն չեզոք են; 

 լավ են խառնվում ճարպերի և յուղերի հետ; 

 համատեղելի են մեծ թվով դեղանյութերի հետ; 

 չեն ներծծվում; 

 վատ են ձերբազատում դեղանյութերը, հետևաբար օգտագործում են որպես 

հիմք մակերևույթային ազդեցության քսուքներում; 

 երկարատև օգտագործման ժամանակ բերում են էպիդերմիսի մացերացիայի; 

 հնարավոր են ալերգիկ ռեակցիաներ; 

 խախտում են մաշկի գազափոխանակությունը; 

Վազելին (Vaselinum) –իրենից ներկայացնում է անհոտ, սպիտակ (Vaselinum album) 

կամ դեղին (Vaselinum flavum) 37-500C հալման ջերմաստիճանով քսուքանման զանգ-

ված։ Ապակյա թիթեղին քսելիս առաջացնում է հարթ թաղանթ։ Վազելինը գործնակա-

նորեն անլուծելի է ջրում, սակայն կարող է կլանել մինչև 5% ջուր, քիչ է խառնվում 

գլիցերինի հետ (մինչև 40%), լուծվում 95% էթիլ սպիրտում, եթերում և քլորոֆորմում։ 

Ճարպային յուղերի, ճարպերի և մոմերի հետ խառնվում է բոլոր հարաբերություններով 

(բացառությամբ գերչակի յուղի)։  
Վազելինի բնորոշ առանձնահատկություններն են` 

 լավ է քսվում; 

 քիմիապես չեզոք է; 

 կայուն է պահման ժամանակ և չի կծվում; 

 համատեղելի է բազմաթիվ դեղանյութերի հետ; 

 չի գրգռում մաշկը և լորձաթաղանթը; 

 դժվար է լվացվում սպիտակեղենից; 

 վազելինից դեղանյութերը գործնականորեն չեն ներծծվում, այդ պատճառով այն 

օգտագործվում է մակերևույթային ազդեցության քսուքներում; 

 մաշկի վրա առաջացնում է թաղանթ, խանգարում է ջերմա- և գազափոխանակու-

թյունը, հնարավոր է ալերգիկ ռեակցիաների առաջացում; 

Որպես հիմք վազելինն օգտագործվում է մի շարք ֆարմակոպեական քսուքներում 

(բորի 5%, բիսմութի 10%, դերմատոլի 10%, քսերոֆորմային 10%, ստրեպտոցիդի 5 և 10%, 

ցինկի 10%, իխթիոլի 10% և 20%)։ Կայունության և չեզոքության շնորհիվ վազելինը հիմ-

նականում օգտագործվում է աչքի քսուքների կազմության մեջ։ 

Համաձայն ՊՖ-ի՝ դեղագրությունում քսուքային հիմքերի բացակայության դեպքում 
քսուքները պետք է պատրաստվեն վազելինի հիմքի վրա։ 

Վազելինի յուղ (Oleum Vaselini seu Paraffinum liquidum) – անգույն. յուղային, մածուցիկ, 

անհոտ հեղուկ է, որը չի լուծվում ջրում, գրեթե անլուծելի է սպիրտում, խառնվում է 
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բոլոր յուղերի հետ, բացառությամբ գերչակի յուղի։ Որպես հիմք օգտագործվում է 

լինիմենթներում, որպես օժանդակ հեղուկ` քսուքներում։ 

Պարաֆին (Paraffinum solidum) - շոշափելիս յուղային, սպիտակ, 50-570C հալման 

ջերմաստիճանով բյուրեղական զանգված է։ Չի լուծվում ջրում և սպիրտում, հեշտ է լուծ-

վում բժշկական եթերում, քլորոֆորմում, ճարպայուղերում։ Օգտագործվում է քսուքային 

հիմքերի պնդեցման և հալման ջերմաստիճանի բարձրացման համար։ Մտնում է պարա-

ֆինային քսուքի բաղադրության մեջ, որն օգտագործվում է որպես վազելինի 

փոխարինող և ունի հետևյալ կազմը` 

 պարաֆին`  1 գ 

 վազելինի յուղ`  4 գ 

Ըստ ՊՖ X-ի տաք կլիմայական պայմաններում պատրաստվող քսուքների 

կազմության մեջ խորհուրդ է տրվում ավելացնել 10% պարաֆին կամ մոմ։ 

Պետրոլատ (Petrolatum) - իրենից ներկայացնում է կարծր պարաֆինի և հանքային 

յուղերի խառնուրդ։ Պետրոլատի հալման ջերմաստիճանը 600C-ից բարձր է և 

օգտագործվում է հիմքերի պնդեցման նպատակով։ 

Օզոկերիտ (Ozokeritum) - 50–650C հալման ջերմաստիճանով բարձրամոլեկուլյար 

ածխաջրածինների խառնուրդ է, որը պարունակում է ցերեզին, պարաֆին, հանքային 

յուղեր և խեժեր։ Օգտագործվում է քսուքային հիմքերի պնդեցման նպատակով։ 

Արհեստական վազելին (Vaselinum arteficiale) - ստացվում է պինդ և հեղուկ պարա-

ֆինների, օզոկերիտի և պետրոլատի հալումից։ Արհեստական վազելինը կայուն է 

մանրէների նկատմամբ և չի ցուցաբերում գրգռող ազդեցություն։ 

Նավթալանային նավթ (Naphthalanum liquidum raffinatum seu Naphtha naphthalani) - 

բնորոշ հոտով մածուցիկ, շագանակագույն հեղուկ է, որը չի խառնվում ջրի հետ, քիչ է 

լուծվում սպիրտում, լավ խառնվում է գլիցերինի, յուղերի և ճարպերի հետ։ Որպես 

քսուքային հիմք մտնում է նավթալանային քսուքի կազմության մեջ՝ 

 ռաֆինացված նավթալանային նավթ`  70 գ 

 պարաֆին`      18 գ 

 պետրոլատ`     12 գ 

Նավթալանային նավթը ցուցաբերում է հականեխիչ և ցավազրկող ազդեցություն-

ներ, արդյունավետ է I և II կարգի այրվածքների ժամանակ։ Կան նավթալանային նավթի 

պարունակությամբ մի շարք դեղագրություններ քոսի, էկզեմայի, արտրիտների, ռադի-

կուլիտների բուժման համար։ 

 

ՄՈՄԵՐ 
Մեղրամոմ (Cera) – 63-650C հալման ջերմաստիճանով մուգ դեղին (Cera flava) և 

սպիտակ (Cera alba) զանգված է։ Նախապատվությունը տրվում է դեղին մեղրամոմին, 

քանի որ սպիտակը ստացվում է արևի ճառագայթների ներքո դեղին մեղրամոմի մշակ-

մամբ, որի արդյունքում այն կծվում է։ Մեղրամոմը չի լուծվում ջրում և սպիրտում, մա-

սամբ լուծվում է եռացող սպիրտում, եթերում, քլորոֆորմում, ճարպայուղերում։ Քիմիա-

պես կայուն է։ Օգտագործվում է քսուքային հիմքերի պնդացման համար, բարձրացնում 

է քսուքների մածուցիկությունը։ Մեղրամոմի պարունակությամբ ֆարմակոպեական 

հիդրոֆոբ քսուքային հիմքն ունի հետևյալ կազմը` 

 դեղին մեղրամոմ` 30% 

 ձիթապտղի յուղ` 70% 

Սպերմացետ (Cetaceum, Spermacetum) - ստանում են կետի գանգի սպերմացետային 

ճարպից։ Շոշափելիս այն ճարպոտ, անհոտ, 45-540C հալման ջերմաստիճանով, 

սպիտակ բյուրեղական զանգված է, որը չի լուծվում ջրում և սպիրտում, սակայն 

լուծվում է 95% եռացող սպիրտում, եթերում, քլորոֆորմում։ Օժտված է էմուլգացնող 
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հատկությամբ, ճարպերի և ածխաջրածինների հետ առաջացնում է հալույթ։ 

Սպերմացետը կիրառվում է քսուքների կոնսիստենցիայի խտացման նպատակով։ 

 

ՍԻԼԻԿՈՆԱՅԻՆ ՀԻՄՔԵՐ 

Սիլիկոնային հիմքերը ստանում են պոլիօրգանոսիլոքսանները վազելինի, պարա-

ֆինի, բուսական և կենդանական ճարպերի հետ հալելիս։ Բժշկական նպատակով թույ-

լատրված է օգտագործել պոլիերկէթիլսիլոքսանային հեղուկները` էսիլոն-4, էսիլոն-5, 

որոնք իրենցից ներկայացնում են թափանցիկ, յուղային, անհոտ և անհամ հեղուկներ, 

չեն խաոնվում ջրի և գլիցերինի հետ, սակայն խառնվում են եթերի, քլորոֆորմի և 

վազելինի յուղի հետ։  

Էսիլոնների բնորոշ առանձնահատկություններն են` 
 քիմիապես չեզոք են և չեն կծվում; 

 համատեղելի են դեղանյութերի և օժանդակ նյութերի հետ; 

 չեն ցուցաբերում մաշկը գրգռող և ալերգիկ ազդեցություններ; 

 չեն խանգարում մաշկի գազափոխանակությանը; 

 դեղանյութերի ներծծման ունակությամբ մոտ են ածխաջրածիններին, իսկ 

արագությամբ՝ ճարպային հիմքերին; 

 չի կարելի օգտագործել աչքի քսուքներում, քանի որ գրգռում են աչքի 

լորձաթաղանթը 

Աէրոսիլ (Aerosilum) - սիլիցիումի կոլոիդալ երկօքսիդն է, որն իրենից ներկայացնում 

է թեթև, սպիտակ, 4-40 մկմ մասնիկների չափսերով բարձրադիսպերս փոշի։ Աէրոսիլի 

բնորոշ առանձնահատկություններն են` 

 1-3% կոնցենտրացիայի պայմաններում ջրում և սպիրտում առաջացնում է 

պղտոր կախույթ; 

 գլիցերինում, ճարպային յուղերում, վազելինի յուղում առաջացնում է թափան-

ցիկ դոնդող; 

 քիմիապես, դեղաբանորեն և մանրէաբանորեն չեզոք է; 

 համատեղելի է մեծ քանակությամբ դեղանյութերի հետ; 

 քսուքներում 8-16% պարունակությունն առաջացնում է տիկսոտրոպ հել, որի 

հետևանքով մեծանում է մածուցիկությունը և դանդաղում է դեղանյութերի ձեր-

բազատումը; 

 Վիշնևսկու լինիմենթում 5% քանակությամբ օգտագործվում է որպես 

կայունացուցիչ: 

 

ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԱՅԻՆ ՀԵԼԵՐ 

Պոլիէթիլենային հելերն իրենցից ներկայացնում են վազելինի յուղի հետ պոլիէթի-

լենի հալույթներ։ Արտասահմանում հայտնի է Plastibase, Plastonite անվան տակ։ Պոլի-

էթիլենային հելերը չեզոք են, քիմիապես կայուն, օժտված չեն գրգռող ազդեցությամբ և 

համատեղելի են մի շարք դեղանյութերի հետ։ Այս հելերը մտնում են ձեռքերի մաշկը 

թթուների և հիմքերի լուծույթներից պաշտպանող քսուքների կազմության մեջ։ 

 

ՀԻԴՐՈՖԻԼ ՔՍՈԻՔԱՅԻՆ ՀԻՄՔԵՐ 
 

Հիդրոֆիլ հիմքերը առանձին նյութեր են կամ նյութերի համակցումներ, որոնք 

ունակ են խառնվել ջրի հետ կամ լուծվել նրանում։ Այս խմբի քսուքային հիմքերը բնո-

րոշվում են իրենց կազմում ճարպային և ճարպանման բաղադրամասերի բացակայու-

թյամբ և մաշկին քսելիս ջրի գոլորշիացման հետևանքով ցուցաբերում են սառեցնող ազ-

դեցություն։ Որոշ հիդրոֆիլ քսուքային հիմքեր ունակ են առաջացնել պաշտպանիչ 
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թաղանթ, որը հեշտությամբ լվացվում է ջրով։ Այս հիմքերին են պատկանում ջրային և 

ջուր-գլիցերինային հելերը՝ օսլայի, կոլագենի, ժելատինի, ցելյուլոզայի ածանցյալների 

հիմքի վրա։  

Հիդրոֆիլ քսուքային հիմքերի աոավելություններն են` 

 այս հիմքերում կարելի է ներմուծել մեծ քանակությամբ ջրային լուծույթներ; 

 հեշտ են ձերբազատում դեղանյութերը; 

 լավ լվացվում են մաշկից և սպիտակեղենից, չեն թողնում ճարպային հետք; 

 համատեղելի են մեծ քանակությամբ դեղանյութերի հետ; 

 օսմոտիկ ակտիվության շնորհիվ կարող են կլանել զգալի քանակությամբ թարա-

խային էքսուդատ և կիրառվել թարախային վերքերի համար քսուքների կազմում; 

Հիդրոֆիլ քսուքային հիմքերի թերություններն են` 

 այս հիմքերն անկայուն են մանրէների նկատմամբ, այդ պատճառով ունեն պահ-

պանման կարճ ժամկետ, որը երկարացնելու համար օգտագործում են կոնսեր-

վանտներ (բորաթթու, սալիցիլաթթու, նիպագին, նիպազոլ); 

 քիմիապես չեզոք չեն; 

 երկարատև կիրառման ժամանակ օսմոտիկ ակտիվությունը միևնույն ժամանակ 

կարող է առաջացնել բջիջների ջրազրկում; 

 
ԲՆԱԿԱՆ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑԱՅԻՆ ՔՍՈՒՔԱՅԻՆ ՀԻՄՔԵՐ 
Ժելատին-գլիցերինային հելեր (Massa gelatinosa) - օգտագործվում են պաշտպանիչ 

քսուքների պատրաստման համար, որոնք մաշկի վրա սառչում են՝ առաջացնելով 

թափանցիկ առաձգական թաղանթ։ Ժելատին-գլիցերինային հիմքը պատրաստվում է 

ժելատինից, գլիցերինից և թորած ջրից (1-3% ժելատին, մինչև 30% գլիցերին, 70-80% 

թորած ջուր)։ Բաղադրամասերի հարաբերությունը կարող է տատանվել և` 

 որքան շատ է ժելատինը, այնքան զանգվածը խիտ է ստացվում; 

 որքան շատ է գլիցերինը, այնքան հելը փափուկ է և դանդաղ է չորանում; 

Պարզվել է, որ հիմքը մարմնի ջերմաստիճանի նկատմամբ կարող է բավարար 

ամրություն ցուցաբերել, եթե պարունակում է 10%-ից ավել ժելատին և 60%-ից ավել 

գլիցերին։ 

Ժելատին-գլիցերինային հիմքի պատրաստման համար ժելատինը նախապես 

թրջում են հախճապակյա թասիկում և թողնում ուռչելու 45-60 րոպե։ Լրիվ ուռչելուց հե-

տո ավելացնում են գլիցերինը և անընդհատ խառնելով տաքացնում ջրային բաղնիքի 

վրա մինչև թափանցիկ միատարր զանգվածի ստացումը։ Հիմքը հալչում է մարմնի ջեր-

մաստիճանում, լավ է խառնվում ջրում և գլիցերինում լուծվող դեղանյութերի հետ, հեշտ 

է լվացվում։ 

Ժելատին-գլիցերինային հիմքի բացասական կողմերն են` 

 օժտված են փոքր մեխանիկական կայունությամբ և ոչ բավարար ամրությամբ; 

 արագ են չորանում (չի կարելի պատրաստել պաշար); 

 ենթարկվում են մանրէային ախտահարման և բորբոսնում են; 

 դաբաղանյութերի, թթուների, հիմքերի, ծանր մետաղների հետ առաջացնում են 

անլուծելի միացություններ; 

Մինչև 5% կոնցենտրացիայով ժելատինային հելերն իրենցից ներկայացնում են 

նուրբ, հեշտ հալվող դոնդողներ, որոնք տարածվում են մաշկի հետ շփվելիս, դանդաղ են 

ներծծվում և լայնորեն օգտագործվում են տարբեր նրբաքսուքների պատրաստման 

համար։ 5%-ից բարձր կոնցենտրացիայով ժելատինային հելերը թանձր են, ամուր, չեն 

հալվում մարմնի ջերմաստիճանում և դժվար են տարածվում, մաշկին քսում են վրձնի 

օգնությամբ տաք վիճակում (մաշկային սոսիևձ)։ 
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Ժելատին-գլիցերինային հելերով քսուքների պատրաստմաև առանձնահատկու-
թյուններն են` 

 անհրաժեշտ է դեղանյութերը մանրացնել և հիմքի հետ խառնել տաք հավանգում; 

 քսուքի դոնդողացումից խուսափելու նպատակով պետք է աշխատել արագ; 

 քսուքը բաց թողնման սրվակ տեղափոխել` չսպասելով լրիվ սառեցման;  

 պիտակավորել «Օգտագործելուց առաջ տաքացնել» նախազգուշական պիտակով; 

Կոլագեն (Kollagenum) - շարակցական հյուսվածքի սպիտակուց է, որը ստանում են 

խոշոր եղջերավոր անասունների մաշկից։ 2-5% կոնցենտրացիայի դեպքում կոլագենը 

ջրում ուռչում է՝ առաջացնելով մածուցիկ սպիտակ հել, որն օգտագործվում է որպես 

քսուքային հիմք։ Կոլագենային հելեր պարունակող քսուքները խթանում եև վնասված 

հյուսվածքների վերականգնման գործընթացները, օժտված են սորբցիոն հատկությամբ։ 

 

ԲՆԱԿԱՆ ՊՈԼԻՍԱԽԱՐԻԴՆԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՔՍՈՒՔԱՅԻՆ ՀԻՄՔԵՐ 

Հիդրոֆիլ քսուքային հիմքերի պատրաստման համար կիրառվում են ցելյուլոզայի 

կիսասինթետիկ ածանցյալներ` մեթիլցելյուլոզա, կարբօքսիմեթիլցելյուլոզայի նատ-

րիումական աղ։ 

Մեթիլցելյուլոզան  փոշենման կամ թելանման, անհամ, անհոտ սպիտակ նյութ է, 

որը լուծվում է սառը ջրում, տաք գլիցերինում, չի լուծվում տաք ջրում։ Մեթիլցելյուլո-

զան անհամատեղելի է ծանր մետաղների աղերի, ֆենոլների, յոդի պատրաստուկների, 

ամոնիակի, տանինի հետ։ Դեղատնայիև պրակտիկայում մեթիլցելյուլոզան օգտագործ-

վում է 3-6% հելերի ձևով՝ գլիցերինի ավելացման պայմաններում (հիմքի չորացումը 

փոքրացնելու համար)։ Հելերի պատրաստման համար օժանդակ բաժակում մեթիլցելյու-

լոզան նախապես խառնում են որոշակի քանակությամբ թորած ջրի հետ (պահանջված 

լուծույթի 25%-ի քանակությամբ)։ Ուռչեցումից հետո խառնուրդին ավելացնում են թո-

րած ջրի մնացած քանակությունը և խառնում մինչև համասեռ լուծույթի ստացումը։  

Մեթիլցելյուլոզայի հելերի առանձնահատկություններն են՝ 

 կայուն են մանրէների հանդեպ և pH-ի լայն սահմաններում; 

 չեզոք են և ոչ թունավոր; 

 լավ խառնվում են լորձաթաղանթների արտադրության հետ; 

 դեղանյութերը լավ են բաշխվում; 

 չորացման արդյունքում մաշկի վրա առաջացնում եև թափանցիկ, անգույն, 

ամուր թաղանթներ, որոնք կայուն են բորբոսի, օրգանական լուծիչների, 

ճարպերի և յուղերի հանդեպ; 

Մեթիլցելյուլոզայի հելերն օգտագործվում են պաշտպանիչ, ծածկող և սառեցնող 

քսուքների կազմության մեջ, ինչպես նաև չոր քսուքների (կոնցենտրատների) ստացման 

համար։ Մեթիլցելյուլոզայի 3% հելը որպես հիմք կարելի է օգտագործել աչքի քսուքնե-

րում։ 

Մեթիլցելյուլոզայով պատրաստվող հիմքի օրինակ` 

 մեթիլցելյուլոզա` 6 գ 

 գլիցերին`  20 գ 

 թորած ջուր` 74 մլ 

Մեթիլցելյուլոզայի հելը որպես հիմք ծառայում է «Ունդեցին», «Ցինկունդան», ցինկի 

օքսիդ, իխթիոլ, սալիցիլաթթու պարունակող քսուքների համար։ 

Կարբօքսիմեթիլցելյուլոզայի նատրիումական աղը ցելյուլոզայի և գլիկոլաթթվի եթերի 

նատրիումական աղն է։ Անհոտ, անհամ, սպիտակ փոշենման կամ թելանման նյութ է, 

որը լուծվում է սառը և տաք ջրում՝ առաջացնելով բարձրամածուցիկ, տաքացման և 

ստերիլիզացիայի ժամանակ կայուն լուծույթներ։ Կարբօքսիմեթիլցելյուլոզայի նատ-
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րիումական աղը 2% կոնցենտրացիայով մտնում է ֆուրացիլինային մածուկի, պիրոմե-

կայինով քսուքի կազմի մեջ։ 

Կարբօքսիմեթիլցելյուլոզայի նատրիումական աղի հելերի պատրաստման 

ժամանակ փոշին նախօրոք թրջում են ընդհանուր ծավալի կիսով չափ թորած ջրով, 60 

րոպե հետո ավելացնում են ջրի մնացած քանակությունը և տաքացնում մինչև 50–70°C 

(մինչև լրիվ լուծվելը)։ Կարբօքսիմեթիլցելյուլոզայի նատրիումական աղով պատրաստ-

վող հիմքը պարունակում է 6գ կարբօքսիմեթիլցելյուլոզայի նատրիումական աղ, 10գ 

գլիցերին և 84 մլ թորած ջուր:  

Օսլան (Amylum) մտնում է օսլա-գլիցերինային հիմքի կազմության մեջ, որն 

անվանում են գլիցերինային քսուք (Unguentum glycerini), որն իրենից ներկայացնում է 

անգույն, թափանցիկ, միասեռ, մածուցիկ, հեշտ տարածվող զանգված։ 

Ըստ ՊՖ IX–ի` 100 գ գլիցերինային քսուքի կազմն է` 

 օսլա`   7 գ 

 սառը թորած ջուր` 7 մլ 

 գլիցերին`  93 գ 

Գլիցերինային քսուքի պատրաստման համար հախճապակյա թասիկի մեջ լցված 

գլիցերինը տաքացնում են ջրային բաղնիքի վրա։ Օժանդակ բաժակում պատրաստում 

են օսլայի սուսպենզիան սառը թորած ջրով, որն անընդհատ խառնման պայմաններում 

ավելացնում են ջրային բաղնիքի վրա տեղադրված տաք գլիցերինին։ Խառնուրդն զգու-

շությամբ տաքացնում են մինչև թափանցիկ, միասեռ զանգվածի ստացումը (պատ-

րաստման ընթացքում ջուրը գոլորշանում է)։ Գլիցերինի մեծ քանակության շնորհիվ 

օսլա-գլիցերինային հիմքով պատրաստված քսուքները չեն ենթարկվում մանրէային 

ախտահարման և օժտված են բակտերիցիդ ազդեցությամբ, սակայն հիմքը ենթարկվում 

է սիներեզիսի և ունի պահման կարճ ժամկետ: 

 
Պոլիէթիլենօքսիդային հիմքեր 
Պոլիէթիլենօքսիդներ (ՊԷՕ) - ստանում են էթիլեն օքսիդի կամ էթիլենգլիկոլի 

պոլիմերիզացիայի արդյունքում։ 30 րոպե մեխանիկական խառնիչի օգնությամբ կարծր 

և հեղուկ պոլիէթիլենօքսիդների խառնման արդյունքում ստանում են միասեռ, փափուկ, 

թթվասերանման կոնսիստենցիայի պոլիէթիլենօքսիդային հելեր, որոնց առանձնահատ-
կություններն են՝ 

 լավ են խառնվում ջրի, գլիցերինի, օրգանական լուծիչների հետ, սակայն չեն 

լուծվում եթերում և յուղերում; 

 համատեղելի են մեծ քանակությամբ դեղանյութերի հետ (լավ լուծում են հիդրոֆիլ 

դեղանյութեր), սակայն անհամատեղելի են ֆենոլների, ծանր մետաղների, տանինի, 

օքսի- և կարբօքսի- խմբեր պարունակող դեղանյութերի հետ; 

 հեշտ են ձերբազատում դեղանյութերը; 

 չեզոք են, հիգրոսկոպիկ, քիչ թունավոր և չեն գրգռում մաշկը; 

 երկարատև օգտագործման ժամանակ մաշկը չեն ենթարկում մացերացիայի և չեն 

խախտում գազափոխանակությունը; 

 մանրէների զարգացման համար չեն հանդիսանում միջավայր; 

 օժտված են թույլ մանրէասպան հատկությամբ (ՊԷՕ-ի ներկայությամբ բարձրանում 

է հակաբիոտիկների, սուլֆանիլամիդների, հակասեպտիկների հակամանրէային 

ակտիվությունը) և օսմոտիկ ակտիվությամբ (կլանում են մաշկային էքսուդատները); 

 հեշտ են լվացվում, կայուն են լույսի և խոնավությաև պայմաններում: 

Պոլիվինիլպիրոլիդոն (ՊՎՊ) - անգույն. թափանցիկ. ամորֆ, հիգրոսկոպիկ փոշի է, 

որը լուծվում է ջրում, զլիցերինում, քլորոֆորմում, խառնվում է լանոլինի, գերչակի յու-

ղի, ցելյուլոզայի ածանցյալների, սիլիկոնների հետ, ինչպես նաև առաջացնում է լուծելի 
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կոմպլեքսներ վիտամինների, հակաբիոտիկների, դաբաղանյութերի և ներկանյութերի 

հետ։ Պոլիվինիլպիրոլիդոնային հելերի պատրաստման համար օգտագործում են նրա 3-

20% լուծույթները։ 

Պոլիվինիլ սպիրտ (ՊՎՍ) - սպիտակ կամ դեղնավուն փոշի է, որը չի լուծվում էթիլ 

սպիրտում, գլիցերինում, ջրում լուծվում է տաքացման պայմաններում` առաջացնելով 

մածուցիկ լուծույթներ։ Պոլիվինիլ սպիրտից հելի պատրաստման համար փոշուն 

ավելացնում են սառը ջուր և թողնում եև 1 օր ուռչելու համար, որից հետո անընդհատ 

խառնման պայմաններում տաքացնում եև 80–90°C ջերմաստիճանում մինչև լրիվ լուծ-

վելը։ ՊՎՍ-ի 15% կոնցենտրացիայով հելը կարելի է օգտագործել քսերոֆորմի, լևոմիցե-

տինի, անեսթեզինի քսուքների պատրաստման ժամանակ։ 

 

Կավային միներալների հելեր 

Կավային միներալները բաղկացած են սիլիցիումի օքսիդից, ալյումինի օքսիդից և 

ջրից։ Կավային միներալների կազմության մեջ մտնում են կաոլինիտ (սպիտակ կավի 

հիմնական միներալը), մոնտմորիլլոնիտ (բենտոնիտի հիմնական միներալը), գալլուի-

զիտ և այլն։ Կավային միներալները միկրոբյուրեղական մասնիկներ պարունակող  

բարձրադիսպերս համակարգեր են (0,1-1 մկմ չափսեր), որոնք կլանում են մեծ քանա-

կությամբ ջուր (ջրի ավելացման դեպքում ուռչում են մոտ 15-18 անգամ)։ 10-12% 

սուսպենզիայի ձևով կավային միներալներն օգտագործում են քսուքային հիմքերի և չոր 

քսուք-կոնցենտրատների ստացման համար։ 10% կոնցենտրացիայով առաջացնում են 

կենսաբանորեն անվնաս դոնդողանման զանգված, որի բնորոշ առանձնահատկություն-
ներն են` 

 հեշտ է տարածվում մաշկի վրա; 

 քիմիապես չեզոք է; 

 օժտված է էմուլգացնող հատկություններով; 

 կլանում է մաշկային էքսուդատները; 

 կարող է օգտագործվել ծծումբ, քսերոֆորմ, դերմատոլ, բորաթթու և այլ նյութեր 

պարունակող քսուքների պատրաստման համար; 

Դեղագիտական նպատակներով օգտագործվող կավային միներալները պետք է 

օգտագործվեն կոշտ հավելումներից և ավազից մաքրված վիճակում։ Վերջիններիս առ-

կայության դեպքում միներալները կարող են ունենալ մոխրագույն երանգ։ 

Կավային միներալով պատրաստվող քսուքային հիմքը պարունակում է 13-20 % 

կավային միներալ, 10 % գլիցերին և 70-77 % թորած ջուր: 

 
Ֆիտոստերինային հիմքեր 

Ֆիտոստերին (Phytosterinum) - շոշափելիս յուղոտ, սպիտակ կամ թույլ դեղնավուն 

փոշի է, որը չի լուծվում ջրում, բայց կլանում է մեծ քանակությամբ ջուր (մինչև 1200%)։ 

Քսուքների պատրաստման համար օգտագործում են 12-15% ֆիտոստերինից և 88-85% 

թորած ջրից բաղկացած հիմքը, որի առանձնահատկություններն են` 

 հեշտ է քսվում, չի կեղտոտում հագուստը և հեշտությամբ լվացվում է; 

 հեշտությամբ ներառում և ձերբազատում է դեղանյութեր; 

 չի խառնվում վազելինի, ճարպերի և յուղերի հետ; 

 չի գրգռում մաշկը; 

 երկարատև պահման ընթացքում չորանում է, սակայն վերականգվում է ջրի հետ 

խառնելիս; 

 կարելի է օգտագործել չոր քսուք-կոնցենտրատների պատրաստման համար; 
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ԴԻՖԻԼ ՔՍՈՒՔԱՅԻՆ ՀԻՄՔԵՐ 
 

Հիդրոֆիլ և հիդրոֆոբ հատկություններով օժտված համակցումներ են, որոնք 

կարող են խառնվել ինչպես ճարպալուծ դեղանյութերի, այնպես էլ դեղանյութերի 

ջրային լուծույթների հետ։ Այս հիմքերի կարևոր բաղադրամաս են հանդիսանում կայու-
նացուցիչները (ՄԱՆ)։ Դիֆիլ քսուքային հիմքերը փոքրացնում են մաշկի և քսուքի միջև 

եղած մակերևույթային լարվածությունը, ինչը նպաստում է դեղանյութերի ներծծմանը, 

չի արգելակում մաշկի զազա- և ջերմափոխանակությունը, ունեն լավ կոնսիստենտային 

հատկություններ, հետևաբար այլ հիմքերի հետ համեմատած՝ դիֆիլ հիմքերով պատ-

րաստված քսուքների թերապևտիկ ազդեցությունը ավելի լավ է արտահայտված։ 

Տարբերում են դիֆիլ քսուքային հիմքերի 2 խումբ՝ 

 աբսորբցիոն 

 էմուլսիոն 

 
Դիֆիլ աբսորբցիոն հիմքեր 

 

Աբսորբցիոն քսուքային հիմքեր են հանդիսանում հիդրոֆոբ կամ հազվադեպ հիդ-

րոֆիլ բաղադրամասերի և կայունացուցչի (ՄԱՆ) անջուր համակցումները, որոնք 

ունակ են կլանել ջուր՝ առաջացնելով Ջ/Յ տիպի էմուլսիաներ։ Աբսորբցիոն քսուքային 

հիմքերի կազմության մեջ առավել հաճախ հանդիպում են վազելին, վազելինի յուղ, 

ցերեզին և այլ ածխաջրածնային հիմքեր։ Այս հիմքերն օգտագործվում են այնպիսի 

դեղանյութերով քսուքների պատրաստման ժամանակ, որոնք ջրի ներկայությամբ են-

թարկվում են հիդրոլիզի (հակաբիոտիկներ)։ ՄԱՆ-ի աոկայությունը աբսորբցիոն հիմ-

քերում ցուցաբերում է դրական ազդեցություն քսուքների թերապևտիկ ազդեցության 

վրա։ Աբսորբցիոն հիմքերում հիմնականում օգտագործվում են հիդրոֆոբ բնույթի 

կայունացուցիչներ՝ լանոլին անջուր, հիդրոլին, էմուլգատոր T-2, սպեններ, պենտոլ, 

ցետիլ, ստեարիլ սպիրտեր և այլն: 

 

Դիֆիլ էմուլսիոն հիմքեր 
 

ՄԱՆ պարունակող աբսորբցիոն հիմքերին ջուր ավելացնելիս առաջանում են էմուլ-

սիոն հիմքեր, որոնք մաշկին քսելիս ջուրը հեշտությամբ թափանցում է քրտնագեղձերի 

մեջ։ Քսուքներում օգտագործվող էմուլսիոն հիմքերը հանդիսանում են ջուր պարունակող 

բազմաբաղադրամաս, ոչ շատ մածուցիկ, միկրոհետերոգեն համակարգեր, որոնք մեծաց-

նում են դեղանյութերի ներծծումը, ապահովում մաշկի փափկությունը և էլաստիկությունը, 

փոքրացնում են բորբոքային պրոցեսները և ունեն լավ ապրանքային տեսք։ Բացի այդ, 

քսուքի հաստ շերտն առաջացնում է էպիդերմիսի տաքացում և ուռչեցում, որն իր հերթին 

նույնպես հեշտացնում է հիմքից դեղանյութերի ձերբազատումը: 

Կախված քսուքային հիմքերի ծագումից, ՄԱՆ-ի ֆիզիկաքիմիական հատկություն-

ներից և հիդրոֆիլ-լիպոֆիլային հավասարակշռությունից (ՀԼՀ)՝ հիմքերն իրենցից ներկա-

յացնում են Ջ/Յ կամ Յ/Ջ տիպի էմուլսիաներ։ Հետևաբար այս հիմքերում դեղանյութերը կա-

րելի է ներմուծել հիմքի երկու ֆազերի մեջ (հիդրոֆոբ և հիդրոֆիլ)։ 

Կախված պոլյար միջավայրում իոնիզացվելու հատկությունից՝ ՄԱՆ-ը լինում են 

իոնոգեն և ոչ իոնոգեն։ Իոնոգեն ՄԱՆ-ը լինում են 

 կատիոնակտիվ (պիրիդինային աղեր) - Այս միացությունների համար բնորոշ է թույլ 

մակերևույթային ակտիվությունը և առաջացնում են Յ/Ջ տիպի էմուլսիաներ։ 

Կատիոնակտիվ ՄԱՆ-ի մեծ մասն օժտված են մանրէասպան ակտիվությամբ, օգտա-
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գործվում են որպես կոնսերվանտներ և ախտահանիչ միջոցներ։ Սակայն թունավորու-

թյան պատճառով քսուքային հիմքերում նրանց օգտագործումը սահմանափակվում է։ 

 անիոնակտիվ - օճառներ, ալկիլսուլֆատներ (նատրիումի լաուրիլսուլֆատ) 

Օճառները քիմիական միացություններ են կամ միացությունների խառնուրդներ, 

որոնք առաջանում են ճարպաթթուների անիոնների և օրգանական կամ անօրգանական 

հիմքերի կատիոնների փոխազդեցության արդյունքում։ Նատրիումական և կալիումական 

օճառներն առաջացնում են Յ/Ջ տիպի էմուլսիաներ, իսկ հողալկալիական և պոլիվալենտ 

մետաղների օճառները` Ջ/Յ տիպի էմուլսիաներ։ Մակերևույթային ակտիվությամբ օժտ-

ված են նաև նատրիումի ստեարատը, ամոնիումի օլեատը, մագնեզիումի օլեատը և այլն։ 

Մագնեզիումի օլեատն օգտագործում են Ջ/Յ տիպի էմուլսիոն հիմքերի ստացման համար։ 

Գրյադունովայի հիմք 
 մագնեզիումի օլեատ՝ 20 գ 

 վազելին՝   30 գ 

 թորած ջուր՝   50 մլ 

Ալկիլսուլֆատները կայունացնում են Յ/Ջ տիպի էմուլսիաները (նատրիումի լաուրիլ-

սուլֆատ, նատրիումի մերիստիլսուլֆատ, նատրիումի ցետիլսուլֆատ, նատրիումի ստեա-

րիլսուլֆատ, նատրիումի օլեիլսուլֆատ)։ 

Նատրիումի լաուրիլսուլֆատ (Natrii laurilsulfas) - իրենից ներկայացնում է սպիտակ 

կամ թույլ դեղնավուն երանգով փոշի, լուծվում է ջրում, օժտված է մեծ էմուլգացնող հատ-

կությամբ։ Նատրիումի լաուրիլսուլֆատ պարունակող քսուքային հիմքի օրինակ է՝  

 նատրիումի լաուրիլսուլֆատ՝  1 գ 

 ստեարիլ սպիրտ՝   25 գ 

 վազելին՝    25 գ 

 գլիցերին՝    12գ 

 թորած ջուր՝    37 մլ 

 

ՈՉ ԻՈՆՈԳԵՆ ՄԱՆ-ը իրենց հատկությունները ցուցաբերում են փոքր կոնցենտրա-

ցիայի պայմաններում, ջերմաստիճանի փոփոխությունների, միջավայրի pH-ի, ուժեղ 

էլեկտրոլիտների նկատմամբ զգայուն չեն։ Ոչ իոնոգեն ՄԱՆ-ից մեծ կիրառություն են գտել 

բարձրամոլեկուլյար ալիֆատիկ սպիրտերը և նրանց ածանցյալները (սպերմացետի 

օճառացման արգասիքներ, էմուլգատոր №1, էմուլսիոն մեղրամոմ և այլն), 

բարձրամոլեկուլյար ցիկլիկ սպիրտերը և նրանց ածանցյալները (լանոլին, հիդրոլին և 

այլն), սպանները, ճարպաշաքարները և այլն: 

Սպերմացետի օճառացման արգասիքներն են` 
 ցետիլ սպիրտ (Spiritus cetylicus) - կարծր, սպիտակ, շոշափելիս յուղոտ, 500C հալման 

ջերմաստիճանով, բյուրեղական նյութ է; 

 ստեարիլ սպիրտ (Spiritus stearinicus) - սպիտակ, 590C հալման ջերմաստիճանով 

բյուրեղական նյութ է։ Էմուլգացնող հատկությամբ մոտ է ցետիլ սպիրտին։ Որոշ դեպ-

քերում օգտագործում են ցետիլ և ստեարիլ սպիրտերի խառնուրդները։ Ընդ որում 

քսուքային հիմքերում 5-10% կոնցենտրացիայի դեպքում խառնուրդն ունակ է էմուլ-

գացնել մինչև 50% ջրային լուծույթ՝ առաջացնելով Ջ/Յ տիպի էմուլսիա: 

Էմուլգատոր №1 (Emulgens №1) - դեղնավուն երանգով, շոշափելիս յուղոտ, 50–600C 

հալման ջերմաստիճանով, կարծր զանգված է, լավ է խառնվում յուղերի հետ, հեշտ է 

լուծվում քլորոֆորմում, չի լուծվում ջրում, սակայն 1 մաս էմուլգատոր №1-ը կարող է 

էմուլգացնել մինչև 9 մաս ջուր՝ առաջացնելով Յ/Ջ տիպի էմուլսիա, կարելի է օգտագործել 

նաև այլ ՄԱՆ-ի հետ (էմուլգատոր T-2)։ Էմուլգատոր №1-ը 10-20% կոնցենտրացիայով 

մտնում է «Ունդեցին», «Ապիլակ», «Ցինկունդան» քսուքների կազմության մեջ: 
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Էմուլսիոն մեղրամոմ (Cera emulsificans) - սպիտակադեղնավուն երանգով կարծր 

համասեռ զանգված է, լավ հալչում է ճարպերի, յուղերի, ածխաջրածինների հետ։ 2-7% կոն-

ցենտրացիայով օգտագործվում է էմուլսիոն հիմքերում, փափկացնում է մաշկը, կանխում 

խոնավության կորուստը, չի թողնում ճարպոտության զգացողություն, համատեղելի է մեծ 

քանակությամբ դեղանյութերի հետ։ Էմուլսիոն մեղրամոմ պարունակող քսուքները հեշտ 

են ձերբազատում դեղանյութերը և ապահովում են տեղային անզգայացնող դեղանյութերի 

երկարաձգված ազդեցությունը (անեսթեզին, նովոկային, դիկային): 

Լանոլին անջուր (Lanolinum anhydricum seu Adeps Lanae) - ստանում են ոչխարի բրդի 

լվացվող ջրերից, որն իրենից ներկայացնում է ազատ ճարպաթթուների, սպիրտերի և 

եթերների խառնուրդ։ Անջուր լանոլինը գորշ դեղնավուն, թանձր, մածուցիկ, բնորոշ հոտով, 

36-420C հալման ջերմաստիճանով քսուքանման զանգված է, որը հեշտ է լուծվում եթերում, 

քլորոֆորմում, ացետոնում, չի լուծվում ջրում, սակայն ունակ է կլանել մինչև 150% ջուր, 

40% էթիլ սպիրտ (70%), 40% գլիցերին: Անջուր լանոլինում ջրի ելային քանակությունը 

չպետք է գերազանցի 1%-ը, իսկ թթվային թիվը պետք է լինի 1-ից ոչ ավել։ Լանոլինը շատ 

լավ է ներծծվում մաշկով, քանի որ իր կազմությամբ մոտ է մաշկի ճարպանման նյութերին, 

սովորաբար չի գրգռում մաշկը և լորձաթաղանթը: 

ՊՖ X-ում ընդգրկված են լանոլինի երկու մասնավոր հոդվածներ` լանոլին անջուր և 

լանոլին ջրային, որն ի տարբերություն անջուր լանոլինի պարունակում է 30% ջուր: 

Եթե դեղատոմսում նշված չէ լանոլինի տեսակը, ապա օգտագործում են ջրային 
լանոլին, քանի որ՝ 

 օժտված է առավել լավ կոնսիստենցիայով; 

 մեծացնում է դեղանյութերի ներծծումը; 

 քիչ է ճնշում մաշկի ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաները 

Ջրային լանոլինն իրենից ներկայացնում է սպիտակադեղնավուն, ոչ շատ մածուցիկ և 

կպչուն էմուլսիա, որը խորհուրդ չի տրվում հալեցնել, քանի որ քայքայվում է։ Անջուր 

լանոլինի հետ համեմատած այն երկարատև պահպանելիս ավելի կայուն է, սակայն կարող 

է օքսիդանալ, այդ պատճառով օքսիդիչներ պարունակող քսուքներ պատրաստելիս 

խորհուրդ է տրվում օգտագործել անջուր լանոլին։ Ջրային լանոլին կարելի է ստանալ 

խառնելով 7 մաս անջուր լանոլինը 3 մաս թորած ջրի հետ։ Դեղատանը այն հիմքերը, որոնք 

պարունակում են ջուր, պատրաստվում են անջուր լանոլինի հիմքի վրա և պահվում են 5-

15 օր։ Ընդ որում ջրալուծ դեղանյութերը լուծում են նվազագույն քանակությամբ ջրում, 

էմուլգացնում հավասար քանակությամբ անջուր լանոլինով և խառնում են հիմքի հետ։ 

Լանոլինի թերություններն են` 
 խոզի ճարպի հետ համեմատած ավելի վատ է ներծծվում; 

 օժտված է բարձր մածուցիկությամբ, կպչունությամբ և տհաճ հոտով; 

 կպչունության պատճառով որպես ինքնուրույն հիմք չի օգտագործվում, սակայն 

մտնում է հիմնականում հիդրոֆոբ քսուքային հիմքերի կազմության մեջ՝ 

հիդրոֆիլ հեղուկների էմուլգացման համար; 

 կարող է առաջացնել ալերգիկ ռեակցիաներ; 

 ծանր մետաղների հետ երկարատև շփման ընթացքում առաջացնում է 

թունավոր մետաղական օճառներ: 

Լանոլինի նշված թերությունների վերացման նպատակով այն ենթարկում են` 

 օճառացման (ալկալիների լուծույթով), արդյունքում առաջանում է բրդի մոմի սպիրտ, 

որն իրենից ներկայացնում է թույլ բնորոշ հոտով, 58-600C հալման ջերմաստիճանով, 

դեղնադարչնագույն զանգված հետևյալ առանձնահատկություններով` 

 օժտված է բարձր էմուլգացնող հատկությամբ (կարող է կլանել 180 մաս ջրային 

լուծույթ); 

 չի առաջացնում ալերգիկ ռեակցիաներ; 



 
46 

 չունի գրգռող ազդեցություն; 

 համատեղելի է մեծ քանակությամբ դեղանյութերի հետ; 

Ծծումբ, ցինկի օքսիդ, սալիցիլաթթու, ստրեպտոցիդ պարունակող քսուքների 

պատրաստման համար կարող է օգտագործվել բրդի մոմի սպիրտ պարունակող հետևյալ 

աբսորբցիոն հիմքը` 

 բրդի մոմի սպիրտ` 6 գ 

 վազելին`  10 գ 

 ցերեզին`  24 գ 

 վազելինի յուղ` 60 գ 

 ացետիլացման (քացախաթթվի անհիդրիդով), որի արդյունքում առաջանում է 

ացետիլացված լանոլին։ Այն քիչ կպչուն, տհաճ հոտից զուրկ զանգված է, որր լուծվում 

է վազելինի յուղում (մինչև 10%): Էմուլսիոն հիմքերում ավելացվում է 1-5% քանա-

կությամբ և արդյունքում ստացվում են ցածր ջերմաստիճանում կայուն հիմքեր: 

 հիդրատացման, որի արդյունքում առաջանում է հիդրոլին։ Այն չունի տհաճ հոտ, 

կպչուն չէ, օժտված է բարձր էմուլգացնող հատկությամբ։ 

 օքսիէթիլացման, որի արդյունքում առաջանում է ջրալուծ լանոլին։ Այն լուծվում է նաև 

նոսր սպիրտում։ Թորած ջրի հետ մինչև 3% քանակությամբ առաջացնում է Ջ/Յ տիպի 

էմուլսիա։ 

Աղուսյակ 4 
Քսուքային հիմքեր լանոլինի պարունակությամբ 

Հիմք Բաղադրություն 

Լանոլին ջրային 
Լանոլին անջուր   70 գ 

Թորած ջուր          30 գ 

Աչքի քսուքների համար 
Վազելին                90 գ 

Լանոլին անջուր   10 գ 

Հակաբիոտիկներով քսուքների համար 
Վազելին                60 գ 

Լանոլին անջուր   40 գ 

Փափուկ քսուք 
Վազելին              

Լանոլին ջրային    հավասար քանակությամբ 

Վենգրիայի ֆարմակոպեական հիմք 

Վազելին                86 գ 

Լանոլին անջուր   10 գ 

Թորած ջուր            4 գ 

Սպեններ (Span) - սորբիտանի և բարձրամոլեկուլյար ճարպաթթուների բարդ եթերներ 

են։ Կախված ճարպաթթվի տեսակից և էսթերիֆիկացման աստիճանից` լինում են մի քանի 

տեսակի սպեններ` սպան-20, սպան-40, սպան-60, սպան-65, սպան-80, որոնք տարբերվում 

են իրենց հատկություններով (համապատասխանաբար սորբիտանի և լաուրինաթթվի, 

պալմիտինաթթվի, ստեարինաթթվի, օլեինաթթվի եթերներ են)։ Այս նյութերն էմուլսիոն 

քսուքային հիմքերում օգտագործվում են որպես էմուլգատորներ։ Առավել տարածված է 

սորբիտան օլեատը (սպան-80), որն առաջացնում է Ջ/Յ տիպի էմուլսիա, կայուն է -15-ից 

մինչև +500C ջերմաստիճաններում, լուծվում է յուղերում, էթիլ սպիրտում, համատեղելի է 

մի շարք դեղանյութերի հետ։ 

Ճարպաշաքարներ (սախարոզայի ճարպային եթերներ) - սախարոզայի և ճարպա-

թթուների էսթերներ են։ Ճարպաշաքարների ստացման համար ելանյութ են հանդիսանում 

սախարոզան և ինդիվիդուալ ճարպաթթուները (պալմիտինաթթու, ստեարինաթթու, օլեի-

նաթթու) կամ կոկոսի, արմավի և այլ բուսական յուղերի ճարպաթթուների խառնուրդները։ 

2% կոնցենտրացիայի դեպքում պալմիտինաթթվի և ստեարինաթթվի դիեթերները վազելի-

նի յուղի (47%), ջրի (45%), մեթիլցելյուլոզայի (1%) և ցերեզինի (5%) հետ ունակ են 
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առաջացնել կայուն կոնսիստենտային Ջ/Յ տիպի էմուլսիա, որտեղ մեթիլցելյուլոզան և 

ցերեզինը կատարում են խտացուցիչի դեր: 

Մաքուր վիճակում ճարպաշաքարները իրենցից ներկայացնում են անգույն 

բյուրեղական, անհոտ և անհամ, օրգանիզմի համար անվնաս նյութեր։ Օրգանիզմում ճեղք-

վում են` առաջացնելով ճարպաթթուներ, ֆրուկտոզա և գլյուկոզա։ Մաշկի վրա չեն ցուցա-

բերում գրգռիչ ազդեցություն` պահպանելով մաշկի մշտական pH-ը և նորմալ ջրաճար-

պային հավասարակշռությունը։ 

Տվիններ (Tween) - լավ են լուծվում ջրում և օրգանական լուծիչներում, խառնվում են 

ածխաջրածինների և ճարպերի հետ, կայուն են ստերիլիզացիայի ժամանակ։ Օգտա-

գործում են, որպես սոլյուբիլիզատորներ, կայունացուցիչներ սուսպենզիաներում և որպես 

էմուլգատորներ Յ/Ջ տիպի էմուլսիաներ պատրաստելիս։ Կախված բարձրագույն ճարպա-

թթուների տեսակից և պոլիմերիզացիայի աստիճանից` տարբերում են մի քանի տեսակի 

տվիններ (տվին-20, 40, 60, 61, 65, 80)։ Դեղամիջոցներում տվիններն իջեցնում են դեղանյու-

թերի հակամիկրոբային ակտիվությունը։ Ներքին օգտագործման ժամանակ էմուլսիա-

ներին հաղորդում են օճառի համ։ Առավել լայն տարածված է տվին-80ը (պոլիսորբատ-80), 

որը վառ դեղին, բնորոշ հոտով, դառնահամ, յուղային հեղուկ է, լուծվում է ջրում, 

սպիրտում, յուղերում։  

 

Ջ/Յ տիպի էմուլսիոն դիֆիլ հիմքեր 
Հիդրոֆոբ բաղադրամասից, ՄԱՆ-ից (ՀԼՀ=6) և ջրից բաղկացած հիմքեր են, որոնց 

առանձնահատկություններն են` 

 ավելի քիչ են արդյունավետ, քան Յ/Ջ տիպի էմուլսիոն հիմքերը, սակայն ավելի 

արդյունավետ են, քան հիդրոֆոբ և աբսորբցիոն հիմքերը; 

 համեմատաբար հաստ շերտով մաշկին քսելիս տեղի է ունենում մաշկի մացերացիա և 

տաքացում, որը նպաստում է մակերևույթային արյունամատակարարմանը և դեղա-

նյութերի ներծծմանը; 

 քիչ են մածուցիկ; 

 ավելի լավ են պահպանվում; 

 հեշտ են մաքրվում մաշկից; 

 ունեն ապրանքային լավ տեսք; 

 տնտեսապես մատչելի են; 

Ջ/Յ տիպի հիմքերի օրինակներ են` 
Էմուլսիոն հիմք 
 վազելին`   50 գ 

 լանոլին անջուր` 35 գ 

 թորած ջուր`  15 մլ 

Էմուլսիոն հիմք (Ունիի նրբաքսուք)` 
 արևածաղկի յուղ` 33.3 գ 

 լանոլին անջուր` 33.3 գ 

 թորած ջուր`  33,3 մլ 

Էմուլսիոն հիմքերի պատրաստման համար ջրային բաղնիքի վրա հալեցնում են 

անջուր լանոլինը, այնուհետև անընդհատ խառնման պայմաններում ավելացնում են 

արևածաղկի յուղը և թորած ջուրը, էմուլգացումը շարունակում են մինչև հիմքի սառչելը։  

Պենտոլային հիմք` 
 վազելին` 38 գ 

 թորած ջուր` 60 մլ 

 պենտոլ` 2 գ (Pentolum) - դեղին, յուղային հեղուկ է, որն անսահմանափակ 

խառնվում է ջրի, ածխաջրածինների, ճարպերի և յուղերի հետ։  
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Պենտոլային հիմքը կայուն է պահելիս, սառեցման և տաքացման պայմաններում։ 

Օգտագործվում է կալիումի յոդիդի, ծծմբի քսուքների կազմության մեջ:  

Կոնսիստենտային էմուլսիոն հիմք՝ 
 վազելին`  60 գ 

 թորած ջուր`  30 մլ 

 էմուլգատոր T-2` 10 գ (Emulgens T-2) – 46-500C հալման ջերմաստիճանով 

կարծր մոմանման զանգված է։ Օգտագործվում է որպես կոնսիստենտային 

էմուլսիոն հիմքի բաղադրամաս: 

Կոնսիստենտային էմուլսիոն հիմքի պատրաստման համար ջրային բաղնիքի վրա 

հախճապակյա թասիկում հալեցնում են վազելինը էմուլգատոր T-2-ի հետ, այնուհետև 

աստիճանաբար ավելացնում տաք ջուրը (90-950C) և խառնում այնքան ժամանակ, մինչև 

հիմքի ջերմաստիճանը նվազի մինչև 300C, որից հետո թողնում են սառը տեղում մեկ օր։ 

Համաձայն ՊՖ X-ի կոնսիստենտային էմուլսիոն հիմքը կարելի է օգտագործել խոզի ճարպի 

փոխարեն ծծմբի, կալիումի յոդիդի և սկիպիդարային քսուքների պատրաստման 

ժամանակ։  

Սիլիկոն-լանոլինային հիմք` 
 էսիլոն-5`  33.3 գ 

 լանոլին անջուր` 33.3 գ 

 թորած ջուր`  33.3 մլ 

 
Յ/Ջ տիպի էմուլսիոն դիֆիլ հիմքեր 

Հիդրոֆոբ բաղադրամասից, իոնոգեն և ոչ իոնոգեն ՄԱՆ-ից (ՀԼՀ=13–15 ճարպաթթու-

ների նատրիումական, աղեր, էմուլգատոր №1, տվին-80) և ջրից բաղկացած հիմքեր են, 

որոնց աոանձնահատկություններն են` 

 քանի որ դիսպերս միջավայրը ջուրն է, ապա պահման ընթացքում կորցնում են ջուր և 

կոնսիստենցիան փոխվում է, այդ պատճառով քսուքները պատրաստում են  ex 

tempore և օգտագործվում են հազվադեպ; 

 կլանում են մաշկային էքսուդատները; 

 մաշկի վրա չեն թողնում ճարպային հետք; 

 հեշտ են լվացվում; 

 օժտված են լավ կոնսիստենցիայով 

Յ/Ջ տիպի հիմքերի օրինակներ են` 
Յ/Ջ էմուլսիոն հիմք №1 
 մեթիլցելյուլոզա`  9 գ 

 վազելին`  10 գ 

 թորած ջուր`  91 մլ 

Յ/Ջ էմուլսիոն հիմք №2 
 էմուլսիոն մեղրամոմ`  9 գ 

 գլիցերին`   12.5 գ 

 վազելինի յուղ`  7.5 գ 

 էսիլոն-5`   10 գ 

 նատրիումի բենզոատ` 0.2 գ 

 թորած ջուր`   62.8 մլ 
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Քսուքների դուրս գրման ձևեր 
Դեղագրություններում քսուքները կարող են դուրս գրվել հետևյալ ձևերով` 

1. Թվարկվում են դեղանյութերը և հիմքը  ̀նշելով նրանց քանակները։ 
Վերցրու` Ստրեպտոցիդ 3.0 

  Վազելին  97.0 

  Խառնիր, որ դառնա քսուք  

  Տուր. Նշանակիր. 

Վերցրու` Ստրեպտոցիդ 3.0 

 Վազելին  մինչև 100.0 

 Խառնիր, որ դառնա քսուք  

 Տուր. Նշանակիր. 

2. Նշվում է դեղանյութերի կոնցենտրացիան և քսուքի զանգվածը։ 
Վերցրու` Ստրեպտոցիդի քսուք 3% 100.0 

 Տուր. Նշանակիր. 

Վերցրու` Ստրեպտոցիդ  3.0 - 100.0 

 Էֆեդրինի հիդրոքլորիդ   1.0  

 Խառնիր, որ դառնա քսուք 

 Տուր. Նշանակիր. 

3. Չի նշվում դեղանյութի կոնցենտրացիան (նշվում է միայն քսուքի զանգվածը)։ 
Վերցրու` Ծծմբային քսուք 100.0 

 Տուր. Նշանակիր. 

Վերցրու` Ցինկի քսուք 100.0 

 Տուր. Նշանակիր. 
 

 
ՔՍՈԻՔՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ 

 

Քսուքներն ունեն փափուկ կոնսիստենցիա, դեղանյութերը շրջապատված են մածու-

ցիկ հիմքով, որից ձերբազատվելը դժվար է։ Դեղանյութերի մանրացվածության մեծացման 

հետ մեկտեղ մեծանում է նաև տեսակարար մակերեսը, որի հետևաևքով մեծանում է 

մաշկի և լորձաթաղանթների հետ շփման մակերեսը և կենսամատչելիությունը։ Այդ պատ-

ճառով քսուքների պատրաստման ժամանակ անհրաժեշտ է հասնել դեղանյութերի առա-

վելագույն մանրացվածության և հիմքերում նրանց հավասարաչափ բաշխման: 

Դեղատնային պայմաններում քսուքների պատրաստումն իրականացվում է նախա-

պատրաստական աշխատանքներով և հիմնական տեխնոլոգիական փուլերով։ 

Նախապատրաստական աշխատանքներն ընդգրկում են հետևյալ գործընթացները` 

1. քսուքային հիմքի ընտրություն - Հիմքի ընտրությունը կատարում են ըստ դեղատոմսի 

կամ համապատասխան չափորոշիչ-տեխնիկական փաստաթղթերի։ Եթե դեղատոմ-

սում քսուքային հիմքը նշված չէ, ապա պատրաստման ժամանակ այն ընտրում են 

հաշվի առնելով բաղադրամասերի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները։ 

2. քսուքի բաղադրամասերի հաշվարկ - Քսուքների պատրաստման ժամանակ բաղադրա-

մասերի հաշվարկը կատարում են ըստ զանգվածի։ 

 եթե դեղանյութի կոնցենտրացիան դեղատոմսում նշված չէ, ապա համաձայն ՊՖ 

X-ի պատրաստում են 10% քսուք (բացառությամբ Ա և Բ ցուցակի դեղանյութերի)։ 

Սակայն այս ցուցումը չի վերաբերվում ՊՖ-ում և այլ չափորոշիչ-տեխնիկական 

փաստաթղթերում տրված ստանդարտ դեղագրություններին։ 

 որոշում են դեղագրության յուրաքանչյուր բաղադրամասի զանգվածը 

(դեղանյութերի, հիմքի կամ հիմքի բաղադրամասերի); 
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 հաշվում են քսուքի ընդհանուր զանգվածը և նրանում դեղանյութերի տոկոսային 

պարունակությունը (հիմնականում սուսպենզիոն, երբեմն էմուլսիոն քսուքների 

դեպքում): 

Քսուքների պատրաստման ժամանակ պետք է հաշվի առնել հիմքի ջրակլանման 

հատկությունը, քանի որ լրացուցիչ ներմուծվող հեղուկների քանակությունը չպետք է 

գերազանցի քսուքի զանգվածից թույլատրելի շեղումը (Աղուսյակ 5): 
Աղուսյակ 5 

Քսուքի զանգվածից թույլատրելի շեղումները 

Քսուքի զանգվածն ըստ դեղատոմսի, գ Թույլատրելի շեղումը, % 

1-5 ±15 

5 - 1 0  ± 1 0  

1 0 - 2 0  ± 8  

2 0 - 3 0  ± 7  

3 0 - 5 0  ± 5  

5 0 - 1 0 0  ± 3  

100-ից բարձր ±2 

 

3. օժանդակ և փաթեթավորման նյութերի ընտրություն 

 Հաշվի առնելով քսուքի ընդհանուր զանգվածը` ընտրում են համապատասխան 

հավանգ և հավանգակոթ։ 

 Հիմքերի ղեղաչափման, հավանգի, հախճապակյա թասիկի մեջ տեղափոխման 

համար կիրառում են երկկողմանի մետաղա-

կան, հախճապակյա կամ պոլիմերային շպա-

տելներ։ Մետաղական շպատելներ չի 

թույլատրվում օգտագործել դաբաղանյութեր, 

ծանր մետաղների միացություններ, յոդ և այլ 

օքսիդիչներ պարունակող քսուքներ 

պատրաստելիս։ 

 Հավանգի, հավանգակոթի մաքրման, ինչպես 

նաև քսուքը բաց թողնման սրվակի մեջ տեղա-

փոխելու համար կիրառում են ցելյուլոիդալ 

թիթեղներ: 

 Աշխատանքը սկսելուց առաջ ընտրում են 

դեղանյութերի ֆիզիկաքիմիական հատկու-

թյուններին և քսուքի զանգվածին համապատասխան բաց թողնման սրվակներ։ 

4. քսուքային հիմքի կամ նրա բաղադրամասերի կշռում - Կախված ֆիզիկաքիմիական 

հատկություններից քսուքային հիմքերը և նրանց բաղադրամասերը կշռում են 

տարիրային կամ ձեռքի կշեռքներով` 

 վազելինը, լանոլինը, պարաֆինը, այլ կարծր և փափուկ բաղադրամասեր կշռում 

են մոմած կամ մագաղաթյա թղթերի վրա: Հիմքերի կարծր բաղադրամասերի հետ 

(պարաֆին, կակաոյի յուղ և այլն) աշխատանքը հեշտացնելու համար մանրաց-

նում են քերիչի օգնությամբ` նախապես սառեցնելով (այդ դեպքում մեծանում է 

փխրունությունը և հեշտանում է մանրացումը): 

 հեղուկ բաղադրամասերը (յուղեր, գլիցերին, դիմեքսիդ և այլն) կշռում են 

նախապես տարավորված հախճապակյա թասիկով կամ օժանդակ բաժակով; 

Քսուքների պատրաստման հիմնական տեխնոլոգիական փուլերն են` 

1. հալեցում կամ լուծում - Կախված քսուքի կազմության մեջ ներառվող բաղադրամասե-

րից անհրաժեշտության դեպքում հիմքը` 
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 հալեցնում են հախճապակյա թասիկում ջրային բաղնիքի վրա - Կարծր 

հիմքերը և մակերևույթային ակտիվ նյութերը հալեցնելիս հաշվի են առնում 

հալման ջերմաստիճանները (սկսում են առավել դժվարահալ բաղադրա-

մասերից)։ Չի թույլատրվում հալեցնել էմուլսիոն հիմքերը (կոնսիստենտային 

էմուլսիոն հիմք, ջուր/վազելին, ջրային լանոլին), քանի որ տաքացնելիս 

էմուլսիան շերտավորվում է, իսկ ջուրը` գոլորշիանում: 

 խառնում են ջրի կամ գլիցերինի հետ; 

2. դեղանյութերի ներմուծում քսուքային հիմքի մեջ - Քսուքի դեղաբանական ազդեցու-

թյան մեծացման համար դեղանյութերը հիմքի մեջ ներմուծում են լուծված կամ նուրբ 

դիսպերսված վիճակում։ Դեղանյութերի խառնումը, որպես կանոն, կատարում են 

հավանգում, այնուհետև մաս-մաս ավելացնում են հիմքը և խառնում մինչև համասեռ 

զանգվածի ստացումը։ Այդ ընթացքում 3-4 անգամ ցելյուլոիդալ թիթեղով քսուքը 

հավաքում են հավանգի պատերից և հավանգակոթից։ Հիմքի բաղադրամասերի հա-

լույթի կամ լուծույթի օգտագործման դեպքում դեղանյութերը խառնում են գոլ հիմքի 

հետ։ Կախված նյութերի ֆիզիկաքիմիական հատկություններից և հիմքի բնույթից՝ 

դեղանյութերը քսուքային հիմքերի մեջ ներառում են հետևյալ կերպ` 

 ճարպալուծ դեղանյութերը (կամֆորա, մենթոլ, թիմոլ, քլորալհիդրատ, 

բյուրեղական ֆենոլ, անեսթեզին, ֆենիլսալիցիլատ և այլն) նախապես լուծում են 

հիդրոֆոբ հիմքի կամ դիֆիլ հիմքերի հիդրոֆոբ բաղադրամասերի հալույթում։ 

 ջրալուծ դեղանյութերը (ալկալոիդների աղեր, կալիումի յոդիդ, նովոկային, դիկա-

յին, արծաթի նիտրատ և այլն) լուծում եև քսուքի բաղադրության մեջ մտնող 

ջրում, իսկ հետո խառնում հիմքի հետ։ Անջուր հիմքի վրա քսուք պատրաստելիս 

դեղանյութերը լուծում են ջրի նվազագույն քանակության մեջ, էմուլգացնում 

հավասար քանակությամբ անջուր լանոլինով և խառնում են հիմքի հետ։ 

 ջրում և հիմքում անլուծելի դեղանյութերը (ցինկի օքսիդ, բիսմութի հիմնային 

նիտրատ, սպիտակ կավ, դերմատոլ, նորսուլֆազոլ, ծծումբ, ստրեպտոցիդ, տալկ և 

այլն) նախապես մանրացնում են` վերածելով մանրագույն փոշու, այնուհետև 

տրորում են դեղանյութերի զանգվածի կիսով չափ նախապես հալեցված հիմքի 

կամ հիմքին հատկությամբ մոտ օժանդակ հեղուկի հետ (Դերյագինի կանոն): 

 որոշ դեղանյութեր, չնայած ջրում լավ լուծելիությանը, ներմուծվում են քսուքների 

մեջ սուսպենզիոն ձևով, քանի որ հակառակ դեպքում կորցնում են իրենց բուժիչ 

ազդեցությունը կամ ցուցաբերում թունավոր ազդեցություն` 

 հակաբիոտիկները հեշտությամբ ինակտիվանում են ջրային միջավայրում, 

հետևաբար քսուքների մեջ ներմուծում են սուսպենզիոն ձևով; 

 ցինկի սուլֆատը, ռեզորցինը, պիրոգալոլը դերմատոլոգիական քսուքներում 

ներմուծում են սուսպենզիոն, իսկ աչքի քսուքներում` էմուլսիոն ձևով։ 

Լուծված վիճակում նրանք արագ են ներծծվում արյան մեջ, ինչը բերում է 

թունավոր ազդեցության և հյուսվածքների նեկրոզի։ Երբ դրանց կոնցենտ-

րացիան բարձր է 7%-ից, խորհուրդ չի տրվում օգտագործել ջրային լանոլին և 

այլ կայունացուցիչներ։ 

 որոշ դեղանյութերի լուծման համար պահանջվում է բավականին մեծ քանակու-

թյամբ ջուր կամ լուծումը պետք է կատարել տաքացման պայմաններում։ Սակայն 

լուծույթի հետագա սառեցման (պահպանման) ժամանակ տեղի է ունենում 

գերհագեցած լուծույթներից նյութերի վերաբյուրեղացում ավելի մեծ և սուր բյու-

րեղների առաջացմամբ (մագնեզիումի սուլֆատ, սուլֆացիլ-նատրիում, բորա-

թթու, նատրիումի տետրաբորատ, էթակրիդին լակտատ, ֆուրացիլին)։ Այսպիսի 

նյութերը նույնպես ներմուծում են սուսպենզիոն եղանակով։ 
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 որոշ դեղանյութեր անհրաժեշտ է լուծել հատուկ լուծիչներում կամ հիմքի մեջ 

ներմուծելիս կիրառել հատուկ գործընթացներ (հակառակ դեպքում բուժիչ 

ազդեցություն չեն ցուցաբերում): 

 չլուծված վիճակում պրոտարգոլը, կոլարգոլը չեն ցուցաբերում բուժիչ ազ-

դեցություն։ Պրոտարգոլի 0.05%-ից բարձր պարունակության դեպքում կո-

լոիդ լուծույթ ստանալու համար ավելացնում են նյութի քանակության կիսով 

չափ գլիցերին, այնուհետև պրոտարգոլի գլիցերինային խառնուրդին ավե-

լացնում են նրա կրկնակի քանակությամբ թորած ջուր` հաշվի առնելով 

պրոտարգոլի լուծելիությունը ջրում (1։2)։ 

 տանինը լուծում են հավասար քանակությամբ տաք ջրում; 

 բյուրեղական յոդը նախապես լուծում են կալիումի յոդիդի խիտ լուծույթում, 

ընդ որում կալիումի յոդիդը վերցնում են յոդի կրկնակի քանակությամբ։ 

 թանձր և չոր լուծամզվածքները լուծում են հավասար քանակությամբ 

սպիրտա-գլիցերինա-ջրային խառնուրդում (1:3:6), այնուհետև ներմուծում 

քսուքային հիմքի մեջ: 

3. փաթեթավորում և ձևավորում - Պատրաստի քսուքը ցելյուլոիդալ թիթեղի օգնությամբ 

տեղափոխում են լայնաբերան 

բաց թողնման սրվակի մեջ, որը 

հատակով թեթևակի խփում են 

ձեռքին` հասնելով տարայի 

ամբողջությամբ լցմանը։ Սրվակի 

եզրերը մաքրում են, որպեսզի 

քսուքը չաղտոտի փականի տակ 

տեղադրված մագաղաթյա թղթյա 

տակդիրը։ Սրվակր խցանափա-

կում են պլաստմասե կամ ձգվող փականով: 

Բաց թողնման սրվակը ձևավորում են հիմնական «Քսուք» և նախազգուշական 

«Պահել զով տեղում», «Պահել լույսից պաշտպանված տեղում»։ Քսուքներում Ա ցուցակի 

դեղանյութերի առկայության դեպքում ձևավորում են «Վարվել զգուշությամբ» պիտակով։ 

Տարան կնքում են, դեղատոմսը մնում է դեղատանը, հիվանդին տրվում է սիգնատուրա: 

 
 

ՀՈՄՈԳԵՆ ՔՍՈՒՔՆԵՐ 
 

Հոմոգեն քսուքները բնութագրվում են դեղանյութերի և քսուքային հիմքի միջև միջֆա-

զային բաժանման մակերեսի բացակայությամբ։ Հոմոգեն քսուքները բաղկացած են միմ-

յանց մեջ լուծվող կամ իրար հետ խառնվող բաղադրամասերից։ Ըստ պատրաստման 

եղանակի հոմոգեն քսուքները բաժանվում են 3 խմբի` 

1. քսուք-հալույթներ 

2. քսուք-լուծույթներ 

3. լուծամզվածքային քսուքներ 
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Քսուք-հալույթներ 
 

Հիդրոֆոբ հիմքերով քսուք-հալույթներն իրենցից ներկայացնում են ճարպերի, մո-

մերի, ածխաջրածինների և միմյանց մեջ լուծվող այլ նյութերի համակցություններ։ Քսուք-

հալույթները պատրաստում են այն դեպքերում, երբ դեղատոմսում առկա են դժվարահալ 

բաղադրամասեր, որոնց հալման ջերմաստիճանը մեծ է 500C-ից։ Պատրաստում են 

հախճապակյա թասիկում` հալեցնելով ջրային բաղնիքի վրա։ Առաջին հերթին հալեցնում 

են ամենաբարձր հալման ջերմաստիճան ունեցող բաղադրամասերը, այնուհետև ավելաց-

նում մնացած բաղադրամասերն ըստ հալման ջերմաստիճանի նվազման կարգի։ Եթե 

դեղագրությունում առկա են հիդրոֆոբ բաղադրամասեր, որոնց հալման ջերմաստիճանը 

փոքր է 500C-ից, քսուքը պատրաստում են բաղադրամասերի խառնմամբ (առանց 

հալեցման)։ Հեղուկ բաղադրամասերն ավելացվում են վերջում։ Անհրաժեշտության 

դեպքում հալույթը քամում են երկշերտ թանզիֆով և հավանգում խառնում մինչև քսուքի 

լրիվ սառեցումը՝ բյուրեղացումը կանխելու նպատակով: 

Rp.: Cerae flavi 

 Ceresini  ana 5.0 

 Lanolini anhydrici 10.0 

 Olei Persicorum 25.0 

 Da.Signa. քսուք ձեռքերի համար 

Հաշվարկ՝   դեղին մեղրամոմ` 5 գ 

  ցերեզին` 5 գ 

  լանոլին անջուր`  10 գ 

  դեղձի յուղ` 25 գ 

  քսուքի ընդհանուր զանգվածը՝ 45 գ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար հախճապակյա թասիկի մեջ սկզբում 

տեղավորում են ցերեզինը (հալման ջերմաստիճանը` 68-720C) և հալեցնում ջրային 

բաղնիքի վրա, այնուհետև ավելացնում են դեղին մեղրամոմը (հալման ջերմաստիճանը` 

63–650C), որի հալչելուց հետո ավելացնում անջուր լանոլինը (հալման ջերմաստիճանը` 36-

420C)։ Վերջում ավելացնում են դեղձի յուղը։ Հալեցված խառնուրդն անհրաժեշտության 

դեպքում քամում են երկշերտ թանզիֆով տաք հավանգի մեջ և խառնում մինչև սառչելը։ 

Պատրաստի քսուքը տեղափոխում են 50գ տարողությամբ ապակյա բաց թողնման սրվակի 

մեջ, խցանափակում են և պիտակավորում հիմնական «Արտաքին» և նախազգուշական` 

«Պահել սառը տեղում», «Պահել լույսից ապահով տեղում» պիտակներով: 

Հիդրոֆիլ հիմքերով քսուք-հալույթներ - Այն դեպքերում, երբ թարախային վերքերի 

բուժման համար նպատակահարմար չէ հիդրոֆոբ հիմքերով քսուք-հալույթների 

օգտագործումը, կիրառում են տարբեր մոլեկուլային զանգվածով պոլիէթիլենգլիկոլներ` 

առանց դեղանյութերի ավելացման: 

 

Քսուք-լուծույթներ 
 

Քսուք-լուծույթները պատրաստում են այն դեպքում, երբ առկա են հիմքում լուծելի 

դեղանյութեր։ Այս քսուքների պատրաստումը սկսում են հիմքի հալումից, որից հետո 

ստացված հալույթում լուծում են դեղանյութերը։ 

Քսուք-լուծույթների պատրաստման առանձնահատկություններն են` 

 չի կարելի պատրաստել հագեցած կոեցենտրացիային մոտ կոնցենտրացիայով՝ դեղա-

նյութերի վերաբյուրեղացումից խուսափելու նպատակով; 
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 ճարպալուծ դեղանյութերից շատերն իջեցնում են հիմքի հալման ջերմաստիճանը՝ 

էվտեկտիկ խառնուրդների առաջացման պատճառով։ Այդպիսի քսուքների պնդեցման 

համար ավելացնում են մոմեր, պարաֆին, ցերեզին: 

 ցնդող դեղանյութերը (մենթոլ, կամֆորա, թիմոլ, բյուրեղական ֆենոլ և այլն) լուծում 

են կիսասառած հիմքում (45-500C-ից ոչ բարձր ջերմաստիճանում)։ 

 
Հիդրոֆոբ հիմքերով քսուք-լուծույթներ 

Rp.: Unguenti Camphorati  20.0 

 Da.Signa. քսել մկանային ցավերի ժամանակ 

Դուրս է գրված օֆիցինալ քսուք, հետևաբար համաձայն ՊՖ IX-ի պատրաստում են 

կամֆորայի 10% քսուք։ Քանի որ դեղագրությունը ստանդարտավորված է, ապա քսուքը 

պատրաստում են ՊՖ IX-ում նշված քսուքային հիմքով։ 

Համաձայն ՊՖ IX-ի 100 գ 10% կամֆորայի քսուքի պատրաստման համար 

անհրաժեշտ բաղադրամասերն են 

 կամֆորա`  10 գ 

 վազելին`  60 գ 

 անջուր լանոլին` 30 գ  

Հետևաբար վազելինի և անջուր լանոլինի այսպիսի հարաբերությունը օգտագործում 

են 20գ կամֆորայի քսուք պատրաստելիս։ 

Հաշվարկ՝   վազելին` 12 գ 

  անջուր լանոլին` 6 գ 

  կամֆորա` 2 գ 

  քսուքի ընդհանուր զանգվածը՝ 20 գ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար ջրային բաղնիքի վրա հախճապակյա 

թասիկում 500Cից ոչ բարձր ջերմաստիճանում հալեցնում են 12գ վազելինը (հալման 

ջերմաստիճանը` 37–500C) և 6գ անջուր լանոլինը (հալման ջերմաստիճանը` 36-420C)։ 

Ստացված հալույթին ավելացնում են 2գ կամֆորա (45–500C ջերմաստիճանում)։ Լուծույթը 

խառնում են մինչև սառչելը, որից հետո ցելյուլոիդալ թիթեղի օգնությամբ քսուքը հավան-

գից տեղափոխում են ապակյա լայնաբերան բաց թողնման սրվակի մեջ։ Սրվակը խցանա-

փակում են և պիտակավորում հիմնական «Արտաքին» և նախազգուշական` «Պահել սառը 

տեղում», «Պահել լույսից ապահով տեղում» պիտակներով: 

Rp.: Mentholi   0.4 

Unguenti Camphorati  20.0 

Misce fiat unguentum 

Da.Signa. քսել հոդերին քսելու համար 

Դուրս է գրված քսուք-լուծույթ (մենթոլը և կամֆորայի քսուքի կազմության մեջ մտնող 

կամֆորան լուծվում են հիմքի մեջ)։ Մենթոլը և կամֆորան համատեղ մանրացնելիս կարող 

է առաջանալ քսուքային հիմքի հետ չխառնվող էվտեկտիկ խառնուրդ, հետևաբար մենթոլը 

և կամֆորան պետք է հաջորդաբար լուծել հիմքում: 

Հաշվարկ՝   կամֆորա` 2 գ 

  վազելին` 12 գ 

  անջուր լանոլին` 6 գ 

  մենթոլ` 0.4 գ 

  քսուքի ընդհանուր զանգվածը՝ 20.4 գ 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար ջրային բաղնիքի վրա հախճապակյա 

թասիկում 500C-ից ոչ բարձր ջերմաստիճանում հալեցնում են 12գ վազելինը և 6գ անջուր 

լանոլինը։ Ստացված հալույթում (45–500C) հաջորդաբար լուծում են 0.4գ մենթոլը և 2գ 

կամֆորան։ Լուծույթը խառնում են մինչև սառչելը, որից հետո ցելյուլոիդալ թիթեղի օգնու-
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թյամբ քսուքը հավանգից տեղափոխում են ապակյա լայնաբերան բաց թողնման սրվակի 

մեջ։ Սրվակը խցանափակում են և պիտակավորում հիմնական` «Արտաքին» և նախա-

զգուշական` «Պահել սառը տեղում», «Պահել լույսից ապահով տեղում» պիտակներով: 

Rp.: Mentholi   

Paraffini  ana 4.0 

Methylii salicylatis 21.0 

Vaselini  75.0 

Misce fiat unguentum 

Da.Signa. քսուք “Бом-Бенге” 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար ջրային բաղնիքի վրա հախճապակյա 

թասիկում հալեցնում են 4գ պարաֆինը, այնուհետև ավելացնում են 75գ վազելինը։ Մինչև 

40-500C ջերմաստիճան սառեցված հալույթում լուծում են 4գ մենթոլը և ավելացնում 21գ 

մեթիլսալիցիլատը։ Լուծույթը խառնում են մինչև սառչելը, այնուհետև տեղափոխում 

լայնաբերան բաց թողնման տարայի մեջ, խցանափակում են և ձևավորում: 

Հիդրոֆիլ հիմքերով քսուք-լուծույթներ - ստանում են ջրում կամ այլ հիդրոֆիլ 

հեղուկներում ջրալուծ նյութերի լուծմամբ (հաշվի առնելով նրանց լուծելիությունը)։ 

Rp.: Amyli   2.0 

Gelatinae  3.0 

Liquoris Burovi 2.5 ml 

Glycerini  7.5 

Aquae destillatae 10 ml 

Misce fiat unguentum 

 Da.Signa. պաշտպանիչ քսուք ձեռքերի համար 

Դուրս է գրված համատեղելի բաղադրամասերով և հիդրոֆիլ հիմքով քսուք-լուծույթ: 

Հաշվարկ՝   ժելատին` 3գ 

  թորած ջուր` 8մլ 

  գլիցերին` 4գ (ժելատին-գլիցերինային հելի պատրաստման համար) 

  գլիցերին` 3.5գ (օսալ-գլիցերինային հելի պատրաստման համար) 

  օսլա` 2գ 

  թորած ջուր` 2մլ 

  Բուրովի հեղուկ`2.5մլ 

  քսուքի ընդհանուր զանգվածը՝ 25գ 

Ժելատին-գլիցերինային հելի պատրաստում - Հախճապակյա թասիկում 3գ ժելատի-

նի վրա լցնում են 8մլ թորած ջուր և թողնում ուռչելու 45-60 րոպե։ Ուռչելուց հետո թասիկի 

մեջ ավելացնում են 4գ գլիցերին և ջրային բաղնիքի վրա տաքացման պայմաններում 

լուծում ժելատինը գլիցերինում: 

Օսլա-գլիցերինային հելի պատրաստում - Մեկ այլ հախճապակյա թասիկի մեջ լցնում 

են գլիցերինի մնացած քանակությունը և զգուշությամբ տաքացնում ջրային բաղնիքի վրա: 

Տաք գլիցերինի մեջ զգուշությամբ, անընդհատ խառնելով լցնում են օսլայի կախույթը (2 մլ 

ջրում) և տաքացնում մինչև թափանցիկ անգույն հելի առաջացումը (եռացնում են 1-2 

րոպեից ոչ ավելի)։ Օսլա-գլիցերինային տաք հելին ավելացնում են ժելատին-գլիցերինային 

հելը, Բուրովի հեղուկը և խառնում։ Անհրաժեշտոթյան դեպքում թորած ջրով քսուքի 

զանգվածը հասցնում են մինչև 25գ: 

Հիդրոֆիլ հիմքերով քսուքների պատրաստման ժամանակ պետք է ուշադրություն 

դարձնել դեղանյութերի հետ նրանց անհամատեղելիությանը։ Օրինակ՝ ժելատինի հելերը 

անհամատեղելի են տանինի, ռեզորցինի, պրոտարգոլի, յոդի, ցինկի սուլֆատի հետ: 

Լուծամզվածքային քսուքներ  ներկայումս հազվադեպ են հանդիպում, որոնք ստանում 

են հալեցված քսուքային հիմքի կամ բուսական յուղի միջոցով բուսական կամ կենդանա-
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կան հումքից ազդող նյութերի լուծամզմամբ։ Այս քսուքները հիմնականում պատրաստում 

են 30 րոպե ջրային բաղնիքի վրա թրմելով` պարբերաբար խառնելով (երբեմն` 2-3 ժամ)։ 

Որոշ դեպքերում լուծամզումն իրականացնում են սենյակային ջերմաստիճանում, սակայն 

առավել երկարատև: 

Rp.: Foliorum Juglandis 15.0 

 Olei Helianthi 100.0 

 Cerae flavi  15.0 

Extrahe et misce, ut fiat unguentum 

 Da.Signa. քսուք խոցերի և վերքերի բուժման համար 

Դուրս է գրված լուծամզվածքային քսուք ընկույզ հունականի տերևներից, որոնք 

պարունակում են վիտամիններ, եթերայուղեր, կարոտին, յուգլոն (օժտված է բակտերիցիդ 

ազդեցությամբ)։ Քսուքի պատրաստման համար տերևները մանրացնում են, ավելացնում 

արևածաղկի յուղ և թողնում են մի փոքր ուռչեցման համար։ Այնուհետև թրմում են ջրային 

բաղնիքի վրա 3 ժամ` պարբերաբար խառնելով, որից հետո հումքը ճզմում են և անհրաժեշ-

տության դեպքում լուծամզվածքի զանգվածը արևածաղկի յուղով հասցնում մինչև 100գ։ 

Ստացված տաք, յուղային լուծամզմածքին ավելացնում են հալեցված դեղին մեղրամոմ և 

խառնում մինչև քսուքի սառչելը, որից հետո տեղափոխում են բաց թողնման սրվակի մեջ և 

ձևավորում: 

Rp.: Herbae Gnaphalii subtillissimae 3.0 

 Olei Helianthi (seu Olei Olivarum) 10.0 

 Lanolini    30.0 

Extrahe et misce, ut fiat unguentum 

 Da.Signa. քսուք վերքերի բուժման համար 

Չորածաղկի քսուքը պատրաստելու համար 3գ խոտը 100գ արևածաղկի (ձիթապտղի) 

յուղով թրմում են ջրային բաղնիքի վրա 30 րոպե, որից հետո քամված հանուկին ավելաց-

նում են 30գ ջրային լանոլին: 

 

ՀԵՏԵՐՈԳԵՆ ՔՍՈՒՔՆԵՐ 
 

Հետերոգեն քսուքները բնութագրվում են դեղանյութերի և քսուքային հիմքի միջև միջ-

ֆազային բաժանման մակերեսի առկայությամբ։ Ըստ քսուքային հիմքի մեջ դեղանյութերի 

բաշխման բնույթի տարբերում են` 

 սուսպենզիոն քսուքներ 

 էմուլսիոն քսուքներ 

 կոմբինացված քսուքներ 

 

ՍՈՒՍՊԵՆԶԻՈՆ ՔՍՈՒՔՆԵՐ 
 

Սուսպենզիոն քսուքները պարունակում են մինչև մանրադիտակային չափսերի 

մանրացված կարծր դեղանյութեր, որոնք չեն լուծվում քսուքային հիմքում և բաշխվում են 

նրանում սուսպենզիայի ձևով։ Սուսպենզիոն քսուքները պատրաստում են այն դեպքերում, 

երբ դեղատոմսում դուրս են գրված 

1. ջրում և հիմքում անլուծելի դեղանյութեր (ցինկի օքսիդ, բիսմութի հիմնային նիտրատ, 

սպիտակ կավ, դերմատոլ, նորսուլֆազոլ, ծծումբ, ստրեպտոցիդ, տալկ և այլն), որոնք 

նախապես մանրացնում են` վերածելով մանրագույն փոշու, այնուհետև տրորում 

դեղանյութերի զանգվածի կիսով չափ նախապես հալեցված հիմքի կամ հիմքին 

հատկությամբ մոտ օժանդակ հեղուկի հետ (Դերյագինի կանոն)։ Կախված հիմքի 

բնույթից որպես օժանդակ հեղուկ կիրառում են վազելինի յուղ (ածխաջրածնային 
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հիմքի դեպքում), բուսական յուղեր (ճարպային հիմքի դեպքում), ջուր կամ գլիցերին 

(հիդրոֆիլ հիմքերի դեպքում)։ 

2. ջրալուծ նյութեր (հիդրոֆոբ կամ դիֆիլ հիմքի վրա), որոնց լուծման համար 

պահանջվում է մեծ քանակությամբ ջուր (բորաթթու, նատրիումի տետրաբորատ, 

ֆուրացիլին և այլն): 

3. դեղանյութեր, որոնք լուծվում են ջրում, սակայն կարող են թունավոր լինել 

օրգանիզմի համար (ցինկի սուլֆատը, ռեզորցինը` դերմատոլոգիական քսուքներում); 

4. հակաբիոտիկներ, քանի որ հեշտությամբ ինակտիվանում են ջրային միջավայրում 

Սուսպենզիոն քսուքներ են հանդիսանում սնդիկի ամիդոքլորիդի, քսերոֆորմի, ցինկի 

օքսիդի, ստրետոցիդի 10% օֆիցինալ քսուքները: 

Սուսպենզիոն քսուքների դեղաբանական ակտիվությունը կախված է դեղանյութերի 

մասնիկների չափսերից և հիմքի տեսակից (դեղանյութերի ներմուծման ժամանակ պետք է 

հասնել առավելագույն դիսպերսման աստիճանի)։ Օրինակ` սալիցիլաթթվի, հիդրոկորտի-

զոնի մասնիկների չափսերը 100-125 մկմ-ից մինչև 2-10 մկմ փոքրացնելիս նրանց ձերբա-

զատումը քսուքից մեծանում Է 3-4 անգամ: Քսուքներում ղիսպերս միջավայրի բարձր 

մածուցիկությունը գործնականորեն բացառում է կարծր ֆազի սեդիմենտացիան։ Այդ 

պատճառով ի տարբերություն հեղուկ սուսպենզիաների` սուսպենզիոն քսուքներում որևէ 

կայունացուցիչ չի օգտագործվում: 

Սուսպենզիոն քսուքները պատրաստում են հետևյալ փուլերով` 
1. փոշիների խառնուրդի պատրաստում - դեղանյութերը նախապես մանրացնում են 

մինչև մանրագույն փոշի (ըստ փոշիների պատրաստման կանոնների)։ Որոշ նյութերի 

մանրացման առանձնահատկություններն են` 

 Ցինկի օքսիդը և արսենի անհիդրիդը ունեն կղմինդրաձև բյուրեղներ, որոնց 

առավելագույն մանրացումը կատարվում է տաքացված հավանգում։ 

 Սալիցիլաթթուն չոր վիճակում մանրացնելիս գրգռում է լորձաթաղանթը, այդ 

պատճառով նրա մանրացումը կատարում են հիմքին հատկությամբ մոտ հեղուկի 

ներկայությամբ կամ մանրացնում են հալեցված հիմքի հետ: 

 Դերմատոլոգիական քսուքների և մածուկների համար նախատեսված օսլան 

նախապես տրորում են չոր վիճակում, դատարկում պատիճի վրա և ավելացնում 

են կիսասառած քսուքային զանգվածին։ Օսլայի մանրացումը հալեցված հիմքի 

հետ կբերի շրեշի առաջացման: 

2. սուսպենզիոն պուլպայի պատրաստում - կատարում են դիսպերսման եղանակով 

դեղանյութերը տրորելով օժանդակ հեղուկի կամ հալեցված հիդրոֆոբ հիմքի հետ 

ըստ սուսպենզիաների պատրաստման կանոնների։ Այստեղից բխում է սուսպենզիոն 

քսուքների մեկ այլ անվանումը` տրիտուրացիոն քսուքներ (լատ.` trituration – տրո-

րում)։ Տրիտուրացիոն քսուքներում կարծր ֆազի դիսպերսվածությունը պետք է լինի 

առավելագույնս բարձր, քանի որ դեղանյութերի մանրացման հետ մեկտեղ մեծանում 

է նաև նրանց բուժիչ ազդեցությունը: 

3. պուլպայի և հիմքի հոմոգենիզացիա 

Համաձայն ՊՖ X-ի` կախված կարծր ֆազի տոկոսային պարունակությունից 

սուսպենզիոն քսուքները լինում են` 

 5%-ից ցածր կարծր ֆազի պարունակությամբ - Եթե կարծր ֆազի պարունակությունը 

քսուքի ընդհանուր զանգվածի 5%-ից ցածր է, ապա փոշիների խառնուրդը տրորում են 

դեղանյութերի զանգվածի կիսով չափ հիմքին հատկությամբ մոտ օժանդակ հեղուկի 

հետ (Դերյագինի կանոն)։ Հեղուկը նպաստում է կարծր մասնիկների ավելի նուրբ ման-

րացմանը և կանխում է մասնիկների իրար կպչելը։ Օժանդակ հեղուկի ոչ մեծ քանա-

կության ավելացումը չի բերում քսուքի կառուցվածքամեխանիկական հատկու-

թյունների զգալի փոփոխության և քսուքի զանգվածի թույլատրված նորմերից շեղման։ 
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 5-25% կարծր ֆազի պարունակությամբ (բուն սուսպենզիոն քսուքներ) - Եթե կարծր 

ֆազի պարունակությունը քսուքի ընդհանուր զանգվածի 5%-ից բարձր է, ապա փոշի-

ների խառնուրդը տաք հավանգում տրորում են դեղանյութերի զանգվածի կիսով չափ 

նախապես հալեցված հիմքի հետ։ Օժանդակ հեղուկի ավելացումը խելամիտ չէ, քանի 

որ առաջացնում Է քսուքի նոսրացում և զանգվածի մեծացում` գերազանցելով թույլա-

տրված նորմերը։ Սուսպենզիոն քսուքների ոչ մեծ քանակություններ պատրաստելիս 

հավանգը նախապես տաքացնում են և հիմքն առանձին չեն հալեցնում։ 

 25%-ից բարձր կարծր ֆազի պարունակությամբ (մածուկներ) - բնութագրվում են 

առավել խիտ կոնսիստենցիայով, որոնք մարմնի ջերմաստիճանում միայն փափկում 

են, չեն հալչում, հետևաբար կարող են բավական երկար ժամանակ մնալ մաշկի վրա։  

Կախված նշանակումից մածուկները լինում են 

 դերմատոլոգիական (բուժիչ, պաշտպանիչ) - պատրաստում են 5%-ից բարձր կարծր 

ֆազ պարունակող սուսպենզիոն քսուքների պատրաստման կանոնների համա-

ձայն` տաք հավանգում դեղանյութերը տրորելով հալեցված հիմքի մի մասի հետ։ 

Մածուկներ 
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Ցինկի օքսիդ 25 գ 25 գ 25 գ  

Օսլա 25 գ 25 գ 25 գ  

Լևոմիցետին    5 գ 

Սալիցիլաթթու  2 գ 2 գ  

Ծծումբ   25 գ  

Վազելին 50 գ 48 գ 48 գ  

Ցինկ-սալիցիլաթթվային մածուկ    95 գ  

Rp.: Acidi salicylici 0.4 

 Zinci oxydi 

 Amyli   ana 5.0 

 Vaselini  10.0 

Misce fiat pasta 

 Da.Signa. Լասսարի մածուկ 

Մածուկի պատրաստման համար հախճապակյա թասիկում հալեցնում են վազելինը։ 

Տաք հավանգում մանրացնում են ցինկի օքսիդը, խառնում սալիցիլաթթվի և մի մաս հալեց-

ված վազելինի հետ։ Մածուկի պատրաստման առանձնահատկությունը կայանում է նրա-

նում, որ շրեշավորումը կանխելու նպատակով օսլան ավելացնում են կիսասառած զանգ-

վածին, այնուհետև ավելացնում են վազելինի մնացած քանակությունը և խառնում մինչև 

համասեռ մածուկի առաջացումը։ Մածուկը պետք Է լինի փխրուն, քանի որ այն չորացնող 

միջոց: 

 ատամնաբուժական - սուսպենզիոն քսուքների տարատեսակ է։ Դրանց պատրաստ-

ման համար կիրառվում են տարբեր փոշենման նյութեր, որոնք սոսնձվում են դուրս 

գրված եթերայուղերի, գլիցերինի և այլ հեղուկների օգնությամբ (quantum satis)` 

առաջացնելով խմորանման զանգված։ Հեղուկներն ավելացնում են կաթիլներով` 

մինչև համասեռ զանգվածի ստացումը։ Զանգվածը հավաքում են գնդի ձևով և չորա-
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ցումր կանխելու համար տեղադրում են ապակյա տարայի մեջ։ Ատամնաբուժական 

մածուկների պատրաստման հիմնական պայմանն է կարծր նյութերի նուրբ մանրա-

ցումը և հեղուկների զգույշ դեղաչափումը, քանի որ հեղուկի նույնիսկ փոքր ավել-

ցուկը բերում է փափուկ մածուկների առաջացման։ Այս երևույթների կանխման 

համար անհրաժեշտ է փոշին բաժանել 2 մասի և հեղուկի ավելցուկի դեպքում զանգ-

վածը խտացնել փոշիներով։ Ատամնաբուժական մածուկները ներմուծվում են ատա-

մի խոռոչ` ցավազրկման, բերանի խոռոչի ախտահանման և այլ նպատակներով 

(մկնդեղային, յոդոֆորմային, տրիկրեզոլային մածուկներ և այլն): 

Rp.: Tricresoli 24.0 

 Formalini 6 ml 

 Boli albae 48.0 

 Glycerini ad 100.0 

Misce fiat pasta 

 Da.Signa. տրիկրեզոլ-ֆորմալինային մածուկ 

Մածուկի պատրաստման համար սպիտակ կավը մանրացնում են, խառնում 

տրիկրեզոլի և ֆորմալինի հետ, այնուհետև մաս-մաս ավելացնում են գլիցերինը (22 գ) և 

խառնում մինչև համասեռ զանգվածի ստացումը: 

 ատամի - օգտագործվում են հիգիենիկ նպատակներով` ատամների և բերանի 

խոռոչի խնամքի համար (հիմնականում գործարանային արտադրության 

պատրաստուկներ են)։ 

 
Հիդրոֆոբ և դիֆիլ հիմքերով սուսպենզիոն քսուքներ 

 

Rp.: Resorcini  0.3 

 Acidi salicylici 0.4 

 Vaselini  ad 30.0 

Misce fiat unguentum 

 Da.Signa. քսել մաշկի ախտահարված հատվածներին 

Դուրս է գրված հիդրոֆոբ հիմքով և 5%-ից ցածր կարծր ֆազի պարունակությամբ 

քսուք, որտեղ ռեզորցինը քսուքի կազմության մեջ ներմուծվում է սուսպենզիոն եղանակով: 

Ըստ դեղագրության քսուքի ընդհանուր զանգվածը կազմում է 30 գ, կարծր դեղանյութերի 

տոկոսային պարունակությունը` 2.33% (< 5%), հետևաբար նյութերի մանրացման համար 

օգտագործում են վազելինի յուղ (որպես հիմքին մոտ օժանդակ հեղուկ): 

Հաշվարկ՝   ռեզորցին` 0.3 գ 

  սալիցիլաթթու` 0.4 գ 

  վազելինի յուղ` 0.15 գ (ռեզորցինի դիսպերսման համար) 

  վազելինի յուղ` 0.2 գ (սալիցիլաթթվի դիսպերսման համար) 

  վազելին` 29.3 գ 

  քսուքի ընդհանուր զանգվածը՝ 30 գ 

Քսուքի պատրաստման համար հավանգում տրորում են ռեզորցինը (կորստի 

գործակիցն ավելի փոքր է) 0.15 գ վազելինի յուղի հետ, այնուհետև ավելացնում 1-2 գ 

վազելին և ստացված պուլպան տեղաշարժում հավանգի կենտրոնից։ Հավանգի 

կենտրոնում տեղավորում են սալիցիլաթթուն, ավելացնում 0.2 գ վազելինի յուղ, տրորում, 

որից հետո խառնում են ռեզորցինի պուլպայի հետ և մաս-մաս ավելացնում վազելինի 

մնացած քանակությունը` ցելյուլոիդալ թիթեղի օգնությամբ մի քանի անգամ հավաքելով 

զանգվածը հավանգի պատերից և հավանգակոթից։ Համասեռությունը ստուգելուց հետո 

քսուքը տեղափոխում են լայնաբերան բաց թողնման սրվակի մեջ, խցանափակում են և 

ձևավորում: 
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Rp.: Norsulfazoli  0.2 

 Dermatoli  0.5 

 Bismuthi subnitratis 0.3 

 Lanolini anhydrici 5.0 

 Vaselini  20.0 

Misce fiat unguentum 

 Da.Signa. քսուք հիվանդ ոտքի համար 

Դուրս է գրված դիֆիլ աբսորբցիոն հիմքով և 5%-ից ցածր կարծր ֆազի պարու-

նակությամբ քսուք, որտեղ կարծր դեղանյութերը չեն լուծվում ջրում և հիմքում։ Հետևաբար 

նյութերի մանրացման համար օգտագործում են վազելինի յուղ (որպես հիմքին մոտ 

օժանդակ հեղուկ): 

Հաշվարկ՝   քսուքի ընդհանուր զանգվածը՝ 26 գ (0.2+0.5+0.3+5+20) 

  կարծր դեղանյութերի տոկոսային պարունակությունը` 3.85% (<5%) 

  նորսուլֆազոլ` 0.2 գ 

  բիսմութի հիմնային նիտրատ` 0.3 գ 

  դերմատոլ` 0.5 գ 

  վազելինի յուղ` 0.5 գ 

  վազելին`20 գ 

  անջուր լանոլին` 5 գ 

Քսուքի պատրաստման համար հավանգում տրորում են բիսմութի հիմնային 

նիտրատը, նորսուլֆազոլը և դերմատոլը, այնուհետև կաթիլաչափով ավելացնում 0.5 գ 

վազելինի յուղ և շարունակում տրորումը մինչև պուլպայի առաջացումը։ Տրորման 

ընթացքում մաս-մաս ավելացնում են վազելինի և անջուր լանոլինի հալույթը` ցելյուլոիդալ 

թիթեղի օգնությամբ մի քանի անգամ հավաքելով զանգվածը հավանգի պատերից և 

հավանգակոթից։ Համասեռությունը ստուգելուց հետո քսուքը տեղափոխում են 

լայնաբերան բաց թողնման սրվակի մեջ, խցանափակում են և ձևավորում: 

Rp.: Streptocidi  10.0 

 Unguenti Zinci ad 100.0 

Misce fiat unguentum 

 Da.Signa. ծնկին քսելու համար 

Դուրս է գրված հիդրոֆոբ հիմքով և 5%-ից բարձր կարծր ֆազի պարունակությամբ 

սուսպենզիոն քսուք։ Ստրեպտոցիդը չի լուծվում ջրում, ճարպերում, ածխաջրածիններում։ 

Դեղատոմսում նշված չէ ցինկի քսուքի կոնցենտրացիան, հետաբար պատրաստում են 

օֆիցինալ 10% քսուք։ Կարելի է օգտագործել նաև գործարանային արտադրության ցինկի 

քսուքը: 

Հաշվարկ՝   քսուքի ընդհանուր զանգվածը՝ 100 գ 

  ստրեպտոցիդի տոկոսային պարունակությունը` 10% (>5%) 

  ստրեպտոցիդ` 10 գ 

  պատրաստի ցինկի քսուքի քանակությունը` 90 գ (100-10) 

  ստրեպտոցիդի դիսպերսման համար ցինկի քսուքի քանակությունը` 5 գ 

Քսուքի պատրաստման համար տաք հավանգում տրորում են 10 գ ստրեպտոցիդ, 

ավելացնում 5գ ցինկի քսուք և տրորում մինչև համասեռ պուլպայի ստացումը (տաք 

հավանգում վազելինը վերածվում է հեղուկի)։ Այնուհետև մաս-մաս ավելացնում են ցինկի 

քսուքի մնացած քանակությունը՝ անընդհատ խառնելով և քսուքային զանգվածը հավանգի 

պատերից ու հավանգակոթից դեպի կենտրոն հավաքելով։ Համասեռությունը ստուգելուց 

հետո քսուքը տեղափոխում են լայնաբերան բաց թողնման սրվակի մեջ, խցանափակում են 

և ձևավորում: 
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Rp.: Acidi borici   5.0 

 Zinci oxydi  

 Amyli    ana 25.0 

 Unguenti Naphthalani 45.0 

Misce fiat unguentum 

 Da.Signa. քսել վնասված հատվածին 

Դուրս է գրված հիդրոֆոբ հիմքով սուսպենզիոն քսուք (դերմատոլոգիական մածուկ): 

 Բորաթթուն և ցինկի օքսիդը համատեղ մանրացնելիս կարող են առաջացնել ասո-

ցիատներ, հետևաբար պետք է աոանձին մանրացնել, այնուհետև ստացված 

պուլպաները միավորել։ 

 Օսլան հալեցված տաք վազելինի հետ խառնելիս հեշտությամբ շրեշավորվում է, 

հետևաբար այն ավելացնում են կիսասառած զանգվածին (օսլայի հավելյալ մանրա-

ցում չի պահանջվում, քանի որ այն հանդիսանում է ամորֆ փոշի)։ 

 Հավանգի ծակոտիներր փակելու համար օգտագործում են ցինկի օքսիդ, քանի որ 

նրա կորուստը մյուս նյութերի հետ համեմատած նվազագույնն է։ 

 Կարելի է օգտագործել գործարանային արտադրության նավֆթալանային քսուքը: 

Հաշվարկ՝   քսուքի ընդհանուր զանգվածը՝ 100 գ 

  կարծր դեղանյութերի տոկոսային պարունակությունը` 55% (>25%) 

  բորաթթու` 5 գ 

  ցինկի օքսիդ` 25 գ 

  օսլա` 25 գ 

  նավթալանային քսուք` 45 գ 

Մածուկի պատրաստման համար տաք հավանգում մանրացնում են ցինկի օքսիդը  և 

դատարկում թղթի վրա (ուժգին տրորման դեպքում մամլվում է)։ Այնուհետև մանրացնում 

են բորաթթուն նախ չոր վիճակում, ապա 2.5 գ հալեցված նավթալանային քսուքի 

ներկայությամբ, որից հետո ավելացնում են մանրացված ցինկի օքսիդը և 12.5 գ հալեցված 

նավթալանային քսուքը, խառնում են մինչև համասեռ զանգվածի ստացումը։ Կիսասառած 

զանգվածին ավելացնում են օսլան, խառնում և աստիճանաբար ավելացնում են նավթալա-

նային քսուքի մնացած քանակությունը։ Ստացված զանգվածը խառնում են մինչև լրիվ 

սառչելը։ Համասեռությունը ստուգելուց հետո մածուկը տեղափոխում են լայնաբերան բաց 

թողնման սրվակի մեջ, խցանափակում են և ձևավորում: 

 

Հիդրոֆիլ հիմքերով սուսպենզիոն քսուքներ 
 

Առավել հաճախ դեղատնային պայմաններում պատրաստվում են Ուննի մածուկները 
(աղ.6), որոնք իրենցից ներկայացնում են ժելատին-գլիցերինայիև հիմքով ցինկի օքսիդի 

սուսպենզիոն քսուքներ։ Վերջիններս օգտագործվում են որպես հակաբորբոքային միջոց 

ձեռքերի, ոտքերի և գլխի մաշկային հիվանդությունների ժամանակ, ձեռքերի մաշկի 

փափկացման, պաշտպանման համար, մտնում են դեմքի մաշկի դիմակների և 

նրբաքսուքների կազմության մեջ։ Սենյակային ջերմաստիճանում մածուկի խտությունը 

կախված է ժելատինի կոնցենտրացիայից: 

Աղյուսակ 6 
Ունիի քսուքներ (մածուկներ) 

Բաղադրամասերը №1 №2 №3 №4 

Ցինկի օքսիդ 10 գ 15 գ 10 գ 15 գ 

Ժելատին 10 գ 15 գ 15 գ 20 գ 

Թորած ջուր 40 գ 45 գ 35 գ 40 գ 

Գլիցերին 40 գ 25 գ 40 գ 25 գ 
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Rp.: Zinci oxydi  20.0 

 Gelatinae  30.0 

 Glycerini  40.0 

 Aquae destillatae 70 ml 

Misce fiat unguentum 

 Da.Signa.  

Դուրս է գրված հիդրոֆիլ հիմքով սուսպենզիոն քսուք (ցինկի օքսիդը զործնականորեն 

չի լուծվում ջրում և գլիցերինում):  

Հաշվարկ՝   քսուքի ընդհանուր զանգվածը՝ 160 գ (20+30+40+70) 

  կարծր դեղանյութերի տոկոսային պարունակությունը` 12.5% (>5%) 

  ցինկի օքսիդ` 20 գ 

  ցինկի օքսիդի մանրացման համար գլիցերին` 10 գ (20÷2) 

  գլիցերինի մնացած քանակություն` 30 գ (40-10) 

  ժելատին` 30 գ 

  թորած ջուր` 70 մլ 

Քսուքի պատրաստման համար հախճապակյա թասիկում տեղավորում են ժելատի-

նը, ավելացնում թորած ջուր և ուոչեցման համար թողնում սենյակային ջերմաստիճանում 

45-60 րոպե, որից հետո ավելացնում են 30գ գլիցերին և տաքացնում ջրային բաղնիքի վրա 

մինչև ժելատինի ամբողջությամբ լուծվելը։ Տաք հավանգում մանրացնում են ցինկի օքսիդը 

10 գ գլիցերինի հետ, ստացված պուլպային ավելացնում ժելատինի գոլ լուծույթը և խառ-

նում մինչև համասեռ զանգվածի ստացումը։ Քսուքը գոլ վիճակում տեղափոխում են 

լայնաբերան բաց թողնման սրվակի մեջ, խցանափակում են և պիտակավորում հիմնական 

«Արտաքին», նախազգուշական` «Պահել սառը տեղում», «Օգտագործելուց առաջ տաքաց-

նել և խառնել» պիտակներով: 

 

ԷՄՈՒԼՍԻՈՆ ՔՍՈՒՔՆԵՐ (ՆՐԲԱՔՍՈՒՔՆԵՐ) 
 

Նրբաքսուքները փափուկ քսուքներ են, բնութագրվում են հեղուկ բաղադրամասի 

առկայությամբ, որը չի լուծվում քսուքային հիմքում և բաշխվում է նրա մեջ էմուլսիոն ձևով: 

Սուսպենզիոն քսուքների հետ համեմատած` էմուլսիոն քսուքները ավելի արագ են 

թափանցում մաշկով, հետևաբար նրանցում պարունակվող դեղանյութերը առավել արագ 

են ազդում: 

Տարբերում են 2 տիպի էմուլսիոն քսուքներ` Ջ/Յ և Յ/Ջ: 

Էմուլսիոն քսուքներ առաջանում են այն դեպքերում, երբ դուրս են գրված` 

 ջուր կամ տարբեր ջրային լուծույթներ հիդրոֆոբ քսուքային հիմքերի հետ մեկտեղ 

(ջրածնի պերօքսիդ, ամոնիակի լուծույթ, Բուրովի հեղուկ և այլն); 

 ջրալուծ դեղանյութերի ոչ մեծ քանակություն (կալիումի յոդիդ, ալկալոիդների աղեր, 

նովոկային, դիկային, արծաթի նիտրատ և այլն), որոնց լուծում են քսուքի 

բաղադրության մեջ մտնող ջրում, ապա խառնում հիմքի հետ։ Անջուր հիմքի վրա քսուք 

պատրաստելիս դեղանյութերը լուծում են նվազագույն քանակությամբ ջրում, 

էմուլգացնում հավասար քանակությամբ էմուլգատորով (հիմնականում անջուր 

լանոլին) և խառնում հիմքի հետ: 

 պրոտարգոլ, կոլարգոլ, տանին, պովիարզոլ, որոնք անկախ դուրս գրված 

քանակությունից քսուքի կազմության մեջ ներմուծվում են ջրային լուծույթների տեսքով 

(հակառակ դեպքում չեն ցուցաբերում բուժիչ ազդեցություն): 

 ցինկի սուլֆատ, ռեզորցին, պիրոգալոլ (աչքի քսուքներում); 

 բյուրեղական յոդ, որը նախապես լուծում եե կալիումի յոդիդի խիտ լուծույթում 

(կալիումի յոդիղը պետք է վերցնել յոդի կրկնակի քանակությամբ): 
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 թանձր և չոր լուծամզվածքներ, որոնք լուծում են հավասար քանակությամբ սպիրտ-

գլիցերին-ջուր խառնուրդում (1:3:6), այնուհետև ներմուծում քսուքային հիմքի մեջ 

 

Ջ/Յ տիպի էմուլսիոն քսուքներ 
 

Այս տիպի քսուքներում դիսպերս ֆազ են հանդիսանում հիդրոֆիլ հեղուկները կամ 

ջրային լուծույթները, իսկ դիսպերս միջավայր՝ հիդրոֆոբ կամ դիֆիլ հիմքերը։ Դեղատոմ-

սում հիդրոֆիլ հեղուկների առկայության դեպքում ջրալուծ դեղանյութերը լուծում են այդ 

հեղուկների մեջ` հաշվի առնելով լուծելիությունը և համատեղելիությունը։ Դեղատոմսում 

այդպիսի հեղուկների բացակայության դեպքում ջրալուծ նյութերը լուծում են (կամ 

տրորում) թորած ջրում` հաշվի առնելով նյութի լուծելիությունը, հիմքի ջրակլանման 

հատկությունը և քսուքի զանգվածի թույլատրելի շեղումը: 

էմուլսիոն քսուքներ պատրաստելիս հնարավոր են հետևյալ տարբերակները` 

 դեղատոմսում նշված չէ էմուլգատորը 

 դեղատոմսում նշված է էմուլգատորը 

1. Եթե դեղատոմսում էմուլգատորը նշված չէ, այդ դեպքում մի շարք հիմքերի բարձր մածու-

ցիկությունը թույլ է տալիս ստանալ Ջ/Յ տիպի էմուլսիոն քսուք հիդրոֆիլ հեղուկների 

հետ անմիջապես խառնմամբ, սակայն համասեռ չշերտավորվող զանգված ստացվում է 

միայն այն դեպքում, երբ գերազանցված չէ հիդրոֆիլ հեղուկի հետ հիմքի խառնվելու 

սահմանը։ Օրինակ` վազելինը կարող է կլանել 5%-ից ոչ ավելի ջուր կամ ջրային 

լուծույթ, 40%-ից ոչ ավելի գլիցերին և այլն։ Եթե դեղատոմսում դուրս են գրված մեծ 

քանակությամբ հիդրոֆիլ հեղուկներ (ջուր, գլիցերին, բուսական հյութեր և այլն) կամ 

դեղանյութերի լուծման համար պահանջվում է ջրի մեծ քանակություն (պրոտարգոլ, 

կոլարզոլ, դիկային և այլն), ապա հնարավոր է քսուքի շերտավորում։ Այդ դեպքում 

հիդրոֆոբ հիմքի մի մասը փոխարինում են հիդրոֆիլ հեղուկի հավասար 

քանակությամբ անջուր լանոլինով և դեղատոմսում նշում են օժանդակ նյութի` անջուր 

լանոլինի ներմուծման մասին: 

Քթի և աչքի քսուքների արդյունավետության ապահովման համար անկախ 

բաղադրամասերի ֆիզիկաքիմիական հատկություններից և հեղուկի քանակությունից, վա-

զելինի 10%-ը փոխարինում են անջուր լանոլինով, որն ապահովում է քսուքի տարածումը 

լորձաթաղանթի մակերեսին, նպաստում է դեղանյութերի ձերբազատմանը և ներծծմանը: 

Rp.: Protargoli 0.3 

 Vaselini 10.0 

Misce fiat unguentum 

 Da.Signa. քսել մաշկին 

Դուրս է գրված հիդրոֆոբ հիմքով էմուլսիոն քսուք, որի բաղադրամասերը համատե-

ղելի են։ Դեղաբանական ազդեցության ցուցաբերման համար անհրաժեշտ է պրոտարգոլը 

քսուքի մեջ ներմուծել ջրում լուծված վիճակում` նախապես տրորելով գլիցերինի հետ։ 

Էմուլգատորը դեղատոմսում նշված չէ: 

Հաշվարկ՝   քսուքի ընդհանուր զանգվածը՝ 10.3 գ  

  քսուքի զանգվածի շեղման թույլատրելի սահմանը` 8% 

  քսուքի մեջ լրացուցիչ ներմուծվող հեղուկի հնարավոր քանակը` 0.82 մլ    

     (10.3x0.08) 

  գլիցերին պրոտարգոլի լուծման համար (պրոտարգոլի զանգվածի 1/2-ը)`  

 0.15գ 

  թորած ջուր` 0.6 մլ (0.3x2` պրոտարգոլի լուծելիությունը ջրում 1:2 է) 

  ներմուծվող հեղուկների ընդհանուր զանգվածը` 0.75 գ (0.15+0.6), որը 

համապատասխանում է քսուքի զանգվածի շեղման թույլատրելի 
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սահմանին (0.82 գ), սակայն գերազանցում է վազելինի ջրակլանման 

թույլատրված սահմանը (5% կամ 0.5 մլ): Քսուքի շերտավորումը կան-

խելու համար անհրաժեշտ է 0.75 գ վազելինը փոխարինել անջուր 

լանոլինով 

  անջուր լանոլին` 0.75 գ 

  քսուքի պատրաստման համար վազելինի զանգվածը` 9.25 գ (10-0.75) 

Քսուքի պատրաստման համար հավանգում կաթիլաչափով կաթեցնում են 0.15 գ 

գլիցերին, տեղադրում 0.3 գ պրոտարգոլ, տրորում են և ավելացնում հաշվարկված 

քանակությամբ թորած ջուր։ Պրոտարգոլի ստացված լուծույթը էմուլգացնում են 0.75գ 

անջուր լանոլինով, այնուհետև մաս-մաս ավելացնում են վազելինը և խառնում մինչև 

համասեռ զանգվածի ստացումը։ Քսուքը տեղափոխում են լայնաբերան բաց թողնման 

սրվակի մեջ և ձևավորում: 

Rp.: Ephedrini hydrochloridi 0.2 

 Vaselini   10.0 

Misce fiat unguentum 

 Da.Signa. քթի քսուք 

Դուրս է գրված էմուլսիոն քսուք, որտեղ էֆեդրինի հիդրոքլորիդի միանվագ 

դեղաչափը գերազանցված չէ (բ.մ.դ=0.6գ), բաղադրամասերը համատեղելի են։ Էֆեդրինի 

հիդրոքլորիդի լուծելիությունը ջրում 1:5 է, հետևաբար դուրս գրված քանակի լուծման 

համար պահանջվում է 1 մլ թորած ջուր, որը գերազանցում է վազելինի դուրս գրված 

քանակության ջրակլանման թույլատրված սահմանը՝ 0.5 մլ (5%), ինչպես նաև քսուքի 

զանգվածի թույլատրելի շեղման սահմանը` 0.8 գ (8%)։ Տվյալ դեպքում քսուքի շերտա-

վորումը կանխելու համար վազելինի 1 գ-ը (10%) փոխարինում են անջուր լանոլինով: 

Հաշվարկ՝   էֆեդրինի հիդրոքլորիդ` 0.2 գ  

  թորած ջուր` 1 մլ կամ 20 կաթիլ 

  լանոլին անջուր` 1 գ 

  վազելին` 9 գ (հաշվի առնելով լանոլինով փոխարինումը` 10-1) 

  քսուքի ընդհանուր զանգվածը` 10.2 գ 

Տվյալ դեղագրությամբ քսուքի պատրաստման համար 0.2 գ էֆեդրինի հիդրոքլորիդր 

տրորում են 1 մլ թորած ջրի հետ (20 կաթիլ) ։ Մագաղաթյա թղթի վրա կշռում են վազելին և 

անջուր լանոլին։ Հեղուկն էմուլգացնում են անջուր լանոլինով, մաս-մաս ավելացնում են 

վազելինը, խառնում են մինչև համասեռ զանգվածի ստացումը։ Քսուքը տեղափոխում են 

լայնաբերան բաց թողնման սրվակի մեջ, խցանափակում են, ձևավորում և բաց թողնում: 

2. Էմուլգատորը նշված է դեղատոմսում։ Առավել հաճախ էմուլսիոն քսուքներում որպես 

էմուլգատոր դուրս է գրվում լանոլին։ 

 Եթե դեղատոմսում դուրս է գրված անջուր լանոլին, իսկ դեղանյութերի լուծման 

համար անհրաժեշտ ջրի քանակը մեծ է, ապա ավելացնում են ջուր՝ զանգվածից 

թույլատրված շեղումը չգերազանցող քանակությամբ (չնայած անջուր լանոլինի 

ջրակլանման հատկությանը)։ 

 Եթե դեղատոմսում դուրս է գրված ջրային լանոլին, ապա քսուքի զանգվածից 

թույլատրելի շեղումը գերազանցող քանակությամբ ջուր պահանջող նյութերի 

լուծման համար օգտագործում են լանոլինի բաղադրության մեջ մտնող ջուրը (30%)՝ 

փոխարինելով ջրային լանոլինը համարժեք քանակությամբ անջուր լանոլինով։ 

Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է լրացուցիչ ավելացնել զանգվածից 

թույլատրված շեղումը չգերազանցող քանակությամբ ջուր (գլիցերին)։ 

Հարկ է նշել, որ սառը պայմաններում անջուր լանոլինը դժվար է էմուլգացնում զգալի 

քանակությամբ հեղուկ, այդ պատճառով էմուլգացումն անհրաժեշտ է իրականացնել տաք 

հավանգում: 
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Rp.: Hexamethylentatramini 2.0 

 Lanolini  

 Vaselini   ana 10.0 

Misce fiat unguentum 

 Da.Signa. քսել ոտնաթաթերի մաշկին 

Դուրս է գրված դիֆիլ հիմքով էմուլսիոն քսուք։ Դեղատոմսի բաղադրամասերը համա-

տեղելի են։ Բուժիչ հատկությամբ օժտված Է հեքսամեթիլենտետրամինի հիդրոլիզի արդ-

յունքը` ֆորմալդեհիդը (դեզինֆեկցող և տտպող), հետևաբար հեքսամեթիլենտետրամինը 

պետք է լուծել ջրում։ Քանի որ ջրի հավելյալ քանակությունը, որը կարելի է ներմուծել քսու-

քի կազմության մեջ առանց զանգվածի շեղման թույլատրելի նորմերը գերազանցելու, բա-

վարար չէ հեքսամեթիլենտետրամինը լուծելու համար, անհրաժեշտ է ջուր վերցնել ջրային 

լանոլինի հաշվին` փոխարինելով այն անջուր լանոլինի համարժեք քանակությամբ: 

Հաշվարկ՝   հեքսամեթիլենտետրամին` 2 գ 

  թորած ջուր` 3 մլ (հեքսամեթիլենտետրամինի լուծելիությունը 1:1.5 է) 

  թորած ջրի քանակությունը, որը կարելի է ներմուծել քսուքի մեջ` 

չգերազանցելով թույլատրելի շեղումը` (7%) 1.5 մլ (22x0.07) 

  թորած ջրի քանակությունը ջրային լանոլինի հաշվին (30%)` 3 մլ (10x0.3) 

  լանոլին անջուր` 7 գ (10-3) 

  վազելին` 10 գ 

  քսուքի ընդհանուր զանգվածը` 22 գ 

Քսուքի պատրաստման համար հավանգում 2 գ հեքսամեթիլենտետրամինը լուծում 

են 3 մլ թորած ջրում։ Մագաղաթյա թղթի վրա կշռում են 10 գ վազելին և 7 գ անջուր 

լանոլին։ Այդ խառնուրդը աստիճանաբար ավելացնում են հավանգի մեջ` խառնելով 

մինչև բնորոշ ճտճտոցի առաջացումը և համասեռ զանգվածի ստացումը։ Քսուքը տեղա-

փոխում են լայնաբերան բաց թողնման սրվակի մեջ, խցանափակում են և ձևավորում: 

Ջ/Յ տիպի էմուլսիոն քսուքի օրինակ է հանդիսանում կալիումի յոդիդի օֆիցինալ 
քսուքը` 

Rp.: Kalii iodidi  5.0 

 Natrii thiosulfatis 0.1 

 Aquae destillatae 4.4 ml 

 Lanolini anhydrici 13.5 

 Vaselini  27.0 

Misce fiat unguentum 

 Da.Signa. տրորել մաշկին 

Քսուքի պատրաստման համար օժանդակ բաժակում թորած ջրում լուծում են 

նատրիումի թիոսուլֆատը և կալիումի յոդիդը, այնուհետև ստացված լուծույթը հավանգում 

էմուլգացնում անջուր լանոլինով։ Առաջացած էմուլսիային խառնման պայմաններում 

ավելացնում են վազելինը։ Դեղագրության մեջ նատրիումի թիոսուլֆատն օգտագործվում է 

յոդի կապման նպատակով, որը կարող է նստել նույնիսկ կարճատև պահման ժամանակ։ 

Քսուքը պետք է լինի դեղին, սակայն գորշ գույնի առկայությունը վկայում է ազատ յոդի 

անջատման մասին և տվյալ քսուքը պիտանի չէ օգտագործման համար: 

 

Յ/Ջ տիպի էմուլսիոն քսուքներ 
 

Յ/Ջ տիպի էմուլսիոն քսուքները որպես դիսպերս միջավայր պարունակում են մեծ 

քանակությամբ ջուր կամ ջրային լուծույթներ, հետևաբար ունեն ավելի փափուկ կոնսիս-

տենցիա՝ համեմատած Ջ/Յ տիպի քսուքների հետ։ 

Յ/Ջ տիպի էմուլսիոն քսուքների առանձնահատկություններն են՝ 
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 մաշկին քսելիս 5-15 րոպե հետո առաջացնում են փափուկ, ամուր, հագուստին 

չկպչող և չաղտոտող թաղանթ; 

 հեշտ են լվացվում մաշկից; 

 չեն թողնում ճարպային հետք; 

 մաշկին քսելիս ջուրն արագ գոլորշանում է՝ ցուցաբերելով սառեցնող և հանգստաց-

նող ազդեցություն; 

 կարելի է ներառել մեծ քանակությամբ ջրալուծ դեղանյութեր 

Յ/Ջ տիպի էմուլսիոն քսուքներին են պատկանում պաշտպանիչ և սառեցնող քսուք-

ները (անգլ. cold–cream), որոնցում պարունակվող զգալի քանակությամբ ջուրը կամ ջրային 

հեղուկները քսուքներին հաղորդում են փափկություն և փխրունություն։ Սառեցնող քսուք-

ները ցուցված են բորբոքային երևույթների, սուր էկզեմայի, դերմատիտների ժամանակ։ 

Յ/Ջ տիպի էմուլսիոն քսուքներում որպես էմուլզատոր հիմնականում օգտագործվում 

են ամոնիումային, նատրիումական, կալիումական, տրիէթանոլամինային օճառները: 

Rp.: Cerae flavi    6.0 

 Olei Vaselini    2.5 

 Solutionis Ammonii caustici  3 ml 

 Aquae destillatae   25 ml 

Misce fiat unguentum 

 Da.Signa. քսել մաշկին 

Դուրս է գրված Յ/Ջ տիպի էմուլսիոն նրբաքսուք, որտեղ էմուլգատորը նշված չէ, սա-

կայն մոմի ազատ ճարպաթթուների և ամոնիակի լուծույթի փոխազդեցության արդյունքում 

առաջանում են ճարպաթթուների ամոնիումային օճառներ, որոնք էլ հանդիսանում են 

էմուլգատորներ: 

Տվյալ դեղագրությամբ քսուքի պատրաստման համար հախճապակյա թասիկում 

հալեցնում են 6 գ մոմը, ավելացնում են 2.5 գ վազելինի յուղ և խառնում են մինչև համասեռ 

զանգվածի ստացումը։ Տաք հավանգում ≈ 400C ջերմաստիճանի 25 մլ թորած ջրին ավելաց-

նում են 3 մլ ամոնիակի 10% լուծույթը և անընդհատ խառնման պայմաններում մաս-մաս 

ավելացնում հիդրոֆոբ նյութերի հալույթը։ Խառնում են մինչև համասեռ, փխրուն, սպի-

տակ զանգվածի ստացումը, որից հետո տեղափոխում լայնաբերան բաց թողնման սրվակի 

մեջ, խցանափակում են և ձևավորում: 

Rp.: Acidi stearinici 10.0 

 Kalii carbonatis 1.0 

 Natrii tetraboratis 0.5 

 Olei Vaselini  15.0 

 Aquae destillatae 70 ml 

Misce fiat unguentum 

 Da.Signa. պաշտպանիչ քսուք 

Դուրս է գրված Յ/Ջ տիպի էմուլսիոն նրբաքսուք, որտեղ էմուլգատորը նշված չէ, 

սակայն կալիումի կարբոնատի և նատրիումի տետրաբորատի հետ ստեարինաթթվի 

փոխազդեցության արդյունքում առաջանում են միավալենտ կատիոնների օճառներ, որոնք 

էլ հանդիսանում են էմուլգատոր: 

Տվյալ դեղագրությամբ քսուքի պատրաստման համար հախճապակյա թասիկում հա-

լեցնում են ստեարինաթթուն (հալման ջերմաստիճանը` 70°C) և ավելացնում վազելինի 

յուղը։ Օժանդակ բաժակում տաք թորած ջրում լուծում են նատրիումի տետրաբորատը և 

կալիումի կարբոնատը, տեղափոխում հավանգի մեջ, որին դանդաղ, բարակ շիթով ավե-

լացնում են հիդրոֆոբ բաղադրամասերի տաք հալույթը։ Օճառի առաջացումն ուղեկցվում է 

փրփրագոյացմամբ՝ ածխածնի երկօքսիդի առաջացման պատճառով (առաջանում է ≈ 10 % 

օճառ)։ Ռեակցիայի ավարտին զանգվածը խտանում է, իսկ հետագա խառնման պայման-
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ներում առաջանում է փափուկ, փխրուն, միասեռ, հիմնային ռեակցիայով քսուք, որը մաշ-

կին քսելիս հեշտությամբ ներծծվում է։ Ջրային ֆազի գոլորշացման արդյունքում մաշկի 

վրա առաջանում է օճառայուղային բարակ թաղանթ, որը պաշտպանում է օրգանական 

լուծիչներից, լաքերից։ Քսուքը տեղափոխում են լայնաբերան բաց թողնման սրվակի մեջ, 

խցանափակում են և ձևավորում: 

Առավել արղյունավետ է որպես էմուլգատոր տրիէթանոլամինի կիրառումը։ 

Տրիէթանոլամինն իրենից ներկայացնում է օշարականման, դեղնավուն հեղուկ, որը 

խառնվում է ջրի, սպիրտի, գլիցերինի և մի շարք օրզանական լուծիչների հետ։ Ճարպային 

յուղերի հետ տրիէթանոլամինը հեշտությամբ առաջացնում է օճառ, որը մտնում է դերմա-

տոլոգիական քսուքների կազմության մեջ՝ նպաստելով դեղանյութերի ներծծմանը։ 

Տրիէթանոլամին պարունակող էմուլսիոն նրբաքսուքները չեն գրգռում մաշկը և լայնորեն 

կիրառվում են կոսմետիկ պատրաստուկներում: 

Rp.: Triaethanolamini 4.0 

 Stearini  24.0 

 Olei Helianthi 12.0 

 Aquae destillatae 50 ml 

Misce fiat unguentum 

 Da.Signa.  

Քսուքը պատրաստում են նախորդ դեղատոմսի նման: 

 

 

Կոմբինացված քսուքներ 
 

Կոմբինացված քսուքները բազմաֆազ քսուքներ են, որոնք իրենցից ներկայացնում 

են նկարագրված քսուքների համակցություններ։ Սա էքստեմպորալ քսուքների 

ամենատարածված տեսակն է։ Այս քսուքներում դուրս գրված դեղանյութերը հիմքի հետ 

առաջացնում են տարբեր դիսպերս համակարգեր, ուստի պատրաստման ժամանակ 

օգտվում են քսուքների առանձին տեսակների պատրաստման կանոններից: 

Կոմբինացված քսուքներ պատրաստելիս պետք է առաջնորդվել հետևյալ 

կանոններով` 

 Քսուքային հիմքի մեջ դեղանյութերը ներմուծում են` հաշվի առնելով նրանց 

ֆիզիկաքիմիական հատկությունները: 

 Տեխնոլոգիական գործընթացը չպետք է լինի երկարատև և աշխատատար, ընդ որում 

ցանկալի է օգտագործել նվազագույն քանակությամբ ամանեղեն: 

 Տեխնոլոգիական գործրնթացները պետք է կանխեն դեղանյութերի (ինչպես նաև 

ալկալոիդների աղերի, ազոտային միացությունների լուծույթների) և սորբենտների 

(սպիտակ կավ, տալկ, օսլա, ցինկի օքսիդ և այլն) անցանկալի փոխազդեցություն-

ները կամ քսուքի շերտավորումը ինչպես պատրաստելիս, այնպես էլ պահպանելիս: 

 Կոմբինացված քսուքները պատրաստվում են միևնույն հավանգում։ Սկզբում պետք 

է պատրաստել սուսպենզիոն պուլպան, քանի որ չոր հավանգում դեղանյութերը 

ավելի լավ են դիսպերսվում։ Անլուծելի դեղանյութերը կարելի է մանրացնել պատ-

րաստված քսուք-լուծույթով։ Ստացված սուսպենզիոն պուլպան խառնում են էմուլ-

սիոն պուլպայի հետ, որի ժամանակ բացակայում է ջրալուծ նյութերի հետ կարծր 

ֆազի անմիջական փոխազդեցությունը: 

 Ցնդող և հոտավետ դեղանյութերը քսուքի կազմության մեջ հնարավորության 

դեպքում անհրաժեշտ է ներառել վերջում: 
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Rp.: Dimedroli      0.1 

 Novocaini   

 Mentholi      ana 0.2 

 Bismuthi subnitratis     0.3 

 Solutionis Adrenalini hydrochloridi 0.1%  gtts XX 

 Lanolini      

 Vaselini      ana 5.0 

Misce fiat unguentum 

 Da.Signa. քթի քսուք 

Դուրս է գրված դիֆիլ հիմքով կոմբինացված քսուք, որտեղ մենթոլն առաջացնում է 

քսուք-լուծույթ, նովոկայինը, դիմեդրոլը և ադրենալինի հիդրոքլորիդի լուծույթը` էմուլ-

սիոն քսուք, իսկ բիսմութի հիմնային նիտրատը առաջացնում է սուսպենզիոն քսուք։ 

Բիսմութի հիմնային նիտրատը լավ սորբենտ է, հետևաբար պետք է բացառել նրա անմի-

ջական շփումը նովոկայինի, դիմեդրոլի և ադրենալինի հիդրոքլորիդի լուծույթների հետ:  

Հաշվարկ՝   ադրենալինի հիդրոքլորիդի 0.1% լուծույթ` 0.8 գ  

(քանի որ ըստ ստանդարտ կաթիլաչափի 1 գ ադրենալինի 

հիդրոքլորիդի լուծույթը 25 կաթիլ է) 

  քսուքի ընդհանուր զանգվածը` 11.6 գ (0.2+0.2+0.8+0.1+0.3+5+5) 

  բիսմութի հիմնային նիտրատ` 0.3 գ 

(տոկոսային պարունակությունը կազմում է 2.58% (< 5%)) 

  բիսմութի հիմնային նիտրատի մանրացման համար վազելինի յուղ` 

0.15գ, որը կազմում է քսուքի զանգվածի 1.29%-ը; 

  նովոկային` 0.2 գ 

  նովոկայինի լուծման համար թորած ջուր` 0.12 մլ  

 (0.2x0.6` լուծելիությունը 1:0.6) 

  դիմեդրոլ` 0.1 գ 

  դիմեդրոլի լուծման համար թորած ջուր` 0.04 մլ  

(0.1x0.35՝ լուծելիությունը 1:0.35) 

  թորած ջրի ողջ քանակությունը` 0.16 մլ, որը կազմում է քսուքի 

զանգվածի 1.38%-ը; 

  քսուքի զանգվածի հնարավոր շեղման սահմանը` ± 8% 

(1.29%+1.38% <8%) 

  մենթոլ` 0.2 գ 

  վազելին` 5 գ 

  լանոլին ջրային` 5 գ 

Քսուքի պատրաստման համար հախճապակյա թասիկում ջրային բաղնիքի վրա 

մինչև 50°C ջերմաստիճանում պատրաստում են վազելինում մենթոլի քսուք-լուծույթը 

(վազելինի հալվելուց հետո թասիկը վերցնել ջրային բաղնիքից)։ Հավանգում բիսմութի 

հիմնային նիտրատը տրորում են 0.15 գ վազելինի յուղով` մինչև համասեռ պուլպայի 

ստացումը։ Ստացված պուլպան հավանգի կենտրոնից ցելյուլոիդալ թիթեղի միջոցով 

տեղափոխում են մի կողմ։ Հավանգի կենտրոնում կաթեցնում են ≈ 3 կաթիլ (0.16  մլ) 

թորած ջուր, որում լուծում են նովոկայինը և դիմեդրոլը։ Ստացված լուծույթն էմուլ-

գացնում են ջրային լանոլինով, հավանգի ծայրից ավելացնում են սուսպենզիոն 

պուլպան և խառնում էմուլսիոն պուլպայի հետ։ Այնուհետև ավելացնում են քսուք-

լուծույթը, հիմքի մնացած քանակությունը և խառնում։ Վերջին հերթին քսուքի 

մակերեսին էմպիրիկ կաթիլաչափով կաթացնում են ադրենալինի հիդրոքլորիդի 30 

կաթիլ լուծույթը (1 ստանդարտ կաթիլը հավասար է 1.2 ոչ ստանդարտ կաթիլ), քանի որ 
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մեխանիկական դիսպերսման ժամանակ ադրենալինի հիդրոքլորիդը քայքայվում է։ 

Խառնում են միևչև համասեռ զանգվածի ստացումը, որից հետո քսուքը տեղափոխում են 

լայնաբերան բաց թողնման սրվակի մեջ, խցանափակում են և ձևավորում: 

Rp.: Streptocidi   0.5 

 Bismuthi subnitratis  1.0 

 Basis polyaethylenoxydi 10.0 

Misce fiat unguentum 

 Da.Signa. դերմատոլոգիական քսուք 

Դուրս է գրված հիդրոֆիլ հիմքով կոմբինացված քսուք, որտեղ ստրեպտոցիդն 

առաջացնում է քսուք-լուծույթ (լուծվում է պոլիէթիլենօքսիդային հիմքում), իսկ բիսմու-

թի հիմնային նիտրատը` սուսպենզիոն քսուք։ Պոլիէթիլենօքսիդային հիմքն իրենից 

ներկայացնում է ՊԷՕ-1500-ի և Պէ0–400-ի հալույթ` 3:7 հարաբերությամբ։  

Հաշվարկ՝   քսուքի ընդհանուր զանգվածը` 11.5 գ 

  ստրեպտոցիդ`0.5 գ 

  բիսմութի հիմնային նիտրատ` 1 գ 

  բիսմութի հիմնային նիտրատի պարունակությունը` 8.69% (> 5%) 

  ՊԷՕ–1500՝ 3 գ 

  ՊԷՕ-400` 7 գ 

Քսուքի պատրաստման համար հախճապակյա թասիկում ջրային բաղնիքի վրա 

հալեցնում են քսուքային հիմքը, որում լուծում են ստրեպտոցիդը։ Տաք հավանգում նախ 

բիսմութի հիմնային նիտրատը տրորում են չոր վիճակում, այնուհետև ըստ Դերյագինի 

կանոնի 0.5 գ ստրեպտոցիդի քսուք-լուծույթով։ Պուլպայի ստացումից հետո մաս-մաս 

ավելացնում են լուծույթի մնացած քանակությունը և խառնում մինչև քսուքի սառեցումը։ 

Քսուքը տեղափոխում են լայնաբերան բաց թողնման սրվակի մեջ, խցանափակում են և 

բաց թողնում: 

 
 

ՔՍՈՒՔՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ԴԵՊՔԵՐ 
 

Ոգեթուրմեր պարունակող քսուքներ 
 

Մաշկային հիվանդությունների բուժման համար նախատեսված քսուքների բաղադ-

րության մեջ հաճախ ներառվում են կատվախոտի, հովտաշուշանի և այլ ոգեթուրմեր: 

Rp.: Dimedroli   2.0 

 Tincturae Valerianae   

 Tincturae Cinvallariae ana 20 ml 

 Lanolini anhydrici  40.0 

 Unguenti Zinci  120.0 

 Misce fiat unguentum 

 Da.Signa. քսել մաշկին 

Դուրս է գրված կոմբինացված քսուք, որտեղ ցինկի օքսիդն առաջացնում է 

սուսպենզիոն քսուք, իսկ դիմեդրոլը և ոգեթուրմերը` էմուլսիոն քսուք։ Տվյալ քսուքը 

պատրաստելիս պատրաստի ցինկի քսուքի կիրառման դեպքում հնարավոր է շերտա-

վորում, քանի որ 40 գ անջուր լանոլինը անկարող է էմուլգացնել հավասար քանակու-

թյամբ ոգեթուրմ (40 մլ)։ 100 գ անջուր լանոլինը կարող է էմուլգացնել միայն 30-40 մլ 70% 

էթիլ սպիրտ։ Այս դեպքում ցինկի քսուքը պետք է պատրաստել առանձին բաղադրա-

մասերից (120 գ ցինկի քսուքը պարունակում է 10% ցինկի օքսիդ), իսկ ոգեթուրմերը 

էմուլգացնել 1:1 հարաբերությամբ վազելինի և անջուր լանոլինի հալույթով (այս  



 
70 

դեպքում անջուր լանոլինի էմուլգացնող ունակությունը բարձրանում է), հետևաբար 40-

ական գրամ անջուր լանոլին և վազելին պարունակող հալույթը բավարար կլինի 40  մլ 

ոգեթուրմերի էմուլգացման համար։ 

Հաշվարկ՝   ցինկի օքսիդ` 12 գ 

  լանոլին անջուր` 40 գ 

  վազելին լանոլինով հալույթի համար` 40 գ 

  վազելինի մնացած քանակությունը` 68 գ (120-12-40) 

  դիմեդրոլ` 2 գ 

  կատվախոտի ոգեթուրմ` 20 մլ 

  հովտաշուշանի ոգեթուրմ` 20 մլ 

Քսուքի պատրաստման համար ջրային բաղնիքի վրա հախճապակյա թասիկում 

հալեցնում են 40-ական գրամ վազելին և անջուր լանոլին։ Տաք հավանգի մեջ մանրաց-

նում են 12գ ցինկի օքսիդը ≈ 6 գ գոլ հալույթի հետ, մաս-մաս ավելացնում մնացած 

հալույթը, խառնում են և աստիճանաբար ավելացնում նախապես պատրաստված 

դիմեդրոլի լուծույթը ոզեթուրմերում (դիմեդրոլի լուծելիությունը 70% էթիլ սպիրտում` 

1:0.5), էմուլգացնում են, այնուհետև անընդհատ խառնելով ավելացնում վազելինի մնա-

ցած քանակությունը։ Քսուքի համասեռությունը ստուգելուց հետո տեղափոխում են 

լայնաբերան բաց թողնման սրվակի մեջ, խցանափակում են և ձևավորում:  

 

 

Քսուքների կատարելագործումը որպես դեղաձև 
 

Քսուքների բոլոր դրական հատկությունների հետ մեկտեղ գոյություն ունեն 

այնպիսի դերմատոլոգիական իրավիճակներ, երբ քսուքների կիրառումն անցանկալի է, 

մասնավորապես, երբ խախտված է մաշկի կամ լորձաթաղանթի ամբողջականությունը 

և առաջ է գալիս ոչ միայն ստերիլության, այլ նաև ուժեղ ազդող դեղանյութերի 

դեղաչափման անհրաժեշտություն։ Քսուքների ոչ հիգիենիկությունը, օգտագործման 

անհարմարավետությունը, տեղափոխման դժվարությունն ու պատրաստման երկարա-

տևությունը բերում եև կատարելագործված տարատեսակների ստեղծմանը։ Ի վերջո, 

պետք է նշել ռեկտալ և պաշտպանիչ քսուքների կիրառումը, որը պահանջում է հատուկ 

տեխնոլոգիական մոտեցումներ։ Ներկայումս ռեկտալ քսուքներն օգտագործվում են 

ուղիղ աղիքի վրա տեղային ազդեցության համար` արտաթորման հեշտացման և հազ-

վադեպ ռեզորբտիվ ազդեցության նպատակով։ Այս քսուքները սովորաբար հանդի-

սանում են կոմբինացված և պատրաստում եև հիդրոֆոբ հիմքերի վրա։ Ռեկտալ քսուք-

ների պատրաստման տեխնոլոգիան չի տարբերվում հիդրոֆոբ հիմքերով այլ քսուքների 

պատրաստումից: 

Կոնցենտրատներ քսուքների պատրաստման համար - Կոնցենտրատները չոր փոշե-

նման դեղանյութերի կամ այլ նյութերի խառնուրդներ են, որոնց ջուր, գլիցերին կամ այլ 

հեղուկներ ավելացնելիս առաջանում են համասեռ քսուքներ։ Դեղատնային պայման-

ներում քսուքների պատրաստման ժամանակ կոնցենտրատների կիրառումը թույլ է 

տալիս` 

 էապես արագացնել նրանց պատրաստումը և բաց թողումը; 

 բարձրացնել կայունությունը և տեղափոխման հարմարավետությունը 

Քսուք-կոնցենտրատները պատրաստում են առավել հաճախ հանդիպող դեղատոմ-

սերի հիման վրա։ Որպես հիմք այդպիսի քսուքներում օգտագործում են բենտոնիտներ, 

տուղտի արմատների փոշի, պոլիսախարիդներ, ֆիտոստերիններ, որոնք հեշտ են 

ուռչում ջրում և առաջացնում են քսուքանման զանգվածներ։ Կոնցենտրատից քսուքի 

պատրաստումն իրականացվում է ջրի և պահանջվող դեղանյութերի խառնմամբ: 
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Rp.: Ichthyoli   20.0 

 Pulv. Radicis Althaeae 10.0 

 Bentoniti   70.0 

 Misce fiat pulvis 

 Da.Signa. խառնել հավասար քանակությամբ թորած ջրով 

Տվյալ քսուք-կոնցենտրատի պատրաստման համար իխթիոլը մանրակրկիտ խառ-

նում են տուղտի արմատների փոշու հետ, որից հետո ստացված զանգվածը շարու-

նակում են խտացնել բենտոնիտով։ Արդյունքում ստացվում է բացարձակ չոր փոշի, որը 

միասեռության համար կարելի է մաղել։ Եթե տվյալ կոնցենտրատը խառնեն հավասար 

քանակությամբ թորած ջրով, ապա տուղտի արմատների փոշուց անջատվում է լորձ, 

միևնույն ժամանակ բենտոնիտն ուռչում է։ Արդյունքում ստացվում է ոչ ճարպային հիմ-

քով քսուք, որը լավ է քսվում, հեշտ է խառնվում ջրի հետ, մաշկի վրա չորանում է և չի 

պահանջում լրացուցիչ վիրակապ: 

Քսուք-մատիտներ - Քսուք-մատիտները կարող են պատրաստվել շրթներկի նման, 

հետևաբար հարմար են օգտագործման համար և առավել հիգիենիկ են։ Դեղանյութերի 

արագ ձերբազատման հետ մեկտեղ մատիտները պետք է օժտված լինեն նաև որոշակի 

ամրությամբ և քսվող հատկությամբ։ Բազմաթիվ նախակլինիկական փորձարկումներ 

են անցել նովոկային, սալիցիլաթթու, դերմատոլ, ծծումբ և քսերոֆորմ պարունակող 

քսուք-մատիտները, որոնց համար առաջարկվում են քսուքային հիմքերի հետևյալ դուրս 

գրումները` 

1. նովոկայինի և սալիցիլաթթվի համար 
 լանոլին`   2 մաս 

 դեղին մոմ`   1 մաս 

 արևածաղկի յուղ` 1 մաս 

2. դերմատոլի, ծծմբի և քսերոֆորմի համար 
 սպերմացետ`  3 մաս 

 պարաֆին`   7 մաս 

Տվյալ քսուքային հիմքերով պատրաստվում են 1-10% ազդող նյութերի 

պարունակությամբ քսուք– մատիտներ (սուպոզիտորիաների պատրաստման լցման և 

մամլման եղանակներով): 

 

Քսուքների պահպանումը, որակի հսկումը 
 

Դեղատնային պայմաններում պատրաստված քսուքները բաց են թողնում մետա-

ղական, պոլիմերային տուբերով կամ ապակյա, պլաստմասե սրվակներով, խցանա-

փակում են պտուտակավոր խցաններով, իսկ խցանի տակ տեղադրում են մագաղաթյա 

թղթից տակդիր։ Եթե հատուկ նշումներ չկան, քսուքները պետք է պահեն զով, լույսից 

պաշտպանված տեղում 10 օր։ Քսուքների պիտանելիության ժամկետը երկարացնելու 

համար կարելի է օգտագործել կոնսերվանտներ (նիպագին, նիպազոլ, պրոպիլենգլիկոլ, 

բենզոյական թթու և այլն)։ Սակայն նորածինների և մինչև 1 տարեկան երեխաների 

համար նախատեսված քսուքների պատրաստման ժամանակ կոնսերվանտներ չի 

թույլատրվում օգտագործել: 

Քսուքի որակի գնահատմաև համար ստուգում են` 

 զանգվածից շեղումը; 

 օրգանոլեպտիկ հատկությունները` 

 Համասեռության որոշման համար առարկայական ապակու վրա տեղադրում են 

0.02–0.03 գ կշռանմուշ, ծածկում մեկ այլ առարկայական ապակիով և ամուր սեղ-

մում մինչև առաջանա 2 սմ տրամագծով հետք։ Ճիշտ պատրաստված քսուքի 
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նմուշը 25-30 սմ հեռավորությունից անզեն աչքով դիտելիս, չպետք է հայտնա-

բերվեն տեսանելի մասնիկներ:  

 Ճիշտ պատրաստված քսուքները չպետք է շերտավորվեն: 
 Քսուքների կոնսիստենցիան պետք է համապատասխանի ներառված բաղադրա-

մասերին: 

 Քսուքների հոտը և գույնը պետք է համապատասխանեն նրանց կազմության մեջ 

ներառված բաղադրամասերի հոտին և գույնին: 

 Ճիշտ պատրաստված քսուքները չպետք է պարունակեն մեխանիկական 
ներառումներ: 

 մասնիկների չափսերը (սուսպենզիոն քսուքների համար) - Քսուքներում դեղանյութի 

մասնիկների չափսերի որոշումը կատարվում է մանրադիտակի օգնությամբ։ Եթե 

քսուքում դեղանյութերի կոնցենտրացիան գերազանցում է 10%-ը, ապա այն նոս-

րացնում են համապատասխան հիմքով մինչև կոնցենտրացիան կազմի = 10%։ Կախ-

ված հիմքի տեսակից` քսուքի հալեցված կշռանքը (0.05 գ) ներկում են 1 կաթիլ 0.1% 

սուդան III-ի կամ 0.15% մեթիլեն կապույտի լուծույթներով։ Մանրադիտակի տեսա-

դաշտում պետք է նկատվեն 50 մկմ չափսեր ունեցող 40-ից ոչ ավելի մասնիկներ: 

 
Քսուքային հիմքերի և նրանց բաղադրամասերի հալման ջերմաստիճանները 

(ըստ հալման ջերմաստիճանի նվազման կարգի) 
 

Անվանումը 
Հալման 

ջերմաստիճանը,0C 
Անվանումը 

Հալման 
ջերմաստիճանը,0C 

կանիֆոլ 100-214 ցետիլ սպիրտ 50 

էմուլսիոն մեղրամոմ 90 ՊԷՕ-2000 48-52 

ստեարինաթթու 69.3 էմուլգատոր T-2 46-50 

ցերեզին 68-72 ՊԷՕ-1500 44-48 

մեղրամոմ 63-65 սպերմացետ 42-54 

ՊԷՕ-6000 60-63 հորթի ճարպ 42-50 

պետրոլատ 60 վազելին 37-50 

ստեարինային սպիրտ 59 ՊԷՕ-1000 37-40 

ՊԷՕ-4000 53-56 խոզի ճարպ 34-46 

օզոկերիտ 50-65 լանոլին անջուր 36-42 

էմուլգատոր №1 50-58 կակաոյի յուղ 30-34 

պարաֆին 50-54   
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ՍՈՒՊՈԶԻՏՈՐԻԱՆԵՐ  
Suppositoria 

 

Համաձայն ՊՖ XI-ի` սուպոզիտորիաները սենյակային ջերմաստիճանում կարծր, 

մարմնի ջերմաստիճանում հալվող (կամ լուծվող) դեղաչափված դեղաձևեր են՝ նախա-

տեսված մարմնի խոռոչներ ներմուծման համար (լատ.՝ supponere - ներդնել): Ֆիզիկա-

քիմիական տեսանկյունից սուպոզիտորիաները բաղկացած են դիսպերս միջավայրից՝ 

հիմքից և նրանում հավասարաչափ բաշխված դիսպերս ֆազից՝ կարծր և հեղուկ (լուծույթ, 

էմուլսիա, սուսպենզիա) դեղանյութերից: 

 
Ուղիղ աղիքային և հեշտոցային դեղաձևերի տեսականին  

1. ուղիղ աղիքային և հեշտոցային քսուքներ (12,8 %); 
2. ուղիղ աղիքային և հեշտոցային պատիճներ (3,6 %);  
3. հեշտոցային սուպոզիտորիաներ (պեսսարիաներ) (17,7 %); 
4. հեշտոցային դեղահատեր (12 %);  
5. ուղիղ աղիքային սուպոզիտորիաներ (53,9 %) 

 

Սուպոզիտորիաների անվանակարգը մշտապես մեծացվում է` ելնելով մի շարք 

առավելություններից՝ 
 դեղանյութերն անցնում են անմիջապես ընդհանուր արյան շրջանառություն - Ուղիղ 

աղիքային ոչ խորը ներմուծման ժամանակ դեղանյութերն անցնում են փոքր կոնքի 

երակային և ավշատար համակարգով, շրջանցում լյարդը և թափանցում են արյան 

շրջանառություն՝ այդ ընթացքում զերծ մնալով ստամոքսահյութի ինակտիվացնող 

ազդեցությունից: Արդյունքում կարելի է ուղիղ աղիքային ճանապարհով ներմուծել 

այնպիսի դեղանյութեր, որոնք քայքայվում են ստամոքսահյութի ազդեցությունից: 

Սակայն ռեկտալ խորը ներմուծման ժամանակ դեղանյութերը ներծծվում են աղիքի 

վերին հատվածներից և մեծ մասը թափանցում է լյարդ: 

 
 

 

1. ուղիղ աղիք;  

2. լյարդ;  

3. սիրտ;  

4. ուղիղ աղիքի ստորին և միջին երակային 

միահյուսում; 

5. ուղիղ աղիքի վերին միահյուսում; 

6. ավշատար անոթներ 
 

 դեղանյութերը ներծծվում են մեծ արագությամբ, ինչը որոշ դեպքերում կարող է 

հավասարվել ներարկման ճանապարհով ներմուծման հետ, երբ դեղանյութը 

թափանցում է ընդհանուր արյան շրջանառություն, ընդ որում գերազանցում է 

ներմաշկային ներարկման դեպքում դեղանյութի ներծծման արագությանը և մոտ է 

ներերակային ներարկմանը: 

 ալերգիկ ազդեցությունը զգալի նվազում է; 

 դեղանյութերի կողմնակի ազդեցությունը վերանում է կամ քչանում; 

 ներծծման ազդեցությունը կախված չէ աղեստամոքսային տրակտի լցման աստիճանից; 

 հնարավոր է ներմուծել այլ դեղաձևերում անհամատեղելի, ինչպես նաև տհաճ համ և 

հոտ ունեցող դեղանյութեր; 

 արդյունավետ են մանկաբուժության և հոգեբուժության մեջ, ծերունական հիվանդու-

թյունների, լյարդի, աղեստամոքսային տրակտի ախտահարումների, կլման ակտի 

խանգարման, ինչպես նաև թունավոր հղիության ժամանակ; 
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 ներմուծվում են հեշտ և անցավ, ուղիղ աղիքային ներմուծումը չի պահանջում հատուկ 

գործիքների օգտագործում և կատարվում է առանց մաշկային ծածկույթի ամբողջակա-

նության խախտման, բացակայում է վարակի ներմուծման վտանգը; 

 հնարավոր է համատեղել տարբեր դեղաբանական և ֆիզիկաքիմիական հատկու-

թյուններով դեղանյութեր; 

 դեղաձևերը կոմպակտ են; 

 մատչելի են դեղատնային և գործարանային արտադրության համար: 

Սուպոզիտորիաների թերություններն են՝ 
 անկայուն են պահպանման ժամանակ; 

 պատրաստումն աշխատատար է; 

 օգտագործումն անհարմարավետ է: 

Ներկայումս բաց են թողնվում տարբեր թերապևտիկ ազդեցությամբ սուպոզիտո-

րիաներ ՝  

 տեղային (անզգայացնող, կապող, լուծողական, հակաքորային, հականեխիչ, 

հակամանրէային և այլն); 

 ընդհանուր (ցավազրկող, սպազմոլիտիկ, ադրենոմիմետիկ, քնաբեր և այլն): 

 

Սուպոզիտորիաների տեսակները 
 

Ելնելով ներմուծվող խոռոչների կառուցվածքից և յուրահատկություններից՝ սուպո-

զիտորիաներին տալիս են համապատասան երկրաչափական ձևեր և չափսեր: Հետևաբար 

տարբերում են սուպոզիտորիաների հետևյալ տեսակները՝ 

1. ուղիղ աղիքային կամ ռեկտալ սուպոզիտորիաներ (մոմիկներ); 

2. հեշտոցային սուպոզիտորիաներ; 

3. ձողիկներ 

Ուղիղ աղիքային սուպոզիտորիաները (susppositoria rectalia) կարող են լինել՝ 

 կոնաձև; 

 գլանաձև սուր ծայրով; 

 այլ ձևի` առավելագույնը 1.5 սմ տրամագծով; 

Ուղիղ աղիքային սուպոզիտորիաներին երբեմն անվանում են մոմիկներ: Առավել 

նպատակահարմար է «սիգար» տեսակը, քանի որ այս սուպոզիտորիաները հեշտ են 

հաղթահարում ուղիղ աղիքի սֆինկ-

տորի դիմադրությունը և դուրս չեն 

գալիս:  

Ուղիղ աղիքային մեկ սուպոզիտո-

րիան պետք է լինի 1-4 սմ  (2.5-4 սմ 

երկարությամբ և 1.5 սմ առավելագույն 

տրամագծով): Եթե դեղատոմսում 

սուպոզիտորիայի զանգվածը  նշված չէ, 

ապա մեծահասակների համար պատ-

րաստում են 3գ զանգվածով սուպո-

զիտորիաներ: Երեխաների համար նա-

խատեսված սուպոզիտորիայի զանգվածը պետք է տատանվի 0.5-1.5 գ-ի սահմաններում: 

Հեշտոցային սուպոզիտորիաները (suppositoria vaginalia) կարող են լինել` 

 կլոր (գնդիկներ, գլոբուլներ՝ globula); 

 լեզվակաձև (օվուլներ`ovula); 

 կլոր ծայրով հարթ մարմնի տեսքով (պեսսարիաներ` pessaria) - առավել նպատակա-

հարմար են օգտագորման համար, քանի որ միևնույն զանգվածի դեպքում ունեն 
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լորձաթաղանթի հետ շփման ավելի մեծ մակերես և առավել հիգիենիկ են ներմու-

ծելիս: 

Հեշտոցային սուպոզիտորիաների զանգվածը պետք է տատանվի 1.5-6գ-ի 

սահմաններում: Եթե դեղատոմսում հեշտոցային սուպոզիտորիաների զանգվածը նշված 

չէ, պատրաստում են 4 գ զանգվածով սուպոզիտորիաներ:  

Ձողիկներն (bacilli) ունեն սրածայր (1 սմ-ից ոչ ավել) գլանի տեսք և նախատեսված են 

միզածորանի, արգանդի վզիկի, լսողական անցքի մեջ ներմուծման համար: Ձողիկի զանգ-

վածը պետք է լինի 0.5-1 գ և կախված է տրամագծից ու երկարությունից: Որպես կանոն 

ձողիկների տրամագիծը 2-5 մմ է, իսկ երկարությունը` մինչև 10 սմ (ձողիկների տրա-

մագիծը և երկարությունը պետք է նշվեն դեղատոմսում): 

Սուպոզիտորիայի զանգվածն ունի կարևոր նշանակություն, քանի որ` 

 փոքր զանգվածի դեպքում սուպոզիտորիան հալչելուց հետո առաջացնում է դեղա-

նյութի բարձր կոնցենտրացիայով ոչ մեծ քանակությամբ հեղուկ, որը ներմուծման 

հատվածում կարող է թողնել գրգռիչ ազդեցություն; 

 դեղանյութի և հյուսվածքների առավել սերտ շփման համար անհրաժեշտ է, որպեսզի 

սուպոզիտորիայի հալչումից հետո առաջանա լորձաթաղանթի մակերեսը ընդգրկող 

բավարար քանակությամբ հեղուկ: 

 

Սուպոզիտորիաների նկատմամբ ներկայացված պահանջները 
 

1. Սուպոզիտորիային զանգվածը պետք է լինի համասեռ, որի ստուգման համար 

սուպոզիտորիայի երկայնակի կտրվածքում  չպետք է նկատվեն տարբեր գույնի 

մասնիկներ, բյուրեղական փայլեր, թույլատրվում է օդային անցքի առկայություն; 

2. պետք է ունենան միանման ձև; 

3. պետք է օժտված լինեն բավարար ամրությամբ, որն ապահովի օգտագործման 

հարմարավետությունը; 

4. զանգվածի շեղումները չպետք է գերազանցեն ±5%-ը: Միայն երկու սուպո-

զիտորիաներ կարող են զանգվածից ունենալ ոչ ավելի, քան ±7.5% շեղում: Միջին 

զանգվածը որոշվում է 10 կամ բոլոր սուպոզիտորիաների կշռմամբ; 

5. Հիդրոֆոբ հիմքի վրա պատրաստված սուպոզիտորիաների հալման ջերմաստիճանը 

չպետք է գերազանցի 370C-ը: Եթե հալման ջերմաստիճանի որոշումը դժվար է, ապա 

որոշում են լրիվ դեֆորմացիայի ժամանակը, որը չպետք է գերազանցի 15 րոպեն: 

6. Հիդրոֆիլ հիմքի վրա պատրաստված սուպոզիտորիաների համար որոշում են 

լուծման ժամանակը, որը չպետք է գերազանցի 1 ժամը; 

7. Սուպոզիտորիաներում ներառված դեղանյութերը պետք է լինեն ստույգ դեղա-

չափված (համեմատում են ներքին օգտագործման համար «Ա» և «Բ» խմբի 

դեղանյութերի բ.մ.դ.-ի և բ.օ.դ.-ի հետ): 

8. Ըստ ՊՖ-ի ուղիղ աղիքային ճանապարհով ներմուծվող սուպոզիտորիաները 

մանրէաբանական մաքրությամբ պատկանում են 3A կատեգորիային և 1 գ-ում կամ 1 

մլ-ում պետք է պարունակվեն ոչ ավելի, քան 100 աէրոբ բակտերիա և 100 սունկ՝ 

Escherichia coli-ի բացակայության պայմաններում: 
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Սուպոզիտորիային հիմքերի նկատմամբ  ներկայացված պահանջները 

 

Սուպոզիտորիային հիմքերին ներկայացված պահանջները պայմանականորեն 

բաժանվում են 2 խմբի՝ 

1. բիոֆարմացևտիկ պահանջներ  
2. տեխնոլոգիական պահանջներ 

Սուպոզիտորային հիմքերի բիոֆարմացևտիկ պահանջներն են` 

 պետք է հալչեն (կամ լուծվեն) մարմնի ջերմաստիճանի պայմաններում, որպեսզի 

ապահովեն դեղանյութերի և լորձաթաղանթի առավելագույն շփումը; 

 պետք է լինեն դեղաբանորեն չեզոք (չպետք է գրգռեն լորձաթաղանթը և առաջացնեն 

այլ անցանկալի երևույթներ); 

 պետք է լինեն քիմիապես չեզոք (չպետք է փոխազդեն հիմքի մեջ ներմուծվող 

դեղանյութերի հետ, լինեն կայուն լույսի, օդի թթվածնի, խոնավության, ջերմության, 

մանրէների և արտաքին այլ ազդակների նկատմամբ); 

 չպետք է խոչընդոտեն դեղանյութերի ձերբազատմանը և թերապևտիկ ազդեցության 

ցուցաբերմանը (որպես կանոն դեղանյութերը հեշտ են ձերբազատվում  մի շարք 

բնական ծագում ունեցող ջրալուծ հիմքերից,  բացառությամբ ՊԷՕ-ի, դանդաղ՝ 

հիդրոֆոբ հիմքերից); 

Հիմքերին ներկայացվող տեխնոլոգիական պահանջներն են` 

 պետք է արագ պնդանան, հեշտ ձևավորվեն, լցվեն և մամլվեն և օգտագործելիս 

պահպանեն անհրաժեշտ ամրությունը; 

 պետք է օժտված լինեն անհրաժեշտ քանակությամբ ջրային լուծույթներն էմուլգաց-

նելու հատկությամբ; 

 պետք է ունենան որոշակի կառուցվածքամեխանիկական չափանիշներ՝ պլաստի-

կություն, մածուցիկություն, դեֆորմացիա և այլն; 

 սենյակային ջերմաստիճանում պետք է լինեն կարծր, իսկ օգտագործման ժամանակ 

պետք է կարծր վիճակից կտրուկ անցնեն հեղուկ վիճակի` շրջանցելով փափկեցման 

(«քսուքանման») փուլը: 

 

Սուպոզիտորիային հիմքերի դասակարգումը 
 

Սուպոզիտորիային հիմքերը դասակարգվում են ՝ 

1. ըստ ստացման աղբյուրների՝ 
 բնական  - կակաոյի յուղ և նրա փոխարինողներ; 

 կիսասինթետիկ (բնական հումքի վերամշակման արգասիքներ) – հիդրոգենիզաց-

ված ճարպեր, ժելատին-գլիցերինային հիմքեր; 

 սինթետիկ – պոլիէթիլենօքսիդային հիմքեր 

2. ըստ ջրի նկատմամբ խնամակցության 
 հիդրոֆոբ; 

 հիդրոֆիլ; 

 դիֆիլ 
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Հիդրոֆոբ սուպոզիտորիային հիմքերին են պատկանում բնական և կիսասինթետիկ 

ծագում ունեցող ճարպերը և ճարպանման նյութերը, որոնք հալչում են մարմնի ջերմաս-

տիճանում: Ճարպաթթուների գլիցերիդներ պարունակող  ճարպային հիմքերը բնութա-

գրվում են ֆիզիոլոգիական չեզոքությամբ, լավ կառուցվածքամեխանիկական հատկու-

թյուններով, հալման և պնդացման ջերմաստիճանների լավագույն հարաբերությամբ, 

պահպանման ժամանակ կայունությամբ: 

Երկար տարիներ կակաոյի յուղը համարվել է լավագույն սուպոզիտորիային հիմք, 

որն առաջին անգամ 1766 թվականին օգտագործվել  է ֆրանսիացի դեղագործ Անտուան 

Բոմի կողմից: 1790 թվականին կակաոյի յուղը ընդգրկվել է ռուսական ֆարմակոպեայում: 

ԿԱԿԱՈՅԻ ՅՈՒՂԸ (Oleum Cacao seu Butyrum Cacao) ստանում են կակաոյի սերմերից: 

Այն դեղնավուն, թույլ արոմատիկ հոտով և հաճելի համով կարծր, միատարր զանգված է՝ 

2.25-ից ոչ ավելի թթվային թվով:  

Եթե դեղատոմսում սուպոզիտորիային հիմքը նշված չէ, ապա օգտագործվում է 

կակաոյի յուղ, քանի որ այն առավել չեզոք հիմք է, լավ է խառնվում բազմաթիվ 

դեղանյութերի հետ, ոչ մեծ քանակությամբ անջուր լանոլինի ավելացման դեպքում 

առաջացնում է պլաստիկ զանգված:   

Որպես հիմք կակաոյի յուղի առավելություններն են՝ 
 հեշտ է ձերբազատում իր մեջ ներառված դեղանյութերը; 

 ունի կտրուկ արտահայտված հալման ջերմաստիճան՝ 30-340C; 

 ունի լավ արտահայտված պլաստիկություն, կարելի է պատրաստել սուպոզիտորիա-

ներ բոլոր եղանակներով; 

 լավ խառնվում է տարբեր դեղանյութերի հետ; 

Որպես հիմք կակաոյի յուղի թերություններն են՝ 
 մեծ քանակությամբ չհագեցած թթուների պարունակության հետևանքով (30% 

օլեինաթթու) պահպանելիս կծվում է, սպիտակում  և կորցնում է արոմատիկ հոտը; 

 օժտված է փոքր էմուլգացնող հատկությամբ (4 կաթիլ հեղուկ 1 գ յուղի համար); 

 ունի պոլիմորֆիզմի հակում - Կակաոյի յուղը 360C-ից բարձր ջերմաստիճանում 

հալելիս և հետագայում սառեցնելիս, ինչպես նաև 100C-ից բարձր ջերմաստիճանում 

պահելիս վերածվում է  ցածր հալման (23-240C) և կարծրացման (17-180C) 

ջերմաստիճաններով մոդիֆիկացիաների, ինչը դժվարացնում է սուպոզիտորիաների  

ձևավորումը և օգտագործումը: Մի շարք հեղինակներ նշում են, որ կակաոյի յուղի 

հատկությունները վերականգնվում են 2-4 օր սառնարանում պահելիս: Հետևաբար 

կակաոյի յուղը պետք է պահել 100C -ից ոչ բարձր ջերմաստիճանում, իսկ լցման եղա-

նակով սուպոզիտորիաների պատրաստման ժամանակ անհրաժեշտ է սկզբում հա-

լեցնել յուղի 1/2 կամ 2/3 մասը, ներառել դեղանյութերը և այնուհետև 300C ջերմաստի-

ճանում ավելացնել կակաոյի յուղի մնացած քանակությունը: 

 մի շարք դեղանյութեր ներառելիս նվազում է սուպոզիտորիաների հալման ջերմաս-

տիճանը, հատկապես քլորալհիդրատի, կամֆորայի ներմուծման ժամանակ: Սուպո-

զիտորիաների հալման ջերմաստիճանը բարձրացնելու համար խորհուրդ է տրվում 

սուպոզիտորիային զանգվածին ավելացնել մոմ (4%), սպերմացետ (մինչև 25%): 

 տնտեսապես մատչելի չէ: 

Որպես սուպոզիտորիային հիմք բնական բուսական ճարպերից ուսումնասիրվել է 

ճապոնական դարչնածառի յուղը, որն իրենից ներկայացնում է դեղնասպիտակավուն, թույլ 

արոմատիկ հոտով, 34-350C հալման ջերմաստիճանով կարծր նյութ: 
Հաշվի առնելով կակաոյի յուղի վերոհիշյալ թերությունները և արտասահմանյան 

արտադրանքը հայրենականով փոխարինելու անհրաժեշտությունը` տարիներ շարունակ 
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կատարվել են սուպոզիտորիային նոր հիմքերի որոնումներ: Դա իրականացվել է հիդրոգե-

նիզացված ճարպերի և էմուլգատորների, ճարպանման նյութերի, ածխաջրածնային հիմ-

քերի հետ հալույթների ստացման ճանապարհով:  

ՄԱՆ-ի ավելացմամբ հիդրոգենիզացված ճարպեր - Հիդրոգենիզացված ճարպերից 

առավել հաճախ օգտագործվում է սալոմասը, որն ունի 32-340C հալման ջերմաստիճան և 

ստացվում է բամբակի կամ արևածաղկի յուղի հիդրոգենիզացման արդյունքում՝ հետագա 

մաքրմամբ: 

 Հիդրոգենիզացված ճարպի, կակաոյի յուղի և պարաֆինի առաջին հալույթը անվանել 

են բուտիրոլ, որն ունի 370C հալման ջերմաստիճան և բաղադրամասերի քանակները 

համապատասխանաբար կազմում են` 

 50% հիդրոգենիզացված ճարպ; 

 20% պարաֆին; 

 30% կակաոյի յուղ; 

 Հիդրոգենիզացված բամբակի յուղի հալույթը 5% էմուլգատոր T-2-ի հետ կառուցված-

քամեխանիկական հատկություններով չի զիջում կակաոյի յուղին, միևնույն ժամա-

նակ տարբերվում է զգալի քանակությամբ հեղուկներ էմուլգացնելու հատկությամբ և 

դեղանյութերի ձերբազատման արագությամբ: Հալչում է 36-370C ջերմաստիճանում: 

 Հիդրոգենիզացված գետնընկույզի յուղի հետ 3% էմուլգատոր T-2-ի հալույթի 

առանձնահատկություններն են՝ 

 էմուլգացնում է մեծ քանակությամբ ջուր և դեղանյութերի ջրային լուծույթներ; 

 համատեղելի է տարբեր ֆիզիկաքիմիական ծագման դեղանյութերի հետ; 

 դեղանյութերը ձերբազատվում են ավելի հեշտությամբ՝ համեմատած կակաոյի 

յուղի հետ; 

 դեղաբանորեն չեզոք են: 

 Գորկու ճարպային հիմք  - դեղին, շոշափելիս ճարպոտ, կակաոյի յուղի հոտով, 38±20C 

հալման ջերմաստիճանով կարծր զանգված է և կազմված է հետևյալ բաղադրա-

մասերից՝ 

 49-60% հիդրոգենիզացված արևածաղկի յուղ; 

 30% կակաոյի յուղ; 

 10-21% պարաֆին: 

 Ասրաճարպային հիմք (Basis Lanolum) - կարծր, միասեռ, սպիտակ կամ դեղնավուն 

երանգով, յուրահատուկ հոտով,  35,5-37,50C հալման ջերմաստիճանով  մոմանման 

զանգված է՝ կազմված հետևյալ բաղադրամասերից՝ 

 60-80% ասրաճարպ (իրենից ներկայացնում է ֆտալաթթվի բարդ եթերների 

բարձրամոլեկուլյար սպիրտերի խառնուրդ, հալման ջերմաստիճանը 35-360C, 

հատկություններով մոտ է կակաոյի յուղին); 

 10-20% հիդրոճարպ; 

 10-20% պարաֆին; 

Ասրաճարպային հիմքն օգտագործվում է լցման եղանակով սուպոզիտորիաների 

պատրաստման ժամանակ, նրանով պատրաստված սուպոզիտորիաների լրիվ 

դեֆորմացիայի ժամանակը տատանվում է 15 րոպեի սահմաններում: 

 Հրուշակեղենային կարծր ճարպ (Solides Adeps) - իրենից ներկայացնում է սպիտակա-

դեղնավուն երանգով, յուրահատուկ հոտով և 33-360C հալման ջերմաստիճանով A, B, 

C, E տեսակների կարծր հիմք, որոնք տարբերվում են էմուլգատորի պարունակու-

թյամբ:  

 A տեսակը չի պարունակում էմուլգատոր և կիրառվում է փոշենման դեղա-

նյութեր (մինչև 15%), հիդրոֆոբ հեղուկներ պարունակող (յուղեր, յուղային 
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լուծույթներ), ինչպես նաև մանկական պրակտիկայում օգտագործվող սուպո-

զիտորիաների պատրաստման համար; 

 B տեսակը պարունակում է մինչև 5% էմուլգատոր T-1, կիրառվում է ջրում և 

ճարպում անլուծելի դեղանյութեր, ինչպես նաև հեղուկ լուծամզվածքներ 

պարունակող սուպոզիտորիաների պատրաստման համար; 

 C տեսակը  պարունակում է մինչև 5% էմուլգատոր T-2; 

 E տեսակը պարունակում է մինչև 5% բրդի մոմի սպիրտ 

Հիդրոֆոբ հիմքերի խմբին են պատկանում նաև կիսասինթետիկ ճանապարհով 

ստացված սպիրտերի և թթուների եթերիֆիկացման արգասիքները:  

Էստարինում (Massa Estarinum, երբեմն՝ Imhauzen) - հագեցած ճարպաթթուների 

(լաուրինաթթու, միրիստինաթթու, պալմիտինաթթու, ստեարինաթթու) տրիգլիցերիդների 

խառնուրդ է: Այն գրեթե անհոտ և անհամ սպիտակ զանգված է, հալչում է մարմնի 

ջերմաստիճանում` առաջացնելով անգույն կամ դեղնավուն հեղուկ, քիչ է կծվում, համեմա-

տած բնական ճարպերի հետ, մի փոքր ավելի փխրուն է, քան կակաոյի յուղը: Կախված 

կազմությունից և ֆիզիկաքիմիական հատկություններից՝ բաց են թողնում A, B, C, D, E, T 

տեսակների էստարինումային հիմքեր (29-500C հալման ջերմաստիճանով), որոնք չեն 

առաջացնում պոլիմորֆ մոդիֆիկացիաներ, լավ են էմուլգացնում ջրային լուծույթները և 

արագ պնդանում են: Իմհաուզենով պատրաստված սուպոզիտորիաների լրիվ դեֆոր-

մացիայի ժամանակը տատանվում է 15 րոպեի սահմաններում: 

Վիտեպսոլ (Witepsol) - իրենից ներկայացնում է լաուրինաթթվի և ստեարինաթթվի 

մոնո-, դի- և տրիգլիցերիդների խառնուրդ: Բաց են թողնում H, W, S, E  խմբի հիմքեր, որոնք 

տարբերվում են իրենց ֆիզիկաքիմիական հատկություններով: Վիտեպսոլ H-ը և W-ը 

իրենցից ներկայացնում են սպիտակ, կարծր, փխրուն, անհամ, անհոտ, 33.5-35.50C հալման 

ջերմաստիճանով, հեշտ հալվող զանգվածներ, որոնց առանձնահատկություններն են՝ 

 հալչելուց հետո արագ պնդանում են; 

 լավ են էմուլգացնում ջրային լուծույթները; 

 չեն ենթարկվում պիլիմորֆ մոդիֆիկացիայի; 

 դեղաբանորեն չեզոք են: 

Նրանց թերությունն է փխրունությունը, հետևաբար պատրաստի սուպոզիտորիաները 

փշրվում են:  

Լազուպոլ (Lasupolum) հիմքի G, E, M տեսակները բաղկացած են ցետիլ և ստեարիլ 

սպիրտերի ֆտալատներից (հալման ջերմաստիճանը 34-370C): Այս հիմքով պատրաստված 

սուպոզիտորիաների լրիվ դեֆորմացիայի ժամանակը տատանվում է 15 րոպեի սահման-

ներում: 

Գերմանական «Henkel» ֆիրմայի կողմից արտադրվում են Նովատա-PK (հալման 

ջերմաստիճանը 31-350C), Նովատա-PKS-37 (հալման ջերմաստիճանը` 36-37,50C), 

Նովատա-PKS (հալման ջերմաստիճանը` 38-400C) սուպոզիտորիային հիմքերը, որոնք 

իրենից ներկայացնում է հագեցած ճարպաթթուների մոնո-, դի- և տրիգլիցերիդներ:  

 Սուպոզիտորիային հիմքերն ընտրում են՝ ելնելով նրանց կազմության մեջ մտնող 

դեղանյութերից: 

 ճարպալուծ դեղանյութերի համար (նվազեցնում են սուպոզիտորիաների հալման 

ջերմաստիճանը) խորհուրդ է տրվում  օգտագործել Նովատա և Վիտեպսոլ W 

սուպոզիտորիային հիմքեր; 

 բարձր խտությամբ դեղանյութերի համար խորհուրդ է տրվում  օգտագործել 

Էստարինում; 

 եթե անհրաժեշտ է սուպոզիտորիայի մեջ ներառել մեծ քանակությամբ փոշենման 

նյութեր, պետք է օգտագործել Վիտեպսոլ S (պարունակում է ՄԱՆ): Դեղանյութերի և 
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սուպոզիտորիային հիմքերի անհամատեղելիությունը կարելի է կանխել 

Էստարինումի օգտագործմամբ:  

Էստարամ (Estaram) և Սուպովայս (Supoweiss) - իրենցից ներկայացնում են կիսա-

սինթետիկ գլիցերիդներ (կարծր ճարպեր), որոնք բաղկացած են բնական ճարպաթթուների 

մոնո-, դի- և տրիգլիցերիդների խառնուրդներից: Բաց են թողնում H, W, S, E տեսակների 

32-420C հալման ջերմաստիճանով հիմքեր: Ցածր հալման ջերմաստիճանով հիմքերը 

նախատեսված են փոշենման նյութեր պարունակող սուպոզիտորիաների համար 

(պարացետամոլ): S տիպի հիմքերը նախատեսված են հեշտոցային սուպոզիտորիաների 

համար, բարձր հալման ջերմաստիճանով E տիպի հիմքերը նախատեսված են հալման 

ջերմաստիճանը նվազեցնող դեղանյութերով սուպոզիտորիաների համար: 
 

 
ՀԻԴՐՈՖԻԼ ՍՈՒՊՈԶԻՏՈՐԻԱՅԻՆ ՀԻՄՔԵՐ 

 

Այս խմբին են պատկանում ժելատին-գլիցերինային, օճառ-գլիցերինային և 

պոլիէթիլենօքսիդային  (ՊԷՕ) հիմքերը, որոնց բնորոշ հատկությունն է ջրում լավ 

լուծելիությունը: Այս հիմքերից դեղանյութերի ներծծումը տեղի է ունենում անկախ նրանց 

հալման ջերմաստիճանից, քանի որ պայմանավորված է արագ դիֆուզիայով և հիմքերի 

լուծման արագությամբ: Հիդրոֆիլ սուպոզիտորիային հիմքերը կարող են օգտագործվել 

միայն լցման եղանակով սուպոզիտորիաների պատրաստման ժամանակ: 

Ժելատին-գլիցերինային հիմք (Massa gelatinosa) -  ըստ ՊՖ X-ի հիմքի բաղադրա-

մասերն են` 

 ժելատին  1 մաս 

 թորած ջուր  2 մաս 

 գլիցերին   5 մաս 

  Բաղադրամասերի հարաբերությունը կարող է տատանվել: Որքան շատ է ժելա-

տինը, այնքան զանգվածը խիտ է ստացվում, որքան շատ է գլիցերինը, այնքան զանգվածը 

փափուկ է և դանդաղ է չորանում: Պարզվել է, որ մարդու մարմնի ջերմաստիճանում հիմքի 

բավարար ամրության ապահովման համար հիմքը պետք է պարունակի 10%-ից ավել 

ժելատին և 60%-ից ավել գլիցերին:  

Ժելատին-գլիցերինային հիմքի պատրաստման համար ժելատինը թրջում են հախ-

ճապակյա թասիկում և թողնում ուռչելու: Լրիվ ուռչելուց հետո ավելացնում են գլիցերինը 

և տաքացնում ջրային բաղնիքի վրա՝ անընդհատ խառնելով մինչև թափանցիկ համասեռ 

զանգվածի ստացումը:  

Ժելատին-գլիցերինային հիմքի դրական կողմերն են՝ 

 հալչում է մարմնի ջերմաստիճանում; 

 լավ է խառնվում ջրում և գլիցերինում լուծվող դեղանյութերի հետ; 

 լուծվում է լորձաթաղանթների արտազատուկներում 

Ժելատին-գլիցերինային հիմքի բացասական կողմերն են՝ 
 ոչ բավարար ամրությունը, այդ պատճառով սուպոզիտորիաները պատրաստվում են 

միայն լցման եղանակով և միայն հեշտոցային; 

 մեծ քանակությամբ էլեկտրոլիտների ներմուծման հետևանքով կարող է նկատվել 

սիներեզիս; 

 պահման ժամանակ արագ չորանում է և բորբոսնում, ենթարկվում է մանրէային 

ախտահարման, այդ պատճառով չի կարելի պատրաստել պաշար; 

 անհամատեղելի է դաբաղանյութերի, թթուների, հիմքերի, ծանր մետաղների հետ, 

առաջացնում է անլուծելի միացություններ 

Օճառ-գլիցերինային հիմք կամ գլիցերինային մոմեր (Massa Sapo-glycerinata, 

Suppositoria cum glycerino): Համաձայն ՊՖ X-ի գլիցերինով մոմերի բաղադրամասերն են՝ 
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 բյուրեղական նատրիումի կարբոնատ՝ 2.6 գ 

 ստեարինաթթու՝ 5 գ 

 գլիցերին՝ 60 գ 

Գլիցերինային մոմերը պատրաստվում են լցման եղանակով: Հախճապակյա թասի-

կում 60 գ գլիցերինում լուծում են 2.6 գ բյուրեղական նատրիումի կարբոնատը` տաքաց-

նելով ջրային բաղնիքի վրա, այնուհետև խառնելով մաս-մաս ավելացնում ստեարինա-

թթուն, որի ընթացքում անջատվում է ածխաթթու գազ, զանգվածը փրփրում է և առա-

ջանում է օճառ: Ստեարիաթթուն չպետք է պարունակի ճարպերի խառնուրդներ, քանի որ 

հակառակ դեպքում հնարավոր չէ ստանալ թափանցիկ զանգված: 

2C17H35COOH + Na2CO3  = 2C17H35COONa + CO2 + 11H2O 
Փրփուրի վերանալուց հետո սուպոզիտորիային զանգվածը լցնում են կաղապարների 

մեջ այնպիսի հաշվարկով, որպեսզի յուրաքանչյուր մոմիկը պարունակի 3 գ գլիցերին (20 

մոմիկ): Պատրաստի սուպոզիտորիաները պետք է լինեն միասեռ, անգույն, թափանցիկ: 

Հիգրոսկոպիկության պատճառով բաց են թողնում ալյումինե փայլաթիթեղով և օգտա-

գործում են որպես լուծողական միջոց: 

Պոլիէթիլենօքսիդներ (ՊԷՕ) (Polyaethylenoxyda)- Էթիլենի օքսիդի պոլիմերիզացիայի 

արդյունքներն են (200-6000 մոլեկուլյար զանգվածով): Առավել հաճախ սուպոզիտորիային 

զանգված ստանում են 9:1 հարաբերությամբ ՊԷՕ-1500-ի և ՊԷՕ-400-ի հալումից: 

 ՊԷՕ-1500 - սպիտակ, դեղնավուն կամ մոխրագույն զանգված է; 

 ՊԷՕ-400 - անգույն, թափանցիկ, մածուցիկ, հիգրոսկոպիկ, թույլ բնորոշ հոտով հեղուկ է 

Պոլիէթիլենօքսիդային հիմքերի դրական կողմերն են` 

 ջերմակայուն են; 

 կայուն են քիմիապես և միջավայրի pH-ի նկատմամբ, ինչպես նաև կայուն են 

պահպանելիս, ունեն պահպանման երկար ժամկետ; 

 չեն առաջացնում պոլիմորֆ մոդիֆիկացիաներ; 

 ամբողջությամբ ձերբազատում  են ներառված դեղանյութերը և չեն գրգռում 

լորձաթաղանթը; 

 չեն ենթարկվում մանրէային ախտահարման, օժտված են ոչ մեծ բակտերիցիդ 

ազդեցությամբ և պատրաստուկները կոնսերվատների կարիք չունեն; 

 հեշտ են խառնվում ջրի, էթանոլի և լորձաթաղանթների արտազատուկների հետ; 

 կարելի է պատրաստել սուպոզիտորիաներ ինչպես լցման, այնպես էլ մամլման 

եղանակով, պատրաստման գործընթացը կարելի է ավտոմատացնել; 

 նրանցով ստացված սուպոզիտորիաներն ունեն ապրանքային լավ տեսք և 

տնտեսապես մատչելի են 

Պոլիէթիլենօքսիդային հիմքերի բացասական կողմերն են՝ 
 հիգրոսկոպիկ են, ջրազրկում են լորձաթաղանթները: Այս թերությունը կարելի է 

կանխել սուպոզիտորիաներն օգտագործելուց առաջ մի քանի րոպե տաք ջրի մեջ 

տեղադրելով; 

 այլ հիդրոֆիլ հիմքերի հետ համեմատած այս հիմքերից դեղանյութերը ներծծվում են 

ավելի դանդաղ (մինչև 40 րոպե); 

 չեն խառնվում ածխաջրերի, ճարպերի հետ; 

 անհամատեղելի են մի շարք դեղանյութերի հետ (ֆենոլ, ռեզորցին, տանին, 

յոդիդներ, բրոմիդներ, սալիցիլատներ, մի շարք հակաբիոտիկներ և սուլֆա-

նիլամիդներ, ծանր մետաղների աղեր, բիսմութի հիմնային նիտրատ և այլն) 

 օժտված են փոքր մածուցիկությամբ և կարող են դուրս գալ խոռոչներից: 

Անկախ թվարկված բացասական հատկություններից այս հիմքերով պատրաստված 

սուպոզիտորիաներն ունեն մեծ առավելություն ջրալուծ դեղանյութերով սուպոզիտորիա-
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ներ պատրաստելիս, քանի որ ավելի հեշտ են ձերբազատում դեղանյութերը և ավելի երկար 

են պահպանում դեղանյութերի հատկությունները՝ համեմատած հիդրոֆոբ հիմքերի հետ։ 
 

ԴԻՖԻԼ ՍՈՒՊՈԶԻՏՈՐԻԱՅԻՆ ՀԻՄՔԵՐ 
 

Դիֆիլ հիմքերը պարունակում են հիդրոֆիլ և հիդրոֆոբ բաղադրամասեր, ինչը հնա-

րավորություն է տալիս ներմուծել ինչպես ջրալուծ, այնպես էլ ճարպալուծ դեղանյութեր, 

լուծույթներ, վերացնել հիմքերի կազմության մեջ մտնող առանձին բաղադրամասերի 

բացասական հատկությունները: Դիֆիլ հիմքերի ստեղծման աշխատանքները տարվում են 

ինչպես ագրեգատիվ-կայուն համակցումների  ստեղծման ուղղությամբ (հիդրոֆոբ և 

հիդրոֆիլ բաղադրամասեր), այնպես էլ երկշերտ սուպոզիտորիաների ստեղծման 

ուղղությամբ: Ստացել են ՊԷՕ-400-ից, ՊԷՕ-1500-ից և  հիդրոգենիզացված բամբակի յուղից 

(5% էմուլգատոր T-2-ի հետ) բաղկացած հիմք, որտեղ որպես կապող բաղադրամաս 

օգտագործվել է տվին-80: Ագրեգատիվ-կայուն համակարգերի ստացման համար օգտա-

գործվել է աէրոսիլ: Արդյունքում ստացված դիֆիլ հիմքերը բավարարել են սուպո-

զիտորիային հիմքերին ներկայացվող պահանջները:  

Առաջարկվել են հետևյալ բաղադրությամբ դիֆիլ սուպոզիտորիային հիմքեր`  

 հիդրոֆիլ ֆազ՝ ՊԷՕ-1500 և ՊԷՕ-400 (9:1 հարաբերությամբ); 

 հիդրոֆոբ ֆազ՝ հրուշակեղենային ճարպ, հավի ճարպ, զեյթունի յուղ, սոյայի կամ 

եգիպտացորենի յուղ; 

 էմուլգատորներ N1, T-2: 

Հետազոտվել է նաև հետևյալ բաղադրությամբ սուպոզիտորիային հիմքերը` 

 հիդրոֆիլ ֆազ՝ թորած ջուր և գլիցերին; 

 հիդրոֆոբ ֆազ՝ հրուշակեղենի ճարպեր, կակաոյի յուղ կամ վիտեպսոլ; 

 դիֆիլ էմուլգատոր` ժելատին 

Ստացված համակցումները կայուն են, համասեռ և 35,5±50C հալման ջերմաս-

տիճանով: Ճարպա-ժելատինային կոմպլեքսը ներառում է ինչպես ջրալուծ, այնպես էլ 

ճարպալուծ նյութեր, որը թույլ է տալիս ներառել դեղանյութեր ինչպես պատրաստի կազմի, 

այնպես էլ նրա առանձին բաղադրամասերի մեջ: Այս հիմքերի վրա պատրաստվել են 

էթազոլ, էթմոզին, ամինոլոն, «ապակյա մարմին», հյութեր և թարմ բուսահումքի հանուկներ 

(հալվե, մաղադանոս) պարունակող սուպոզիտորիաներ: 

 
Սուպոզիտորիաների դուրս գրման եղանակները 

Բաշխման եղանակ Բաժանման եղանակ 
1. Թվարկվում են դեղանյութերը և հիմքը՝ նշելով նրանց քանակները 

Rp.: Naphtalani   0,1 

       Xeroformii   0,15 

       Olei Cacao   2,0 

       Misce fiat suppositorium rectale 

       Da tales doses N10 

       Signa. 

Rp.: Naphtalani   1,0 

       Xeroformii     1,5 

       Olei Cacao    20,0 

       Misce fiant suppositoria rectalia N10 

       Da. Signa 

2.Թվարկվում են դեղանյութերը` նշելով քանակները, սակայն հիմքի քանակը չի նշվում 

Rp.:Naphtalani   0,1 

      Xeroformii   0,15 

      Olei Cacao   quantum satis ut fiat 

                  suppositorium rectale  

      Da tales doses N10 

       Signa. 

Rp.: Naphtalani   1,0 

       Xeroformii     1,5 

       Olei Cacao quantum satis ut fiant 

                 suppositoria rectalia N10 

         Da. Signa 
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3. Որոշ դեպքերում չի նշվում նաև դեղանյութերի քանակները  

Rp.: Suppositori cum Glycerino  

       Da tales doses N10 

        Signa. 

Rp.: Suppositoriae cum Glycerino N10 

       Da. Signa 

 
ՍՈՒՊՈԶԻՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ 

 
Սուպոզիտորիաները պատրաստում են 3 եղանակով` 

1. ձեռքի գլորակման 

2. կաղապարների մեջ լցման 

3. մամլման  

Այս կամ այն մեթոդով պատրաստումը կախված է սուպոզիտորիային հիմքի հատկու-

թյուններից (արագ սառեցում, հոսունություն, պլաստիկություն և այլն): Լավագույն պլաս-

տիկ զանգված առաջացնում է կակաոյի յուղը (պատրաստում են սուպոզիտորիաներ բոլոր 

եղանակներով):  
 

ՁԵՌՔԻ ԳԼՈՐԱԿՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ  
ՍՈՒՊՈԶԻՏՈՐԻԱՆԵՐԻ  ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ 

 

Դեղատնային պայմաններում հաճախ օգտագործվում է սուպոզիտորիաների պատ-

րաստման ձեռքի գլորակման եղանակը, որն աշխատատար է, քիչ հիգիենիկ և սուպոզիտո-

րիաները երբեմն տարբերվում են իրենց արտաքին տեսքով: Գլորակման եղանակով կարե-

լի է պատրաստել ցանկացած ձևի սուպոզիտորիաներ (ռեկտալ, հեշտոցային և ձողիկներ):  

Ձեռքի գլորակման եղանակով սուպոզիտորիաների պատրաստման տեխնոլոգիական 

փուլերն են` 

1. Նախապատրաստական աշխատանքներ 
 որոշում են դեղատոմսի յուրաքանչյուր բաղադրամասի զանգվածը (դեղանյութ, 

հիմք); 

 հաշվարկում են սուպոզիտորիաների ընդհանուր զանգվածը; 

 հաշվարկում են դեղանյութի մանրացման կամ լուծման համար անհրաժեշտ 

օժանդակ հեղուկի քանակը: Պետք է հաշվի առնել կակաոյի յուղի ջրակլանման 

հատկությունը և սուպոզիտորիաների պատրաստման ժամանակ թույլատրելի 

շեղումները: 

 Կակաոյի յուղը մանրացնում են քերիչի կամ կարծր հիմքերի մանրացման համար 

նախատեսված հատուկ սարքավորումների օգնությամբ: Աշխատանքի հեշտաց-

ման նպատակով կակաոյի յուղը մանրացնում են սառցնելուց հետո (բարձրանում է 

փխրունությունը, հեշտանում է մանրացումը): 

 Ընտրում են հավանգը և հավանգակոթը՝ հաշվի առնելով սուպոզիտորիաների 

ընդհանուր զանգվածը։ 

2. Սուպոզիտորիային հիմքի և բաղադրամասերի կշռում  
 Սուպոզիտորիային հիմքը (կակաոյի յուղ) կշռում են տարիրային կշեռքով՝ մոմած 

կամ մագաղաթյա թղթերի վրա: Հավանգի մեջ տեղափոխելու համար 

օգտագործում են երկկողմանի թիակներ և շպատելներ (մետաղյա, ճենապակյա, 

պլաստմասե): Դաբաղանյութեր, յոդ և օքսիդիչներ պարունակող սուպոզիտորիա-
ների պատրաստման ժամանակ չի կարելի օգտագործել մետաղական շպատելներ:  

 Կախված ֆիզիկաքիմիական հատկություններից և քանակից՝ կարծր 

դեղանյութերը կշռում են ձեռքի կամ տարիրային կշեռքներով: 
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3. Դեղամիջոցների ներմուծումը սուպոզիտորիային հիմքի մեջ - Սուպոզիտորիաներից 

դեղանյութերի ձերբազատումը, ինչպես նաև ներծծման և թերապևտիկ ազդեցության 

հասունացման արագությունը կախված է ներմուծման ձևից: Սուպոզիտորիային հիմ-

քի մեջ դեղանյութեր ներմուծելիս հաշվի են առնում նրանց ֆիզիկաքիմիական հատ-

կությունները: 
 Ճարպերում լուծվող դեղանյութերը  (ֆենոլ, անեսթեզին, կամֆորա, քլորահիդրատ, 

ֆենիլսալիցիլատ, թիմոլ, մենթոլ) տրորում են մանրեցված հիմքի հետ 

(սուպոզիտորիաների պատրաստում ձեռքի գլորակման եղանակով) կամ լուծում 

հալեցված հիդրոֆոբ հիմքում (սուպոզիտորիաների պատրաստում լցման եղանա-

կով): Մեծ քանակով ճարպալուծ նյութեր (հիմնականում՝ ֆենոլ, կամֆորա, 

քլորահիդրատ, թիմոլ, մենթոլ) ներմուծելիս հնարավոր է էֆտեկտիկ խառնուրդ-

ների առաջացում, որի արդյունքում նվազում է սուպոզիտորիայի հալման ջերմաս-

տիճանը: Այս դեպքում հիմքին ավելացնում են պնդացնող նյութեր` պարաֆին, 

սպերմացետ, մոմ (հիմքի 4-5% քանակությամբ), որոնք բարձրացնում են զանգվածի 

հալման ջերմաստիճանը մինչև 36-370C: 

 Ջրում կամ այլ չեզոք լուծիչներում լուծվող դեղանյութերը   (ալկալոիդների աղեր, 

նովոկային, կոլարգոլ, պրոտարգոլ, պովիարգոլ, տանին) լուծում են ջրի կամ 

գլիցերինի նվազագույն քանակության մեջ, այնուհետև էմուլգացնում և խառնում 

սուպոզիտորիային հիմքի հետ: Լուծման գործընթացը հեշտացնում է դեղանյու-

թերի փոքր դեղաչափերի հավասարաչափ բաշխումը հիմքում, ներծծումը և դեղա-

բանական ազդեցության արագ  հասունացումը: Ջրում կամ գլիցերինում չլուծված 

վիճակում հիմքի հետ այդպիսի դեղանյութերն անմիջապես խառնելիս վերջին-

ներիս մասնիկները ծածկվում են ճարպային թաղանթով, ինչի արդյունքում 

ներծծումը տեղի է ունենում շատ դանդաղ: Ընդ որում պրոտարգոլը և պովիարգոլը 

սկզբում տրորում են իրենց զանգվածի կիսով չափ գլիցերինի հետ, այնուհետև 

լուծում ջրում 1:2 հարաբերությամբ:Որպես էմուգատոր (նաև պլաստիֆիկատոր) 

օգտագործվում է անջուր լանոլին:  

 Ջրում և ճարպերում անլուծելի դեղանյութերը   (բորաթթու, ցինկի օքսիդ, դերմատոլ, 

ստրեպտոցիդ, քսերոֆորմ, բիսմութի հիմնային նիտրատ և այլն) ներառվում են 

մանրագույն փոշու ձևով (ըստ Դերյագինի կանոնի՝ սուսպենզիոն եղանակով), 

մանրեցվածությունը պետք է լինի առավել բարձր, հակառակ դեպքում հյուս-

վածքների հետ չի լինի բավարար շփում  և չի հասունանա անհրաժեշտ 

թերապևտիկ ազդեցություն: 

 Եթե դեղանյութերը դուրս են գրված քիչ քանակով, ապա նրանց տրորում են ոչ 

մեծ քանակությամբ ջրի, վազելինի յուղի, գլիցերինի, դեղձի յուղի կամ այլ 

համապատասխան օժանդակ հեղուկի հետ, այնուհետև խառնում մանրացված 

սուպոզիտորիային հիմքի հետ: 

 Եթե դեղանյութերը  դուրս են գրված մեծ քանակներով, ապա նրանց տրորում 

են մի մաս մանրացված սուպոզիտորիային հիմքի հետ: 

 Խիտ, մածուցիկ և հեղուկ նյութերը, որոնք ունեն սոսնձող հատկություն, խառնում 

են անմիջապես հիմքի հետ (իխթիոլ, վանիլին, նավթալանային նավթ և այլն): 

Նրանց ներմուծումը կատարվում է վերջին հերթին` ավելացնելով պատրաստի 

սուպոզիտորիային հիմքին:  

 Չոր և թանձր լուծամզվածքները ներմուծվում են սուպոզիտորիային հիմքի մեջ` 

խառնելով հավասար քանակությամբ սպիրտ-գլիցերին-ջուր խառնուրդի հետ` 

1:3:6 հարաբերությամբ: 

 Երկարաժամկետ սուպոզիտորիաների պատրաստման համար կարող են 

օգտագործվել կոնսերվանտներ կամ հակաօքսիդանտներ:  
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4. Սուպոզիտորիային զանգվածի պատրաստում 
 Դեղանյութերը խառնում են հավանգում, որտեղ էլ մաս-մաս ավելացնում են 

մանրեցված հիմքը: Մանրեցված հիմքը խառնում են դեղանյութերի հետ (ըստ 

ներմուծման կանոնների) սկզբից հավանգակոթի թեթև շարժումով, առանց ճնշման, 

այնուհետև տրորում են մինչև միասեռ, չկպչող, հավանգի պատերից և 

հավանգակոթից հեշտությամբ պոկվող խմորի ստացումը: Կարևոր է հավանգա-

կոթի վրա ճնշման աստիճանաբար ուժեղացումը: Եթե աշխատանքի սկզբում 

ճնշումը մեծ լինի, զանգվածը կպչում է հավանգի պատերին և դժվարությամբ է 

մշակվում:  

 Զանգվածին պլաստիկություն հաղորդելու համար ավելացնում են մի փոքր անջուր 

լանոլին (1գ անջուր լանոլին 30 գ զանգվածի համար՝ ≈ քորոցի գլխիկի չափով): 

Ձմռանը լանոլինն ավելացնում են ավելի շատ, քան ամռանը: 

 Զգուշացում։ Լանոլինի (պլաստիֆիկատորի) ավելցուկը բերում է քսուքային 

կոնսիստենցիայով զանգվածի առաջացման, որը չի ենթարկվում ձևավորման։ 

Թանձր և հոտավետ հեղուկները (իխթիոլ, կուպր և այլն) տեղադրում են 

հավանգում լցված սուպոզիտորիային հիմքի  կենտրոնում արված փոսիկի մեջ: 

Մածուցիկ հեղուկներ պարունակող զանգվածները լանոլինի ավելացում չեն 

պահանջում։ 

 Պատրաստված սուպոզիտորիային զանգվածը ցելյուլոիդալ թիթեղի օգնությամբ 

հավաքում են, մագաղաթյա թղթով դարձնում են գունդ և կշռում։ 

5. Քառակողիկի (ձողի) ձևավորում (գլորակում)  
 Կշռված սուպոզիտորիային զանգվածը տե-

ղափոխում են հաբային մեքենայի ապակյա 

թիթեղի վրա, որը ծածկված է մագաղաթյա 

թղթով և թիակի (տախտակի) օգնությամբ 

ձևավորում են գլանաձև ձող կամ 

քառակողիկ։ 

 Քառակողիկի (ձողի) երկարությունը որոշում 

են հաբային դանակի օգնությամբ, որի վրա 

հաշվում են որոշակի քանակությամբ բաժա-

նումներ (սովորաբար դուրս գրված 

սուպոզիտորիաների թիվը հավասար է 

բաժանումների կրկնակի թվին)։ 

6. Քառակողիկի (ձողի) կտրում (սուպոզիտորիաների դեղաչափում) 
 Քառակողիկը տեղադրում են հաբային մեքենայի կտրիչի վրա, նշումներ առաջաց-

նելու նպատակով մի փոքր սեղմում են թիակով կամ տախտակով։ Ձողը ըստ 

նշումների դանակով կտրում են առանձին դեղաչափերի: 

 Ձողի կտրվածքի մակերեսը պետք է լինի 

միասեռ։ Կտրվածքի ¦մարմարե§ 

կառուցվածքը վկայում է զանգվածի սխալ 

խառնելու մասին։ Այդպիսի զանգվածը կրկին 

խառնում են։ 

7. Սուպոզիտորիաների ձևավորում (գլորակում) 
 Հաբային մեքենայի տախտակի օգնությամբ առանձին բաժիններից ձևավորում են 

անհրաժեշտ ձևի սուպոզիտորիաներ (գնդիկ, մոմիկ, օվուլ, պեսսարիա և այլն)։ 

Պատրաստի սուպոզիտորիաները ըստ չափի և ձևի պետք է լինեն միատեսակ: 
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 Գլորակված սուպոզիտորիաները փաթեթա-

վորում են մոմած թղթով և տեղավորում 

ստվարաթղթե կամ պլաստմասե տուփի մեջ, 

որի վրա փակցվում են հիմնական` «Արտաքին» 

և նախազգուշական` «Պահել զով տեղում» 

պիտակներ: 

 
 

Ձեռքի գլորակման եղանակով սուպոզիտորիաների պատրաստում  
անջուր լանոլինի ավելացմամբ 

 

Rp.: Acidi citrici  0.05 

 Furacilini  0.02 

 Olei Cacao  2.0 

 Misce, ut fiat globulus 

 Da tales doses №10 

 Signa. մեկական գնդիկ գիշերը 

Եթե սուպոզիտորիաների կազմության մեջ դուրս են գրված ջրալուծ դեղանյութեր, 

հետևաբար զանգվածի պլաստիկության հասնում են անջուր լանոլինի ավելացմամբ: 

Հաշվարկ`   կիտրոնաթթու՝ 0.5 գ (0.05•10) 

  ֆուրացիլին՝ 0.2 գ (0.02•10) 

  կակաոյի յուղ՝ 20 գ (2•10) 

  անջուր լանոլին՝ ≈ 1գ 

  սուպոզիտորիայի ընդհանուր զանգվածը`  20.7 գ 

Հեշտոցային գնդիկների պատրաստման համար հավանգում 0.5 գ կիտրոնաթթուն 

տրորում են մի քանի կաթիլ ջրով, ավելացնում 0.2 գ ֆուրացիլին (շատ քիչ է լուծվում 

ջրում), մանրակրկիտ տրորում են և մաս-մաս ավելացնում 20 գ մանրացված կակաոյի յուղ: 

Խառնուրդը պլաստիֆիկացնում են անջուր լանոլինի ոչ մեծ քանակությամբ (≈ 1 գ), 

մանրակրկիտ խառնում են մինչև համասեռ զանգվածի ստացումը, դեղաչափում են, 

ձևավորում գնդիկներ, փաթեթավորում են, պիտակավորում և բաց են թողնում: 

 
Ձեռքի գլորակման եղանակով սուպոզիտորիաների պատրաստում  

առանց անջուր լանոլինի 
 

Սուպոզիտորիաների կազմում մածուցիկ բաղադրամասերի դուրս գրման դեպքում 

(իխթիոլ, նավթալանային նավթ, թանձր լուծամզվածքներ) լանոլին չեն ավելացնում, քանի 

որ զանգվածի պլաստիկությունն ապահովում են դուրս գրված մածուցիկ նյութերի հաշվին:  

Rp.: Ichthyoli  0.15 

 Olei Cacao  quantum satis 

 Misce, ut fiat suppositorium 

 Da tales doses №20 

 Signa. մեկական մոմիկ օրը 3 անգամ 

Հիմքի զանգվածը հաշվարկում են հետևյալ բանաձևով` 

X = M • n - (A1 +  ....... + An) 
որտեղ՝ X - կակաոյի յուղի քանակն է, գ; 

 M - մեկ մոմիկի զանգվածն է, գ; 

n - դեղատոմսում նշված մոմիկների քանակն է; 

An - դեղանյութի ընդհանուր քանակությունն է, գ 
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Հաշվարկ`   իխթիոլ ՝ 3 գ (0.15 • 20) 

  կակաոյի յուղ՝ 57գ (քանի որ կակաոյի յուղի զանգվածը դեղատոմսում 

նշված չէ, ապա համաձայն ՊՖ X-ի վերցնում են այնպես, որ 1 մոմիկի 

զանգվածը կազմի 3 գ, հետևաբար դեղատոմսում դուրս գրված 20 

մոմիկների զանգվածը կլինի 60գ, որից 3 գ-ը կազմում է իխթիոլը) 

  սուպոզիտորիայի ընդհանուր զանգվածը`  60 գ 

Մոմիկների պատրաստման համար հավանգում տեղավորում են մանրացված 

կակաոյի յուղը, որի կենտրոնում արված փոսիկի մեջ ավելացնում են իխթիոլը, մանրա-

կրկիտ խառնում մինչև համասեռ զանգվածի ստացումը, այնուհետև դեղաչափում են, 

ձևավորում մոմիկներ, փաթեթավորում են և բաց թողնում:  

# 

Rp.:  Extracti Belladonnae  0.02 

Xeroformii    0.15 

 Olei Cacao    quantum satis, ut fiant suppositoria 

 Da tales doses №10 

 Signa. 1-ական մոմիկ օրը 2 անգամ 

Հաշվարկ`   քսերոֆորմ՝ 1.5 գ (0.15•10) 

  շիկատակի թանձր լուծամզվածքի լուծույթ (1:2)` 0.4 գ (0,02•10•2) 

  կակաոյի յուղ՝ 28.1 գ (30-0.4-1.5) 

  սուպոզիտորիայի ընդհանուր զանգվածը` 30 գ 

Սուպոզիտորիայի պատրաստման համար հավանգում քսերոֆորմը տրորում են 

շիկատակի թանձր լուծամզվածքի լուծույթի հետ, այնուհետև խառնուրդին 2-3 մասով 

ավելացնում են քերված կակաոյի յուղը և խառնում մինչև համասեռ զանգվածի առաջա-

ցումը: Եթե զանգվածը բավարար պլաստիկ չէ, ապա ավելացնում են ոչ մեծ քանակությամբ 

անջուր լանոլին (≈ 1գ) և խառնում մինչև միասեռ զանգվածի ստացումը, որը դեղաչափում 

են, ձևավորում մոմիկներ, փաթեթավորում են և բաց թողնում:  
 

ԼՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ  
ՍՈՒՊՈԶԻՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ  

 

Այս եղանակով պատրաստում են ռեկտալ, հեշտոցային սուպոզիտորիաներ և 

ձողիկներ՝ ցանկացած հիմքի վրա 

(հիդրոֆոբ կամ հիդրոֆիլ): Լցման 

եղանակի էությունը կայանում է նրա-

նում, որ նախապես տաքացված սուպո-

զիտորիային զանգվածը լցնում են հա-

տուկ մետաղական կամ պլաստմասե 

կաղապարների մեջ և սառեցնելուց հետո կաղապարները բացելով ստանում ենք պատ-

րաստի սուպոզիտորիաներ` ներառելով ձևավորման բոլոր գործընթացները և դեղա-

չափումը։ 

Լցման եղանակով սուպոզիտորիաների պատրաստման տեխնոլոգիական փուլերն 

են` 

1. Նախապատրաստական աշխատանքներ 
 որոշում են դեղատոմսի յուրաքանչյուր բաղադրամասի զանգվածը (դեղանյութ, հիմք); 

 հաշվարկում են սուպոզիտորիաների ընդհանուր զանգվածը; 

 նախապատրաստում են դեղանյութերը և հիմքը - Հիմքի նախապատրաստումն 

ամենից հաճախ կատարվում է բաղադրամասերի մանրեցմամբ, այնուհետև՝ հալեց-

մամբ: Հիմքերի բաղադրամասերի նախնական մանրեցումը հեշտացնում է նրանց 

դեղաչափումը, արագացնում հալեցումը: 
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 Ընտրում են օժանդակ նյութերը, հավանգը և կաղապարները - Լցման համար 

կաղապարները ընտրում են ըստ սուպոզիտորիաների զանգվածի և տեսակի։ Սուպո-

զիտորիային զանգվածը կաղապարների մեջ լցնելուց առաջ մետաղական 

կաղապարները խոր-

հուրդ է տրվում մի փոքր 

տաքացնել, իսկ պլաստ-

մասե կաղապարները՝ 

սառեցնել սառնարանում։ 

Կաղապարների բնիկ-

ները զանգվածը լցնելուց 

առաջ պատում են օժան-

դակ նյութով։ Եթե հիմքը  

հիդրոֆիլ է, պատում են 

հիդրոֆոբ բաղադրամասով (օրինակ` հեղուկ պարաֆին, վազելինի յուղ), իսկ եթե 

հիմքը հիդրոֆոբ է` հիդրոֆիլ բաղադրամասով: 

2. Սուպոզիտորիային հիմքի և բաղադրամասերի կշռում - Կախված ֆիզիկաքիմիական 

հատկություններից և քանակից՝ կարծր դեղանյութերը և հիմքի բաղադրամասերը 

կշռում են ձեռքի կամ տարիրային կշեռքներով: 
3. Հիմքի բաղադրամասերի հալում - Հիմքը կամ նրա բաղադրամասերը հալեցնում են 

հախճապակյա թասիկում կամ հավանգում ջրային բաղնիքի վրա (եթե հիմքի կազմի 

մեջ կան մի քանի նյութեր, որոնք ունեն տարբեր հալման ջերմաստիճան, ապա 

սկզբում հալեցնում են առավել մեծ հալման ջերմաստիճան ունեցող նյութերը): 
4. Դեղանյութերի ներմուծումը սուպոզիտորիային հիմքի մեջ - Սուպոզիտորիային հիմքի 

մեջ դեղանյութերը ներմուծելիս հաշվի են առնում նրանց ֆիզիկաքիմիական 

հատկությունները: 
 Ճարպերում լուծվող դեղանյութերը  (ֆենոլ, անեսթեզին, կամֆորա, քլորահիդրատ, 

ֆենիլսալիցիլատ, թիմոլ, մենթոլ) լուծում են հալեցված հիդրոֆոբ հիմքում: Մեծ 

քանակով ճարպալուծ նյութեր (հիմնականում՝ ֆենոլ, կամֆորա, քլորահիդրատ, 

թիմոլ, մենթոլ) ներմուծելիս հնարավոր է էֆտեկտիկ խառնուրդների առաջացում, 

որի արդյունքում նվազում է սուպոզիտորիայի հալման ջերմաստիճանը: Այս 

դեպքում հիմքին ավելացնում են պնդացնող նյութեր` պարաֆին, սպերմացետ, 

մոմ: 

 Ջրում կամ այլ չեզոք լուծիչներում լուծվող դեղանյութերը   (ալկալոիդների աղեր, 

նովոկային, կոլարգոլ, պրոտարգոլ, պովիարգոլ, տանին) պետք է լուծել ջրի կամ 

գլիցերինի նվազագույն քանակության մեջ, այնուհետև էմուլգացնում են և խառնում 

հալեցված սուպոզիտորիային հիմքի հետ: Ընդ որում պրոտարգոլը և պովիարգոլը 

սկզբում տրորում են իրենց զանգվածի կիսով չափ գլիցերինի հետ, այնուհետև 

լուծում ջրում 1:2 հարաբերությամբ:  

 Հիդրոֆիլ հիմքերով սուպոզիտորիաներ պատրաստելիս դեղանյութերը նախապես 

լուծում են հիմքի պատրաստման համար նախատեսված մի մաս ջրում կամ գլիցե-

րինում: Եթե դեղանյութերն անլուծելի են հիմքում, ապա մանրակրկիտ տրորում են 

մի մաս գլիցերինի հետ և խառնում հալեցված հիդրոֆիլ հիմքին` անմիջապես 

կաղապարների մեջ լցնելուց առաջ: 

 Ջրում և ճարպերում անլուծելի դեղանյութերը   (բորաթթու, ցինկի օքսիդ, դերմատոլ, 

ստրեպտոցիդ, քսերոֆորմ, բիսմութի հիմնային նիտրատ և այլն) ներառվում են 

մանրագույն փոշու ձևով (ըստ Դերյագինի կանոնի՝ սուսպենզիոն եղանակով): 
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 Եթե դեղանյութերը դուրս են գրված քիչ քանակով, ապա նրանց տրորում են ոչ 

մեծ քանակությամբ հիմքին համապատասխան օժանդակ հեղուկի հետ, 

այնուհետև խառնում հալեցված սուպոզիտորիային հիմքի հետ: 

 Եթե դեղանյութերը  դուրս են գրված մեծ քանակներով, ապա նրանց տրորում 

են մի մաս հալեցված սուպոզիտորիային հիմքի հետ: 

 Խիտ, մածուցիկ և հեղուկ նյութերը, որոնք ունեն սոսնձող հատկություն, խառնում 

են անմիջապես հիմքի հետ (իխթիոլ, վանիլին, նավթալանային նավթ և այլն): 

Նրանց ներմուծումը կատարվում է վերջին հերթին` ավելացնելով պատրաստի 

սուպոզիտորիային հիմքին:  

 Չոր և թանձր լուծամզվածքները ներմուծվում են սուպոզիտորիային հիմքի մեջ` 

խառնելով հավասար քանակությամբ սպիրտ-գլիցերին-ջուր խառնուրդի հետ` 

1:3:6 հարաբերությամբ: 

 Ջերմաանկայուն դեղանյութերն ավելացնում են կիսասառած հիմքին` 

կաղապարների մեջ լցնելուց առաջ:  

 Երկարաժամկետ սուպոզիտորիաների պատրաստման համար կարող են 

օգտագործվել կոնսերվանտներ կամ հակաօքսիդանտներ:  

5. Սուպոզիտորիային զանգվածի պատրաստում 
 Դեղանյութերը հալեցված հիմքի հետ խառնում են տաք հավանգում (զանգվածի 

սառեցումը կանխելու համար)։ Զանգվածի խառնման ժամանակ պետք է խուսափել 

արագ շարժումներից, որպեսզի զանգվածի մեջ չներառվեն օդի պղպջակներ և 

չստացվեն ծակոտկեն սուպոզիտորիաներ։ Եթե հալեցված զանգվածում կան օդի 

պղպջակներ, ապա այն պահում են ջրային բաղնիքի վրա մինչև 600C ջերմաս-

տիճանում, զգուշությամբ խառնում մինչև օդի պղպջակների հեռացումը: Եթե օդի 

պղպջակները չեն հեռացվում, ապա սուպոզիտորիաները ստացվում են անցքերով:  

 Մինչև կաղապարների մեջ լցնելը սուպոզիտորիային զանգվածը սառեցնում են 

մինչև սառչելուն մոտ ջերմաստիճան: Տաք զանգվածի երկարատև սառեցումը 

կարող է բերել անլուծելի ֆազերի բաժանման: Այդ դեպքում ստացվում են 

անհամասեռ սուպոզիտորիաներ: 

6. Սուպոզիտորիաների զանգվածի դեղաչափում և ձևավորում – Սուպոզիտորիաների 

դեղաչափումը և ձևավորումը իրականացվում է միաժամանակ՝ պատրաստի 

սուպոզիտորիային զանգվածը լցնելով նախապատրաստված կաղապարների մեջ։ 
7. Սուպոզիտորիաների սառեցում մինչև լրիվ կարծրանալը (պնդանալ) - Զանգվածը  

կաղապարների մեջ լցնելուց հետո սուպոզիտորիաների լրիվ սառեցման համար 

կաղապարները տեղավորում են սառնարանում (սովորաբար 15-20 րոպե), որից հետո 

կաղապարի առանձնացող մասերը  բաժանում են և պատրաստի 

սուպոզիտորիաները ապակյա ձողիկի օգնությամբ ազատում են՝ սեղմելով 

սուպոզիտորիաների հիմքին:  
8. Սուպոզիտորիաների բաց թողում - Պատրաստի սուպոզիտորիաները 

փաթեթավորում են։ Ընդ որում փաթեթավորման տեսակը կախված է 

սուպոզիտորիաների հիմքից և սուպոզիտորիայի տեսակից` 
 Հիդրոֆոբ հիմքով պատրաստված սուպոզիտորիաները փաթեթավորում են 

մագաղաթյա թղթով և  տեղադրում փայլաթիթեղի կամ ցելոֆանի մեջ։ 

 Ժելատին-գլիցերինային հիմքով պատրաստված հեշտոցային սուպոզիտորիաները 

առանց փաթեթավորելու տեղադրում են ծալքավորված կափարիչի մեջ և ծածկում 

են պատիճով։ 

 Օճառա-գլիցերինային սուպոզիտորիաները փաթեթավորում են ալյումինե 

փայլաթիթեղով։ 
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 Ձողիկները տեղադրում են ծալքավորված թղթի ծալքերի միջև և ծածկում մոմած 

թղթով։ 

Բոլոր սուպոզիտորիաները բաց են թողնում տուփերով, որոնց վրա փակցնում են 

հիմնական` «Արտաքին» և նախազգուշական` «Պահել չոր, զով տեղում» պիտակներ: 

Դեղատանը պատրաստված սուպոզիտորիաների պահպանման ժամկետը 10 օր է։ 

Եթե սուպոզիտորիաների բաղադրության մեջ մտնում են «Ա» ցուցակի նյութեր, ապա 

փակցնում են լրացուցիչ պիտակ՝ «Վարվել զգուշությամբ»։ Տուփը կնքում են, դեղատոմսը 

պահվում է դեղատանը,  հիվանդին տրվում է սիգնատուրա (դեղատոմսի պատճեն)։ 

 

Լցման եղանակի դեպքում սուպոզիտորիային հիմքի քանակի հաշվարկներ 
Լցման եղանակով պատրաստման ժամանակ ստացված սուպոզիտորիաների 

զանգվածը կախված է կաղապարի բնիկի չափսերից, հետևաբար սուպոզիտորիային 

զանգվածի հաշվառման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել կաղապարի բնիկի 

ծավալը, այսինքն հիմքի զանգվածը մեկ կաղապարի համար (որոշվում է էմպիրիկ)։ 

Սովորաբար բոլոր կաղապարները հաշվարկված են հիդրոֆոբ հիմքերով 

սուպոզիտորիաների պատրաստման համար։ Այլ հիմքերով սուպոզիտորիաներ պատ-

րաստելիս կատարում են հիմքի քանակության վերահաշվարկ՝ հաշվի առնելով հիմքի 

խտությունը։ 

Ենթադրաբար հիդրոֆոբ հիմքի խտությունը 0,95գ/սմ3 է, ժելատինա-գլիցերինայինը՝ 

1,15գ/սմ3, օճառա-գլիցերինայինը՝ 1,2գ/սմ3։ 

Համապատասխան կաղապարում ստացվող մեկ սուպոզիտորիայի զանգվածն 

իմանալով՝ հաշվարկում են ողջ սուպոզիտորիային զանգվածն այնպես, որպեսզի հիմքի և 

դեղանյութերի ընդհանուր քանակը հավասար լինի այդ կաղապարում ստացված 

սուպոզիտորիայի զանգվածին։ 

Հիմքի քանակի հաշվարկման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել այն 

հանգամանքը, որ դեղանյութը և հիմքը պետք է զբաղեցնեն տարբեր ծավալներ (տարբեր 

խտությունների պատճառով)։ Այդ պատճառով հիմքի հաշվարկի ժամանակ օգտագործում 

են տեղակալման գործակից (Ej) հասկացողությունը: 

 Ej –ն հավասար է դեղանյութի այն քանակին, որը կաղապարում զբաղեցնում է նույն 

ծավալը, ինչ 0,95գ/սմ3 խտությամբ հիդրոֆոբ հիմքի 1 կշռային մասը։ Գործնականորեն 

առավել կիրառելի է հակադարձ տեղակալման գործակիցը (1/Ej): 1/Ej-ը հավասար է 

հիդրոֆոբ հիմքի այն քանակությանը, որը զբաղեցնոմ է  1գ դեղանյութի համապատասխան 

ծավալ։ Ej և 1/Ej  աղյուսակային մեծություններ են։  

Տեղակալման գործակիցների որոշումը: Աղյուսակ 7-ում գործակիցների բացա-

կայության դեպքում նրանց կարելի է դուրս բերել (1) կամ փորձնականորեն որոշել (2): 

1. Տեղակալման գործակցի դուրս բերումը:  Դեղանյութերի համար, որոնք ներմուծվում 

են սուպոզիտորիային հիմքի մեջ` սուսպենզիայի տեսքով, որպեսզի հաշվի առնենք 

տեղակալման գործակիցը, խորհուրդ է տրվում օգտագործել բանաձևը. 

mդեղանյութ/ρդեղանյութ =mկակաոյի յուղ /ρ կակաոյի յուղ    1/Ej = 0.95 • 1/ρդեղանյութ 

որտեղ` ρդեղանյութ - դեղանյութի խտությունն է, կգ/մ3;  

ρկակաոյի յուղ - կակաոյի յուղի խտությունն է 0.95կգ/մ3;  

m - նյութի (կամ հիմքի) զանգվածն է 

2. Հակադարձ տեղակալման գործակցի որոշումը փորձնականորեն: Լցման մեթոդով 

պատրաստում են 30 սուպոզիտորիաներ անհրաժեշտ հիմքի վրա առանց դեղանյութի: 

Ստացված սուպոզիտորիաները ճշտորեն կշռում են մինչև երկրորդ նշանը (P): Այնուհետև 

պատրաստում են 30 սուպոզիտորիաներ, որոնցից յուրաքանչյուրի մեջ պարունակվում է 

0.2 կամ 0.5 գ դեղանյութ, որը հիմքի մեջ է ներմուծվում սուպոզիտորիաների լցման 

մեթոդով պատրաստման օրենքների համաձայն, ելնելով նյութերի ֆիզիկաքիմիական 
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հատկություններից: Պատրաստի սուպոզիտորիաները նույնպես կշռում են (G): 1/Ej 

գործակիցը որոշում են հետևյալ բանաձևով` 

1/Ej = (P - G/A) + 1 

որտեղ` P -  սուպոզիտորիաների զանգվածն է առանց դեղանյութի,գ; 

G - սուպոզիտորիաների զանգվածն է դեղանյութով, գ; 

A - դեղանյութի քանակն սուպոզիտորիաներում, գ (6 կամ 15) 

 

Հիմքի քանակի հաշվարկի օրինակներ 
Հիմքի քանակի հաշվարկը կախված է սուպոզիտորիաների պատրաստման մեթոդից 

և օգտագործվող հիմքի տեսակից: Դիտարկենք հետևյալ օրինակի վրա 

1. Հիմքի քանակի հաշվարկը սուպոզիտորիաների պատրաստման ժամանակ լցման 
մեթոդով հիդրոֆոբ հիմքի վրա (զանգվածը նշված չէ) 
Rp.: Dermatoli 

Ichthyoli ana 15.0 

Basis d.s. ut fiant suppositoria rectalia N100 

 Da. Signa. մեկական սուպոզիտորիա օրը 2 անգամ ուղիղ աղիքի մեջ 

Ընտրում ենք հիդրոֆոբ հիմքով 3 գր-ոց սուպոզիտորիաների պատրաստման համար 

նախատեսված կաղապարներ (կաղապարի բնիկը պետք է զետեղի 3գ հիդրոֆոբ հիմք): 

Հիմքի քանակի հաշվարկը կատարելիս պետք է հաշվի առնել իխթիոլի և դերմատոլի 

կաղապարներում զբաղեցնող ծավալը: Դերմատոլի համար 1/Ej=0,38, իխթիոլի համար 

1/Ej=0,91: 

1/Ej հարաբերությունը ցույց է տալիս, որ 1 գ դերմատոլը զբաղեցնում է նույն ծավալը, 

ինչ 0,38 հիդրոֆոբ հիմքը: Հետևաբար 15 գ դերմատոլը կզբաղեցնի նույն ծավալը ինչ 5,7 գ 

հիմքը (15 • 0,38),իսկ 15 գ իխթիոլը` 13,65գ հիմք (15 • 0,91): 

Հաշվարկը կատարվում է հետևյալ բանաձևով` 

X = P  •  n - (1/Ej  •  A1 +.....1/Ej  • An) 
որտեղ` X - սուպոզիտորիային հիմքի ընդհանուր քանակն է, գ; 

P - կաղապարների բնիկում տեղավորվող հիմքի քանակն է, գ; 

n - սուպոզիտորիաների քանակն է; 

1/Ej - հակադարձ տեղակալման գործակիցն է; 

An - նյութի այն քանակն է, որն անհրաժեշտ է բոլոր սուպոզիտորիաների  

       պատրաստման համար ըստ դեղատոմսի 

Այսպիսով հիդրոֆոբ հիմքի քանակը սուպոզիտորիաներ ստանալու համար պետք է 

վերցնել` 

X = 3  • 100 - (15 • 0,38 + 15 • 0,91) = 300 - (5,7+13,65) = 280,65գ 

Հիդրոֆիբ հիմքը հալում են գոլորշացման բաժակում, տաք հավանգում պատրաս-

տում են դերմատոլի սուսպենզիա, ավելացնում են իխթիոլը և մնացած հիմքը: Խառնուրդը 

լցնում են կաղապարներ, որը նախապես պատված է օճառային սպիրտով, զանգվածի 

սառելու ջերմաստիճանում ֆազերի շերտավորումից խուսափելու համար: 

2. Հիմքի քանակի հաշվարկը սուպոզիտորիաների պատրաստման ժամանակ լցման 
մեթոդով հիդրոֆիլ հիմքի վրա (զանգվածը նշված չէ) 
Հիմքի քանակի հաշվարկը կատարում են նախորդին համանաման, սակայն հաշվի են 

առնում հիդրոֆիլ և հիդրոֆոբ հիմքերի խտությունների տարբերությունը անցման 

գործակցի օգնությամբ (K)՝ 

K=ρժելատին-գլիցերին/ ρյուղային =1,15/0,95=1,21 
Այսինքն ժելատին-գլիցերինային հիմքի խտությունը 1,21 անգամ մեծ է հիդրոֆոբ 

հիմքի խտությունից և հետևաբար պետք է վերցնել 1,21 անգամ շատ, այսինքն 339,6գ 
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(280,65•1,21): Ժելատինի քանակը կազմում է 42,45գ (339,6:8), ջրինը` 84,90գ (42,45•2), 

գլիցերինը` 212,25գ (42,45•5): 

Հաշվարկը իրականացվում է հետևյալ բանաձևով՝ 

Xժելատին-գլիցերին = [P • n - (1/Ej1 • A1 +.....1/Ejn • An)] •  ρհիդրոֆիլ /ρյուղային  
Ժելատինը թրջում են ջրով և թողնում են ուռչելու գոլորշիացման բաժակում: Ուռչած 

ժելատինին ավելացնում են գլիցերինը և տաքացնում են ջրային բաղնիքի վրա մինչև 

ժելատինի լուծվելը: Տաք հավանգում պատրաստում են դերմատոլի և մի մաս գլիցերինի 

սուսպենզիա, խառնում են տաք հիմքին, ավելացնում են իխթիոլը և նորից խառնում են: 

Լցնում են նախապես տաքացրած, վազելինի յուղով պատած կաղապարներում: Դնում են 

սառնարան սառեցնելու համար: 

Հարկ է նկատի ունենալ, որ ժելատին պարունակող հիմքերի մեջ չի կարելի 

ավելացնել ծանր մետաղների աղեր, քանի որ առաջանում են անլուծելի կոմպլեքսներ: 

Բացի այդ ժելատինագլիցերինային հիմքի վրա պատրաստված սուպոզիտորիաները արագ 

չորանում են, հեշտ են ենթարկվում միկրոբային վարակվածության: Նրանց չեն 

պատրաստում երկարատև պահպանման նպատակով:  

Ջրալուծ հիմքերի վրա սովորաբար պատրաստում են մոմիկներ և գնդիկներ, ընդ 

որում մոմիկները` հիմնականում օճառագլիցերինային հիմքի վրա, իսկ գնդիկները` 

ժելատին-գլիցերինային հիմքի վրա:  

Rp:  Acidi borici 0,25 

 Ichthyoli 0,2 

 Massae gelatinosae q.s. ut fiat pessaria 

 Da tales doses №20 

 Signa. մեկական պեսսարիա օրը 2 անգամ 

Ենթադրենք, որ կաղապարը տալիս է հնարավորություն ստանալ 2.6 գ զանգվածով 

պեսսարիա: Հետևաբար ամբողջ պեսսարիաների զանգվածը կլիներ 52գ: Հաշվի առնելով 

բորաթթվի և իխթիոլի հակադարձ տեղակալման գործակիցները` Ejբորաթթու=0,625 և Ejիխթիոլ = 

0,91, որ նրանք միասին գրավում  նույնչափ ծավալ, ինչքան 6.76գ ճարպային հիմքը 

(այսինքն 5• 0.625 + 4•0.91), հետևաբար ճարպային հիմքը պետք է վերցվեր 45.24գ (52-6.76): 

Ճարպային և ժելատինագլիցերինային հիմքերի խտությունների հարաբերությունը 1.21 է 

(1.15:0.95), այսինքն ժելատինագլիցերինային հիմքի ծավալը 1.21 անգամ փոքր է ճարպային 

հիմքի ծավալից: Որպեսզի ճարպային հիմքից անցնենք ժելատինագլիցերինային հիմքի 

պետք է կատարենք հետևյալ գործողությունը` 45.24•1.21=54.74գ: Հաշվի առնելով 

ժելատինի, ջրի և գլիցերինի փոխհարաբերությունները ժելատինագլիցերինային հիմքի 

կազմում (1:2:5) պարզ է, որ ժելատինն անհրաժեշտ է 6.84գ, թորած ջուրը` 13.68 մլ, 

գլիցերինը` 34.2գ (54.72 գ-ով):  

Հաշվարկ՝   բորաթթու` 5 գ 

  իխթիոլ` 4 գ 

  ժելատին` 6.84 գ 

  թորած ջուր` 13.68 մլ 

  գլիցերին` 34.2 գ 

  ընդհանուր զանգվածը` 63.72 գ №20 

Տվյալ դեղագրության պատրաստման համար հաճխապակյա թասիկում ժելատինը 

թրջել ջրով և թողնել 45-60 րոպե ուռչելու: Այնուհետև ավելացնել գլիցերինը և տաքացնել 

խառնելով` մինչև ժելատինի լրիվ լուծումը: Տաք զանգվածին ավելացնել բորաթթուն և 

իխթիոլը: Խառնել, եթե անհրաժեշտ է ջրով հասցնել մինչև պահանջվող զանգվածը և լցնել 

կաղապարների մեջ, որոնք դրանից հետո սառեցնել: Հետո բաժանել և առանձնացնել 

պեսսարիաները:  
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Նմանատիպ հաշվարկներ կարելի է անել պոլիէթիլենգլիկոլային հիմքերի 

օգտագործման դեպքում: Տատանումները կլինեն աննշան, քանի որ ՊԷԳ-400-ի 

խտությունը` 1.125 է, ՊԷԳ-1500-ի խտությունը` 1.151, ՊԷԳ-4000-ի խտությունը` 1.204:  

 

Աղյուսակ 7 
Որոշ դեղանյութերի տեղակալման` Ej  և   

հակադարաձ տեղակալման` 1/Ej գործակիցները 

ԴԵՂԱՆՅՈւԹԵՐ Ej 1/Ej 

Ակրիխին 1.59 0.63 

Ամիդոպիրին 1.15 0.87 

Անալգին 1.27 0.79 

Անեսթեզին 1.33 0.75 

Անտիպիրին 1.25 0.80 

Ապիլակ 1.48 0.68 

Բարբամիլ 1.81 0.55 

Բարբիտալ 1.06 0.94 

Բարիտալ-նատրիում 1.81 0.55 

Բիսմութի հիմ. նիտրատ 4.80 0.21 

Գլյուկոզա 1.23 0.81 

Դերմատոլ 2.60 0.38 

Երկաթի լակտատ 1.59 0.63 

Իխթիոլ 1.10 0.91 

Կալցիումի գլյուկոնատ 2.01 0.50 

Կալցիումի լակտատ 1.53 0.65 

Կամֆորա 0.98 21.0  

Կալիում-ալիումիային շիբ 1.80 0.56 

Ասկորբինաթթու 1.73 0.58 

Բորաթթու 1.60 0.63 

Գինեքարային թթու 1.03 0.97 

Կիտրոնաթթու 1.27 0.79 

Կոկաինի հիդրոքլորիդ 1.18 0.85 

Քսերոֆորմ 4.80 0.21 

Լևոմիցետին 1.59 0.63 

Մատնոցուկի տերևներ 1.81 0.55 

Գերչակի յուղ 1.00 1.00 

Մենթոլ 1.09 0.92 

Մորֆինի հիդրոքլորիդ 1.18 0.85 

Նատրիումի բրոմիդ 2.22 0.45 

Նատրիումի հիդրոկարբոնատ 2.12 0.47 

Նովոկային 1.40 0.71 

Օսարսոլ 1.45 0.69 

Պապավերինի հիդրոքլորիդ 1.59 0.63 

Պարաֆին 1.00 1.00 

Պրոտարգոլ 1.40 0.71 

Ռեզորցին 1.41 0.71 

Ծծումբ նստեցված 1.41 0.71 

Սուլֆաթիազոլ 1.61 0.62 
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Տանին 0.90 1.10 

Թեոֆիլին 1.23 0.81 

Ֆենոբարբիտալ 1.40 0.71 

Ֆենոլ 1.10 0.91 

Ֆուրազոլիդոն 1.81 0.55 

Խինինի հիդրոքլորիդ 1.20 0.83 

Խինազոլ 1.36 0.74 

Քլորալհիդրատ 1.50 0.76 

Ցինկի օքսիդ 4.00 0.25 

Ցինկի սուլֆատ 2.00 0.50 

Էուֆիլին  1.25 0.80 
 

 
Մամլման եղանակով սուպոզիտորիաների պատրաստում 

 
Այս եղանակով պատրաստում են պլաստիկ, չկպչող սուպոզիտորիաներ հիդրոֆոբ 

հիմքերով: Հիդրոֆիլ հիմքերով զանգվածները բարձր առաձգականության պատճառով 

մամլման չեն ենթարկվում: 

Մամլման եղանակով սուպոզիտորիաներ 

պատրաստելու համար  

 օգտագործում են սուպոզիտորիային 

մամլիչ կամ վերամշակված 

դեղահատավորման մեքենաներ, որոնց 

մամլամայրը անջատվող է և ունի 

սուպոզիտորիայի տեսք: 

 պատրաստված սուպոզիտորիային զանգ-

վածով լցնում են մամլիչի խոռոչը, ապա զանգվածը լիսեռի օգնությամբ մատուցվում է 

մամլամայր, որը ունի սուպոզիտորիայի ձև: 

 հիմքի քանակը հաշվարկում են նույն սկզբունքով, ինչ լցման եղանակով սուպոզիտո-

րիաներ պատրաստելիս; 

 այս եղանակն արագ է, հիգիենիկ և հարմար; 

 ստացված սուպոզիտորիաներն ունեն լավ ապրանքային տեսք 

 

Ձողիկների պատրաստման տեխնոլոգիան 
Ձողիկները կարելի պատրաստել գլորակման, լցման և մամլման եղանակներով: 

Տեխնոլոգիան նույնանման է սուպոզիտորիաների մյուս ձևերին, տարբերությունը հիմքի 

քանակի հաշվարկի մեջ է: Ձողիկների դուրս գրման ժամանակ հիմքի քանակը չեն նշում, 

տալիս են նրանց չափերը` երկարությունը և հաստությունը (տրամագիծը): 

Հիմքի քանակի հաշվարկման համար ձողիկների պատրաստման գլորակման 

եղանակով, վերջինս պայմանականորեն ընդունում են որպես գլան և նրա զանգվածը 

հաշվարկում են հետևյալ բանաձևով. 

M=( . D2/4). L . ρ . n   կամ     M=0,785 . D2 . L . ρ . n 
որտեղ` M - հիմքի քանակն է (կակաոյի յուղ)` ձողիկներ պատրաստելու համար, գ; 

n - ձողիկների քանակն է; 

L - ձողիկի երկարությունն է, սմ; 

D - տրամագիծն է, սմ; 

ρ - հիդրոֆոբ հիմքի խտությունն է, 0,95գ/սմ3; 

 - 3,14 
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Ձողիկներ պատրաստելու համար հիմքի քանակի հաշվարկի օրինակ` 

Rp.:  Aethacridini lactatis 

Novocaini ana  0,01 

Anaesthesini   0,02 

Olei Cacao q.s. ut fiat bacillus longitudine 4 sm et diametro 4 mm 

Da tales doses №10 

Signa. 

Բանաձևով հաշվարկում ենք կակաոյի յուղի քանակը. 

 M = 3,14 •  (0,4)2 : 4  • 4 • 0,95 • 10 = 4,77գ 

Ուշադրությու'ն:  
 Ձողիկի երկարությունը և տրամագիծը պետք է արտահայտված լինեն սմ-ով: 
 Ստացված կակաոյի յուղի քանակից դեղանյութերի զանգվածը  չենք հանում: 

Էթակրիդինը և նովոկաինը տրորում են  մի քանի կաթիլ ջրի հետ, ավելացնում են 

անեսթեզին, տրորում են, ապա ավելացնում են մանրեցված կակաոյի յուղը: 

Պլաստիկությունը ապահովելու նպատակով ավելացնում են չնչին քանակով անջուր 

լանոլին: Զանգվածը գլորակում են մինչև քառակողիկի առաջանալը, որը բաժանում են 10 

հավասար մասերի: Յուրաքանչյուր կտորից (մասից)` հաշվի առնելով նշված չափերը, 

պատրաստում են մատիտներ: 
 

ՍՈՒՊՈԶԻՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 
 

Սուպոզիտորիաների որակը գնահատվում է ըստ հետևյալ ցուցանիշների` 

1. Օրգանոլեպտիկ հսկում - սուպոզիտորիաների հոտի, գույնի 

համապատասխանությունը նրանց բաղադրամասերի հատկություններին 

2. Սուպոզիտորիաների համասեռության, չափսերի համապատասխանության, ձևի 
ստուգում 

 սուպոզիտորիաները պետք է լինեն միատեսակ ըստ չափի և ձևի 

 մեկ սուպոզիտորիայի վրա կատարում են երկայնակի կտրվածք՝ չպետք է լինի 

փայլեր և բծեր։ Նրանց բացակայությունը վկայում է սուպոզիտորիային զանգվածի 

համասեռության մասին: Թույլատրելի է օդային ձողի կամ ձագարանման 

խորացման առկայությունը։ 

3. Շեղումներ զանգվածում՝ 
 կշռում են 10 կամ բոլոր սուպոզիտորիաները մինչև 0,01 ճշտությամբ, հաշվարկում 

են մեկ սուպոզիտորիայի միջին զանգվածը։ Հաջորդաբար կշռում են բոլոր 

սուպոզիտորիաները և հաշվարկում են յուրաքանչյուր սուպոզիտորիայի 

զանգվածի շեղումի տոկոսը միջին զանգվածի համեմատ 

 զանգվածի շեղումները չպետք է գերազանցեն ±5%։ Միայն երկու 

սուպոզիտորիաների համար թույլատրելի է ± 7,5% շեղում։ 

Սուպոզիտորիաների որակի հաջորդ ցուցանիշները որոշվում են միայն 

գործարանային պայմաններում պատրաստված սուպոզիտորիաների համար, ինչպես նաև 

գիտահետազոտական աշխատանքների անցկացման ժամանակ։ 

4. Սուպոզիտորիաների հալման ջերմաստիճանը - որոշում են սուպոզիտորիաների 

համար, որոնք հալվում են օրգանիզմի խոռոչներում (ՊՖ XI, թող. 1, էջ. 18 նշված 

մեթոդի համաձայն)։ Անցկացնում են 2 փորձարկում։ Հալման ջերմաստիճանը չպետք 

է լինի 370C բարձր։ Երկու որոշումների միջև եղած տարբերությունը չպետք է 

գերազանցի 10C։ 

5. Լրիվ դեֆորմացիայի ժամանակը որոշում են մարմնի խոռոչներում հալվող 

սուպոզիտորիաների համար, որոնց հալման ջերմաստիճանի որոշումը կապված է 

դժվարությունների հետ։ Որոշումը կատարում են ըստ մեթոդիկայի և սարքի 
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օգնությամբ, որը նկարագրված է ՊՖ XI-ում (նկ. 1)։ Լրիվ դեֆորմացիայի ժամանակը 

չպետք է լինի 15 րոպեից ավել։ 

Լրիվ դեֆորմացիայի ժամանակի որոշումը անցկացնում են ապակյա 

սարքում, որը բաղկացած է 2 կողմերից բաց խողովակից մազանոթային 

անցումով (5), մետաղյա ձողից (1)՝ 7,5գ զանգվածով, 2 մմ տրամագծով։  

Վերին խողովակի մեջ տեղադրում են ապակյա ձող (2)՝ 180մմ երկա-

րությամբ, 9մմ տրամագծով, որը ստորին հատվածում ունի 14մմ լայնացում: 

Սարքում տեղադրված է նաեւ ջերմաչափ (7): Սարքն ամրացվում է շտա-

տիվի վրա: Խողովակը կարճ ծայրից փակում են խցանով (8) և լցնում են 15 

մլ ջուր։ Փորձարկումից առաջ սարքը տեղադրում են 37±10C շրջապտույտ 

կատարող ջրով լցված անոթի մեջ եւ սպասում 5 րոպե, մինչեւ ջրերի 

ջերմաստիճանները հավասարվեն իրար։ Սուպոզիտորիաները (3) նախա-

պես 15 րոպե պահում են սառույցի վրա, որից հետո ներդնում են խողովակի 

(2) մեջ, ամրացնում են  ապակյա ձողի օգնությամբ։ Որից հետո տեղադրում 

են (1) մետաղյա ձողը և միացնում են վարկյանաչափը։ Չափում են 

ժամանակը սուպոզիտորիան  խողովակի մեջ ներդրումից սկսած մինչև ձո-

ղի հայտնվելը խողովակի նեղացման տեղից ներքև։ Այս ժամանակը ընդու-

նում են, որպես սուպոզիտորիայի լրիվ դեֆորմացիայի ժամանակ։ 

6. Լուծման ժամանակ (ՊՖ XI)  - Անցկացնում են օրգանիզմի խոռոչներում լուծվող 

սուպոզիտորիաների համար (հիդրոֆիլ հիմքերով պատրաստված սուպո-

զիտորիաներ)։ Մեկ սուպոզիտորիան տեղադրում են 200 մլ տարողությամբ անոթի 

հատակին, որը պարունակում է 37±10C 50 մլ ջուր։ Յուրաքանչյուր 5 րոպե հետո անո-

թը խառնում են այնպես, որ հեղուկը և պրոբան գտնվեն պտտվող շարժման մեջ։ 

Սուպոզիտորիան պետք է լուծվի 1 ժամվա ընթացքում։ 

Ստուգվող սուպոզիտորիաները կարելի է բաց թողնել, եթե նրանք բոլոր 

ցուցանիշներով համապատասխանում են ՆՓ պահանջներին։ Եթե սուպոզիտորիաները 

թեկուզ մեկ ցուցանիշով չեն համապատասխանում պահանջին, հարկավոր է ուղղել սխալը 

կամ պատրաստել սկզբից։ 
 
 

Դեղանյութի դեղաչափումը ռեկտալ դեղաձևերում 
 

Ռեկտալ դեղաձևերի նշանակման և ստեղծման ժամանակ, որպես օրենք 

առաջնորդվում են պերօրալ ընդունման համար որոշված դեղաչափերով: Համաձայն վերը 

նշվածին` Ռուսաստանի և այլ երկրների բժշկական պրակտիկայում ռեկտալ և պերօրալ 

դեղապատրաստուկների մեծամասնության մոտ նշանակումների միանվագ և օրեկան 

դեղաչափերի մեջ տարբերություն չկա:  

Սակայն այսպիսի ամփոփումը իր մեջ կրում է երկակի վտանգ. մի կողմից գերդեղա-
չափումը, քանի որ մի շարք դեղանյութեր (որոշ ալկալոիդներ` ստրիխնին նիտրատ, մոր-

ֆինի հիդրոքլորիդ, ատրոպինի սուլֆատ, սալիցիլատներ` նատրիումի սալիցիլատ, 

գլիկոզիդներ` դիգիտօքսին, դիգօքսին, պիրազոլոնի ածանցյալներ` բութադիոն, ֆենոլ, 

բիսմութի օրգանական միացություններ, ադրենալին հիդրոքլորիդ և այլն) ռեկտալ ներ-

մուծման ժամանակ ազդում են ավելի արագ և ինտենսիվ, քան պերօրալ ներմուծման ժա-

մանակ, մյուս կողմից` թերդեղաչափումը, քանի որ մի շարք դեղանյութեր (էրթրոմիցին, 

էուֆիլին, լևոմիցետին, որոշ ֆերմենտներ, բարբիտուրաթթվի որոշ ածանցյալներ) ռեկտալ 

ներմուծման ժամանակ դանդաղ են ներծծվում: 

Մի շարք հեղինակներ նշում են, որ I խումբ դեղանյութերի համար ռեկտալ 

ներմուծման դեղաչափը պետք է լինի 1/4 - 1/2-ով քիչ, քան պերօրալ ներմուծման 

ժամանակ, իսկ II խմբի համար` 1.5 - 2 անգամ ավելին: 
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 Այդ իսկ պատճառով, ռեկտալ դեղաձևերում նյութի դեղաչափավորման հարցը 

անհրաժեշտ է որոշել ինդիվիդուալ, դա հատկապես վերաբերվում է նոր դեղանյութերին: 

Հատուկ զգուշություն են պահանջում ռեկտալ դեղանյութերի դեղաչափավորումը 

երեխաների համար: Նշում են, որ երեխաների համար նյութերի ռեկտալ դեղաչափերը 

չպետք է գերազանցեն պերօրալ ներմուծման դեղաչափերին, դա հատկապես վերաբերվում 

է ալկալոիդներին (նրան գերդոզավորման վտանգը): 

 

Որոշ դեղանյութերի դեղաչափերը պերօրալ և ռեկտալ ներմուծման ժամանակ 

ԴԵՂԱՆՅՈՒԹ Ներմուծման ուղին 

պերօրալ ռեկտալ 

Անալգին 0,25 – 0,5 0,25 

Ինդոմետացին 0,1 – 0,25 0,05 

Ացետիսալիցիլաթթու 0,25 – 1,0 0,5 – 0,75 

Նատրիումի սալիցիլատ 0,5 – 1,0 0,25 – 0,5 

Նովոկայինամիդ 0,25 – 0,5 0,25 – 0,3 

Սպազմոլիտին 0,05 – 0,1 0,04 

Ֆենոբարբիտալ 0,01 – 0,05 0,015 

Լևոմիցետին 0,25 – 0,5 0,1 – 0,6 

Պարացետամոլ 0,25 – 0,5 0,3 – 0,5 

Տետուրամ 0,1 – 0,25 0,5 – 0,75 

Էուֆիլին 0,1 – 0,15 0,3 – 0,5 

Շիկատակի թանձև էքստրակտ 0,01 – 0,02 0,01 – 0,02 

 
Ռեկտալ դեղաձևերի կատարելագործումը 

 

Անընդհատ ընդլայնվում է ռեկտալ դեղապատրաստուկների անվանակարգումը և 

դեղաձևերի ռեկտալ նշանակումների ցուցումները: 

Ռեկտալ կիրառման համար առաջարկված են լիոֆիլիզացված մոմիկներ: Ծակոտկեն 

կառուցվածքի և մեծ ընդհանուր (ներքին) մակերեսի շնորհիվ այդպիսի մոմիկները արագ 

տարրալուծվում են ուղիղ աղիքի արտազատուկի չնչին քանակության մեջ և ձերբազատում 

են իրենցում պարունակվող դեղանյութերը: Դրանց պատրաստում են օժանդակ նյութի և 

դեղանյութերի ջրային սուսպենզիաներից, որոնց կաղապարները լցնելուց հետո ենթար-

կում են խորը սառեցման (լիոֆիլացման): 

Ծակոտկեն մոմիկները կարելի է պատրաստել նաև մեկ այլ մեթոդով` հալված զանգ-

վածը կաղապարների մեջ լցմամբ` հետագայում ենթարկելով վակուումացման: Կակաոյի 

յուղի, լազուպոլի հիմքերով այդպիսի սուպոզիտորիաների դեֆորմացիայի ժամանակը 3-5 

րոպեով կարճ է՝ ի համեմատ "մոնոլցոնած" մոմիկների: 

Բաղադրամասերի ավելի արագ ձերբազատմանը նպաստում են նաև սնամեջ սուպո-

զիտորիաները, որոնց լցնում են էմուլսիաներով, սուսպենզիաներով կամ դեղանյութերի 

լուծույթներով: 

Սուպոզիտորիաների տեխնոլոգիայի հետագա կատարելագործումը կայանում է երկ- 

և բազմաշերտ մոմիկների ստացման մեջ: Կաղապարների մեջ հերթականորեն ներ մուծում 

են հիմքի խառնուրդը (լցանյութ)` մեկ կամ երկու դեղանյութերով համապատասխան դե-

ղաչափերով, ապա հիմքի շերտը և նորից երկրորդ դեղանյութը և հիմքի խառնուրդը: Այդ-

պիսի բազմաշերտ մոմիկները ապահովում են ռեկտալ դեղամիջոցների բարձր 

թերապևտիկ էֆեկտիվությունը: 

Երկշերտ սուպոզիտորիաների ստացման համար օգտագործում են նաև այլ մեթոդ, 

որտեղ ապահովված է ինտերվալի էֆեկտը` նախապես ներմուծված դեղանյութի 
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օգնությամբ օրգանիզմը պատրաստվում է ազդող նյութի ազդեցությանը: Այդպիսի սուպո-

զիտորիաների արտաքին շերտը` պատյանը, պատրաստվում է լցման եղանակով՝ զանգ-

վածը լցնում են սառեցված կաղապարի մեջ, ապա յուրաքանչյուր կաղապարի մեջ խորա-

սուզում են մետաղական առանցք` խոռոչ առաջացնելու նպատակով: Սառելուց հետո 

խոռոչները լցնում են մոմիկային զանգվածով` միջուկի ներքին շերտը ձևավորելու համար: 

Երկշերտ սուպոզիտորիաներ ստանալու համար (ճապոնական դիմումով) 

հերթականորեն կաղապարների մեջ ներմուծում են հալեցված հիդրոֆիլ կամ հիդրոֆոբ 

հիմք: Երկու շերտերի միացման համար օգտագործում են ՄԱՆ, որոնք հեշտ լուծվում են 

ջրալուծ կամ ճարպային հիմքերում: 

Առաջարկված են երկշերտ սուպոզիտորիաներ (Ռուսաստան), որոք արտաքին 

շերտում պարունակում են կամֆորա, ներքինում` ստրոֆանտին, սրանք ապահովում են 

ազդող նյութերի ազդեցության հերթականությունը: Որպես պատյանի հիմք օգտագործում 

են ՊԷՕ-4000, առանցքի համար` լազուպոլ G: 

Առաջարկված է նաև երկմասանի սուպոզիտորիաներ (Մեծ Բրիտանիա), որոնց 

առաջին մասը պարունակում է հակաբորբոքային և հակաուռուցքային նյութեր, իսկ մյուս 

մասը` ցավազրկողներ կամ տեղային անզգայացնողներ (բարբիտուրատներ, մորֆին, 

պրոկաին և այլն): Երկու մասերն էլ հիդրոֆոբ հիմքով են, լցնում են առանձին մեկ 

կաղապարի մեջ: 

Ռեկտալ ներմուծման ժամանակ դեղանյութերի վերահսկվող ներմուծումը կարելի է 

ապահովել թաղանթային ծածկույթներով, որոնք դանդաղեցնում են ակտիվ բաղադրամա-

սերի դիֆուզիան կամ սուպոզիտորիաների ներառմամբ պատիճների մեջ (Մեծ Բրիտա-

նիա): 

Հետաքրքրություն են ներկայացնում սուպոզիտորիաների ներկումը, նախատեսված 

ոչ միայն վիզուալ տվյալ դեղաձևի տարբեր դեղաբանական խմբերի նույնականացման հա-

մար, այլ նաև սուպոզիտորիաների` որոշակի սպեկտրով ճառագայթների ազդեցությունից 

պահպանման նպատակով, որոնք առաջացնում են օքսիդացում, ներմուծվող նյութի դես-

տրուկցիա: Սուպոզիտորիային զանգվածը ներկելու համար օգտագործում են լուսազգա-

յուն պիգմենտային ներկանյութեր` տիտանի, երկաթի օքսիդներ կամ ալյումինի, կալ-

ցիումի և մագնեզիումի օրգանական լաքեր, ամարանտ, տարտրազին, խրիզոլին, ինդիգոի 

միացություններ` ինդիգոտին: 
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ԴԵՂԱՏՈՄՍԵՐ 

Վերցրու՝  Ստրեպտոցիդ    0.2 

                  Իխթիոլ   0.15 

                 Կակաոյի յուղ բավարար քանակությամբ 

                  Խառնիր,  որ ստացվեն մոմիկներ 

Տուր այդպիսի դեղաչափեր  թվով 20 

                  Տուր, Նշանակիր. մեկական մոմիկ օրը 3 անգամ 

# 

Վերցրու՝  Լևոմիցետին    0.05 

                 Բորաթթու     0.1 

                 Կակաոյի յուղ    2.0  

                 Խառնիր, որ ստացվի հեշտոցային սուպոզիտորիա  

                 Տուր այսպիսի դեղաչափեր թվով 10 

                 Նշանակիր. մեկական գնդիկ օրը 1 անգամ 

# 

Վերցրու՝  Նորսուլֆազոլ  0.1 

                  Ստրեպտոցիդ 0.15 

                  Կակաոյի յուղ բավարար քանակությամբ, որ ստացվեն ձողիկներ 

 5 սմ երկարությամբ, 4 մմ տրամագծով 

  Տուր այդպիսի դեղաչափեր թվով 10 

  Նշանակիր. մեկական ձողիկ միզուկի մեջ օրը 2 անգամ 

# 

Վերցրու՝ Քսերոֆորմ 0.12 

                  Հիմք բավարար քանակությամբ, որ ստացվեն ձողիկներ  

4 սմ երկարությամբ, 2 մմ տրամագծով 

  Տուր այդպիսի դեղաչափեր թվով 10 

  Նշանակիր. մեկական ձողիկ միզուկի մեջ 

# 

Վերցրու՝  Գլիցերինային սուպոզիտորիաներ թվով 6 

                  Տուր, նշանակիր. մեկական մոմիկ օրը 2 անգամ 

# 

Վերցրու՝  Շիկատակի հանուկ 0.015 

                  Լևոմիցետին   0.1 

                  Կակաոյի յուղ   1.5 

  Խառնիր, որ ստացվեն սուպոզիտորիաներ 

  Տուր այդպիսի դեղաչափեր թվով 3 

                  Նշանակիր. մեկական մոմիկ օրը 2 անգամ 

# 

Վերցրու՝ Ցինկի օքսիդ 0.8 

                  Բուտիրոլ բավարար քանակությամբ, որ ստացվեն մոմիկներ 

  Տուր այդպիսի դեղաչափեր թվով 4 

                  Նշանակիր. մեկական մոմիկ օրը 3 անգամ 
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ՍՏԵՐԻԼ և ԱՍԵՊՏԻԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՊԱՏՐԱՍՏՎՈՂ ԴԵՂԱՁևԵՐ 
 

 Սանիտարական պայմանների պահպանմամբ դեղաձևերի պատրաստման հետ մեկ-

տեղ կա դեղաձևերի հատուկ խումբ, որը պատրաստվում է ասեպտիկ պայմաններում` 

հետագա ստերիլիզացմամբ: Այդ դեղաձևերն են՝ 

1. ներարկման համար լուծույթները 

2. աչքի դեղաձևերը 

3. նորածինների և մինչև 1 տարեկան երեխաների համար նախատեսված 

դեղապատրաստուկները 

4. հակաբիոտիկներ պարունակող դեղապատրաստուկները 

Առաջին 3 խմբի համար ասեպտիկ պայմանների և ստերիլիզացիայի ապահովումը 

պայմանավորված է նրանց ներմուծման եղանակով կամ նորածինների օրգանիզմի 

յուրահատկություններով` 

 ներարկման լուծույթներ ՝ օրգանիզմի պաշտպանիչ շերտի խախտմամբ (մաշկ, 

լորձաթաղանթ); 

 աչքի պատրաստուկներ` միկրոօրգանիզմների հանդեպ աչքի լորձաթաղանթի 

զգայունության մեծացմամբ; 

 նորածինների համար դեղապատրաստուկներ` վարակման հանդեպ օրգանիզմի 

ցածր դիմադրողականությամբ; 

Հակաբիոտիկներ պարունակող դեղաձևերի պատրաստումը ասեպտիկ 

պայմաններում կապված է միկրոօրգանիզմների ֆերմենտների կողմից նրանց 

քայքայմամբ (որոնք ներթափանցում են դեղաձև) և հետևաբար կորստով:  
 
 

ԱՍԵՊՏԻԿԱ 
 

Աշխատանքի որոշակի ռեժիմ է, որը թույլ է տալիս տեխնոլոգիական գործընթացի 

բոլոր էտապներում դեղապատրաստուկի մեջ միկրոօրգանիզմների ներթափանցման 

հնարավորությունը հասցնել նվազագույնի: Ասեպտիկայի ապահովման համար 

անհրաժեշտ է հաշվի առնել դեղապատրաստուկների մանրէային վարակվածության 

աղբյուրները՝ տարածք, օդ, օժանդակ և փաթեթավորման մատերիալներ, դեղանյութեր, 

ինչպես նաև աշխատակազմ:  

Պահանջներ տարածքի նկատմամբ - Ասեպտիկ պայմաններում պատրաստվող 

դեղապատրաստուկների համար դեղատանն առանձնացվում է ասեպտիկ բլոկ, որն իր մեջ 

ներառում է դեղա պատրաստուկների պատրաստման, փաթեթավորման և ստե-

րիլիզացիայի բաժիններ, ամանեղենի լվացման համար ստերիլիզացիոն լվացարան, 

ինչպես նաև ներարկման համար ջրի ստացման առանձին հատված և հսկիչ սենյակ: 

Ասեպտիկ բլոկի պատերը և հատակը պետք է պատրաստված լինեն այնպիսի նյութից, որը 

հնարավորություն կտա ախտահանող նյութերով կատարել խոնավ մաքրում 

(թույլատրված Առողջապահության Նախարարության կողմից): Ասեպտիկ բլոկը պետք է 

կահավորված լինի քարշիչ պահարանով (օդափոխիչով): Ասեպտիկ բլոկի մուտքի մոտ 

պետք է տեղադրվեն ռեզինե գորգեր, որոնք ամեն օր պետք է լվացվեն տաք ջրով և թրջվեն 

ախտահանող լուծույթով (ֆենոլի 3% կամ ֆորմալինի 1% լուծույթ): Սենյակը չպետք է 

հագեցած լինի արտադրական պրոցեսին չվերաբերվող առարկաներով:   

Պահանջներ օդի նկատմամբ - Ասեպտիկ բլոկի բոլոր հատվածներում օդի 

վարակազերծման նպատակով տեղադրվում են չէկրանավորված բակտերիցիդ լամպեր: 

Նրանք աշխատանքը սկսելուց 1-2 ժամ առաջ միացվում են դեղատան աշխատակիցների 

բացակայության ժամանակ:   
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Վերջին ժամանակներում դեղագործական հաստատություններում և դեղատներում 

օգտագործվում է լամինար հոսքով օդի ստերիլ մաքրման համար սարք, որով 

ախտոտվածության պարունակությունը կարող է հասնել մինչև 1 մասնիկ լիտրում:  

Դեզինֆեկցող նյութերի օգտագործմամբ ասեպտիկ բլոկի մաքրումը կատարվում է ոչ 

քիչ, քան հերթափոխը մեկ անգամ: Ախտահանիչ միջոցներն են քլորամինը, 

քլորհեքսիդինը, ջրածնի պերօքսիդը, դետերգենտները (ՄԱՆ), որոնց 

առանձնահատկություններն են`  

1. չեն կորցնում հատկությունը կոշտ ջրում` անկախ ջրի ջերմաստիճանից և 

ռեակցիայից 

2. հեշտացնում են լվացումը ի շնորհիվ փրփրագոյացման, թրջման և լվացման 

հատկության  

Ախտահանիչ միջոցների նկատմամբ պահանջներն են` 

 չպետք է քայքայեն ապակու մակերեսը; 

 չպետք է ունենան կայուն հոտ;  

 պետք է ամբողջությամբ լվացվեն ողողման ընթացքում; 

 չպետք է գրգռեն մաշկը և լորձաթաղանթը; 

 չպետք է ունենան սենսիբիլիզացնող հատկություն; 

10 լիտր ախտահանիչ լուծույթն կարող է ախտահանել` 

 10 մլ-ոց  90 սրվակ 

 50 մլ-ոց 50 սրվակ 

 250 մլ-ոց  25 սրվակ 

 500 մլ-ոց 15 սրվակ  

 Ասեպտիկ բլոկը մնացած տարածքներից առանձնացվում է անցախուցով (шлюз): 

Ասեպտիկ պայմաններում դեղապատրաստուկներ պատրաստող անձիք անցախուց 

մտնելիս հագնում են հատուկ կոշիկ, լվանում և ախտահանում են ձեռքերը 

(քլորամին, քլորհեքսիդին), հագնում ստերիլ խալաթ, քառաշերտ թանզիֆե դիմակ, 

գլխարկ (հավաքելով մազերը) և բախիլներ: Սանիտարական հագուստը 

ստերիլիզացվում և պահվում է փակ բյուքսերում ոչ ավել, քան 3 օր և օգտագործվում 1 

անգամ:  

 Դեղանյութերը պահվում են ստերիլ շտանգլասներում:  

 Ստերիլ օժանդակ մատերիալները պահվում են փակ վիճակում 3 օրից ոչ ավել: 

Բացված մատերիալները կարելի է օգտագործել 24 ժամվա ընթացքում: Ստերիլ 

տարաների պահման ժամկետը 24 ժամից ոչ ավել է:  

 Մեկ այլ կարևոր պայման է հանդիսանում հեղուկ դիսպերս միջավայրերի (լուծիչներ), 

դեղանյութերի և օժանդակ նյութերի, օժանդակ և փաթեթավորման մատերիալների 

(տարաներ, ֆիլտրեր, բամբակներ և այլն) նախնական ստերիլիզացիան, որոնք 

մանրամասն ներկայացված են Առողջապահության Նախարարության կողմից 

տրված հրամանում: 
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ՍՏԵՐԻԼԻԶԱՑԻԱ 
 

Ստերիլիզացիան (լատ` sterilis - անպտուղ) միկրոօրգանիզմների և նրանց սպորների 

լրիվ ոչնչացումն է: Ստերիլիզացիան մեծ նշանակություն ունի բոլոր դեղաձևերի 

պատրաստման ժամանակ (հատկապես ներարկման դեղաձևերի ժամանակ): Տվյալ 

դեպքում անհրաժեշտ է ստերիլիզացնել տարան, օժանդակ մատերիալները, լուծիչները, 

դեղանյութերը և պատրաստի լուծույթները: Հետևաբար ներարկման լուծույթների 

պատրաստումը պետք է սկսվի և ավարտվի ստերիլիզացիայով:  

Ստերիլիզացիայի ժամանակակից եղանակներն են` 

1. ջերմային ստերիլիզացիան 

2. քիմիական ստերիլիզացիան 

3. ստերիլ ֆիլտրացիան 

4. ստերիլիզացիան ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով  

5. ռադիացիոն ստերիլիզացիան 

Ստերիլիզացիայի իրականացման բարդությունը կայանում է մի կողմից 

միկրոօրգանիզմների բարձր կենսունակությամբ և մեծ զանազանությամբ, իսկ մյուս 

կողմից` մի շարք դեղանյութերի ջերմակայունությամբ (էմուլսիաներ, սուսպենզիաներ): 

Այստեղից բխում են պահանջները ստերիլիզացիայի հանդեպ` 

 դեղաձևերի հատկությունների պահպանում և նրանցից միկրոօրգանիզմների 

ազատում 

 ստերիլիզացիայի եղանակները պետք է հարմար լինեն դեղատնային պայմաններում 

օգտագործման համար, հատկապես բուժ-կանխարգելիչ հաստատությունների 

դեղատներում, որոնց ռեցեպտուրայում ներարկման լուծույթները կազմում են 60-80%:  
 
 

ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՍՏԵՐԻԼԻԶԱՑԻԱ 
1. Օդային ստերիլիզացիա 

Ստերիլիզացիայի այս եղանակն իրականացվում է տաք օդով օդային 

ստերիլիզատորներում 180-2000C ջերմաստիճանում: Այդ ընթացքում ոչնչանում են բոլոր 

միկրոօրգանիզմները սպիտակուցային նյութերի պիրոգենետիկ դասավորվածության 

հաշվին, այսինքն տեղի է ունենում միկրոբային բջիջների պրոտոպլազմայի պիրոգենետիկ 

քայքայում կամ նրա անդարձ կոագուլյացիա, ախտահարվում են նաև ֆերմենտային 

համակարգերը: Ջերմային եղանակից առավել լայն օգտվում են ինչպես դեղատներում, 

այնպես էլ գործարանային պայմաններում:  

Օդային ստերիլիզացիայի արդյունավետությունը կախված է ջերմաստիճանից և 

ժամանակից: Օբյեկտների տաքացման հավասարաչափությունը կախված է նրանց 

ջերմահաղորդման աստիճանից և ստերիլիզացիոն կամերայում տեղադրման 

ճշտությունից` տաք օդի ազատ շրջանառության ապահովման համար: 

Ստերիլիզացվող օբյեկտները պետք է փաթեթավորված լինեն համապատասխան 

տարայի մեջ, ազատ տեղադրվեն ստերիլիզատորում: Քանի որ օդն օժտված է ոչ բարձր 

ջերմահաղորդականությամբ, ստերիլիզացվող օբյեկտների տաքացումը կատարվում է 

բավական դանդաղ, ապա օբյեկտները պետք է տեղադրել չտաքացված կամ 600C 

ջերմաստիճանը չգերազանցող ստերիլիզատորներում: Ստերիլիզացիայի ժամանակը 

պետք է հաշվել ստերիլիզատորում օդի տաքացման պահից ` մինչև 180-2000C 

ջերմաստիճան: 

Տաք օդով ստերիլիզացիան նույն ջերմաստիճանում ավելի թույլ է ազդում, քան 

խոնավ օդով, բայց միևնույն ժամանակ ցուցաբերում է զգալի քայքայիչ ազդեցություն մի 

շարք մատերիալների վրա (ռեզին, կտոր, թուղթ): Այդ պատճառով տաք օդով 

ստերիլիզացիան օգտագործվում է` 
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 ապակյա, մետաղական և հախճապակյա առարկաների ստերիլիզացիայի համար: 

Ստերիլիզացիան իրականացնում են 1800C ջերմաստիճանում 20 րոպե կամ 2000C 

ջերմաստիճանում` 10 րոպե: 

 ջերմակայուն փոշիների համար (տալկ, սպիտակ կավ, ցինկի օքսիդ և այլն): 

Ստերիլիզացնում են հետևյալ կերպ` 

Նմուշի զանգված, գ Ջերմաստիճան, 0C 
Ստերիլիզացիայի նվազագույն 

ժամանակ, րոպե 

մինչև 25 
180 

200 

30 

10 

25-100 
180 

200 

40 

20 

100-200 
180 

200 

60 

30 

 հանքային և բուսական յուղերի, ճարպերի, լանոլինի, վազելինի, վոսկի համար: 

Ստերիլիզացիան իրականացնում են հետևյալ կերպ` 

Նմուշի զանգված, գ Ջերմաստիճան, 0C 
Ստերիլիզացիայի նվազագույն 

ժամանակ, րոպե 

մինչև 100 
180 

200 

30 

15 

100-500 
180 

200 

40 

20 

Յուղերը և ճարպերը կարելի է ստերիլիզացնել նաև 119-1210C ջերմաստիճանում 

ավտոկլավում 2 ժամվա ընթացքում:  

Լուծույթները չի կարելի ստերիլիզացնել օդային ստերիլիզատորներով, քանի որ օդի 

վատ ջերմահաղորդականության պատճառով չի ապահովվում լուծույթների արագ 

տաքացում մինչև անհրաժեշտ ջերմաստիճան: Օրինակ` 200մլ ծավալով նատրիումի 

քլորիդի լուծույթը, որը տեղավորված է 1200C ստերիլիզատորի մեջ, 1 ժամվա ընթացքում 

տաքացվում է ընդամենը մինչև 600C: Ավելի բարձր ջերմաստիճանով տաք օդը ներքին և 

արտաքին ճնշումների տարբերության հետևանքով կարող է առաջացնել դեղանյութերի 

քայքայում և սրվակի պայթյուն:  
 

2. Ստերիլիզացիայի խոնավ տաք օդով 
Հագեցած գոլորշին այն գոլորշին է, որը գտնվում է հավասարակշռված վիճակում 

հեղուկի հետ, որից առաջացել է: Որպես օրենք բոլոր միկրոօրգանիզմները, ինչպես նաև 

սպորները, առավել զգայուն են տաք խոնավ, քան չոր օդի հանդեպ: Այդ պատճառով 

խոնավ տաք օդը հանդիսանում է առավել ընդունված ստերիլիզացնող ագենտ, քան չորը: 

Դեղատնային պայմաններում կիրառություն են գտել տաք խոնավ օդով 

ստերիլիզացիայի հետևյալ տեսակները` 

 ավտոկլավով ստերիլիզացիա; 

 ստերիլիզացիա հոսող գոլորշիներով; 

 կոտորակային ստերիլիզացիա; 

 
Ավտոկլավով ստերիլիզացիա 
Ստերիլիզացիայի այս տեսակը նախատեսված է հերմետիկ կամերայում տեղադրված 

օբյեկտը մաքուր հագեցած գոլորշով տաքացմամբ` մթնոլորտային ճնշումից բարձր 

ճնշման պայմաններում:  
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Ավտոկլավով ստերիլիզացիան հանդիսանում է ջերմային 

ստերիլիզացիայի հիմնական եղանակը: Կաթսայում եղած 

ճնշման մասին տեղեկություն են ստանում մոնոմետրից, որը 

փակցված է ավտոկլավի երեսային հատվածում: Երբ 

ավտոկլավում ճնշումը կսկսի գերազանցել 1 մթնոլորտայինը, 

սլաքը սկսում է բարձրանալ: Հետևաբար մոնոմետրը ցույց է 

տալիս մթնոլորտային ճնշումը: Մոնոմետրի ցույց տված 

ճնշումը կոչվում է ավելցուկային (ати)` ի տարբերություն 

ավտոկլավում լրիվ կամ բացարձակ ճնշման (ата): 

Մոնոմետրիկ ճնշումից (ати) բացարձակ ճնշման (ата) 

անցնելու համար անհրաժեշտ է առաջինին ավելացնել 1 

մթնոլորտային ճնշում: Օրինակ` մոնոմետրը ցույց է տալիս 1 

ати, ապա բացարձակ ճնշումը կլինի 2 ата: Յուրաքանչյուր 

ճնշման համապատասխանում է որոշակի ջերմաստիճան: 

Հետևաբար` իմանալով գոլորշիների ճնշումը կարելի է որոշել 

նրա ջերմաստիճանը` օգտվելով աղյուսակից: 

Մաքուր հագեցած գոլորշիների ջերմաստիճանի կախվածությունը 
տարբեր ճնշումների դեպքում 

Ճնշում 
Ջրի եռման 

ջերմաստիճան,oC 

Ճնշում 
Ջրի եռման 

ջերմաստիճան,oC 

ըստ 

մոնոմետրի 

(ати) 

բացարձակ 

(ата) 

ըստ 

մոնոմետրի 

(ати) 

բացարձակ 

(ата) 

0 1 99,1 2,5 3,5 138,2 

0,2 1,2 104,2 3,0 4,0 142,9 

0,4 1,4 108,7 3,5 4,5 147,2 

0,6 1,6 112,7 4,0 5,0 151,1 

0,8 1,8 116,3 4,5 5,5 154,7 

1,0 2,0 119,6 5,0 6,0 158,1 

1,5 2,5 126,8 5,5 6,5 161,2 

2,0 3,0 132,9 6,0 7,0 164,2 

Ավտոկլավում ստերիլիզացնում են` 

 ապակյա, մետաղական և հախճապակյա առարկաները (սրվակ, կոլբա, գլան, ձագար, 

հավանգ, հավանգակոթ և այլն) 119-1210C-ում 20-40 րոպե տևողությամբ; 

 վիրակապական նյութերը (թանզիֆ, լիգնին, բամբակ, լիգատուրային մետաքս, 

սպիտակեղեն, ֆիլտրի թուղթ, ռեզինե և կեղևային խցաններ, ռեզինե պարագաներ, 

ցելյուլոզա) 119-1210C-ում 20-40 րոպե տևողությամբ; 

 ներարկման համար կայուն դեղանյութերի լուծույթները և ներարկման համար ջուրը 

119-1210C-ում` կախված հեղուկի ծավալից 

  մինչև 100 մլ՝ 8 րոպե 

  101 – 500 մլ՝ 8-12  րոպե 

  501 – 1000 մլ՝ 12-15 րոպե 

Հերմետիկ խցանված անոթներում ճարպերը և յուղերը ստերիլիզացնում են 119-1210C-

ում 2 ժամ տևողությամբ: 
 

Ստերիլիզացիա հոսող գոլորշիներով 
Հոսող գոլորշիներով ստերիլիզացիան իրականացնում են հագեցած գոլորշիներով 

1000C ջերմաստիճանում 30-60 րոպե (առանց օդի և ավելցուկային ճնշման): Եղանակի 

էությունը կայանում է օբյեկտի վրա 1 մթնոլորտային ճնշման պայմաններում չընդհատվող 
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գոլորշիների հոսքով ազդմամբ այնպիսի սարքում, որտեղից հանված է օդը: Այսպիսի 

նպատակներով դեղատնային պայմաններում օգտագործվում է Կոխի ստերիլիզատորը և 

ինֆունդիրա-ստերիլիզացնող ապարատը: 

Կոխի ստերիլիզատորն իրենից ներկայացնում է մետաղական 

գլանաձև անոթ, որը փակվում է երկու անցքերով կափարիչով 

(ջերմաչափի և գոլորշիների ելքի համար): Անոթի հատակում լցվում է 

ջուրը, որից վերև գտնվում է անցքերով մետաղական պատվանդան: Հոսող 

գոլորշիները սպանում են միկրոօրգանիզմների միայն վեգետատիվ 

ձևերը: Ստերիլիզացվող օբյեկտում սպորային ձևերի առկայության դեպ-

քում այս եղանակն արդյունավետ չէ: Քանի որ տվյալ ստերիլիզացիան 

իրականացվում է ավելի ցածր ջերմաստիճանում, քան ավտոկլավում 

իրականացման ժամանակ, ապա պետք է հետևել, որպեսզի գոլորշիները 

ընդգրկեն ստերիլիզացվող օբյեկտը բոլոր կողմերից և որպեսզի ամբողջ 

ընթացքում ստերիլիզատորից դուրս գա գոլորշու շիթը (օդի լրիվ դուրս 

բերում):  

Հոսող գոլորշիներով ստերիլիզացնում են ջուրը, ոչ լրիվ կայուն 

դեղանյութերի ջրային լուծույթները: Ընդ որում ըստ հեղուկի ծավալի` 

 մինչև 100 մլ – 30 րոպե 

 101-500 մլ – 45 րոպե 

 501-1000 մլ – 60 րոպե 
 

Կոտորակային ստերիլիզացիա 
Կոտորակային ստերիլիզացիան այլ կերպ անվանվում է տինդալիզացիա: Քիչ կայուն 

դեղանյութերի լուծույթները տաքացնում են ջրում 60-650C ջերմաստիճանում 1 ժամվա 

ընթացքում 5 անգամ կամ 70-800C-ում` 3 անգամ, յուրաքանչյուրը 24 ժամը մեկ անգամ 

(պահելով ջերմաստիճանը տաքացումների արանքում 25-370C): 3-5 նմանատիպ ցիկլերը 

բավարար է, որպեսզի լուծույթում առկա բոլոր սպորները հասցնեն աճել և մահանալ 

հետագա տաքացման ժամանակ: Տինդալիզացիան գրեթե չի զիջում ավտոկլավով 

ստերիլիզացիոն եղանակին, սակայն այն երկարատև է:   
 
 

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՍՏԵՐԻԼԻԶԱՑԻԱ 
 

Քիմիական ճանապարհով ստերիլիզացիան իրականացվում է միկրոֆլորայի վրա 

քիմիական նյութերով ազդեցությամբ: Այդ նյութերի մի մասը ոչնչացնում են 

միկրոօրգանիզմները, այսինքն ազդում են նրանց վրա բակտերիցիդորեն: Այդպիսի 

քիմիական նյութերն անվանվում են հակասեպտիկներ: Դեղանյութերի մյուս մասը չեն 

ոչնչացնում միկրոօրգանիզմները, սակայն կանգնեցնում են նրանց հետագա զարգացումը: 

Այդպիսի նյութերը պատկանում են կոնսերվանտներին: Ժամանակակից բժշկությունը 

հագեցած է մեծաքանակ հակասեպտիկ և կոնսերվատիվ դեղանյութերով:  

Որպես հակասեպտիկ դեղապատրաստուկների համար բնականաբար պիտանի են 

միայն օրգանիզմի համար անվնաս նյութերը: Հայտնի հակասեպտիկ սուլեման այդ 

նպատակի համար պիտանի չէ: Որոշ հակասեպտիկների համար որպեսզի ապոհովվի 

ստերիլությունը, անհրաժեշտ է համեմատաբար մեծ քանակություն, որն անտարբեր չէ 

օրգանիզմի համար:  

Քիմիական ստերիլիզացիայի համար օգտագործում են որոշ լուծույթներ` ջրածնի 

պերօքսիդի և դեզօքսոնի: Ստերիլիզացիան իրականացնում են պլաստմասե փակ 

տարաներում:  
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Լուծույթներով ստերիլիզացիայի արդյունավետությունը կախված է ակտիվ ազդող 

նյութերի կոնցենտրացիայից, ստերիլիզացիայի ժամանակից և ստերիլիզացնող լուծույթի 

ջերմաստիճանից: Ստերիլիզացիայի համար օգտագործում են ջրածնի պերօքսիդի 6%-ոց 

լուծույթը 180C-ից ոչ ցածր ջերմաստիճանում 6 ժամվա ընթացքում: Լուծույթներով 

քիմիական ստերիլիզացիան իրականացնում են լուծույթով առարկայի լրիվ ծածկմամբ, 

որից հետո ստերիլիզացվող առարկան լվանում են ստերիլ ջրով ասեպտիկ պայմաննե-

րում: Այս եղանակը խորհուրդ է տրվում պոլիմերային նյութերի, ռեզինի, ապակյա 

առարկաների համար:  

Դեղագիտական պրակտիկայում որպես կոնսերվանտ կիրառություն են գտել 

հետևյալ նյութերը` 

ՆԻՊԱԳԻՆ – պարաօքսիբենզոյաթթվի մեթիլ եթեր: Սպիտակ բյուրեղական փոշի է, 

քիչ է լուծվում ջրում (0,25% 200Cում), լուծվում է սպիրտում: Արժեքավոր կոնսերվանտ է, 

անվտանգ և արդյունքներ տալիս է արդեն 0,05% կոնցենտրացիայից: Օգտագործվում է 

մինչև 0,25% կոնցենտրացիայով: Նիպագինի բակտերիցիդությունը 2,6 անգամ մեծ է 

ֆենոլից:  

ՆԻՊԱԶՈԼ (պարաօքսիբենզոյաթթվի պրոպիլ եթեր): Ջրում լուծելիությունը 0,03% է: 

Բակտերիցիդությունը 15 անգամ մեծ է ֆենոլից: Հաշվի առնելով դժվար լուծելիությունը 

ջրում խորհուրդ է տրվում օգտագործել 7 մաս նիպագինից և 3 մաս նիպազոլից բաղկացած 

0,07%  լուծույթը՝ որպես բավական արդյունավետ և վստահելի կոնսերվանտ: Այս լուծույթը 

կարող է ծառայել որպես լուծիչ մի շարք ներարկման դեղապատրաստուկների համար: 

ՔԼՈՐԲՈւԹԱՆՈԼ ՀԻԴՐԱՏ (քլորէթոն) - անգույն բյուրեղներ են կամֆորայի հոտով, 

լուծվում է 200 գ ջրում, հեշտ` սպիրտում: Օգտագործվում է մինչև 0,5% կոնցենտրացիայով:  

ՏՐԻԿՐԵԶՈԼ (մեթիլֆենոլ) – օժտված է ավելի մեծ բակտերիցիդությամբ, քան ֆենոլը և 

ավելի քիչ թունավորությամբ: Օգտագործվում է մինչև 0,3% կոնցենտրացիայով:  

ՖԵՆՈԼ – օգտագործվում է մինչև 0,5% կոնցենտրացիայով: 

ՖԵՆԻԼԷԹԻԼԱՅԻՆ ՍՊԻՐՏ – լայնորեն օգտագործվում է արտասահմանում: Այն 

առաջարկվում է որոշ աչքի կաթիլների կոնսերվացման համար 0,3% քանակությամբ:  

ՑԵՖԻՐՈԼԻ ՏԻՊԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐ - ԲՄՄ է և կիրառություն է գտել նաև ցեֆիրանը: 

Այս պատրաստուկները իրենցից ներկայացնում են անգույն հեղուկներ հիմնային 

ռեակցիայով: Ազդում են բակտերիոստատիկ և բակտերիցիդ պաթոգեն 

միկրոօրգանիզմների վրա: Օգտագործվում են գինեկոլոգիայում (0,5-1%), 

վիրուբուժությունում (0,1-0,5%), ձեռքերի լվացման համար (1%), գործիքների 

ախտահարման համար (1%-ը 2% սոդայի հետ): Որպես կոնսերվանտ դեղանյութերում 

ներմուծվում է 1:10000 կոնցենտրացիայով:  

Որպես կոնսերվանտ օգտագործվում են սնդիկի օրգանական միացությունները, 

որոնք օժտված են մակերևույթային ակտիվությամբ: Նրանցից առավել հայտնի են 

մերթիոլատը, որն օգտագործվում է 0,01% կոնցենտրացիայով:  

Կոնսերվանտների թվում հարկ է նշել նաև սպիրտը, գլիցերինը, որոնք երբեմն 

ավելացվում են ջրային հանուկներին, քլորոֆորմը` քլորոֆորմային ջրի տեսքով 

(հանուկների արտադրության ժամանակ), սալիցիլաթթվի սպիրտը (0,1 %) և այլն: 

Կոնսերվանտային նյութերը օգտագործվում են տաքացման ժամանակ քայքայվող 

նյութերից ներարկման լուծույթներ պատրաստելիս որպես լուծիչ, սակայն դա արվում է 

միայն բժշկի հետ համաձայնեցվածության դեպքում: Այդ դեպքում Signatura-ում պետք է 

նշել վերցված կոնսերվանտի անվանումը ու քանակությունը:  

Որոշ դեղանյութեր ցուցաբերում են բակտերիցիդ ազդեցություն և նրանց լուծույթները 

կարիք չունեն կոնսերվանտների ավելացման: Օրինակ` հեքսամեթիլենտետրամին, 

ամինազին, դիպրազին, կոլլարգոլ, պրոտարգոլ, սուլեմա, կալիումի պերմանգանատ:  
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ՍՏԵՐԻԼԻԶԱՑԻԱ ԳԱԶԵՐՈՎ 
 

Քիմիական ստերիլիզացիայի այս տեսակը հիմնված է ցնդող ախտահանող նյութերի 

կիրառմամբ, որոնք հեշտ և պարզ հեռացվում են միջավայրից թույլ տաքացման կամ 

վակուումի ճանապարհով: Պիտանի է տաքացման նկատմամբ զգայուն դեղանյութերի 

ստերիլիզացիայի համար:  

Գազերով ստերիլիզացիայի ժամանակ ոչնչանում են միկրոօրգանիզմների 

վեգետատիվ ձևերը և բորբոսասնկերը: Պրակտիկայում կիրառություն են գտել հեղուկ 

էթիլենի օքսիդը և β-պրոպիոլակտոնը: Նրանց հակամիկրոբային ազդեցությունը հիմնված 

է սպոնտան հիդրոլիզի վրա, որին նրանք ենթարկվում են ջրային լուծույթում, արդյունքում 

առաջանում են անմիջապես միկրոօրգանիզմների վրա ազդող միացություններ: 

Էթիլենօքսիդը օգտագործվում է ջերմաանկայուն նյութերի, ինչպես նաև գործիքների, 

սարքերի, պլաստմասաների, վիրակապական նյութերի ստերիլիզացման համար: 

Ստերիլիզացիան իրականացվում է հատուկ ապարատներում: Լուծույթների 

ստերիլիզացիայի բավարար է 400-500 մգ/լ էթիլենի օքսիդ, 20-300C ջերմաստիճանում, 6 

ժամվա ընթացքում: Էթիլենի օքսիդի հիդրոլիզի արդյունքում առաջանում է էթիլենգլիկոլ: 

 
ՍՏԵՐԻԼԻԶԱՑԻԱ ՖԻԼՏՐՄԱՄԲ 

 

Մանրէների բիջիները և սպորները կարելի է դիտարկել որպես անլուծելի 

գոյացություններ, շատ փոքր (1-2մկմ) տրամագծով մասնիկներ: Նրանք կարող են 

հեղուկներից առանձնացվել մեխանիկական եղանակով` մանր ծակոտիներով ֆիլտրերով 

ֆիլտրմամբ: Ստերիլիզացիայի այս եղանակը նկարագրված է ՊՖ XI-ում՝ ջերմաանկայուն 

դեղանյութերով լուծույթների ստերիլիզացիայի համար: Սակայն այս եղանակը կարող է 

օգտագործվել ջերմային ստերիլիզացիայից առաջ որպես նախնական օպերացիա: 

Այսպիսի ֆիլտրեր կարող են լինել չգլազուրապատված հախճակապակե միջնորմը, 

ասբեզտը, ապակին և այլն: 

Ըստ կառուցվածքի նրանց բաժանում են խորքային և թաղանթային ֆիլտերի` 0,3 մկմ-

ից ոչ ավել անցքերի չափսերով:  

Տվյալ դեպքում միկրոծակոտկեն միջնորմի օգտագործման հիմնական ազդեցությունը 

հիմնավորվում է ոչ թե միկրոօրգանիզմների մեխանիկական պահմամբ, այլ նրանց 

ադսորբցիայով ֆիլտրի մակերեսին: Մանրէաբանների կողմից ապացուցված է, որ 

ֆիլտրերի ազդեցության ունակությունը կարող է կախված լինել միկրոօրգանիզմների 

տեսակից, նրանց կոնցենտրացիայից և ֆիլտրման պայմաններից: 

Խորքային ֆիլտրերից են ճենապակյա և հախճապակյա (3-4 մկմ անցքերի չափով), 

ապակյա (≈2մկմ), թղթե-ազբեստային (1-1,8մկմ) ֆիլտրերը: Խորքային ֆիլտրերը 

բնորոշվում են միկրոօրգանիզմների պահման բարդ մեխանիզմով: Հաշվի առնելով 

ֆիլտրերի հաստությունը` պահվում են և փոքր չափսի մասնիկները, քան ֆիլտրերի 

անցքերը: 

Ճենապակյա ֆիլտրեր - Նրանց հիմնականում պատկանում են այսպես 

կոչված «մոմերը», որոնք ունեն գլանի տեսք` չգլազուրապատված 

հախճապակուց` մի ծայրում բաց, իսկ մյուս կողմում ունեն անցքեր: 

Լուծույթների ֆիլտրումն իրականացնում են ճնշման տակ կամ 

հիմնականում վակուումի օգնությամբ: Առաջին դեպքում նախապես 

ֆիլտրված լուծույթը լցնում են բակտերիոլոգիական ֆիլտրից ներս և 

ներթափանցվող ծակոտկեն պատերի միջոցով թափվում է ստերիլ անոթի 

մեջ (Շամբերլենի մոմեր):  
Երկրորդ դեպքում հեղուկը ներթափանցում է պատերի միջոցով ներս և 
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այդտեղից դուրս գալիս (Բերկեֆելդի մոմեր): Մոմերի անցքերի տրամագիծը 3-4 մկմ է:  

Հախճապակյա ֆիլտրեր մինչև աշխատանքի սկիզբը պետք է ստերիլիզացվեն 

ջերմային եղանակով (ՊՖXI): Ստերիլիզացիայի եղանակը բնութագրվում է աշխատանքի 

դանդաղությամբ (ֆիլտրման տևողություն չպետք է գերազանցի 8 ժամը) և լուծույթի զգալի 

կորստով հաստ ֆիլտրի ծակոտիներում:  

Ապակյա միկրոծակոտկեն ֆիլտրեր - Ապակյա ֆիլտրերն իրենցից ներկայացնում են 

թիթեղներ կամ սկավառակներ` ամրացված ապակյա անոթին: Բաց են թողնվում տարբեր 

չափսերի ծակոտիներով: Ծակոտիների մեծ չափսերով ֆիլտրերը օգտագործվում են 

նախնական (ոչ ստերիլ) ֆիլտրացիայի համար: 

Ապակյա ֆիլտրերը հարմար են, էժան և պարզ ֆիլտրումն իրականացվում է 

վակուումի տակ: Աշխատանքի ընթացքում ապակյա ֆիլտրերը խցանվում են միկրոբային 

մանրէների և տարբեր մասնիկներով: Այդ պատճառով ժամանակ առ ժամանակ ֆիլտրերը 

լվանում են հավասար քանակությամբ 2% նատրիումի կամ կալիումի նիտրատի և 

պերքլորատի խառնուրդով` խտացված ծծմբական թթվով և տաքացված մինչև 1000C և 

թողնում ամբողջ գիշեր: Այնուհետև թիթեղը լվանում են տաք թորած ջրով վակուումի տակ 

մինչև լվացված ջրում սուլֆատ իոնի բացակայությունը (բարիումի քլորիդի օգնությամբ):  

Առավել նպատակահարմար է, եթե ապակյա ֆիլտրի վրա նախապես տեղադրվի 1-2 

շերտ ֆիլտրի թուղթ, որը ֆիլտրացիայից հետո թափում են (ֆիլտրը այս դեպքում չի 

խցանվում երկար ժամանակ):  

Թաղանթային ֆիլտրերն իրենցից ներկայացնում են բարակ թաղանթներ (100 -150մկմ) 

պոլիմերային մատերիալից, որոնք բնութագրվում են միկրոօրգանիզմների պահմամբ 

մաղային մեխանիզմով և ծակոտիների մշտական չափսերով: Թաղանթային ֆիլտրերն 

օգտագործվում են լրիվ ստերիլիզացիայի հասնելու համար: Նրանք կայուն են ջրի, նոսր 

թթուների և հիմքերի ազդեցության նկատմամբ, սակայն զգայուն են եթերի հանդեպ: 

Չորանալուց հետո թաղանթային ֆիլտրերը դառնում են փխրուն: Այդ պատճառով 

օգտագործումների միջև եղած ժամանակահատվածում նրանց պահում են թորած ջրում` 

կոնսերվանտի ավելացմամբ:  

Ֆիլտրեր թելանման մատերիալից - Բակտերիալ ֆիլտրերի այս խմբին են 

պատկանում Զեյտցի ֆիլտրերը, Սալնիկովի ֆիլտրը: Ֆիլտրացիայի համար ծառայում են 

ազբեստե թիթեղներ, որոնք ունեն 300 մմ տրամագիծ: Այս ֆիլտրերը հաճախ 

օգտագործվում են գործարանային պայմաններում ներարկման լուծույթների 

պատրաստման ժամանակ: Սակայն այս ֆիլտրերը խորհուրդ չի տրվում օգտագործել 

ներարկման լուծույթների ստերիլիզացիայի համար, քանի որ նրանք կազմված են թելավոր 

նյութերից և կա ֆիլտրի մասերի անջատման վտանգ: Լուծույթի հետ ընկնելով օրգանիզմ 

մազիկները կարող են առաջացնել տարբեր պաթոլոգիական ռեակցիաներ: 
 

ՍՏԵՐԻԼԻԶԱՑԻԱ ՈՒԼՏՐԱՄԱՆՈՒՇԱԿԱԳՈՒՅՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՆԵՐՈՎ 
 

Հաստատված է, որ ՈւՄ ճառագայթների ազդեցության ներքո միկրոօրգանիզմները 

ոչնչանում են, ընդ որում առավելագույն բակտերիցիդ ակտիվություն նկատվում է 

ճառագայթների 253-257 նմ ալիքի երկարության պայմաններում: ՈւՄ ճառագայթները 

սպանում են ինչպես վեգետատիվ, այնպես էլ սպորային ձևերը:  

ՈւՄ ճառագայթների բակտերիցիդ ազդեցության էֆեկտիվությունը կախված է մի 

շարք գործոններից` 

 ալիքի երկարությունից; 

 դեղաչափից; 

 ինակտիվացվող միկրոօրգանիզմների տեսակից; 

 միջավայրի խոնավությունից; 

 ճառագայթման ժամանակից; 
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Կախված ճառագայթման ժամանակից տարբերում են հետևյալ փուլերը` 

1. խթանում 

2. ճնշում 

3. բջիջների վախճան 

Վեգետատիվ ձևերը ավելի զգայուն են ՈւՄ ճառագայթների նկատմամբ, քան 

սպորները: Վերջիններիս ոչնչացման համար անհրաժեշտ է միջինում 10 անգամ ավել 

դեղաչափ, քան վեգետատիվ ձևերի համար: Որպես ՈւՄ ճառագայթման սկզբնաղբյուր 

դեղատներում ծառայում են հատուկ բակտերիցիդ լամպեր, որոնք լինում են սնդիկ-

կվարցային և արգոն-կվարցային:  

Սնդիկ-կվարցային լամպերը օժտված են մեծ հզորությամբ, սակայն արգոն-

կվարցային լամպերը տալիս են առավել բակտերիցիդ ազդեցությամբ ճառագայթներ, որը 

նրանց դարձնում է ավելի արժեքավոր և ՈւՄ ճառագայթման տնտեսապես մատչելի 

սկզբնաղբյուր:  

Ներկա ժամանակներում Ում լամպերը լայնորեն օգտագործվում են դեղատներում 

օդի, ներարկման համար ջրի և թորած ջրի, օժանդակ նյութերի ստերիլիզացման համար: 

Օդի վնասազերծման համար դեղատնային պայմաններում օգտագործում են տարբեր 

բակտերիցիդ լամպեր: Բակտերիցիդ լամպերի քանակը և հզորությունը պետք է 

պատրաստվի այնպիսի հաշվարկով, որպեսզի ուղղակի ճառագայթման ժամանակ այն 1մ3 

ծավալով տարածքի համար օգտագործվի 2-2,5 Վտ-ից ոչ պակաս հզորությամբ 

ճառագայթիչ: Բակտերիցիդ լամպերով օդի ստերիլիզացման ժամանակ պետք է հաշվի 

առնել մարդու համար երկարատև ճառագայթման վնասակար ազդեցությունը: 

Չպաշտպանված բակտերիցիդ լամպերի կիրառություն մարդկանց ներկայությամբ չի 

թույլատրվում: Բակտերիցիդ լամպերով աշխատելու ժամանակ աչքերը պետք է 

պաշտպանված լինեն պարզ ապակուց պատրաստված ակնոցով:  

Թորած ջրի ստերիլիզացման համար կարող են օգտագործվել 2 տիպի սարքեր` 

1. թորած ջուրը շրջապատում է անմիջապես լամպը, որը տեղադրված է ապակյա խողո-

վակի մեջ և ստերիլիզանում է որոշ ժամանակ անցնելով խողովակի երկայնքով: 

2. ապակյա խողովակի կողքին, որով անցնում է ջուրը, տեղադրված են 2 կողմից լամպեր:  

 Այդպիսի սարքերը կարող են օգտագործվել թորած ջրի ստացման ժամանակ` մինչև 

օգտագործման վայրը հասնելը: Դեղամիջոցների, ինչպես նաեւ ամպուլաներում, 

սրվակներում նրանց լուծույթների ստերիլիզացիան ՈւՄ ճառագայթներով անհնար է, 

քանի որ սովորական ապակին կլանում է ՈւՄ ճառագայթները: 

ՈւՄ ճառագայթները օգտագործվում են նաև դեղատուն բերված դեղատոմսերի և 

թղթերի վնասազերծման համար, որոնք հանդիսանում են օդի և աշխատակազմի ձեռքերի 

միկրոբային ախտահարման սկզբնաղբյուրներից մեկը: Ում ճառագայթներով 

ստերիլիզացիան կարելի է օգտագործել օժանդակ նյութերի և դեղատնային կահույքի 

ստերիլիզացման համար, որը մեծ նշանակություն ունի ասեպտիկ պայմանների 

ստեղծման համար: 
 

ՌԱԴԻԱՑԻՈՆ ՍՏԵՐԻԼԻԶԱՑԻԱ 
 

Ճառագայթման էներգիան (ռադիացիան) մահացու ազդեցություն է թողնում կենդանի 

օրգանիզմների բջիջների վրա, այդ թվում նաև տարբեր միկրոօրգանիզմների վրա: Այս 

ճառագայթմամբ ստերիլիզացիայի սկզբունքը հիմնված է կենդանի բջիջներում որոշակի 

դեղաչափերով կլանված էներգիայով այնպիսի փոփոխություններ առաջացնելու 

ունակության վրա, որոնք անխուսափելիորեն առաջացնում են նրանց վախճան` 

մետաբոլիկ պրոցեսների խախտման հաշվին: 

Միկրոօրգանիզմների զգայունությունը իոնիզացնող ճառագայթման նկատմամբ 

կախված է մի շարք գործոններից` խոնավության առկայություն, ջերմաստիճան և այլն:  
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Ռադիացիոն ստերիլիզացիան ընդհանուր առմամբ հանդիսանում է սառը 

ֆիլտրացիա, քանի որ ջերմաստիճանը այդ ընթացքում բարձրանում է ընդամենը 3%-ով: 

Այդ պատճառով այս ստերիլիզացիան բավական հարմար է ջերմաանկայուն նյութերի 

ստերիլիզացիայի համար: 

Ռադիացիոն ճառագայթման համար էներգիայի սկզբնաղբյուր կարող է ծառայել 

միջուկային ռեակտորների մնացորդները կամ արհեստականորեն ստացված 

ռադիոակտիվ իզոտոպները: 

Դեռևս բավական պարզ չէ, թե ի՞նչ քիմիական պրոցեսներ կարող են առաջանալ 

ճառագայթման ժամանակ: Ուսումնասիրվել են ռադիացիայի ազդեցությունը 

անօրգանական նյութերի, ածխաջրերի, արոմատիկ միացությունների, սպիտակուցների, 

ամինաթթուների, հակաբիոտիկների, վիտամինների վրա և այլն: Ինչպես նաև 

ուսումնասիրվել են վիրաբուժությունում օգտագործվող որոշ առարկաների վրա նրանց 

ազդեցությունը` կետգուտ, պլազմա, պրոտեոլիտիկ էնզիմներ, վիրակապական նյութեր և 

այլ առարկաներ:  
 

 

ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ և ԱՐՅՈՒՆԱՓՈԽԱՐԻՆԻՉ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ 
 

Արյան փոխարկումները ոչ միշտ է հնարավոր  (դոնորային արյան բացակայություն, 

արյան խմբերի անհամատեղելիություն և այլն): Այդ պառճառով մի շարք դեպքերում 

դոնորային արյան հետ մեկտեղ օգտագործում են պլազմափոխարինիչներ, որոնք 

անվանվում են ֆիզիոլոգիական և արյունափոխարինիչ լուծույթներ: Մեծ քանակությամբ 

ներմուծվող պլազմափոխարինիչների լուծույթներն անվանվում են ինֆուզիոն լուծույթներ: 

Այդ լուծույթներն ունակ են որոշ ժամանակ պահպանել օրգանիզմի կամ մեկուսացված 

օրգանների կենսագործունեությունը` չառաջացնելով ֆիզիոլոգիական տեղաշարժեր:  

 
Պլազմափոխարինիչներին ներկայացվող պահանջները և դասակարգումը 

 

Պլազմափոխարինիչ լուծույթները ներարկման լուծույթների համանման պետք է 

լինեն ապիրոգեն, ստերիլ, կայուն, իզոտոնիկ, իզոիոնական, իզոհիդրիկ, պետք է 

բացակայեն մեխանիկական ներառումները: Հատուկ խումբ են կազմում իզոտոնիկ 

լուծույթները, որոնց օսմոտիկ ճնշումը հավասար է օրգանիզմի հեղուկների օսմոտիկ 

ճնշմանը (արյան պլազմա, արցունքահեղուկ, լիմֆա և այլն): Ավելի փոքր օսմոտիկ 

ճնշմամբ լուծույթներն անվանվում են հիպոտոնիկ, իսկ ավելի բարձր օսմոտիկ ճնշմամբ 

լուծույթները` հիպերտոնիկ: Արյան պլազմայի օսմոտիկ ճնշումը հավասար է 72.82•104 Պա: 

Այն կարգավորվում է հատուկ օսմոկարգավորիչներով, որոնք գտնվում են օրգանիզմում: 

Արյան պլազմայի pH=7.36-7.4, խտությունը` 0.0015-0.0016 սմ3: Ներարկումների ձևով մեծ 

քանակությամբ լուծույթների ներմուծման ժամանակ (հատկապես ներանոթային) 

օրգանիզմի հեղուկների օսմոտիկ ճնշումը խախտվում է: Դա բացատրվում է նրանով, որ 

բջջաթաղանթը, օժտված լինելով կիսաթափանցելիության հատկությամբ, անց է կացնում 

ջուրը և խոչընդոտում նրանում լուծված մի շարք նյութերի թափանցմանը: Դրա հետ 

կապված, եթե բջիջը արտաքինից շրջապատված է որևէ այլ օսմոտիկ ճնշմամբ հեղուկով 

(տարբերվող բջջի ներսի օսմոտիկ ճնշումից), ապա տեղի է ունենում ջրի շարժում դեպի 

բջիջ կամ բջջից դուրս` մինչև հավասարեցում, այսինքն նկատվում է օսմոսի երևույթ: 

Արյան մեջ հիպերտոնիկ լուծույթների ներմուծման ժամանակ (Pլուծույթ>Pբջջի ներս), ջուրը 

դուրս է գալիս բջջից: Բջիջը ջրազրկվում է, սկսում պլազմոլիզի երևույթը, էրիթրոցիտները 

կնճռոտվում են: Պլազմոլիզի երևույթն երբեմն անհրաժեշտ է այտուցների հեռացման 

համար, որի համար ներերակային ներմուծում են 10-12 մլ 10% նատրիումի քլորիդի 
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հիպերտոնիկ լուծույթ: Նատրիումի քլորիդի (3%, 5%, 10%) հիպերտոնիկ լուծույթներն 

օգտագործում են արտաքին թարախային վերքերի բուժման ժամանակ թարախների 

արտահոսքի համար: Հիպերտոնիկ լուծույթները ցուցաբերում են նաև հակամիկրոբային 

ազդեցություն: 

Արյան մեջ հիպոտոնիկ լուծույթների (Pլուծույթ<Pբջջի ներս) ներմուծման ժամանակ հեղուկն 

անցնում է բջջի ներս` մինչև կոնցենտրացիայի հավասարեցում: Բջիջն ուռչում է, բջջաթա-

ղանթն այդ ընթացքում կարող է պայթել, իսկ բջիջը` մահանալ: Այն երևույթն անվանցում է 

«լիզիս», իսկ էրիթրոցիտների համար` «հեմոլիզ»: Այդ պատճառով հիպոտոնիկ 

լուծույթները չեն օգտագործվում արյան հոսքի մեջ ներմուծման համար: 

Ներանոթային ներմուծման ժամանակ մեծ քանակությամբ հեղուկների դեպքում 

անհրաժեշտ է նրանց իզոտոնիկացում: Դա կատարվում է լուծույթի և ներբջջային հեղուկի 

օսմոտիկ ճնշումների հավասարեցման համար: Ոչ իզոտոնիկ լուծույթների ներմկանային և 

ենթամաշկային ներարկումներն առաջացնում են ցավ, այրոց, ընդ որում ինչքան մեծ է 

ճնշման տարբերությունը, այնքան ցավն ավելի ուժեղ է: 

Իզոտոնիկ լուծույթները պատրաստում են ներարկման լուծույթների պատրաստման 

ընդհանուր կանոններով: Սակայն բժիշկը կարող է դուրս գրել դեղատոմս, որտեղ չնշվի 

դուրս գրված դեղանյութերի իզոտոնիկ կոնցենտրացիան: Այդ դեպքերում դեղագետը պետք 

է հաշվի իզոտոնիկ կոնցենտրացիան: 

Գոյություն ունի դեղանյութերի իզոտոնիկ կոնցենտրացիայի հաշվարկման 3 

եղանակ` 

1. դեղանյութերի իզոտոնիկ էկվիվալենտի օգտագործում ըստ նատրիումի քլորիդի 

2. կրիոսկոպիկ եղանակ` հիմնված Ռաուլի մեթոդի վրա 

3. հաշվարկ` հիմնված Վանտ-Հոֆֆի կանոնի վրա 

Դեղատնային պայմաններում իզոտոնիկ կոնցենտրացիայի հաշվարկը կատարում են 

դեղանյութերի էկվիվալենտների օգտագործմամբ` ըստ նատրիումի քլորիդի (ՊՖ XI):  

Ըստ նատրիումի քլորիդի ԻԶՈՏՈՆԻԿ ԷԿՎԻՎԱԼԵՆՏ (E) անվանվում է նատրիումի 

քլորիդի այն քանակությունը, որը լուծույթում ստեղծում է (նույն պայմաններում) նույն 

օսմոտիկ ճնշումը, ինչ 1 գ դեղանյութը (Աղ. 8) : Օրինակ` Eհեքսամեթիլենտետրամին ըստ նատրիումի 

քլորիդի հավասար է 0.22 : Դա նշանակում է, որ 0.22 գ նատրիումի քլորիդը և 1 գ 

հեքսամեթիլենտետրամինը հավասար պայմաններում  (ծավալ, ջերմաստիճան) ստեղծում 

են միանման օսմոտիկ ճնշում : Իզոտոնիկ էկվիվալենտի որոշումից պարզվում է, որ 

նատրիումի քլորիդը պահանջվում է 4.5 անգամ քիչ, քան հեքսամեթիլենտետրամինը : Դա 

բացատրվում է նրանով, որ նատրիումի քլորիդը լավ դիսոցվող նյութ է, իսկ օսմոտիկ 

ճնշումը կախված է լուծույթում մասնիկների քանակից : 

Rp. : Solutionis Hexamethylentetramini 2.0 10 ml 

  Natrii chloridi quantum satis ut fiat solutio isotonica 

  Da.Signa. 10-ական մլ ներերակային ներմուծման համար 

Հաշվարկը կատարում են հետևյալ կերպ` 

1. որոշում են նատրիումի քլորիդի այն քանակությունը, որն անհրաժեշտ է դուրս գրված 

լուծույթի իզոտոնիկացման համար` հաշվի չառնելով, որ լուծույթի մի մասը իզոտո-

նիկացվում է դեղանյութով, այսինքն 100 մլ լուծույթի իզոտոնիկացման համար 

անհրաժեշտ է 0.9 գ նատրիումի քլորիդ : 

2. այնուհետև հաշվի առնելով դեղանյութի քանակությունը (2 գ 

հեքսամեթիլենտետրամին) որոշում են, թե դուրս գրված ծավալի որ մասն է նրանով 

իզոտոնիկացվում : Հաշվարկի ժամանակ ելնում են իզոտոնիկ էկվիվալենտի 

որոշումից ըստ նատրիումի քլորիդի : Քանի որ Eհեքսամեթիլտետրամին ըստ նատրիումի 

քլորիդի հավասար է 0.22 (այսինքն 1գ հեքսամեթիլենտետրամինը 
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համապատասխանում է 0.22 գ նատրիումի քլորիդին), հետևաբար ըստ դեղատոմսի` 

2 գ հեքսամեթիլենտետրամինին կհամապատասխանի 0.44գ նատրիումի քլորիդ : 

3. այնուհետև որոշում են, թե նատրիումի քլորիդի ի՞նչ քանակություն է անհրաժեշտ 

ավելացնել իզոտոնիկացման համար` 0.9 – 0.44 = 0.46գ նատրիումի քլորիդ : 

Որոշ դեպքերում (անհամատեղելիությունների դեպքում) իզոտոնիկացման համար 

օգտագործում են ոչ թե նատրիումի քլորիդ, այլ ուրիշ նյութեր` գլյուկոզա : Ըստ բերված 

դեղատոմսի, եթե լուծույթն անհրաժեշտ է իզոտոնիկացնել գլյուկոզայով, հաշվարկը 

կատարվում է նույն սխեմայով, հետագայում նատրիումի քլորիդի էկվիվալենտ 

քանակությունից անցնելով գլյուկոզայի քանակությանը : 

Eգլյուկոզա ըստ նատրիումի քլորիդի հավասար է 0.18, դա նշանակում է, որ 0.18գ 

նատրիումի քլորիդը համապատասխանում է 1 գ գլյուկոզային, իսկ հաշվարկված 0.46գ 

նատրիումի քլորիդը` 2.6 գ գլյուկոզային : Հետևաբար տվյալ լուծույթի իզոտոնիկացման 

համար անհրաժեշտ է 0.46 գ նատրիումի քլորիդ կամ 2.6 գ գլյուկոզա : 

Աղյուսակ 8. 
Իզոտոնիկ էկվիվալենտների աղուսյակ ըստ նատրիումի քլորիդի 

(1գ դեղանյութը և էկվիվալենտ քանակությամը նատրիումի քլորիդը գրամներով) 

Դեղանյութի 
անվանումը 

NaCI-ի էկվիվալենտ 
քանակությունը 1գ 

դեղանյութի համար 

Դեղանյութի  
անվանումը 

NaCI-ի 
էկվիվալենտ 

քանակությունը 
1գ դեղանյութի 

համար 

Ամինազին 0,10 Նատրիումի բենզոատ 0,40 

Ամիդոպիրին 0,15 Նատրիումի բրոմիդ 0,6 

Ամիզիլ 0,19 
Նատրիումի 

հիդրոկարբոնատ 
0,65 

Ապոմորֆինի հիդրոքլորիդ 0,14 Նատրիումի յոդիդ 0,38 

Ատրոպինի սուլֆատ 0,10 Նատրիումի նիտրիտ 0,83 

Ացեկլիդին 0,20 
Նատրիումի 

սալիցիլատ 
0,35 

Գլյուկոզա (անջուր) 0,18 Նատրիումի սուլֆատ 0,23 

Հոմատրոպինի հիդրոբրոմիդ 0,16 
Նատրիումի 

տետրաբորատ 
0,34 

Դիկային 0,18 
Նատրիումի 

թիոսուլֆատ 
0,30 

Դիմեդրոլ 0,20 Նատրիումի ֆոսֆատ 1,00 

Կալիումի յոդիդ 0,35 Նատրիումի քլորիդ 1,00 

Կալիումի քլորիդ 0,76 Նատրիումի ցիտրատ 0,30 

Կալցիումի քլորիդ 0,36 Նիկոտինամիդ 0,20 

Ամինոկապրոնաթթու 0,27 Նովակային 0,18 

Ասկորբինաթթու 0,18 Նովակայինամիդ 0,22 

Բորաթթու 0,53 
Պապավերինի 

հիդրոքլորիդ 
0,10 

Նիկոտինաթթու 0,25 Պիլոկարպին 0,22 

Կոկայինի հիդրոքլորիդ 0,14 Արծաթի նիտրատ 0,33 

Կոֆեին-նատրիում բենզոատ 0,23 
Սկոպոլամինի 

հիդրոբրոմիդ 
0,11 

Մագնեզիումի սուլֆատ 0,14 Թիամինի քլորիդ 0,21 

Պղնձի սուլֆատ 0,13 Ցինկի սուլֆատ 0,12 

Մորֆինի հիդրոքլորիդ 0,15 Էուֆիլին 0,17 

Նատրիումի ացետատ 0,46 
Էֆեդրինի 

հիդրոքլորիդ 
0,28 



 
113 

Այն դեպքերում, երբ ըստ նատրիումի քլորիդի E-ն անհայտ է, անհրաժեշտէ օգտվել 

հաշվարկի այլ եղանակից` հիմնված Ռաուլի օրենքի վրա (Կրիոսկոպիկ եղանակ): Ռաուլի 

օրենքը որոշում է լուծույթների սառեցման ջերմաստիճանի կախվածությունը նրանցում 

էլեկտրոլիտների կոնցենտրացիայից, այսինքն` հաստատվում է կախվածություն 

դեղանյութերի կոնցենտրացիայի և և լուծույթի սառեցման ջերմաստիճանի միջև (Աղ. 9): 

Լուծույթի սառեցման կետի նվազումը կամ եռացման կետի բարձրացումը ուղիղ 

համեմատական է տվյալ քանակությամբ լուծիչում լուծված նյութի քանակին` 

t = K • C 
որտեղ` t - դեպրեսիան է (լուծույթի սառեցման ջերմաստիճանի նվազումը, 0C); 

K - դեղանյութի կոնցենտրացիան, մոլ/լ; 

C – լուծույթի կրիոսկոպիկ հաստատուն; 

Հայտնի է, որ տարբեր նյութերի իզոտոնիկ լուծույթները սառչում են նույն 

ջերմաստիճանում, այսինքն ունեն դեպրեսիայի միանման ջերմաստիճան: Օրինակ` 

արյան շիճուկի դեպրեսիայի ջերմաստիճանը 0.520C է: Հետևաբար, եթե պատրաստված 

որևէ նյութի լուծույթը ունենա 0.520C-ին հավասար դեպրեսիա, ապա այն կլինի իզոտոնիկ 

արյան շիճուկին: Իմանալով որևէ նյութի 1%-ոց լուծույթի դեպրեսիան (սառեցման 

ջերմաստիճանները աղուսյակից) կարելի է որոշել նրա իզոտոնիկ կոնցենտրացիան: 

Դիտարկենք հաշվարկի եղանակ` 1% դեղանյութերի լուծույթի դեպրեսիայի ջերմաս-

տիճանը նշանակելով «a» 0C: Անհրաժեշտ է որոշել, թե ի՞նչ քանակությամբ նյութ պետք է 

լինի լուծույթում, որպեսզի նրա դեպրեսիայի ջերմաստիճանը հավասար լինի 0.520C, 

այսինքն` 

1% կոնցենտրացիան համապատասխանում է  a 0C 

X %  - - - - -     0.520C 
X = 

0.52

a
%

 
Որպեսզի որոշվի իզոտոնիկ կոնցենտրացիայի %-ը, բավական է 0.52-ը բաժանել 

տվյալ դեղանյութի 1% լուծույթի դեպրեսիայի ջերմաստիճանին: Օրինակ` 1% գլյուկոզայի 

լուծույթի դեպրեսիայի ջերմաստիճանը հավասար է 0.10C, հետևաբար իզոտոնիկ 

կոնցենտրացիան կլինի` 

X = 
0.52

%0.1
5.2=

 
Ցանկացած ծավալով լուծույթի իզոտոնիկացման համար կարելի է բերել հաշվարկի 

ընդհանուր բանաձև, այսինքն, եթե 0,52/a քանակությամբ նյութն անհրաժեշտ է 100 մլ 

լուծույթի իզոտոնիկացման համար, X-ը անհրաժեշտ է ցանկացած V ծավալի 

իզոտոնիկացման համար: Հետևաբար` 

X = 
0.52

a

.

100

V

.
 

Օրինակ անհրաժեշտ է իզոտոնիկացնել 100 մլ նատրիումի քլորիդի լուծույթ: Հայտնի 

է, որ նրա դեպրեսիայի ջերմաստիճանը հավասար է 0.5760C: Հետևաբար ըստ վերոհիշյալ 

բանաձևի` 

X = 
0.52

= 0.9·
.

100

100

0.576.
 

Բազմաբաղադրամաս համակարգերի հաշվարկի դեպքում օգտվում են հետևյալ 

բանաձևից` 

X = (0.52 -  t2) • V      - 2 բաղադրամաս ունեցող համակարգի համար 

        t1 • 100 

X =[ 0.52 -  (t2 + t3 + . .  ) ]•V - 3 և ավելի բաղադրամաս ունեցող համակարգի համար 

                     t1 • 100 
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Rp.: Solutionis Novocaini 2% - 100 ml 

  Natrii sulfatis quantum satis 

  Misce ut fiat solutio isotonica 

  Da.Signa.  

 1% նովոկայինի լուծույթի սառեցման ջերմաստիճանի դեպրեսիան հավասար է 

0.1220C, իսկ 2% լուծույթինը` 0.2440C (t2):  

 1% նատրիումի սուլֆատի լուծույթի դեպրեսիան (t1) հավասար է 0.150C: 

X = = 1.84 ·   Ý³ ï ñÇáõÙÇ ëáõÉý³ ï
.

100

100
.

(0.5 - 0.244) 

0.15  
Աղյուսակ 9. 

Դեղապատրաստուկների լուծույթների սառեցման կետերի  
դեպրեսիայի մեծությունները 

Դեղապատրաստուկի 
անվանումը 

Կոնց-ն 
100մլ-ի  
համար 

0C 
Դեղապատրաստուկի 

անվանումը 

Կոնց-ն 
100մլ-ի  
համար 

0C 

Ադրենալինի հիդրոքլորիդ 1 0.155 Կիտրոնաթթու 1 0.1 

Ամոնիումի քլորիդ 0.8 0.52 Մագնեզիումի սուլֆատ 1 0.08 

Ամոինումի քլորիդ 1 0.65 Մագնեզիումի սուլֆատ 6.3 0.52 

Անտիպիրին 1 0.095 Մագնեզիումի քլորիդ 2.14 0.52 

Անտիպիրին 5 0.395 Պղնձի սուլֆատ (5H2O) 1 0.1 

Ապոմորֆինի հիդրոքլ. 1 0.08 Մորֆինի հիդրոքլորիդ 1 0.086 

Ասկորբինաթթու 1 0.105 Մորֆինի հիդրոքլորիդ 2 0.17 

Ասկորբինաթթու 5.05 0.52 Մորֆինի հիդրոքլորիդ 3 0.25 

Ատրոպինի սուլֆատ 1 0.073 Նատրիումի բենզոատ 1 0.23 

Բարբիտալ-նատրիում 1 0.171 Նատրիումի հիդրոկարբ 1 0.38 

Բորաթթու 1 0.28 Նատրիումի բրոմիդ 1.45 0.52 

Բորաթթու 1.9 0.52 Նատրիումի բրոմիդ 1 0.358 

Գինեքարային թթու 2 0.143 Նատրիումի նիտրատ 1 0.40 

Հեքսամեթիլենտետրամին 1 0.13 Նատրիումի նիտրիտ 1 0.48 

Գլիցերին 1 0.203 Նատրիումի սալիցիլատ 1 0.21 

Գլյուկոզա (անջուր) 1 0.1 Նատրիումի սուլֆատ 1 0.15 

Գլյուկոզա (անջուր) 5.05 0.52 Նատրիումի տետրաբոր 1 0.24 

Հոմատրոպինի 

հիդրոբրոմ 

1 0.095 Նատրիումի ֆոսֆատ 1 0.245 

Դիկային 1 0.11 Նատրիումի թիոսուլֆատ 1 0.14 

Կալիումի յոդիդ 1 0.205 Նատրիումի քլորիդ 0.9 0.52 

Կալիումի նիտրիտ 1 0.324 Նատրիումի քլորիդ 1 0.576 

Կալիումի պերմանգ. 1 0.223 Նիկոտինաթթու 1 0.145 

Կալիումի ֆոսֆատ 1 0.25 Նովոկային 1 0.122 

Կալիումի քլորիդ 1 0.44 Նովոկային 2 0.225 

Կալիումի քլորիդ 1.2 0.52 Նովոկային 5.05 0.52 

Կալիումի ցիտրատ 1 0.182 Պապավերինի 

հիդրոքլորիդ 

1 0.061 

Կալցիումի գլյուկոնատ 1 0.091 Ռեզորցին 1 0.161 

Կալցիումի լակտատ 1 0.12 Ցինկի սուլֆատ 1 0.083 

Կալցիումի քլորիդ (6H2O) 1 0.2 էթիլմորֆինի հիդրոքլորիդ 1 0.09 

Կոկայինի հիդրոքլորիդ 1 0.09 Ֆենոլ 1 0.2 

Կոդեինի ֆոսֆատ 1 0.078 Ֆենամին 1 0.13 

Կոֆեին-նատրիում բենզ. 1 0.14 Էֆեդրինի հիդրոքլորիդ 1 0.165 
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Rp.:  Atropini sulfatis    0.2 

  Morphini hydrochloridi   0.4 

  Natrii chloridi quantum satis 

  Misce ut fiat solutio isotonica  20 ml 

  Misce.Da.Signa. 

 1% ատրոպինի սուլֆատի լուծույթի սառեցման ջերմաստիճանի դեպրեսիան (t2) 

հավասար է 0.0730C:  

 1% մորֆինի հիդրոքլորիդի դեպրեսիան` 0.0860C է, իսկ 2%-ը(t3)` 0.1720C: 

 1% նատրիումի քլորիդի լուծույթի դեպրեսիան (t1)` 0.5760C: 

X = = 0.1 ·   Ý³ ï ñÇáõÙÇ ùÉáñÇ¹
.

100

20

0.576 .

[0.52 - (0.073 + 0.172) ] 

 
 

Դեղանյութերի իզոտոնիկ կոնցենտրացիայի հաշվարկ՝ հիմնված Վանտ-Հոֆֆի կանոնի 
վրա 

 

Ըստ Վանտ-Հոֆֆի կանոնի լուծված նյութերն իրենց դրսևորում են գազերին 

համանման և այդ պատճառով բավական մոտ են գազերի կանոններին: Հայտնի է, որ 

ցանկացած չդիսոցված նյութի 1 գրամ/մոլեկուլը ջրային լուծույթում 00C-ում և 760 մմ 

սնդիկի սյան պայմաններում զբաղեցնում է 22.4 լ ծավալ, այսինքն ճիշտ այնքան, ինչքան 

գազի 1 գ/մոլը (ըստ Ավոգադրոյի օրենքի): Կամ այլ կերպ 22.4 լ ծավալ զբաղեցնող 1 գ/մոլ 

չդիսոցված լուծված նյութի լուծույթը 00C-ում ունի 1 մթնոլորտային ճնշում: Որպեսզի 

այդպիսի լուծույթում օսմոտիկ ճնշումը բարձրացվի մինչև, օրինակ արյան պլազմայի 

ճնշմանը հավասար, անհրաժեշտ է 1գ/մոլ չդիսոցվող նյութի փոխարեն լուծել 7.4 գ/մոլ 

նյութ կամ 1 գր/մոլ այդ նյութը լուծել համապատասխան քիչ քանակությամբ ջրում` 22.4/7.4 

= 3.03լ: Ստացված արդյունքում անհրաժեշտ է մտցնել ուղղում, քանի որ այն ճիշտ է միայն 

0 0C ջերմաստիճանում (կամ 2730C ըստ բացարձակ ջերմաստիճանի), իսկ մարմնի ջերմաս-

տիճանը 370C է (կամ 3100C ըստ բացարձակ ջերմաստիճանի): Քանի որ օսմոտիկ ճնշումը 

բարձրանում է բացարձակ ջերմաստիճանին ուղիղ համեմատական, օսմոտիկ ճնշումը 7.4 

մթն. մակարդակում պահելու նպատակով 1 գ/մոլ նյութը պետք է լուծել ոչ թե 3.03 լ, այլ մի 

փոքր մեծ քանակությամբ ջրում` 

= 3.44 É
.310 3.03

273  
Այնուհետև կարելի է հաշվել, թե ի՞նչ քանակությամբ գ/մոլ նյութ այդ պայմաններում 

կլինի 1 լ լուծույթում, իսկ հատկապես` 1/3.44 = 0.29 գ/մոլ: Այլ կերպ ասած, որպեսզի 

պատրաստել 1 լ իզոտոնիկ լուծույթ, անհրաժեշտ է վերցնել 0.29 գ/մոլ դեղանյութ (որն ըստ 

ծագման հանդիսանում է ոչ էլեկտրոլիտ) և լուծելով ջրում լուծույթի ծավալը ջրով հասցնել 

մինչև 1լ: 

m = 0.29 • M  կամ   

0.29
m

M
=

 

որտեղ՝ m – 1 լ իզոտոնիկ լուծույթի պատրաստման համար անրաժեշտ նյութի  

    քանակն է, գ; 

M – տվյալ նյութի մոլեկուլյար զանգվածը; 

0.29 – ոչ էլեկտրոլիտ նյութի իզոտոնիայի գործակիցը 

Օգտվելով այս բանաձևից դժվար չէ հաշվել լուծույթների իզոտոնիկ 

կոնցենտրացիաները` 

 գլյուկոզա՝ 0.29 գ (180,18)  = 52.2 գ/լ կամ 5.22% 

 հեքսամեթիլենտետրամին՝ 0.29 գ (140) = 40.6 գ/լ կամ 4.06% 
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Իզոտոնիայի գործոնը ավելի հեշտ է որոշել Մենդելեև-Կլապեյրոնի հավասարմամբ` 

PV = nRT 
որտեղ` P - արյան պլազմի օսմոտիկ ճնշումն է (7.4 մթն); 

V – լուծույթի ծավալը, լ; 

n – լուծված նյութի քանակը, մոլ; 

R - գազային հաստատունը (0.082); 

T – մարմնի բացարձակ ջերմաստիճանը (3100C) 

հետևաբար` 
.

n = 
P V

R T

7.4 1

0.082 310 
= 0.29= 

.
    

0.29
m

M
=n = 

  կամ   m = 0.29 M 

Բերված հաշվարկները ճիշտ են, եթե մենք գործ ունեն ոչ էլեկտրոլիտների հետ, 

այսինքն նյութեր, որոնք լուծման ժամանակ չեն քայքայվում իոնների (գլյուկոզա, 

հեքսամեթիլենտետրամին, սախարոզա և այլն): Եթե հարկ է լինում լուծել էլելկտրոլիտներ, 

պետք է հաշվի առնել, որ նրանք դիսոցվում են ջրային լուծույթներում և նրանց օսմոտիկ 

ճնշումը կլինի ավելի բարձր այնքան, ինչքան բարձր լինի դիսոցման աստիճանը: 

 Ենթադրենք հաստատված է, որ նյութը լուծույթում դիսոցված է 100%-ով: 

NaCI  Na+ + CI- 

Տվյալ դեպքում էլեմենտար մասնիկների թիվը, որը ցուցաբերում է ճնշում, մեծացել է 2 

անգամ: Հետևաբար, եթե նատրիումի քլորիդի 1լ լուծույթը պարունակում է 0.29 գ/մոլ 

նատրիումի քլորիդ, ապա այն ունի ոչ թե 7.4 մթնոլորտային ճնշում, այլ 2 անգամ բարձր` 

14: Հետևաբար իզոտոնիայի 0.29 գործոնը էլեկտրոլիտների համար կիրառելի չէ: Այն պետք 

է փոքրացվի դիսոցման աստիճանից կախված: Այդ պատճառով Կլապեյրոնի 

հավասարման մեջ անհրաժեշտ է մտցնել գործակից, որը ցույց կտա, թե քանի՞ անգամ է 

մեծանում մասնիկների թիվը դիսոցման արդյունքում: Այն կոչվում է իզոտոնիկ գործակից 

և նշանակվում է «i»: Հետևաբար Կլապեյրոնի հավասարումը կընդունի հետևյալ տեսքը` 

PV = nRTi 

0.29 Mm

M
=n = 

P V

RTi
Ti

= Ñ»ï ¨ ³ µ³ ñ m
i

 
«i» գործակիցը կախված է էլեկտրոլիտիկ դիսոցման աստիճանից ու բնույթից և կարող 

է արտահայտվել հավասարմամբ` 

i = 1 + a (n-1) 

որտեղ` a - էլեկտրոլիտիկ դիսոցման աստիճանը; 

n - մեկ մոլեկուլի դիսոցման ժամանակ առաջացած էլեմենտար  

մասնիկների թիվը 

Ֆիզիոլոգիական լուծույթները և արյունափոխարինիչները բացի իզոտոնիկ լինելուց 

պետք է լինեն նաև 

 իզոիոնական – իրենց կազմում պետք է պարունակեն կենսական կարևոր նյութերի 

իոններ այնպիսի հարաբերությամբ, ինչպիսին պարունակվում են արյան պլազմայում 

(Na+, K+, Ca2+, Mg2+, PO43- և այլն) 

 իզոհիդրիկ - նրանց pH-ը պետք է համապատասխանի արյան պլազմայի pH-ին (7.36-

7.47-ի սահմաններում): ԻԶՈՀԻԴՐԻԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ջրածնի իոնների մշտական 

կոնցենտրացիան պահպանելու ունակությունն է: Բջիջների և օրգանների 

կենսագործունեության պրոցեսում առաջանում են նյութափոխանակության թթու 

արգասիքներ, որոնք չեզոքանում են նորմայում արյան բուֆերային համակարգերի 

հաշվին (օրինակ` կարբոնատային, ֆոսֆատային, սպիտակուցային և այլն): 

Ֆիզիոլոգիական լուծույթների իզոհիդրիկության հասնում են նատրիումի 

հիդրոկարբոնատի, նատրիումի հիդրոֆոսֆատի և նատրիումի ացետատի ներմուծմամբ: 
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Եթե արյան մեջ առաջանում են մեծ քանակությամբ թթուներ, ապա pH-ի նշանակությունը 

գրեթե չի փոփոխվում լուծույթների ներմուծման ժամանակ հետևյալ ռեակցիաների 

արդյունքում` 

NaHCO3 + HCI  NaCI + CO2 + H2O 

կամ 

Na2HPO4 + HCI  NaCI + NaH2PO4 

Բացի այդ ածխածնի երկօքսիդը արյան հոսք ներմուծման ժամանակ առաջացնում է 

շնչուղիների և անոթաշարժիչ կենտրոնների դրդում և դրանով իսկ լավացնում 

շնչառությունը և արյան շրջանառությունը: 

Այս ամենի հետ մեկտեղ արյունափոխարինիչ հեղուկները պետք է լինեն զերծ 

թունավոր, պիրոգեն և հակածին հատկություններից, ինչպես նաև չիջեցնեն արյան 

մակարդելիությունը և չառաջացնեն էրիթրոցիտների ագլյուտինացիա Բժշկական 

պրակտիկայում օգտագործվում են 200-ից ավել պլազմափոխարինիչ լուծույթներ: Առավել 

հաճախ պլազմափոխարինիչները բաժանում են 6 խմբի` համաձայն արյան հիմնական 

ֆունկցիաների, որոնք ապահովում են նրանց ազդեցությունը: 

1. ջրա-աղային բալանսի և թթվահիմնային վիճակի կարգավորիչներ - աղային 

լուծույթներ, օսմոմիզամուղներ: Լուծույթները ջրազրկման ժամանակ իրականացնում 

են արյան կազմի շտկում, որն առաջացել է լուծի, ուղեղի այտուցների, տոքսիկոզների 

ժամանակ (տեղի է ունենում երիկամային հեմոդինամիկայի մեծացում): 

2. հեմոդինամիկ (հակաշոկային) լուծույթներ – նախատեսված են տարբեր ծագման 

շոկերի բուժման և խախտված հեմոդինամիկայի վերականգնման համար, այդ թվում 

նաև արյան շրջանառության արհեստական սարքերի օգտագործման, վիրահատու-

թյունների ժամանակ արյան նոսրացման համար: 

3. դեզինտոքսիկացիոն լուծույթներ – նպաստում են թույների դուրս բերմանը տարբեր 

ծագման ինտոքսիկացիաների ժամանակ: 

4. պարենտերալ ծագման պատրաստուկներ – ծառայում են օրգանիզմի էներգետիկ 

ռեսուրսների ապահովման, օրգաններին և հյուսվածքներին սննդարար նյութերի 

մատակարարման համար: 

5. թթվածնի փոխադրիչներ – վերականգնում են արյան շնչառական ֆունկցիան 

6. կոմպլեքս (կիսաֆունկցիոնալ) լուծույթներ – օժտված են ազդեցության լայն 

տիրույթով, կարող են կոմբինացնել պլազմափոխարինիչ լուծույթների մի քանի 

վերոհիշյալ խմբերը: 

Բոլոր թվարկված խմբերից դեղատնային պայմաններում պատրաստում են 

հիմնականում I խմբի պլազմափոխարինիչները` ջրա-աղային և թթվահիմնային 

հավասարակշռության կարգավորիչները: Մնացած խմբերի լուծույթները պատրաստում 

են դեղագործական գործարանային հաստատություններում: 

I խմբի պլազմափոխարինիչներին է պատկանում Ռինգեր-Լոկկի լուծույթը, որն ունի 

հետևյալ կազմը` 

Rp.: Natrii chloridi   9.0 

  Kalii chloridi 

  Calcii chloridi 

  Natrii hydrocarbonatis  ana 0.2 

  Glucosi    1.0 

  Aquae pro injectionibus  ad 1000 ml 

  Sterilisetur! 

  Da.Signa. ներերակային ներարկումների համար կաթիլային եղանակով 

Ասեպտիկ պայմաններում առանձին պատրաստում են 2 լուծույթ: ≈ կիսով չափ նե-

րարկումների համար ջրով լուծում են նատրիումի հիդրոկարբոնատը: Մնացած ջրում 
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լուծում են գլյուկոզան, կալիումի քլորիդը, կալցիումի քլորիդը և նատրիումի քլորիդը: 

Լուծույթը ստերիլիզացնում են 120±20C ջերմաստիճանում 15 րոպե և խառնում իրար 

ասեպտիկ պայմաններում լրիվ սառեցումից հետո (2 ժամից ոչ շուտ): Լուծույթների 

համատեղ ստերիլիզացիա չի թուլատրվում, քանի որ հնարավոր է կալցիումի կարբոնատի 

նստվածքի առաջացում: 

Բժշկական պրակտիկայում բացի Ռինգեր-Լոկկի լուծույթից օգտագործում են նաև այլ 

ինֆուզիոն աղային լուծույթներ` Ռինգերի լուծույթ, ացեսոլ, դիսոլ, տրիսոլ, խլոսոլ, 

կվարտասոլ, Ֆիլիպսի լուծույթ և այլն: Լուծույթներն օգտագործում են աղեստամոքսային 

սուր հիվանդությունների բուժման ժամանակ, որոնք ուղեկցվում են ջրազրկմամբ, 

ինտոքսիկացիայով, ացիդոզով, արյան էլեկտրոլիտների դեֆիցիտով: 

Որոշ աղային լուծույթների կազմը ներկայացված է աղյուսակ 10-ում: 

 

Աղյուսակ 10. 

Լուծույթի 
Անվանումը 

Աղերի պարունակությունը, գր 

Նատրիումի  

քլորիդ 

Կալիումի  

քլորիդ 

Նատրիումի  

հիդրոկարբոնատ 

Նատրիումի  

ացետատ 

Տրիսոլ (Trisolum) 5 1 4 - 

Ացեսոլ (Acesolum) 5 1 - 2 

Դիսոլ (Disolum) 6 - - 2 

Խլոսոլ (Chlosolum) 4.75 1.5 - 3.6 

Կվարտասոլ (Quartasolum) 4.75 1.5 1 2.6 

Ինֆուզիոն լուծույթների օգտագործման ժամանակ հաճախ անհրաժեշտություն է 

առաջանում արյան հոսքում նրա երկարատև շրջանառությունը: Այդ նպատակով 

ավելացնում են լուծույթների մածուցիկությունը բարձրացնող նյութեր, որոնք մոտեցնում 

են մարդու արյան պլազմայի մածուցիկությանը: Լուծույթների մածուցիկության 

բարձրացման համար ավելացնում են մարդու արյուն, սպիտակուցային ծագման նյութեր, 

սինթետիկ ԲՄՄ: Բարձրացված մածուցիկությամբ պլազմափոխարինիչ լուծույթներն 

օգտագործում են որպես հակաշոկային և դեզինտոքսիկացիոն պատրաստուկներ: 

 
 

ՆԵՐԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԴԵՂԱՁԵՎԵՐ 
 

Ներարկման դեղաձևերը հանդիսանում են դեղաձևերի առանձին խումբ, որոնք 

օրգանիզմ են ներմուծվում հատուկ սարքի օգնությամբ (ներարկիչ)` խախտելով մաշկային 

ծածկույթի կամ լորձաթաղանթի 

ամբողջականությունը (injection՝ 

ներարկում):  

Համաձայն ՊՖ XI-ի ներարկման 

դեղաձևերին են պատկանում ջրային և 

անջուր լուծույթները, սուսպենզիաները, 

էմուլսիաները և կարծր չոր դեղանյութերը 

(լուծում են ստերիլ ներարկման համար ջրով 

անմիջապես ներարկումից առաջ): 100մլ և 

ավելի ծավալով ներարկման լուծույթները 

պատկանում են ինֆուզիոն լուծույթներին 

(լատ` infusion – ներլցում):  

Կախված դեղապատրաստուկների 

ներմուծման վայրից` տարբերում են տարբեր տեսակի ներարկումներ` 
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 ներմաշկային  ներգանգային 

 ենթամաշկային  ներորովայնային 

 ներմկանային  ներպլևրալ 

 ներանոթային  ներհոդային 

 ողնուղեղային  ներարկումներ սրտամկանի մեջ 

Ներմաշկային ներարկումներ (injectiones intracutaneae) – Ներարկման այս եղանակի 

դեպքում ասեղը ծակում է միայն մաշկի էպիդերմիսը և հեղուկը (0,2-0,5մլ) ներմուծվում է 

էպիդերմիսի և դերմայի միջև եղած տարածություն: 

Ենթամաշկային ներարկումներ (injectiones subcutaneae) – Լուծույթները 1-2 մլ 

քանակությամբ ներմուծվում են ենթամաշկային բջջաթաղանթի մեջ: Երբեմն այսպես 

կոչված «կաթիլային ներարկումների» ժամանակ մաշկի տակ, առանց ասեղը հանելու, 30 

րոպեի ընթացքում ներմուծում են մինչև 500 մլ հեղուկ: Ենթամաշկային ներարկումների 

ժամանակ կարող է օգտագործվել ջրային և յուղային լուծույթներ, ինչպես նաև 

էմուլսիաներ և սուսպենզիաներ: Ենթամաշկային բջջաթաղանթը հարուստ է արյունատար 

անոթներով, որոնց պատերով դեղանյութերը դիֆուզիայի ճանապարհով թափանցում են 

արյուն: Ներծծման արագությունը կախված է լուծույթի բնույթից: Ջրային լուծույթները 

ներծծվում են արագ, իսկ յուղային լուծույթնեը, սուսպենզիաները և էմուլսիաները 

ներծծվում են շատ դանդաղ` ցուցաբերելով երկարաձգված ազդեցություն: 

 Ներմկանային ներարկումներ (injectiones intramusculares) – Հեղուկը ներարկվում է 

խոշոր մկանների խորքը: Սովորաբար ներարկում են 1-2 մլ լուծույթ: Երբեմն ներմուծվող 

հեղուկի քանակությունը հասնում է մինչև 50 մլ: Ներմկանային կարելի է ներարկել ջրային 

և յուղային լուծույթներ, նուրբ սուսպենզիաներ և էմուլսիաներ: Ջրային լուծույթները 

ներծծվում են արագ, իսկ յուղային լուծույթները, էմուլսիաները և սուսպենզիաները` 

դանդաղ: 

Ներանոթային ներարկումներ – Ներանոթային ներարկումներին են պատկանում ներ-
երակային (injectiones intravenosae) և ներզարկերակային (injectiones intraartheriales) 

ներարկումները: Այդ ընթացքում լուծույթը  ներարկում են երակի (առավել հաճախ 

արմնկային) կամ զարկերակի մեջ (ազդրային, ուսային, քնային): Դեղանյութերի 

ազդեցությունը տվյալ դեպքերում հասունանում է շատ արագ (1-2 վայրկյան հետո):  

Ներանոթային եղանակը թույլ է տալիս ներմուծել արյան մեջ մեծ քանակությամբ 

հեղուկներ: Օրինակ` ֆիզիոլոգիական լուծույթները ներմուծվում են մինչև 3 լ 

քանակությամբ: Ներանոթային կարելի է ներարկել միայն արյան հետ լավ խառնվող 

ջրային լուծույթներ: Չի կարելի արյան մեջ ներմուծել էրիթրոցիտների տրամագիծը 

գերազանցող մասնիկների չափսեր ունեցող սուսպենզիաներ, էմուլսիաներ: 

Ողնուղեղային ներարկումներ (injectiones intraarachnoidales, cerebrospinales, 

endolumbales) – Լուծույթը ներմուծվում է ողնաշարային կանալի սուբարախնոիդալ և 

պերիդուրալ տարածության` գոտկային III և IV ողերի միջև: Սովորաբար այս եղանակից 

օգտվում են անզգայացնող նյութերի և հակաբիոտիկների ներմուծման համար: 

Դեղանյութերի ներծծումը արյան մեջ այս եղանակի դեպքում ընթանում է շատ դանդաղ և 

պրակտիկորեն չունի նշանակություն: Ողնուղեղային ներարկումները պետք է կատարվեն 

հմուտ բժիշկ-վիրաբուժների կողմից, քանի որ ողնուղեղի վերջնաթելերի վնասումը կարող 

է բերել ստորին վերջույթների պարալիչի: 

Ներգանգային ներարկումներ (injectiones suboccipitales) – Ներարկիչի ասեղը մտցվում 

է վերին պարանոցային ողերի շրջանում ծոծրակային մեծ անցքերի միջոցով սուբարախ-

նոիդալ տարածքի լայն հատված: Դեղանյութերը ազդում են ակնթարթորեն: Ներմուծվում 

են միայն իրական, չեզոք ռեակցիայի ջրային լուծույթներ (1-2 մլ): Այս եղանակը հաճախ 

օգտագործվում է մենինգիտի ժամանակ ստրեպտոմիցինի ներմուծման ժամանակ:  
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Առավել հազվադեպ օգտագործվում են նաև այլ ներարկումներ` ներոսկրային, 

ներհոդային, ներպլևրալ, ներորովայնային և այլն: 

Վերջին տարիներին առաջարկվել է դեղապատրաստուկների ներմուծման անցավ և 

առանց ասեղի եղանակը: Այն հիմնված է մեծ կինետիկ էներգիայով նյութերի շիթի 

ունակության վրա` հաղթահարելու դիմադրողականությունը և թափանցելու 

հյուսվածքների մեջ: Առանց ասեղի դեղանյութերը ներմուծվում են հյուսվածքների մեջ 

շատ բարակ շիթով մեծ ճնշման տակ: Այսպիսի ներմուծման եղանակը համեմատած 

ասեղով դեղանյութերի ներմուծման հետ ունի մի շարք առավելություններ` 

 անցավ ներարկում; 

 էֆեկտի արագ հասունացում; 

 պահանջվող դեղաչափի պակասեցում; 

 ներարկիչային ինֆեկցիաների փոխանցման անհնարինություն; 

 ներարկիչի առավել հազվադեպ ստերիլիզացիա; 

 ներարկումների թվի շատացում (մինչև 1000 ներարկում 1 ժամվա ընթացքում) 

Ներարկմամբ դեղանյութերի ներմուծումը հանդիսանում է լայնորեն կիրառվող 

եղանակ, որը կապված է մի շարք առավելությունների հետ` 

1. ազդեցության արագ հասունացումը (երբեմն մի քանի վայրկյանից); 

2. կենսամատչելիությունը 100% է; 

3. անգիտակից վիճակում գտնվող հիվանդներին դեղապատրաստուկների ներմուծման 

հնարավորությունը; 

4. դեղանյութերը շրջանցում են աղեստամոքսային տրակտը և լյարդը, որոնք ունակ են 

փոփոխել և քայքայել դեղանյութերը, հետևաբար ներարկումներն ապահովում են 

դեղաչափման ճշտություն; 

5. ներմուծվում են այնպիսի դեղամիջոցներ, որոնց համար հնարավոր չէ ներմուծման 

այլ ուղիներ (ինսուլինի պատրաստուկներ, որոշ հակաբիոտիկներ, հորմոններ և 

այլն); 

6. դեղանյութերի ուղղորդված ազդեցությունը; 

7. տհաճ համի և հոտի բացակայությունը 

Ներարկման եղանակն ունի նաև բացասական կողմեր` 

1. հաշվի առնելով, որ դեղանյութերը շրջանցում են օրգանիզմի պաշտպանիչ 

պատնեշները, առաջանում է ինֆեկցիայի փոխանցման խիստ վտանգ; 

2. արյան մեջ լուծույթների ներմուծման ժամանակ առաջանում է էմբոլիայի 

վտանգը` կարծր մասնիկների կամ օդի պղպջակների թափանցման պատճառով, 

որոնց տրամագիծը մի շարք դեպքերում գերազանցում է մանր անոթների 

տրամագիծը: Երկարավուն ուղեղը կամ սիրտը սնող անոթների էմբոլիայի 

ժամանակ հնարավոր է մահացու ելք: 

3. ինֆուզիոն լուծույթների ներմուծումը անմիջապես հյուսվածքների մեջ կարող է 

առաջացնել օսմոտիկ ճնշման, pH-ի փոփոխություններ և այլն: Այս 

ֆիզիոլոգիական փոփոխությունները կարող են օրգանիզմի կողմից ընդունվել 

հիվանդագին (կտրուկ ցավ, այրոց, երբեմն տենդային երևույթներ): 

4. ներարկման եղանակը մի շարք դեպքերում պահանջում է բարձր որակավորված 

բժշկական անձնակազմ (ողնուղեղային, ներգանգային և այլն): Ոչ խելացի 

ներարկումը բերում է նյարդային վերջույթների, արյունատար անոթների 

պատերի վնասման և այլ վտանգավոր հետևանքների: 

Դեղատնային պայմաններում պատրաստում են ինչպես միաբաղադրիչ, այնպես էլ 

բազմաբաղադրիչ ներարկման լուծույթներ: Միաբաղադրիչ են գլյուկոզայի (5%, 10%, 20%, 

40%), նատրիումի հիդրոկարբոնատի (3% և 5%), նովոկայինի (0,25% և 0,5%), նատրիումի 

քլորիդի (0,9% և 10%) լուծույթները և այլն: 
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Բազմաբաղադրիչ են հիմնականում ինֆուզիոն լուծույթները: Օրինակ`Ռինգեր-

Լոկկի լուծույթը, որն ունի հետևյալ կազմը` 

 նատրիումի քլորիդ   8 գ 

 նատրիումի հիդրոկարբոնատ  0,2 գ 

 կալիումի քլորիդ   0,2 գ 

 կալցիումի քլորիդ   0,2 գ 

 գլյուկոզա    1 գ 

 ջուր ներարկումների համար մինչև 1000 մլ  

Քանի որ ներարկման լուծույթների ներարկումը հյուսվածքների և օրգանիզմի 

հեղուկների մեջ կապված է բնական պաշտպանիչ պատնեշների խախտմամբ, նրանք 

պետք է ենթարկվեն լրացուցիչ պահանջների` համեմատած այլ ձևով կիրառվող 

դեղաձևերի հետ: Այդ պահանջներն են` 

1. պետք է լինեն ստերիլ (կենսունակ միկրոօրգանիզմների լրիվ բացակայություն) 

2. պետք է լինեն ապիրոգեն  

3. պետք է լինեն թափանցիկ` համեմատած ջրի և այլ լուծիչների հետ 

4. պետք է լինեն կայուն ինչպես պատրաստման, այնպես էլ պահպանման ընթացքում: 

Որոշ լուծույթների կայունացման բարձրացման համար պատրաստում են 

կայունացուցիչների հետ, որոնց ընտրությունը կախված է դեղանյութերի բնույթից: 

5. պետք է լինեն իզոտոնիկ, իզոհիդրիկ և իզոիոնական` ֆարմակոպեայի մասնավոր 

հոդվածների համապատասխան 

Ասեպտիկ պայմաններում պատրաստվում են այն դեղանյութերի ներարկման 

լուծույթները, որոնք կամ չեն կարող ենթարկվել ջերմային ստերիլիզացիայի (բարբամիլ, 

մեդինալ, ապոմորֆինի հիդրոքլորիդ, ադրենալինի հիդրոքլորիդ, ֆիզոստիգմինի 

սալիցիլատ, էուֆիլին, էթակրիդինի լակտատ) կամ լուծույթներն իրենք ցուցաբերում են 

բակտերիցիդ ազդեցություն (ամինազին, դիպրազին, հեքսամեթիլենտերամին): Որպես 

հեղուկ դիսպերս միջավայր, ինչպես նաև լուծիչ ներարկման լուծույթների պատրաստման 

համար օգտագործում են ջուրը և անջուր լուծիչները, որոնք պետք է համապատասխանեն 

նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին: 

 
ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԼՈՒԾԻՉՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 

Ջուր ներարկման համար (Aqua pro injectionibus) - Համաձայն ՊՖ XI-ի ներարկման 

համար ջուրը պետք է համապատասխանի թորած ջրին ներակայացվող բոլոր 

պահանջներին և պետք է լինի ապիրոգեն: Սովորական թորած ջուրը պարունակում է 

որոշակի քանակությամբ միկրոօրգանիզմներ (կենդանի և մահացած): Ներարկման համար 

ջուրը ստանում են ասեպտիկ պայմաններում ասեպտիկ բլոկում, որտեղ կտրականապես 

արգելվում է կատարել ջրի հետ չկապված որևէ աշխատանք: 
Հայտնի է, որ պիրոգեն նյութերը (ԲՄՄ միացությունները) ցնդող չեն և չեն թորվում 

ջրային գոլորշիներով: Թորած ջրի ախտոտումը պիրոգեն նյութերով կատարվում է ջրի 

փոքր կաթիլների ցայտացրման կամ կոնդենսատոր տեղափոխման ճանապարհով: Այդ 

պատճառով ներարկման համար ջրի ստացման ժամանակ գլխավոր խնդիր է 

հանդիսանում ջրի կաթիլների առանձնացումը գոլորշային ֆազից: Այդ նպատակով 

առաջարկվում են այնպիսի սարքեր, որոնցում ի տարբերություն սովորական թորման 

սարքի ջրային գոլորշին անցնում է հատուկ ամրացված սեպարատորով: 

Դեմիներալիզացված ջուր (Aqua demineralisata) – Բժշկական պրակտիկայում ներարկ-

ման լուծույթների պատրաստման համար օգտագործվում է ներարկման համար ջրի հետ 

մեկտեղ: Դեմիներալիզացված ջուրը ներարկման լուծույթների պատրաստման համար 

ստացվում է ելային ջուրը ստերիլիզացնող ֆիլտրով անցկացնելով: Որպես ստերիլիզաց-
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նող ֆիլտր օգտագործվում է Սալնիկովի ֆիլտրը: Կարելի է օգտագործել նաև այլ ֆիլտրեր` 

ծակոտկեն ապակյա, հախճապակյա, ճենապակյա և այլն:  

 Դեմիներալիզացված ջուրը պետք է համապատասխանի ՊՖ XI-ի «Թորած ջուր» և 

«Ներարկման համար ջուր» հոդվածների պահանջներին: Պահման ժամկետը 24 ժամից ոչ 

ավելի է: 

Ջրի որակի համար մեծ նշանակությունի ունի նրա հավաքը և պահպանումը: 

Ներարկման համար ջուրը անհրաժեշտ է պահել փակ անոթներում` պաշտպանված CO2-ի 

և փոշու ներթափանցումից: Տարաները անհրաժեշտ է հաճախակի լվանալ և 

ստերիլիզացնել: Ներարկման համար ջրի հավաքման տարան պետք է պատրաստված 

լինի չժանգոտվող պողպատից, խողովակավոր էլեկտրատաքացուցիչներից, օդի ֆիլտրից, 

ջրի մակարդակը չափող սարքից, ծորակից և ջերմաստիճանային ընդունիչից: 

 

Անջուր լուծիչներ 
Համաձայն ՊՖ XI-ի ներարկման համար ջրի հետ մեկտեղ օգտագործվում են նաև 

անջուր լուծիչներ` 

 ճարպային յուղեր` թույլատրված բժշկական կիրառման համար; 

 էթանոլ; 

 գլիցերին; 

 պրոպիլենգլիկոլ; 

 բենզիլսպիրտ; 

 բենզիլբենզոատ և այլն 

Անջուր լուծիչներն օժտված են տարբեր լուծող հատկությամբ, հակահիդրոլիզային, 

կայունացնող, բակտերիցիդ, դեղանյութերի ազդեցությունը երկարաձգող և ուժեղացնող 

հատկություններով: 

Ներարկման լուծույթների պատրաստման համար օգտագործում են ինչպես առան-

ձին, այնպես էլ խառնված անջուր լուծիչներ (ջուր-գլիցերինային, սպիրտ-ջուր-գլիցերի-

նային և այլն): Առավել լայն կիրառություն ունեն բուսական յուղերի խառնուրդները բենզիլ-

բենզոատի, էթիլօլեատի հետ: Խառնված լուծիչներն օժտված են մեծ լուծող ունակությամբ: 

Ճարպային յուղեր (Olea pinquia) – Այդ նպատակների համար պիտանի են քիչ մածու-

ցիկ, հեշտ շարժուն յուղերը, որոնք հեշտությամբ անցնում են ասեղի նեղ անցքով: Սովորա-

բար օգտագործվում են նշի, դեղձի, ծիրանի, ձիթապտղի յուղերը, որոնք իրենցից 

ներկայացնում են թափանցիկ, յուղային, քիչ մածուցիկ, անհոտ կամ բնորոշ թույլ հոտով 

հեղուկներ, չեն լուծվում ջրում, քիչ են լուծվում էթանոլում, հեշտ լուծվում են եթերում, 

քլորոֆորմում: 

Համաձայն ՊՖ XI-ի ներարկման համար յուղերը պետք է ստացվեն թարմ սերմերից 

սառը մամլման եղանակով, չպետք է պարունակեն սպիտակուցներ, օճառի պարունակու-

թյունը չպետք է լինի 0,001%-ից բարձր: Հատուկ նշանակություն ունի յուղի թթվայնու-

թյունը: Սովորաբար ճարպային յուղերը պարունակում են լիպազներ, որոնք ջրի աննշան 

քանակության դեպքում կարող են առաջացնել  յուղի օճառացում` ազատ ճարպաթթուների 

առաջացմամբ: Թթու յուղերը գրգռում են նյարդային վերջավորությունները և կարող են 

առաջացնել ցավային զգացողություններ: Ներարկման համար յուղերի թթվային թիվը 

պետք է լինի 2,5-ից փոքր:  

Յուղային լուծույթների թերություններից պետք է նշել նրանց բարձր մածուցիկու-

թյունը, ներարկումների ցավոտությունը, յուղերի դժվար տարածումը և ներարկման վայ-

րում հատիկավորման առաջացման հնարավորությունը: Մածուցիկության նվազեցման 

համար որոշ դեպքերում ավելացնում են էթիլ կամ էթիլգլիկոլային եթեր:  

Դեղձի յուղ (Oleum persicorum) – ստացվում է դեղձի սերմերի սառը մամլման ճանա-

պարհով: Այն թափանցիկ, բաց դեղնավուն, անհոտ կամ թույլ բնորոշ հոտով, դուրեկան յու-
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ղային համով հեղուկ է: Օդում չի չորանում, լուծվում է բացարձակ էթանոլում, հեշտ լուծ-

վում է եթերում, քլորոֆորմում: -100C ջերմաստիճանում դեղձի յուղը չպետք է սառչի, պետք 

է մնա հեղուկ և թափանցիկ, թույլատրելի է միայն նուրբ թաղանթի առաջացումը յուղի 

մակերեսին: Օգտագործվում է կամֆորայի, դեզօքսիկորտիկոստերոնի ացետատի, ռետի-

նոլի ացետատի, սինեստրոլի ներարկման լուծույթների պատրաստման համար: 

Առավել քիչ տարածված է ձիթապտղի յուղը (Oleum olivarum), որը ստանում են թարմ 

ձիթապտուղների սառը մամլմամբ: Այն թափանցիկ, բաց դեղին կամ ոսկեդեղնավուն, յու-

ղային, անհոտ կամ թույլ յուրահատուկ հոտով հեղուկ է, օդում չի չորանում և չի առաջաց-

նում նստվածք նույնիսկ 150C ջերմաստիճանում: Օգտագործվում է 20% կամֆորայի և 2% 

սինեստրոլի լուծույթների պատրաստման համար: 

Էթիլօլեատ (Ethylii oleas) – բաց դեղնավուն հեղուկ է, չի լուծվում ջրում, խառնվում է 

էթանոլի և ճարպային յուղերի հետ ցանկացած հարաբերությամբ: Էթիլօլեատը յուղերի 

հետ համեմատած ունի առավելություններ` 

 օժտված է բարձր լուծող ունակությամբ; 

 օժտված է ցածր մածուցիկությամբ; 

 ունի մշտական քիմիական կազմ; 

 հեշտ է թափանցում հյուսվածքների մեջ; 

 լավ է ներծծվում; 

 պահում է համասեռությունը ջերմաստիճանի նվազեցման ժամանակ; 

Էթիլօլեատում լավ են լուծվում վիտամինները, հորմոնները: Էթիլօլեատն օգտա-

գործվում է նաև որպես հավելում յուղային լուծույթներին` դեղանյութերի լուծելիության 

բարձրացման և լուծույթների մածուցիկության նվազեցման համար: 

Էթանոլ (Spiritus aethylicus) – Թափանցիկ անգույն շարժուն ցնդող, բնորոշ հոտով և 

այրող համով հեղուկ է, բոլոր հարաբերություններով խառնվում է ջրի և գլիցերինի հետ: 

Ներարկման լուծույթների պատրաստման համար օգտագործում են միայն էթանոլ-

ռեկտիֆիկատ: Այն օգտագործում են ջրում դժվար լուծվող միացությունների լուծելիության 

բարձրացման համար և օգտագործում են որպես հակասեպտիկ, համալուծիչ (լուծիչների 

համակարգ) սրտային գլիկոզիդների լուծույթների պատրաստման ժամանակ 

(կոնվալոտոքսին, ստրոֆանտին K և այլն): Էթանոլը կարող է օգտագործվել  ներարկման 

լուծույթների տեխնոլոգիայում որպես միջանկյալ լուծիչ: Այս տեխնոլոգիական միջո-

ցառումը օգտագործվում է որոշ հակաուռուցքային նյութերի ներարկման լուծույթների 

պատրաստման համար` չլուծվող ոչ ջրում, ոչ յուղերում: Այդ նպատակով նյութերը լուծում 

են նվազագույն քանակությամբ էթանոլում, խառնում ձիթապտղի յուղի հետ (առաջանում է 

էմուլսիա), հետո էթանոլը թորում են վակուումի տակ և ստանում յուղային լուծույթ: 

Գլիցերին (Glycerinum) – Թափանցիկ, անգույն հիգրոսկոպիկ հեղուկ է, խառնվում է 

ջրի և 95% էթանոլի հետ բոլոր հարաբերություններով, գործնականորեն անլուծելի է 

ճարպային յուղերում: Ներարկման լուծույթներում գլիցերինն օգտագործվում է միայն 30% 

կոնցենտրացիայով: Մեծ քանակներով այն օժտված է տեղային գրգռող ազդեցությամբ` 

բջիջներում օսմոտիկ հավասարակշռության խախտման հետևանքով: Գլիցերինը 

լավացնում է սրտային գլիկոզիդների լուծելիությունը ջրում: 

Բենզիլ սպիրտ (Spiritus benzylicus) - Անգույն հեշտ շարժվող չեզոք հեղուկ է, լուծվում է 

ջրում 4:100 հարաբերությամբ, 50% էթանոլում` 1:1 հարաբերությամբ: Բենզիլ սպիրտն 

օգտագործվում է որպես համալուծիչ 1-10% կոնցենտրացիայով ներարկման համար 

յուղային լուծույթների պատրաստման ժամանակ: Բենզիլ սպիրտն օժտված է 

բակտերիոստատիկ ազդեցությամբ, ցուցաբերում է կարճաժամկետ անզգայացնող 

ազդեցություն: 

Պրոպիլենգլիկոլ (Propylenglycolum) – Թափանցիկ, անգույն, մածուցիկ հեղուկ է, 

խառնվում է ջրի, էթանոլի հետ, չի խառնվում ճարպային յուղերի հետ: Օգտագործվում է 
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որպես համալուծիչ և կայունացուցիչ ջրի հետ խառնուրդով և էթանոլի ավելացմամբ: 

Պրոպիլենգլիկոլը հանդիսանում է շատ լավ լուծիչ սուլֆանիլամիդների, 

բարբիտուրատների, հակաբիոտիկների, A և D վիտամինների, ալկալոիդների և այլ 

դեղանյութերի համար: 

Պոլիէթիլենգլիկոլ (Polyaethylenglycolum) –Շատ քիչ մածուցիկ, անգույն, հիգրոսկոպիկ, 

անհոտ և անհամ հեղուկ է, կայուն է լույսի, ջերմության հանդեպ: Պոլիէթիլենգլիկոլը 

լուծվում է ջրում, սպիրտում, չի լուծվում ճարպային յուղերում: Առավել հաճախ 

օգտագործվում է այլ լուծիչների հետ խառնուրդների ձևով: ՊԷԳ-ը հանդիսանում է լավ 

լուծիչ և կայունացուցիչ մի շարք դեղանյութերի համար` բարբիտուրատներ, էրիթրոմիցին, 

անեսթեզին, կամֆորա, ռեզերպին, սուլֆանիլամիդային պատրաստուկներ և այլն: 

Բենզիլբենզոատ (Benzylii benzoas) - Անգույն յուղային հեղուկ է, չի լուծվում ջրում և 

գլիցերինում, խառնվում է էթանոլի և ճարպային յուղերի հետ: Բենզիլբենզոատը զգալի 

մեծացնում է որոշ դժվարալուծ նյութերի լուծելիությունը յուղերում (գլխավորապես 

ստերոիդային հորմոնների): Բացի այդ այն կանխարգելում է պահպանման ընթացքում 

յուղերից դեղանյութերի բյուրեղացումը: 

 

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 
 

Ներարկման լուծույթների պատրաստման համար օգտագործվող դեղանյութերը 

պետք է ենթարկվեն ՊՖ-ի, ՖՀ-ի և այլ ՉՏՓ-ի պահանջներին: Որոշ դեղանյութեր 

ենթարկվում են լրացուցիչ մաքրման և բաց են թողնվում բարձրացված մաքրությամբ` 

որակավորված «Պիտանի է ներարկումների համար»: Վերջիններիս մեջ խառնուրդները 

կարող են հիվանդի օրգանիզմում առաջացնել թունավոր ազդեցություն կամ թուլացնել 

ներարկման լուծույթների կայունությունը: Օրինակ` ներարկման համար հեքսա-

մեթիլենտետրամինը պետք է ենթարկվի հետևյալ փորձարկումներին` պատրաստուկի 5մլ 

լուծույթին (1:2,5) 0,5 մլ ացետոն և 10 կաթիլ 1% թարմ պատրաստված նատրիումի 

նիտրոպրուսիդի ջրային լուծույթ ավելացնելիս 10 րոպե հետո չպետք է առաջանա 

վարդամանուշակագույն գունավորում (ամիններ): Բարձր աստիճանի մաքրությամբ պետք 

է օժտված լինեն նաև գլյուկոզան, կալցիումի գլյուկոնատը, կոֆեին-նատրիում բենզոատը, 

նատրիումի ցիտրատը, ակրիխինը, կալցիումի քլորիդը, մագնեզիումի սուլֆատը և այլն:  

Թունավոր խառնուրդներ  

 Գլյուկոզան և ժելատինը կարող են պարունակել պիրոգեն նյութեր (բարենպաստ 

միջավայր են միկրոօրգանիզմների բազմացման համար): Այդ պատճառով նրանց 

համար որոշում են թեստ-դեղաչափ պիրոգենության համար` ՊՖ XI-ի 

«Պիրոգենության ստուգում» հոդվածին համապատասխան: 10մգ/կգ հաշվարկով 

ճագարին գլյուկոզայի 5% և ժելատինի 10% լուծույթներ ն/ե ներմուծելիս չպետք է 

առաջանա պիրոգեն ազդեցություն:  

 Բենզիլպենիցիլինի կալիումական աղը նույնպես ստուգում են պիրոգենության 

համար (թեստ-դեղաչափը չպետք է գերազանցի 5000 ԱՄ 1 մլ ջրում` 1 կգ զանգվածով 

ճագարի համար) և փորձարկում են թունավորությունը: 

Հետազոտություն մաքրության համար – Ներարկման լուծույթների համար որոշ 

դեղանյութերի պիտանելիությունը որոշում են մաքրության համար լրացուցիչ 

հետազոտությունների հիման վրա:  

 կալցիումի քլորիդը ստուգում են էթանոլում լուծելիությամբ (օրգանական 

խառնուրդներ) և երկաթի պարունակությամբ 

 հեքսամեթիլենտետրամինը ստուգում են ամինների, ամոնիումի աղերի և քլորոֆորմի 

բացակայությամբ 
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 կոֆեին-նատրիում բենզոատը ստուգում են օրգանական խառնուրդների 

բացակայությամբ (լուծույթը 30 րոպե տաքացնելիս չպետք է պղտորվի և նստվածք 

անջատվի) 

 ներարկման համար մագնեզիումի սուլֆատը չպետք է պարունակի մանգան և այլ 

նյութեր, որը նշված է ՉՏՓ-ում 

Կայունության վրա ազդող խառնուրդներ  

 նատրիումի հիդրոկարբոնատը պետք է անցնի լրացուցիչ փորձարկում 5% լուծույթի 

թափանցիկության և անգունության համար, կալցիումի և մագնեզիումի իոններ պետք 

է լինեն 0,05%-ից ոչ ավելի, հակառակ դեպքում այդ լուծույթի ջերմային 

ստերիլիզացիայի դեպքում կհայտնվեն այդ կատիոնների կարբոնատների 

օպալեսցենցիա: 

 նատրիումի բենզոատը չպետք է պարունակի 0,0075%-ից ավել երկաթ; 

 Ներարկման լուծույթների պատրաստման համար դեղանյութերը պահում են 

առանձին պահարաններում ոչ մեծ ստերիլ շտանգլասներում: Շտանգլասները 

դեղանյութերով լցնելուց առաջ նախապես լվանում են և ստերիլիզացնում: 

 
ՆԵՐԱՐԿՄԱՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ  

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ 
 
ԼՈՒԾՈՒՄ 
Քանի որ ներարկման համար սարքերը` ներարկիչները սանդղավորված են 

միլիլիտրերով, ՊՖ XI-ը պահանջում է բոլոր ներարկման լուծույթները պատրաստել 

կշռածավալային եղանակով՝ օգտագործելով տարբեր տարողության չափիչ գլաններ: 

Լուծման համար անհրաժեշտ քանակության դեղանյութերը տեղավորում են չափիչ 

կոլբայի մեջ, լուծում մի մաս ջրում (կամ այլ լուծիչում), որից հետո լուծույթի ծավալը 

լուծիչով հասցնում մինչև նիշը: Անհրաժեշտ է նշել, որ եթե լուծույթի կոնցենտրացիան շատ 

մեծ չէ (2-3%), ապա դեղանյութերի պարունակությունը կշռային կամ կշռածավալային 

պատրաստման ժամանակ գրեթե նույնն է: Սակայն կոնցենտրիկ լուծույթների 

պատրաստման ժամանակ դեղանյութերի պարունակության տարբերությունը զգալի է 

ՊՖ X-ում կան հատուկ ցուցումներ այն մասին, որ եթե անհրաժեշտ է արագ 

պատրաստել տաքացումից քայքայվող նյութերից ստերիլ լուծույթ, ապա 

դեղապատրաստուկը պատրաստում են ասեպտիկ պայմաններում 0.5% ֆենոլի կամ 0.3% 

տրիկրեզոլի ավելացմամբ: Այդպիսի լուծույթները տեղավորում են ջրում և տաքացնում 

մինչև ջերմաստիճանը հասնի 800C: Այդ ջերմաստիճանում տաքացումը շարունակում 30 

րոպե: Այս ցուցումները չի վերաբերում հեքսամեթիլենտետրամինի լուծույթներին, քանի որ 

նրանք համարվում են ինքնաստերիլիզացվող: 

Մեծամասամբ ներարկման լուծույթներ պատրաստվում են ջերմային 

ստերիլիզացիայի կիրառմամբ: Ստերիլիզացիայի եղանակի ընտրությունը կախված է 

դեղանյութերի ջերմակայունության աստիճանից: Ներարկման լուծույթները  պետք է 

օժտված լինեն նաև կայունությամբ (այլ հատկությունների հետ մեկտեղ): Դա 

պայմանավորված է նրանով, որ ներարկման լուծույթների պատրաստման ժամանակ 

հատկապես ջերմային ստերիլիզացիայի դեպքում (ջերմաստիճանը 100C-ով բարձրացնելիս 

քիմիական ռեակցիաների արագությունը մեծանում է 2-3 անգամ) և հետագայում 

պահպանման ժամանակ հնարավոր է որոշ դեղանյութերի քայքայում: Վերջիններս են-

թարկվում են փոփոխությունների, որոնց հիմքում ընկած են տարբեր քիմիական 

պրոցեսներ` հիդրոլիզ, օքսիդացում-վերականգնում, օճառացում, դեկարբօքսիլացում և 

այլն: Առաջ է գալիս ներարկման լուծույթների կայունացման անհրաժեշտությունը: Եթե 

ներարկման լուծույթները չկայունացվեն, ապա նրանցում կարող են ի հայտ գալ 
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պղտորություն, նստվածք, գույնի փոփոխություն: Այդ ընթացքում քայքայման 

արգասիքները կարող են լինել առավել թունավոր, քան ելային նյութերը:  

Ներարկման լուծույթների կայունությունը կախված է `  

 լուծույթի pH-ից; 

 դեղանյութերից, ջրից կամ ապակուց լուծույթ թափանցած ծանր մետաղների աղերից; 

 ջրում և օդում պարունակվող թթվածնից;  

 ջերմաստիճանից 

Կայունացուցչի ընտրությունը առաջին հերթին կախված է նյութերի ծագումից: 

Ներարկման լուծույթի կայունացման համար դեղանյութերի լուծույթները կարելի է 

պայմանականորեն 3 խմբի: Այս բաժանման հիմքում ընկած են քիմիական պրոցեսները, 

որոնք բերում են դեղանյութերի փոփոխման ` 

1. թույլ հիմքերի և ուժեղ թթուների աղերի լուծույթներ, որոնցում տեղի են ունենում 

տարբեր քիմիական պրոցեսներ, սակայն ընդհանուր առմամբ նրանց կայունացման 

համար օգտագործում են քլորաջրածնական թթվի լուծույթ; 

2. թույլ թթուների և ուժեղ հիմքերի աղերի լուծույթներ, որոնցում փոփոխություններ 

տեղի են ունենում հիդրոլիտիկ պրոցեսների հաշվին; 

3. հեշտ օքսիդացող նյութերի լուծույթներ, որոնցում փոփոխություններ տեղի են 

ունենում օքսիդացման հաշվին: 

Մեծ նշանակություն ունի pH-ի ազդեցությունը նաև ստերիլիզացման էֆեկտիվության 

վրա, քանի որ ապացուցված է, որ բակտերիաների կենսունակությունը կախված է 

միջավայրի pH-ից: pH=5,0-7,0 սահմանը հանդիսանում է բակտերիաների 

կենսունակության առավել լավ տարածք և պահանջվում է մեծ ջանք ստերիլիզացիայի 

համար: pH=5,0 պայմաններում ստերիլությունը հասունանում է 800C տաքացման 

պայմաններում, հետևաբար ջրածնային իոնները միաժամանակ հանդիսանում են և 

կայունացուցիչ: 

Թույլ հիմքերի և ուժեղ թթուների աղերի լուծույթների կայունացում - Այս խմբին են 

պատկանում ալկալոիդների աղերի և սինթետիկ ազոտային միացությունների 

լուծույթները, որոնք զգալի տեղ են գրավում ներարկման լուծույթների անվանացանկում:  

Համաձայն ՊՖ XI-ի այս լուծույթները կայունացվում են 0,1Ն քլորաջրածնական թթվի 

ավելացմամբ (10 մլ-ը 1 լ կայունացվող լուծույթին հաշվարկով): Վերջինիս դերը կայանում 

է հիմքի չեզոքացմամբ և լուծույթի pH-ը դեպի թթվային կողմը տեղափոխմամբ (pH=3,0-4,0): 

0,1Ն քլորաջրածնական թթվի նշված քանակությունը օգտագործվում է հետևյալ նյութերի 

լուծույթների կայունացման համար` ատրոպինի սուլֆատ, ստրիխնինի նիտրատ, 

ապոմորֆինի հիդրոքլորիդ, կոկայինի հիդրոքլորիդ, դիբազոլ, դիկային և այլն: 

Կախված դեղանյութերի հատկություններից` օպտիմալ կայունության հասունացման 

համար կարող է օգտագործվել  0,1Ն քլորաջրածնական թթվի շատ կամ քիչ քանակություն: 

Օրինակ` 0,5-2% նովոկայինի լուծույթի կայունացման համար ըստ ՊՖ XI-ի անհրաժեշտ է 

ավելացնել 0,1Ն քլորաջրածնական թթվի լուծույթ մինչև pH=3,8-4,5, որը 

համապատասխանում է 3,4 և 9 մլ 0,1Ն քլորաջրածնական թթվի լուծույթին՝ 1լ լուծույթի 

կայունացման համար: 

Մորֆինի հիդրոքլորդի 1-5% լուծույթի կայունացման համար ըստ ՊՖ XI-ի 

ավելացնում են 10-20 մլ 0,1Ն քլորաջրածնական թթվի լուծույթ: Մորֆինի հիդրոքլորիդի 

օքսիդացման ժամանակ առաջանում է առավել թունավոր արգասիք` օքսիդիմորֆին: Այդ 

պատճառով մորֆինի հիդրոքլորիդի կայուն լուծույթների ստացման համար մի շարք 

հեղինակների կարծիքով անհրաժեշտ է օքսիդացումն արգելակող նյութերի ավելացում 

(հակաօքսիդանտներ): Հակաօքսիդանտների ավելացմամբ կայունանում են նաև 

ադրենալինի հիդրոտարտրատի, նորադրենալինի հիդրոտարտրատի, էթիլմորֆինի 

հիդրոքլորիդի լուծույթները: 
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Նշված քանակությամբ 0,1Ն քլորաջրածնական թթվի լուծույթի (կայունացուցչի) 

ավելացման ժամանակ ստացվում են նվազագույն քանակությամբ աղաթթվի 

պարունակությամբ լուծույթներ: Այսպիսի լուծույթի ներմուծումը օրգանիզմի վրա 

գործնականորեն չի ցուցաբերում ազդեցություն, քանի որ տեղի է ունենում արագ 

չեզոքացում: 1 մլ 0,0002 Ն քլորաջրածնական թթվի լուծույթի չեզոքացման համար 

անհրաժեշտ է ≈ 1/4 կաթիլ արյուն:  

Կարևոր նշանակություն ունի քլորաջրածնական թթվի լուծույթի պատրաստումը և 

պահպանումը (որպես կայունացուցիչ): Դեղատներում դեղաչափման և պահպանման 

հարմարավետության համար նպատակահարմար է պատրաստել 0,01Ն քլորաջրածնական 

թթվի լուծույթ ըստ հետևյալ դեղագրության` 0,42 մլ քլորաջրածնական թթու` նոսրացված 

մինչև 100 մլ լուծույթի: Պատրաստված լուծույթը լցնում են 10 մլ չեզոք ապակուց 

սրվակների մեջ և ստերիլիզացնում հագեցած գոլորշիներով ճնշման տակ 120±20C 

ջերմաստիճանում 8 րոպե: Այս լուծույթն օգտագործում են 10 անգամ ավել քանակությամբ: 

Տվյալ կայունացուցչի պահման ժամկետը 5 օրից ոչ ավել է: 

Rp.: Securinini nitratis    0,2 

  Solutionis Acidi hydrochlorici  0,1N 0,5 ml 

  Aquae pro injectionibus   ad 100 ml 

  Sterilisetur! 

  Da.Signa. մեկական մլ մաշկի տակ օրը մեկ անգամ 

Այս օրինակում քլորաջրածնական թթվի քանակությունը քիչ է, քան սովորաբար 

օգտագործվում է: Լուծույթում ստեղծվում է pH=3,5-4,5 պայմաններ: Լուծույթը 

ստերիլիզացնում են հոսող գոլորշիներով 30 րոպե տևողությամբ:  

Թույլ թթուների և ուժեղ հիմքերի աղերի լուծույթների կայունացում - Ջրային 

լուծույթներում թույլ թթուների և ուժեղ հիմքերի աղերը հեշտությամբ հիդրոլիզվում են` 

առաջացնելով թույլ թթվային ռեակցիայով միջավայր: Դա բերում է դժվարալուծ 

միացությունների առաջացման, որոնք լուծույթին հաղորդում են պղտորություն և 

առաջացնում են նստվածք, որն էլ թույլատրելի չէ ներարկման լուծույթների համար: 

Հիդրոլիտիկ պրոցեսները ուժեղանում են թթվային միջավայրում, որը կարող է առաջանալ 

ջրում CO2-ի լուծման հաշվին (ներարկման համար ջրի pH=5,0-6,8): Հիդրոլիզի ռեակցիայի 

ճնշման համար անհրաժեշտ է 0,1Ն նատրիումի հիդրօքսիդի և նատրիումի 

հիդրոկարբոնատի ավելացում: Որպես օրինակ կարող է հանդիպել նատրիումի նիտրիտի 

լուծույթը, որն ըստ ՊՖ X-ի պատրաստում են 1 լ լուծույթին 2 մլ 0,1Ն նատրիումի 

հիդրօքսիդի ավելացմամբ (pH = 7,5-8,2):  

Թույլ հիմնային միջավայրում առավել կայուն են նատրիումի թիոսուլֆատի, կոֆեին-

նատրիումի բենզոատի և թեոֆիլինի լուծույթները:  

Նատրիումի թիոսուլֆատի լուծույթն ունի չեզոքին մոտ ռեակցիայով միջավայր, որը 

աննշան փոքրացման ժամանակ քայքայվում է` առաջացնելով ծծումբ: 

Na2S2O3 + 2H2O  H2S2O3 + 2NaOH 
H2S2O3  H2O + S + SO2 

Կայուն լուծույթների ստացման համար ավելացնում են 20 գ նատրիումի 

հիդրոկարբոնատ 1 լ լուծույթին (pH = 7,8-8,4): 

Կոֆեին-նատրիումի բենզոատի կայուն լուծույթներ ստանում են 4 մլ 0,1Ն նատրիումի 

հիդրօքսիդի լուծույթի ավելացմամբ` 1 լ լուծույթին հաշվարկով (pH=6,8-8,5): 

Միջավայրի pH-ի փոփոխությունը միակ եղանակը չէ դեղանյութերը հիդրոլիզից 

պաշտպանելու համար: Վերջին տարիներին ի հայտ են եկել աշխատանքներ ՄԱՆ-ի 

ազդեցության մասին քիմիական ռեակցիաների կինետիկայի վրա: Ապացուցված է, որ մի 

շարք դեղանյութերի համար ոչ իոնոգեն և անիոնակտիվ ՄԱՆ-ը արգելակում են, իսկ 

կատիոնակտիվ ՄԱՆ-ը արագացնում են հիդրոլիզի պրոցեսները: 
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Rp.: Solutionis Coffeini-natrii benzoatis 10% - 50 ml 

  Sterilisetur! 

  Da.Signa. մեկական մլ ենթամաշկային օրը 2 անգամ 

Համաձայն ՊՖ XI-ի` որպես կայունացուցիչ ավելացվում է 0,1 Ն նատրիումի 

հիդրօքսիդի լուծույթ՝ 4 մլ-ը 1 լ լուծույթին հաշվարկով: Տվյալ դեպքում ավելացնում են 0,2 

մլ նատրիումի հիդրօքսիդի լուծույթ, pH=6,8-8,5: Լուծույթը ստերիլիզացնում են հոսող 

գոլորշիներով 30 րոպե:  

Հեշտ օքսիդացող նյութերի լուծույթների կայունացում - Հեշտ օքսիդացող նյութերին են 

պատկանում ասկորբինաթթուն, ադրենալինի հիդրոտարտրատը, վիկասոլը, 

նովոկաինամիդը, ֆենոթիազինի ածանցյալները և այլ դեղանյութեր, որոնք պարունակում 

են կարբոնիլային, ֆենոլային, էթանոլային, ամինային խմբեր` ջրածնի շարժուն 

ատոմներով: Այս նյութերից ներարկման լուծույթների պատրաստման ընթացքում 

թթվածնի առկայության դեպքում տեղի է ունենում նշված խմբերի օքսիդացում 

(հատկապես ջերմային ստերիլիզացիայի ժամանակ): Արդյունքում լուծույթներում 

առաջանում են օքսիդացման արգասիքներ, հաճախ ավելի թունավոր կամ 

ֆիզիոլոգիապես ոչ ակտիվ: Օքսիդացումը զգալի աստիճանով ուժեղանում է լույսի, 

ջերմության, pH-ի նշանակության, թթվածնի ազդեցության տակ:  
Դեղատնային պրակտիկայում օքսիդացման պրոցեսները դանդաղեցնելու, ակտիվ 

ռադիկալների առաջացումն արգելակելու համար օգտագործում են հակաօքսիդանտներ: 

Այդ խմբի առավել արդյունավետ միջոցներից են ֆենոլները, ամինոֆենոլները, անալգինը և 

այլն, որոնք առավել հեշտ և արագ են օքսիդանում, քան դեղանյութերը: Հակա-

օքսիդանտներ են հանդիսանում ծծմբական թթվի աղերը, ինչպես նաև ծծմբի օրգանական 

միացությունները: Որպես հակաօքսիդանտ հեշտ օքսիդացող դեղանյութերի համար կա-

րող են օգտագործվել առավել ցածր ռեդօքս պոտենցիալ ունեցող նյութերը: Օրինակ` 

նատրիումի սուլֆիտի ռեդօքս պոտենցիալը 0,19 է, իսկ ասկորբինաթթվինը` 0,34: Այդ 

պատճառով նատրիումի սուլֆիտը կարող է օգտագործվել որպես հակաօքսիդանտ 

ասկորբինաթթվի կայունացման համար: 

Օքսիդացման ռեակցիայի արագությունը զգալիորեն կախված է լուծույթի pH-ից: 

Ապացուցված է, որ մի շարք հեշտ օքսիդացող նյութերի լուծույթների օքսիդացման 

պրոցեսների դանդաղեցման համար (օպտիմալ pH-ի ստեղծման համար) ավելացնում են 

քլորաջրածնական թթվի լուծույթ կամ բուֆերային խառնուրդ: Օրինակ` վիկասոլի 

լուծույթին բացի հակաօքսիդանտից ավելացնում են HCI: 

Դեղանյութերի օքսիդացման հնարավորությունը նվազում է լուծիչում և լուծույթում 

թթվածնի կոնցենտրացիայի նվազմամբ: Այդ պատճառով հեշտ օքսիդացող դեղանյութերից 

լուծույթների պատրաստման համար ներարկումների ջուրը պետք է ազատվի թթվածնից` 

եռացման ճանապարհով, հետագա արագ սառեցմամբ կամ ազոտով հագեցմամբ: 1լ թորած 

ջրում սովորաբար պարունակվում է մինչև 9մգ թթվածին, իսկ եռացումից հետո թթվածնի 

պարունակությունը նվազում է մինչև 1,4 մգ/լ: 

Դեղանյութերի օքսիդացումը կարելի է նվազեցնել նաև լույսի, ջերմության 

ազդեցության հեռացմամբ: Երբեմն որոշ դեղանյութերի լուծույթներ (օրինակ` 

ֆենոթիազինը) պատրաստում են կարմիր լույսի տակ, որոշ լուծույթներ պահում են լույսից 

պաշտպանող ապակյա փաթեթավորումներում: 

Rp.: Solutionis Acidi ascorbinici 5% - 20 ml 

  Sterilisetur! 

  Da.Signa. մեկական մլ մ/մ օրը 2 անգամ 

Այս դեղատոմսը պատրաստում են հակաօքսիդանտի ավելացմամբ (նատրիումի 

մետաբիսուլֆիտ կամ նատրիումի սուլֆիտ): Ներարկման համար ջուրը պետք է լինի թարմ 

եռացված և հագեցած CO2-ով: Ստերիլիզացնում են հոսող գոլորշիներով 15 րոպե: 
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Գլյուկոզայի լուծույթների կայունացում 
Գլյուկոզայի ներարկման լուծույթները օգտագործվում են շատ հաճախ: Գլյուկոզայի 

ստերիլիզացիայի ժամանակ, հատկապես հիմնային ապակու մեջ, տեղի է ունենում նրա 

օքսիդացում և կարամելիզացիա: Այդ ընթացքում նկատվում է լուծույթի դեղնում, իսկ 

երբեմն` մգացում: 

Գլյուկոզայի լուծույթի կայունացուցչի ընտրության ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի 

առնել այդ նյութի կիսաֆունկցիոնալ բնույթը: Գլյուկոզան անկայուն է հիմնային 

միջավայրում, թթվածնի ազդեցությամբ առաջացնում է օքսիթթուներ (գլիկոլաթթու, 

լևուլինաթթու, մրջնաթթու, օքսիմեթիլֆուրֆուրոլ): Այս պրոցեսի կանխարգելման համար 

գլյուկոզայի լուծույթները կայունացնում են 0,1Ն քլորաջրածնական թթվի լուծույթով մինչև 

pH=3,0-4,0: Ապացուցված է, որ pH=3,0 պայմաններում տեղի է ունենում նվազագույն 

քանակությամբ 5-օքսիմեթիլֆուրֆուրոլի առաջացում, որն օժտված է 

նեֆրոհեպատոտոքսիկ ազդեցությամբ: 

Ըստ ՊՖ XI-ի գլյուկոզայի լուծույթները կայունացնում են 1լ լուծույթին 0,26գ 

նատրիումի քլորիդի և 0,1Ն քլորաջրածնական թթվի լուծույթ ավելացնելով մինչև pH=3,0-

4,0 (Վեյբելի կայունացուցիչ): Մինչև այժմ կարծում են, որ նատրիումի քլորիդը չի 

նպաստում գլյուկոզայի ցիկլացմանը, այլ HCI-ի հետ համատեղ ստեղծում է գլյուկոզայի 

համար բուֆերային համակարգ: 

Դեղատնային պայմաններում աշխատանքի հեշտացման համար կայունացուցիչը 

պատրաստում են հետևյալ կերպ` 

 նատրիումի քլորիդ ̀       5,2 գ 

 քլորաջրածնական թթվի նոսրացված լուծույթ (8,3%)` 4.4 մլ 

 ջուր ներարկումների համար`     մինչև 1 լ 

 Գլյուկոզայի լուծույթի պատրաստման համար անկախ կոնցենտրացիայից 

ավելացնում են 5% այս կայունացուցչից:  

Rp.: Solutionis Glucosi 40% - 100 ml 

  Sterilisetur! 

  Da.Signa. 

Կայունացված գլյուկոզայի լուծույթները ստերիլիզացնում են հոսող գոլորշիներով 60 

րոպե տևողությամբ: 

Նովոկայինի բարձր կոնցենտրացիայով լուծույթների կայունացում -  Նովոկայինի 

0,25%; 0,5%; 1%; 2% լուծույթների հետ մեկտեղ մակերեսային անզգայացման համար 

օգտագործում են 5%, 10% և 20% լուծույթները: Այսպիսի լուծույթների կայունացման 

համար բավարար չէ 0,1Ն քլորաջրածնական թթվի լուծույթով pH=3,8-4,5 հասցնելը, քանի 

որ ստերիլիզացիայի ընթացքում տեղի է ունենում նովոկայինի օքսիդացում: Այդ 

պատճառով օգտագործում են հակաօքսիդանտներ, առավել հաճախ նրանց 

համակցումները: Օրինակ` 5% և 10% նովոկայինի լուծույթների համար օգտագործում են 

հետևյալ կազմը` 

 նովոկային          50 գ, 100 գ  

 նատրիումի մետաբիսուլֆիտ/ կալիումի մետաբիսուլֆիտ  3 գ 

 կիտրոնաթթու        0,2 գ 

 0,1Ն քլորաջրածնական թթվի լուծույթ     10 մլ 

 ներարկման համար ջուր        մինչև 1 լ 

 լուծույթի pH=3,8-4,5 

Լուծույթը ստերիլիզացնում են 120±20C ջերմաստիճանում 8 րոպե կամ 1000C-ում` 30 

րոպե: Լուծույթների պահման ժամկետը 30 օր է:  
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ՖԻԼՏՐՈՒՄ 
Ներարկման համար լուծույթները պետք է լինեն բացարձակ զերծ որևէ անծանոթ 

մասնիկից: Ցանկացած օտար մասնիկի առկայության դեպքում ն/ե ներմուծման ժամանակ 

հնարավոր է էմբոլիայի առաջացում (մազանոթների խցանում): Այդ պատճառով սուս-

պենզիաները ներմուծում են միայն ներմկանային, ինչպես նաև յուղային լուծույթները 

(կամֆորայի յուղ)` յուղային էմբոլիայից խուսափելու համար:  

Ֆիլտրման համար օգտագործում են բարձր կարգի ֆիլտրի թուղթ: Լուծույթը ֆիլտ-

րում են 2 անգամ: Քիչ քանակությամբ ներարկման լուծույթների համար հարմար է ապակ-

յա ֆիլտրերի օգտագործումը: Այս դեպքում բացառվում է լուծված նյութերի ադսորբցիայի 

երևույթը` ի տարբերություն ֆիլտրի թղթով ֆիլտրման: 

 
ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ 
Դեղատնային պայմաններում ստերիլ լուծույթների բաց թողնման համար 

օգտագործում են համապատասխան տարողությամբ սրվակներ, որոնք պետք է 

պատրաստված լինեն ոչ հիմնային ապակուց, որպեսզի խուսափեն լուծույթներում 

նստվածքի առաջացումից և այլ անցանկալի փոփոխություններից: Ապակին բարդ 

սիլիկատային հալույթ է, որն ունակ է ջրին տալ իր մակերևույթից առանձին 

բաղադրամասեր, այսինքն ապակին ունակ է հիմնայնազրկվել: Լուծույթ անցնելով ջրում 

լուծվող սիլիկատները` ենթարկվում են հիդրոլիզի: Արդյունքում ջրային լուծույթները ձեռք 

են բերում հիմնային ռեակցիա: Այս երևույթն ավելի ակտիվ է ընթանում ջրում ապակին 

տաքացնելիս:  

Na2SiO3 + 2H2O = 2NaOH + H2SO3 

Այս ամենի հետ կապված ներարկման լուծույթների բաց թողնման համար սրվակները 

պարտադիր պետք է ստուգվեն հիմնայնության համար: Այդ նպատակով որպես նմուշ 

վերցված սրվակները լցվում են 3/4 ծավալով թորած ջրով` թթվեցված HCI-ով (8,3 մլ 0,02Ն 

HCI-ի լուծույթ 1 լ ջրին) և ստերիլիզացնում են 30 րոպե ավտոկլավում 1200C 

ջերմաստիճանում մեթիլեն կարմիր ինդիկատորի ներկայությամբ (20 մլ լուծույթը 1 լ 

լուծույթին): Ապակին համարվում է պիտանի, եթե վարդագույն գունավորումը այդ 

ընթացքում չի անհետանում:  

Հիմնայնության հայտնաբերման դեպքում այդ սրվակները մինչև օգտագործելը պետք 

է լվացվեն 0,2-0,5%  HCI-ի լուծույթով, իսկ հետո լվանալ սովորական ջրով, ապա թորած 

ջրով և չորացվեն (ստերիլիզացվեն) չորացուցիչ պահարանում 10-20 րոպե 200-1800C  

ջերմաստիճանում: 

Ստերիլ լուծույթների համար սրվակները պետք է լավ խցանափակվեն: Սովորական 

կեղևային խցանների օգտագործումը, որոնք առաջացնում են փոշի և լուծույթին 

փոխանցում են ներկող և լուծամզվածքային նյութեր, չի թույլատրվում: Թույլատրվում է 

եռացող ջրում երկարատև ստերիլիզացված ռեզինե խցանի օգտագործումը: Մեծամասամբ 

դեղատներում, երբ ստերիլ լուծույթները պատրաստվում են շտապ օգտագործման համար, 

սրվակները թույլատրվում է խցանափակել չճարպազերծված ստերիլ բամբակյա 

տամպոններով` փաթաթված ստերիլ թանզիֆով: 

Երբեմն բուժհաստատությունների համար ստերիլ լուծույթները բաց են թողնվում 

լայնաբերան սրվակներով` խցանափակված կաուչուկե խցաններով, որոնք հեշտությամբ 

ասեղով ծակվում են հետագա օգտագործման համար: 
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ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ 
 Ներարկման լուծույթների պատրաստման ժամանակ աշխատանքային վայրում 

չպետք է լինեն այդ լուծույթների հետ կապ չունեցող դեղանյութերի շտանգլասներ:  

 Կտրականապես արգելվում է միաժամանակ պատրաստել մի քանի ներարկման 

լուծույթներ, որոնք պարունակում են նույն կամ տարբեր դեղանյութեր: 

 Ստերիլիզացիայի համար բոլոր ներարկման լուծույթները պետք է ենթարկվեն 

մաքրման համար ստուգման, քիմիապես` որակական ստուգման և բացի այդ պետք է 

ենթարկվեն քանակական անալիզի: Անալիտիկի բացակայության դեպքում 

քանակական անալիզի ենթարկվում են նովոկայինի, ատրոպինի սուլֆատի, 

կալցիումի քլորիդի, գլյուկոզայի և նատրիումի քլորիդի իզոտոնիկ լուծույթները: 

 
 

ՊԻՐՈԳԵՆ ՆՅՈւԹԵՐ 
 
Պիրոգեն (հուն` pyr – կրակ, լատ.` generatio – ծնունդ) կոչվում են  միկրոօրգանիզմների 

կենսագործունեության և քայքայման նյութերը, միկրոբների մահացած բջիջները, որոնք 
ներանոթային ներմուծման ժամանակ օրգանիզմում առաջացնում են տենդային տիպի 
ռեակցիաներ:  
 Առաջին անգամ այդ երևույթն արտահայտվել է 1865թ-ին թորած ջրի պարէնտերալ 

ներմուծման ժամանակ: 

 1876թ-ին  առաջին անգամ «պիրոգեն» տերմինով անվանեցին նեխող մսից 

անջատված նյութերին : 

 1891թ-ին Բոտկինը հայտնաբերեց, որ բծավոր տիֆի ժամանակ տենդային ռեակցիան 

պայմանավորված է հյուսվածքային պիրոգեններով: 

 1892-1912 թթ կատարված հետազոտությունները պարզեցին, որ պիրոգեն ռեակցիա 

առաջացնում են ինչպես կենդանի, այնպես էլ մահացած միկրոօրգանիզմները: 

 1923թ-ին Ֆ.Բ.Սեյբերտը լուծույթից անջատեց պիրոգեն հատկությամբ 

միացություններ, պարզեց նրանց ջերմակայունությունը, որի համար առաջին անգամ 

օգտագործվեցին ճագարները: 

Ըստ քիմիական կազմի պիրոգեն նյութերն իրենցից ներկայացնում են 

լիպոպոլիսախարիդային ծագման բարձրամոլեկուլային միացություններ (մինչև 8000000 

մոլեկուլյար զանգվածով և 50 նմ-ից մինչև 1 մկմ չափսերով):  

Ներկա ժամանակներում տարբերում են 2 տիպի պիրոգեններ` 

1. էնդոգեն – հանդիսանում են որոշակի պայմաններում առաջացող 

բջջահյուսվածքային արգասիքներ  

2. էկզոգեն – միկրոբներում պարունակվող և նրանց կենսագործունեության ընթացքում 

առաջացող նյութեր 

Դեղանյութերում պիրոգեն նյութերի սկզբնաղբյուրներ են հանդիսանում գրամ-

բացասական բակտերիաները, սնկերը, վիրուսները: Գրամդրական միկրոօրգանիզմները 

պիրոգեն ռեակցիա չեն առաջացնում: Բացի այդ պիրոգեն ռեակցիա կարող են 

առաջացնել` 

 որոշ քիմիական միացությունները; 

 պլաստմասայի ջերմային մշակման արդյունքում առաջացող նյութերը (ֆտորոպլաստ) 

 կալցիումի ֆոսֆատի սուսպենզիան 

 նատրիումի նուկլեինատը և այլն 

Պիրոգենության կրողը հիմնականում հանդիսանում է միկրոօրգանիզմի 

բջջաթաղանթում առկա էնդոտոքսինը (Օ-անտիգենը), որը կազմում է բջջի չոր զանգվածի 
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1-5%ը: Էնդոտոքսինը իրենից ներկայացնում է լիպոպոլիսախարիդ-պրոտեին-լիպոիդային 

կոմպլեքս: 

Նրա հիդրոլիզի արդյունքում առաջանում է պիրոգենությամբ չօժտված բարդ 

պրոտեին և լիպիդ B, ինչպես նաև հարաբերական կայուն լիպոպոլիսախարիդ, որը 

պատասխանատու է պիրոգեն ռեակցիայի համար:  Թթվային հիդրոլիզի ժամանակ 

լիպոպոլիսախարիդը ճեղքվում է ազատ լիպիդ A-ի և ոչ թունավոր ֆոսֆոլիպիդի: Կարծում 

են, որ պիրոգենների թունավորությունը և պիրոգենությունն որոշվում է հատկապես լիպիդ 

A-ով, իսկ պոլիսախարիդներն ապահովում են լիպոպոլիսախարիդային կոմպլեքսի 

լուծելիությունը:  

 
Էնդոտոքսինի կառուցվածքը 

Լիպոպոլիսախարիդ-պրոտեին-լիպոիդային կոմպլեքս 

      հիդրոլիզ 
 

Լիպոպոլիսախարիդ         Բարդ պրոտեին                     Լիպիդ B 
 
    

           թթվային հիդրոլիզ 
  

     «դեհիդրատացված»      Լիպիդ A   Պրոտեիններ 

   ֆոսֆորիլացված պոլիսախարիդ 

Պիրոգեն նյութերի ներարկումն առաջացնում է պիրոգեն ազդեցություն (մարմնի 

ջերմաստիճանի բարձրացում, տենդային վիճակ): Առավել կտրուկ պիրոգեն ռեակցիաներ 

նկատվում է ներանոթային, ողնուղեղային և ներգանգային ներարկումների ժամանակ:  

Տարբերում են պիրոգենային ռեակցիայի 3 աստիճան` 

1. թեթև - նկատվում են աննշան սուբյեկտիվ խանգարումներ և ջերմաստիճանի 

բարձրացում մինչև 370C 

2. միջին – նկատվում է դող, գլխացավ, ջերմաստիճանի բարձրացում մինչև 390C, որն 

անհետանում է մի քանի ժամից 

3. ծանր - զարգանում է շատ արագ դող, ցավ գոտկային շրջանում, փսխում, 

սրտխառնոց, հևոց, ցիանոզ, ջերմաստիճանի բարձրացում մինչև 400C: Վիճակի 

բարելավում սկսվում է մեկ օր անց: 

Առանձին դեպքերում պիրոգեն պատրաստուկների ներարկումը բերում է մահացու 

ելքերի` վերոհիշյալ երևույթների առաջացման արդյունքում, ինչպես նաև արյան 

պատկերի փոփոխության, սրտանոթային համակարգի գործունեության, 

աղեստամոքսային տրակտում արյունամատակարարման փոփոխության տարբեր 

օրգաններում ներկրոզի արդյունքում և այլն: Քիչ քանակությամբ պիրոգեն նյութերը բերում 

են ալերգիկ երևույթների (ներակիչային ալերգիա): 

Պիրոգեն նյութերի առաջացման կանխումը կարելի է իրականացնել ասեպտիկայի 

առավելագույն օգտագործմամբ և դեղանյութերում, ներարկման համար ջրում 

միկրոֆլորայի զարգացման կանխմամբ: Միկրոֆլորայից ամբողջությամբ ազատվել շատ 

դժվար է, այդ պատճառով նույնիսկ թարմ պատրաստված ջրում թույլատրվում  են 1 մլ-ում 

10-15 միկրոօրգանիզմներ: Պահպանման ժամանակ ջրում և լուծույթներում 

միկրոօրգանիզմների քանակը կտրուկ բարձրանում է: Այդ պատճառով շատ կարևոր է 

ներարկման լուծույթների պատրաստման համար օգտագործել միայն թարմ 

պատրաստված ջուր, լուծույթները պատրաստել արագ և պահել մինչև ստերիլիզացումը 1-

1,5 ժամից ոչ ավել:  

Պիրոգենները ջերմակայուն նյութեր են: Դրա մասին է վկայում այն, որ նրանք 

քայքայվում են միայն չոր օդային ստերիլիզատորներում` 2500C ջերմաստիճանում 30 րոպե 
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պայմաններում:  Ճնշման տակ գոլորշիների ազդեցությամբ (1200C) pH=8,0 լուծույթներում 

պիրոգենները քայքայվում են միայն 5 ժամվա ընթացքում, իսկ pH=3,2 պայմաններում` 2 

ժամվա ընթացքում: Հետևաբար ջրում և ներարկման լուծույթներում պիրոգեն նյութերից 

ազատվել ջերմային ստերիլիզացիայի ճանապարհով գործնականորեն անհնար է: 

Պիրոգեն նյութերից ազատվելու համար անհրաժեշտ է լուծույթը պահել 3 ժամ ազոտի 

միջավայրում pH=4-8 պայմաններում: 

Գոյություն ունեն ապիրոգենիզացիայի հետևյալ եղանակները` 

1. քիմիական; 

2. ֆիզիկաքիմիական; 

3. կենսաբանական; 

4. էնզիմատիկ – սա կիրառելի չէ դեղագործական պրակտիկայում; 

Քիմիական եղանակն օգտագործվում է հիմնականում ապակյա խողովակների և այլ 

տարաների ապիրոգենիզացիայի համար, որոնք տաքացնում են ջրածնի պերօքսիդի 

լուծույթում 1000C-ում 1 ժամվա ընթացքում կամ պահում են կալիումի պերմանգանատի 

0,5-1% լուծույթում` թթվեցված ծծմբական թթվով 25-30 րոպե:  

Ֆիզիկաքիմիական եղանակին է պատկանում լուծույթների անցկացումը 

ակտիվացրած ածուխ, ցելյուլոզա, ալյումինի օքսիդ, ազբեստ, կաոլին, օսլա, 

իոնափոխարկիչ խեժ պարունակող աշտարակներով: Տվյալ եղանակը հարմար է 

ներարկման լուծույթների արտադրական պատրաստման ժամանակ: Ինչպես նաև 

կատարում են ուլտրաֆիլտրացիա (Միլիպոր) 10025 անգստրեմ անցքերի պայմաններում, 

ընդ որում  99% լիպոպոլիսախարիդները  այդ ֆիլտրացիայի պայմաններում չեն անցնում: 

Պիրոգեն ազդեցության վտանգավորության հետ կապված պիրոգենության համար 

ստուգում են ներերակային ներմուծվող 10 մլ և ավելի ծավալ ունեցող լուծույթները (ՊՖ XI): 

Անպայման պետք է ստուգվեն գլյուկոզայի 5%, նատրիումի քլորիդի իզոտոնիկ, ժելատինի 

լուծույթները:  

Կիսամյակը մեկ անգամ ըստ ՊՖ XI-ի կատարվում է լուծույթների և ներարկման 

համար ջրի պիրոգենության ուսումնասիրություն կենսաբանական եղանակի օգնությամբ, 

որը հիմնված է ճագարի մարմնի ջերմաստիճանի փոփոխությամբ` փորձարկվող 

նմուշների ներմուծումից հետո: Այդ նպատակով փորձարկվող լուծույթը ներմուծում են 1,5-

2,5 զանգված ունեցող 3 առողջ ճագարների ականջի երակի մեջ` ելնելով ճագարի 1 կգ 

զանգվածին 10 մլ լուծույթ հաշվարկով: Դեղանյութի լուծույթը կամ ջուրը համարվում է 

ապիրոգեն, եթե ներարկումից հետո 3 փորձարկման ենթարկված ճագարներից ոչ մեկի 

մոտ 3 չափումներից և մեկ ժամ ընդմիջումներից հետո չի նկատվում ջերմաստիճանի 

բարձրացում 0,60C-ից ոչ ավել` համեմատած ելային ջերմաստիճանի հետ և ջերմության 

բարձրացման գումարը 3 ճագարների մոտ չի գերազանցում 1,40C-ը: Եթե ճագարներից 

որևէ մեկի մոտ մարմնի ջերմաստիճանը բարձրանում է նշվածից ավելի, կատարում են 

լրացուցիչ փորձարկում արդեն 5 ճագարների վրա: 

Ապիրոգենության որոշման կենսաբանական այս փորձարկումը չնայած իր 

յուրահատկության ունի մի շարք թերություններ կապված`  

 եղանակի տնտեսապես ոչ մատչելիության հետ (մեծ թվով ճագարների կիրառում); 

 ճագարների յուրահատուկ զգայունության հետ; 

 պիրոգեն ռեակցիայի քանակական ցուցանիշների հետ; 

Սրա հետ կապված ՊՖ XI-ում (հոդված «Պիրոգենության որոշում») նշված է, որ 

անհրաժեշտ է ստուգել ճագարների յուրահատուկ զգայունությունը և պիրոգենության 

որոշման համար չի թուլատրվում օգտագործել ալբինոզ ճագարներ:  

Բացի օֆիցինալ կենսաբանական եղանակից պիրոգենության որոշման համար 

լայնորեն օգտագործվում է ԼԱԼ-թեստը (լիմուլուս-թեստ): Այն հիմնված է բակտերիալ 

էնդոտոքսինի և ծովային խեցգետնի նախօրոք լիզիսի ենթարկված արյան բջիջների Limulus 
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polyphemus ամեբոցիտների լիզատի փոխազդեցության վրա հելի առաջացմամբ: 

Ամեբոցիտների լիզատի ստացման համար խեցգետնից ասեղով վերցնում են արյուն, 

տեղավորում բուֆերային լուծույթի մեջ, ցենտրիֆուգում ամեբոցիտները, որոնք 

հանդիսանում են խեցգետնի արյան միակ բջիջները, լվանում նատրիումի քլորիդի 

իզոտոնիկ լուծույթով և ենթարկում լիզիսի` ավելացնելով թորած ապիրոգեն ջուր: 

Ստացված ԼԱԼ-ը, պահելով +40C պայմաններում, կայուն է 9 ամսվա ընթացքում:  

ԼԱԼ-թեստն իրականացնում են փորձանոթում ասեպտիկ պայմաններում ՝ խառնելով 

0,1մլ փորձարկվող նմուշը 0,1 մլ ԼԱԼ-ի հետ: Խառնուրդը ինկուբացնում են 370C 

ջերմաստիճանում 15-90 րոպե pH=6,0-8,0 պայմաններում (չթափահարելով): Պիրոգեն 

էնդոտոքսինների առկայության ժամանակ գրամբացասական բակտերիաները 

առաջացնում են հել, որը հայտնաբերվում է խառնուրդի մածուցիկության մեծացմամբ, 

հոսունության կորստով: Փորձանոթը շրջելիս 1800 հելը չպետք է թափվի:  

ԼԱԼ-թեստը 1980 թվականից ներառված է ԱՄՆ-ի ՊՖ-ում` ճագարների վրա 

կենսաբանական եղանակի հետ մեկտեղ: Նրա առավելությունը համարվում է բարձր 

զգայունությունը, որը թույլ է տալիս որոշակի պայմաններում հայտնաբերել մինչև 1 նգ 

էնդոտոքսին: Այս եղանակը 5-10 անգամ զգայուն է, քան ճագարների վրա կատարված 

փորձը: Այն հեշտ է իրականացնելը, վստահելի է և տնտեսապես մատչելի:  

Առաջարկված է նաև ԼԱԼ-թեստի ձևափոխված տեսակը, որն իրականացվում է 

մազանոթում` 0,1մլ ռեագենտի փոխարեն օգտագործելով 1 մկլ: Ռեակցիայի արդյունքի 

հաստատման համար մազանոթը ռեակցիոն խառնուրդով հակառակ դիրքով ուղղահայաց 

մտցնում են որևէ գունավոր լուծույթի մեջ: Եթե հելը առաջացել է, ապա գունավոր լուծույթը 

չի թափանցում մազանոթի մեջ, և հակառակը, պիրոգենների բացակայության դեպքում 

գունավոր լուծույթով լցվում է մազանոթի մեջ: 

ԼԱԼ-թեստի մազանոթային տարբերակը թույլ է տալիս որոշել շատ քիչ 

քանակությամբ էնդոտոքսին, օրինակ` E.coli մինչև 0,02 նգ/մլ քանակությամբ: 

ԼԱԼ-թեստի թերություններից է համարվում որոշ դեղանյութերի ազդեցությունը հել 

առաջացնելու ունակության վրա (դանդաղացում կամ արագացում): Օրինակ` 

նովոկայինը, հեքսամեթիլտետրամինը դանդաղացնում են այդ պրոցեսը, իսկ կալիումի 

քլորիդը, նատրիումի լակտատը արագացնում են` բերելով սխալ արդյունքների: Տվյալ 

դեպքերում փորձարկվող նմուշները նախապես ենթարկում են ուլտրաֆիլտրացիայի` 

առանձնացնելով ցածրամոլեկուլյար միացությունները բարձրամոլեկուլյար 

միացություններից:  

Մշակված է համանման զգայուն, բայց առավել պարզ եղանակ, որը հիմնված է 

գրամբացասական միկրոօրգանիզմների` կալիումի հիդրօքսիդի 3%-ոց լուծույթի հետ հել 

առաջացնելու ունակության վրա: 
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ԱՉՔԻ ԴԵՂԱՁևԵՐ 
 

Համաձայն ՊՖ-ի աչքի դեղաձևերն իրենցից ներկայացնում են հեղուկ, փափուկ կամ 

կարծր ստերիլ դեղաձևեր, որոնք նախատեսված են ակնագնդի կամ կոնյուկտիվալ պարկի 

մեջ դեղանյութ ներմուծելու համար: Կապված կիրառման եղանակի հետ՝ աչքի դեղաձևերն 

առանձնացվում են հատուկ խմբում: Աչքի լորձաթաղանթը հանդիսանում է 

ամենազգայունը, կտրուկ պատասխանում է արտաքին ազդակներին (մեխանիկական 

ներառումներ, աչքի մեջ ներմուծվող դեղապատրաստուկների pH-ի 

անհամապատասխանություն արցունքահեղուկի pH-ին): Արցունքահեղուկը համարվում է 

պաշտպանիչ պատնեշ միկրոօրգանիզմների համար: 

Առողջ աչքի համար այն բակտերիցիդ է, որը 

բացատրվում է լիզոցիմի առկայությամբ: Սակայն աչքի 

պաթոլոգիկ վիճակներում լիզոցիմի պարունակությունը 

արցունքահեղուկում զգալի նվազում է: Մեկ այլ 

պաշտպանիչ պատնեշ միկրոօրգանիզմների համար 

ծառայում է եղջերաթաղանթի էպիթելը: Եթե պատնեշը 

վնասվում է, ապա մի շարք միկրոօրգանիզմներ արագ բազմանում են` առաջացնելով 

ծանր հիվանդություններ: Այսպիսով, աչքի բարձրորակ դեղաձևերի պատրաստման 

համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել տեսողական օրգանի անատոմաֆիզիոլոգիական և 

կենսաքիմիական յուրահատկությունները, ինչպես նաև այս դեղաձևերի թերապևտիկ 

ակտիվության վրա ազդող գործոնները:  

Ներկայումս աչքի հիվանդությունների բուժման և կանխարգելման համար 

օգտագործում են հետևյալ դեղաձևերը` 

 աչքի կաթիլներ  աչքի ներդիրներ 

 աչքի լուծույթներ  աչքի ներարկման ձևեր 

 աչքի քսուքներ  աչքի ցողացրային դեղաձև (спрей) 

 աչքի թաղանթներ  

Ամենատարածված աչքի դեղաձևն է համարվում աչքի կաթիլները: 
 

ԱՉՔԻ ԿԱԹԻԼՆԵՐ 
 

Աչքի կաթիլները հեղուկ դեղաձևեր են, որոնք նախատեսված են աչքի կոնյուկտիվալ 

պարկի մեջ դեղանյութերի ներմուծման (կաթեցման) համար, իրենցից ներկայացնում են 

դեղանյութերի ջրային, յուղային լուծույթներ կամ նուրբ սուսպենզիաներ: Ջրային լուծույթի 

տեսքով աչքի կաթիլները նախատեսված են դիագնոստիկ, պրոֆիլակտիկ և բուժիչ 

նպատակներով: 

Դեղատնային պրակտիկայում աչքի կաթիլները զբաղեցնում են 10-40%-ը, որոնց կազ-

մը բավականին տարբեր է: Առավել հաճախ նշանակվում են վիտամիններով (ասկորբինա-

թթու, թիամին բրոմիդ, ռիբոֆլավին), հակաբիոտիկներով (բենզիլպենիցիլին, լևոմիցետին, 

նեոմիցին), ցինկի սուլֆատով, բորաթթվով, սուլֆացիլ-նատրիումով, տարբեր ալկա-

լոիդների աղերով (ատրոպինի սուլֆատ, պիլոկարպինի հիդրոքլորիդ և այլն) կաթիլներ:  

Որպես աչքի կաթիլներ օգտագործվող սուսպենզիաները սովորաբար 

պատրաստվում են գործարանային պայմաններում (կորտիզոն, հիդրոկորտիզոն), 

որոնցում մասնիկների չափսերը պետք է լինեն 10-12 մկմ (ինչպես ներարկումների 

դեպքում), որն անվտանգ է աչքի համար:  

Աչքի կաթիլներին ներկայացվող պահանջներն են` 

 պետք է լինեն ստերիլ; 

 պետք է բացակայեն մեխանիկական մասնիկները; 
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 պետք է լինեն իզոտոնիկ; 

 պետք է ունենան pH-ի օպտիմալ նշանակություն; 

 պահպանման ընթացքում պետք է լինեն կայուն; 

 պետք է լինեն թափանցիկ; 

 որոշ դեպքերում պետք է ունենան երկարաձգված ազդեցությունը; 

 պետք է ունենան դեղանյութերի կոնցենտրացիայի հաստատուն մեծություն; 

 պետք է ունենան առավելագույն կենսամատչելիություն; 

 պետք է բացակայեն թունավոր և գրգռիչ ազդեցությունները; 

 օգտագործման համար պետք է ունենան հարմար փաթեթավորում; 

Ստերիլության ապահովում - Աչքի կոնյուկտիվը անհրաժեշտ է պաշտպանել տարբեր 

վարակներից, հետևաբար աչքի կաթիլները պետք է անպայման լինեն ստերիլ: Հատկապես 

վտանգավոր է աչքի կաթիլներով կապտաթարախածին ցուպիկով և ոսկյա ստաֆիլակոկով 

ախտահարումը: Արտասահմանյան գրականությունում նշված են կուրության մի շարք 

դեպքեր, որոնք առաջացել են ոչ ստերիլ աչքի կաթիլների օգտագործման հետևանքով: Ոչ 

ստերիլ աչքի կաթիլներում պատրաստումից մի քանի օր հետո նկատվում են միկրոբային 

ախտոտվածության նախանշաններ` պղտորություն, նստվածք և այլն:  
Աչքի կաթիլների մանրէազերծման ցուցանիշներն են` 

 Ռուսական  ֆարմակոպեայում՝  1մլ լուծույթում բակտերիաների թիվը չպետք է 

գերազանցի 10-ը:  

 Արտասահմանյան ֆարմակոպեաներում՝ 14 օրվա ընթացքում 37OC-ի պայմաններում 

թերմոստատի մեջ չպետք է նկատվի միկրոբային կուլտուրայի աճ: 

Աչքի կաթիլների ստերիլությունը ապահովվում է նույն կերպ, ինչ ներարկումների 

համար լուծույթները` պատրաստում ասեպտիկ պայմաններում և ստերիլիզացիայի այս 

կամ այն եղանակի օգտագործում: 

Աչքի կաթիլների ստերիլիզացիայի եղանակը կախված է ջերմաստիճանի նկատմամբ 

դեղանյութերի կայունությունից,  ըստ որի աչքի կաթիլները կարելի է բաժանել 3 խմբի` 

1. աչքի կաթիլներ, որոնք կարող են ստերիլիզացվել գոլորշիներով ճնշման տակ 8-12 
րոպե կամ հոսող գոլորշիներով 30 րոպե` առանց կայունացուցիչների ավելացման 
(ջերմակայուն նյութերի լուծույթներ)` 
 ամիդոպիրինի լուծույթ  պիլոկարպինի հիդրոքլորիդի լուծույթ 

 ատրոպինի սուլֆատի լուծույթ  ռիբոֆլավինի լուծույթ 

 բորաթթվի լուծույթ  ֆուրացիլինի լուծույթ 

 դիկայինի լուծույթ  ցինկի սուլֆատի լուծույթ 

 կալիումի յոդիդի լուծույթ   էֆեդրինի հիդրոքլորիդի լուծույթ 

 կալցիումի քլորիդի լուծույթ  պրոզերինի լուծույթ 

 նատրիումի քլորիդի լուծույթ   ացեկլիդինի լուծույթ  

 նիկոտինաթթվի  լուծույթ  թիամինի քլորիդի լուծույթ 

2. աչքի կաթիլներ, որոնք կայուն են ջերմային ստերիլիզացիայի ժամանակ` 
կայունացուցիչների ավելացմամբ՝ 
 հոմատրոպինի հիդրոքլորիդի 1%-ոց լուծույթ` 2% բորաթթվի ավելացմամբ 

 կոկայինի  հիդրոքլորիդի 1%-ոց լուծույթ` 2% բորաթթվի ավելացմամբ 

3. ջերմաանկայուն նյութեր պարունակող աչքի կաթիլներ, որոնք չեն կարող 
ստերիլիզացվել թերմիկ ճանապարհով` 

 հակաբիոտիկներ  ռեզորցին 

 պրոտարգոլ  արծաթի նիտրատ 

 կոլլարգոլ  ֆիզոստիգմին և այլն 

Ասեպտիկ պայմաններում պատրաստված ստերիլ աչքի կաթիլները կարող են 

ախտոտվել միկրոօրգանիզմներով նույնիսկ օգտագործման ընթացքում: Հետևաբար 
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անհրաժեշտություն է առաջանում կոնսերվանտների ավելացում, որոնք խոչընդոտում են 

միկրոօրգանիզմների աճն և բազմացումը, նպաստում են աչքի կաթիլների ստերիլության 

պահպանմանը օգտագործման ողջ ընթացքում:  

Որպես կոնսերվանտ աչքի դեղաձևերում օգտագործվում են` 

 մերթիոլատ (0,005%); 

 քլորբութանոլհիդրատ (0,5%); 

 բենզիլ սպիրտ (0,9%); 

 նիպագին և նիպազոլ (0,2%); 

 սորբինաթթու (0,05-0,2%); 

Կոնսերվանտներն առավել ակտիվ հակամիկրոբային ազդեցություն ցուցաբերում են 

բորաթթվի առկայությամբ:  

Մեխանիկական մասնիկների բացակայության ապահովում - Աչքի կաթիլները պետք է 

լինեն բացարձակ թափանցիկ և չպարունակեն որևէ մասնիկ, որոնք կարող են առաջացնել 

աչքի թաղանթի մեխանիկական վնասում: Այնպիսի աչքի կաթիլների համար, որոնք 

իրենցից ներկայացնում են դեղանյութերի ջրային լուծույթներ, մեխանիկական 

ներառումներից ազատվում են ներարկման լուծույթների նման՝ ապակյա, թղթյա կամ 

թաղանթային ֆիլտրերով ֆիլտրմամբ և միաժամանակ ստերիլիզացիայով: 5-10 մլ 

ծավալով աչքի կաթիլներ պատրաստելիս ֆիլտրման ընթացքում հնարավոր է 

դեղանյութերի ոչ մեծ քանակության կորուստ (հատկապես ֆիլտրի թղթով ֆիլտրման 

ժամանակ): Այդ պատճառով նրանց պատրաստման համար անհրաժեշտ է լուծիչը 

բաժանել 2 մասի: Մի մասն օգտագործել դեղանյութերի լուծման համար, իսկ մյուս մասը` 

ֆիլտրի վրա ադսորբված դեղանյութերի լվացման համար: 
Ռեցեպտուրայում հանդիպող դուրս գրումներում նպատակահարմար է 

ներդեղատնային մթերումների կիրառումը (կոնցենտրատներ), որոնք պատրաստվում են 

հաստատված ժամկետով, որն էլ ազատում է քիչ քանակներով հեղուկների ֆիլտրացիոն 

պրոցեսից: Օրինակ` 

Rp.: Riboflavini   0,001 

  Acidi ascorbinici  0,1 

  Aquae destillatae  10 ml 

  Misce.Da.Signa. 

Այս կաթիլների պատրաստման ժամանակ թորած ջուրը պետք է լինի անպայման 

թարմ եռացված, առավել ևս դեղագրությունում չկա հակաօքսիդանտ (ասկորբինաթթվի 

համար): Ռիբոֆլավինը ներմուծվում է կաթիլներով 1:1000 լուծույթի տեսքով 

(ներդեղատնային մթերում) և մեծ դեր է խաղում աչքի նորմալ տեսողական ֆունկցիայի 

համար: 

Իզոտոնիկության ապահովում - Մի շարք աչքի կաթիլներ աչքի մեջ ներմուծելիս 

առաջացնում են տհաճ զգացողություններ, որը գրականության մեջ ձևակերպվում է որպես 

անհարմարավետություն (дискомфорт): Մեծամասամբ դեպքերում անհար-

մարավետության երևույթները պայմանավորված են արցունքահեղուկի և աչքի կաթիլների 

օսմոտիկ ճնշումների և pH-ի անհամապատասխանությամբ: Նորմայում արցունքահեղուկն 

ունի արյան պլազմայի և 0,9% նատրիումի քլորիդի լուծույթին համապատասխան օսմոտիկ 

ճնշում: Այդ պատճառով ցանկալի է, որ աչքի կաթիլները ունենան նման օսմոտիկ ճնշում: 

Սակայն ապացուցված է, որ աչքի կաթիլները չեն առաջացնում տհաճ զգացողություններ, 

եթե նրանց օսմոտիկ ճնշումը համապատասխանում է 0,7-1,1% նատրիումի քլորիդի 

լուծույթի օսմոտիկ ճնշմանը, այսինքն եթե աչքի կաթիլները ≈ իզոտոնիկ են: 
Ակնաբուժության մեջ դուրս են գրվում ինչպես իզոտոնիկ, այնպես էլ հիպո- և 

հիպերտոնիկ աչքի կաթիլներ: Երբեմն բժիշկները դուրս են գրում հիպերտոնիկ աչքի 

կաթիլներ, քանի որ նրանք ցուցաբերում են առավել արագ, հատկապես հակամիկրոբային 
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ազդեցություն: Սակայն մեծամասամբ դեպքերում ակնաբուժները հաշվի չեն առնում 

դեղանյութերի օսմոտիկ ճնշումները լուծույթներում: Հիպերտոնիկ լուծույթները վատ են 

ընդունվում հիվանդների կողմից, հատկապես երեխաների: 
 

Իզոտոնիկ, հիպեր- և հիպոտոնիկ աչքի կաթիլներ 

ԴԵՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
NaCI-ի էկվիվալենտ 
կոնցենտրացիա, % 

Իզոտոնիկացման 
համար անհրաժեշտ 

NaCI-ի 
քանակությունը, գր 

 Իզոտոնիկ լուծույթներ  

Riboflavinum 0,002 

Sol. Kalii iodide 3% 10ml 

Sol. Zinci sulfatis 0,25% 10ml 

Acidum boricum 0,2 

1,05 

(0,35x0,3x10) 

1,06 

(0,53x0,2x10) 

- - - - - - - 

 Հիպերտոնիկ լուծույթներ  

Sol. Sulfacyli-natrii 30% 10ml 

Riboflavinum 0,002 

Kalium iodidum 0,3 

Sol. Acidi borici 2% 10ml 

6,9 

(0,23x3x10) 

2,1 

(0,35x0,3x10+0,53x0,2x10) 

- - - - - - - 

 Հիպոտոնիկ լուծույթներ  

Sol. Pilocarpini hydrochloridi 1% 10ml                        

Riboflavinum 0,002 

Acidum ascorbinicum 0,02 

Sol. Glucosi 2% 10ml 

0,22 

(0,22x0,1x10) 

0,36 

(0,18x0,2x10) 

0,068 

(0,09-0,022) 

0,054 

(0,09-0,036) 

 Հաճախ դուրս են գրվում հիպոտոնիկ աչքի կաթիլներ: Այդ դեպքերում 

դեղագետը պետք է ինքնուրույն աչքի կաթիլները հասցնի իզոտոնիկության` 

օգտագործելով դեղանյութերի իզոտոնիկ էկվիվալենտներն ըստ նատրիումի քլորիդի (ՊՖ 

XI): Այն դեպքերում, երբ նատրիումի քլորիդը անհամատեղելի է դեղանյութերի հետ, 

որպես իզոտոնիկացնող բաղադրամաս օգտագործում են նատրիումի սուլֆատ կամ 

նատրիումի նիտրատ: Իզոտոնիկ կոնցենտրացիաների հաշվարկը կատարվում է 

դեղանյութերի իզոտոնիկ էկվիվալենտների օգնությամբ ըստ նատրիումի քլորիդի, որը 

բերված է աղուսյակում, որտեղ նշված նատրիումի քլորիդի քանակությունը էկվիվալենտ է 

1գ դեղանյութին, քանի որ նրանք առաջացնում են իզոտոնիկ  լուծույթի միանման ծավալ: 

Օրինակ` Rp.: Solutionis Pilocarpini hydrochloridi 1% 10ml 

   Da.Signa. 2-ական կաթիլ օրը 3 անգամ 2 աչքի մեջ 

10 մլ իզոտոնիկ լուծույթի պատրաստման համար պահանջվում է 0,09 գ նատրիումի 

քլորիդ (0,9% նատրիումի քլորիդ լուծույթ): Ըստ աղուսյակի 1գ պիլոկարպինի 

հիդրոքլորիդը էկվիվալենտ է 0,22գ նատրիումի քլորիդին, իսկ 0,1գ պիլոկարպինի 

հիդրոքլորիդի համար` 0,022գ նատրիումի քլորիդ: Հետևաբար` ըստ դեղագրության 

անհրաժեշտ է` 0,09-0,022=0,068գ (0,07գ) նատրիումի քլորիդ: 

Հաշվարկ`   պիլոկարպինի հիդրոքլորիդ՝ 0,1 գ 

  նատրիումի քլորիդ՝ 0,07 գ 

  ջուր ներարկումների համար՝ 10 մլ 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 10 մլ 

Ասեպտիկ պայմաններում ստերիլ օժանդակ բաժակում 5 մլ ներարկման համար 

ջրում լուծում են 0,1 գ պիլոկարպինի հիդրոքլորիդը և 0,07 գ նատրիումի քլորիդը: 

Լուծույթը ֆիլտրում են նախապես լվացված ստերիլ ֆիլտրի թղթով (կամ ստերիլ ապակյա 

ֆիլտրով) չեզոք ապակյա ստերիլ բաց թողնման սրվակի մեջ, նույն ֆիլտրով անցկացնում 
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ջրի մնացած քանակությունը, սրվակը խցանափակում են ռեզինե խցանով և մետաղական 

կափարիչով: Լուծույթը ստերիլիզացնում են գոլորշային մեթոդով 1200C ջերմաստիճանում 

8 րոպե: Ստերիլիզացիայից հետո լուծույթը ստուգում են մեխանիկական ներառումների 

համար: Սրվակը ձևավորում են` «Արտաքին» հիմնական և նախազգուշական` «Պահել 

սառը և լույսից պաշտպանված տեղում», «Վարվել զգուշությամբ» պիտակներով: 

pH-ի նշանակությունը - Աչքի կաթիլների հարմարավետության վրա մեծ 

ազդեցություն ունի pH-ը: Արցունքահեղուկի միջին pH-ը կազմում է 7,4: Այդպիսի pH-ով 

աչքի կաթիլներն առավել լավ են տարվում օրգանիզմի կողմից: Սակայն 

հարաբերականորեն հարմարավետ են pH=4,5-9,0 ունեցող աչքի կաթիլները: 9,0-ից բարձր 

և 4,5-ից ցածր pH ունեցող աչքի կաթիլները կաթեցնելիս առաջացնում են ուժեղ 

արցունքահոսություն, այրոցի զգացողություն: Մեծամասամբ աչքի կաթիլներն ունեն 

pH=4,5-9,0 սահմաններում pH: Բացառություն է կազմում ոչ կայունացված 30% սուլֆացիլ-

նատրիումի լուծույթը (pH=9,65), որը պարունակում է ասկորբինաթթու: 
Աչքի կաթիլների pH-ի կարգավորման համար օգտագործում են բուֆերային 

լուծիչներ: Այդ ընթացքում պետք է ապահովվի թերապևտիկ ազդեցությունը և 

դեղանյութերի կայունությունը, ինչպես նաև աչքի կաթիլների տանելիությունը: Օրինակ` 

խորհուրդ է տրվում աչքի կաթիլների համար օգտագործել իզոտոնիկ բորատ-

ացետատային բուֆերային լուծիչը:  

Բուֆերային լուծույթներն են` 

 բորատային բուֆեր -  1,9% բորաթթու և  2,6% նատրիումի տետրաբորատ 

 բորատ ացետատային բուֆեր - 1,9% բորաթթու և 1-5% նատրիումի ացետատ 

 բորատ պրոպիոնատային բուֆեր - 1,9% բորաթթու և  2% նատրիումի տետրաբորատ 

 ֆոսֆատային  բուֆեր - 2,55% նատրիումի դիֆոսֆատ և 1,85% նատրիումի 

հիդրոֆոսֆատ  

 
Աչքի կաթիլների pH-ի նշանակությունը 

N Աչքի կաթիլներ pH-ը 
Բուֆերային լուծիչի կազմը 

նատրիումի ացետատի 
2% լուծույթ 

Բորաթթվի 
1%  լուծույթ 

1. 

Ադրենալինի աղեր 

Դիկային 

Կոկայինի հիդրոքլորիդ 

Նովոկային 

5,5 0,25 մլ 9,75 մլ 

2. 
Ֆիզոստիգմինի սալիցիլատ 

Էթիլմորֆինի հիդրոքլորիդ 

Ռեզորցին 
6,05 1,0 մլ 9,0 մլ 

3. 
Ատրոպինի սուլֆատ 

Ցինկի սուլֆատ 
6,3 2,0 մլ 8,0 մլ 

4. 
Հոմատրոպինի հիդրոբրոմիդ 

Սկոպոլամինի հիդրոբրոմիդ 

Էֆեդրինի հիդրոքլորիդ 
6,5 3,0 մլ 7,0 մլ 

Կայունության ապահովում - Աչքի կաթիլների կայունացման խնդիրը լուծվում է 

ներարկման լուծույթների կայունացմանը համանման, սակայն որոշ 

յուրահատկություններով` պայմանավորված կիրառման եղանակի հետ 

(հարմարավետության ապահովում): Թերմիկ ստերիլիզացիան և ապակյա տարայում 

երկար ժամանակ աչքի լուծույթների պահպանումը բերում են մի շարք դեղանյութերի 

քայքայման` հիդրոլիզի, օքսիդացման և այլ երևույթների հետևանքով: Հետևաբար այդ 

լուծույթների կայունացումն իրականացնում են բուֆերային լուծիչների, հակաօքսիդանտ-

ների, կոմպլեքսային և այլ նյութերի օգտագործմամբ:  
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Որպես հակաօքսիդանտ աչքի կաթիլներում օգտագործում են` 

 նատրիումի սուլֆիտ; 

 նատրիումի մետաբիսուլֆիտ; 

 տրիլոն Բ և այլն; 

Սկսած 1987թ-ից արգելվում է բորաթթվի օգտագործումը որպես հակասեպտիկ միջոց 

նորածինների, երեխաների, ինչպես նաև հղիների և կերակրող մայրերի համար: Բացի այդ 

հաշվի առնելով մի շարք դեղանյութերի հետ բորաթթվի կոմպլեքսների առաջացման 

ունակությունը, որի արդյունքում վերջիններս կորցնում են իրենց թերապևտիկ 

ազդեցությունը, բորաթթվի կիրառությունը բուֆերային լուծիչների կազմում 

նպատակահարմար չէ: 

Դեղատներում կարող է պատրաստվել 30% սուլֆացիլ-նատրիումի լուծույթը ըստ 

հետևյալ դեղագրության` 

 սուլֆացիլ-նատրիում    300 գ 

 նատրիումի մետաբիսուլֆիտ   5 գ 

 նատրիումի հիդրօքսիդի լուծույթ (1գ)   մինչև pH=7,7-8,0 

 ջուր ներարկումների համար    մինչև 1 լ 

 ստերիլիզացիա      1000C – 30 րոպե 

 պիտանելիության ժամկետը     18 ամիս 

Կոմպլեքս կայունացուցչի ավելացման ժամանակ (0,1% նատրիումի մետաբիսուլֆիտ 

և 0,03% տրիլոն Բ) ռիբոֆլավին (0,02%), ասկորբինաթթու (0,2%) և գլյուկոզա (2%)  պարու-

նակող աչքի կաթիլների պիտանելիության ժամկետը ավելանում է մինչև 3 ամիս` սենյա-

կային ջերմաստիճանում պահման դեպքում և մինչև 6 ամիս` 40C ջերմաստիճանային պայ-

մաններում: 

0,02% ռիբոֆլավինի լուծույթը կալիումի յոդիդի (2%) և գլյուկոզայի (2%) հետ կոմբի-

նացիայով կայունացնում են տրիլոն Բ-ով (0,03%): Ստացված աչքի կաթիլներն ունեն մինչև 

3 տարի պահման ժամկետ: Վերջին 2 օրինակներում որպես լուծիչ օգտագործվում է 

ներարկումների համար ջուր կամ պրոլոնգատորների լուծույթներ` 1,5% պոլիվինիլ սպիր-

տի և 1% մեթիլցելյուլոզայի լուծույթները:   

 
Երկարաձգված ազդեցության ապահովում - Հատուկ հավելումներ չպարունակող 

դեղանյութերի ջրային լուծույթներով աչքի կաթիլների թերությունն է հանդիսանում 

թերապևտիկ ազդեցության կարճաժամկետությունը: Դա պայմանավորում է նրանց հաճա-

խակի կաթեցման անհրաժեշտությունը, որը հարմար չէ հիվանդների և բժշկական անձնա-

կազմի համար, ինչպես նաև վտանգավոր է աչքի համար: Օրինակ` գլաուկոմայով 

հիվանդների մոտ պիլոկարպինի հիդրոքլորիդի ջրային լուծույթների առավելագույն հիպո-

թենզիվ ազդեցություն նկատվում է 2 ժամվա ընթացքում, այդ պատճառով հարկ է լինում 

օրվա ընթացքում կատարել մինչև 6 կաթեցում: Տվյալ դեպքում նկատվում է ներակնային 

ճնշման կտրուկ տատանումներ: Իսկ ջրային լուծույթների հաճախակի կաթեցումը 

լվանում է արցունքահեղուկը (պարունակում է լիզոցիմ), և դրանով իսկ ստեղծում պայ-

մաններ ինֆեկցիոն պրոցեսի ի հայտ գալու համար: 
Աչքի կաթիլների կաթեցումների թվի կրճատումը և միաժամանակ աչքի հյուս-

վածքների հետ շփման ժամանակի մեծացումը հնարավոր է դեղանյութերի ազդեցության 

երկարաձգման ճանապարհով: Երկարաձգման եղանակներից մեկն է հանդիսանում աչքի 

կաթիլների կազմի մեջ մածուցիկ լուծիչների ներառումը, որոնք դանդաղեցնում են դեղա-

նյութերի արագ լվացումը կոնյուկտիվալ պարկից: Աչքի կաթիլներում որպես նման 

բաղադրամաս նախկինում օգտագործվել են յուղեր (ռաֆինացված), ծիրանի խեժ, տրա-

գականտ և այլն նյութեր: Սակայն առավել արդյունավետ պրոլոնգատորներ աչքի կաթի-

լների համար հանդիսանում են` 
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 ստերիլ ձկան յուղը; 

 մեթիլցելյուլոզան (0,5-2%); 

 կարբօքսիմեթիլցելյուլոզայի նատրիումական աղը (0,5-2%); 

 պոլիվինիլ սպիրտը (1,5%); 

 պոլիակրիլամիդը (1-2%) 

 ՊԷԳ, որը երկարացնում է թերապևտիկ ազդեցության ժամանակը, բարձրացնում է 

դեղանյութի կենսամատչելիությունը, բարձրացնում է դեղանյութի կայունությունը 

պահպանման ընթացքում մինչև 18 ամիս 

Այս նյութերը չեն գրգռում աչքի լորձաթաղանթը, մի շարք դեպքերում արագացնում 

են վնասված եղջերաթաղանթի էպիթելիզացիան, ինչպես նաև համատեղելի են մի շարք 

դեղանյութերի և կոնսերվանտների հետ:  

Ազդեցության ուժեղացումը և երկարաձգումը բացատրվում է նյութերի` 

կոնյուկտիվալ պարկում գտնվելու տևողության մեծացմամբ, եղջերաթաղանթով նրանց 

դանդաղ, բայց ամբողջական նեծծմամբ: Օրինակ՝ 2% կարբօքսիմեթիլցելյուլոզայի հետ 

պատրաստված 2% պիլոկարպինի հիդրոքլորիդի լուծույթի կաթեցումների քանակը 

գլուկոմայով հիվանդ մի շարք հիվանդների մոտ կրճատվել է մինչև 3 անգամ (6-ի 

փոխարեն): 

Երկարաձգված աչքի կաթիլները պետք է չունենա բացասական ազդեցություն 

օրգանիզմի վրա և լինեն մատչելի արտադրության ժամանակ: 

Դեղանյութերի կոնցենտրացիայի հաստատուն մեծության ապահովում - Աչքի 

կաթիլներում դեղանյութերի կոնցենտրացիայի ճշտության վրա ազդում են նյութերի 

կշռման ճշտությունը, հատկապես այն դեպքերում, երբ դուրս է գրված 0,05 գ-ից քիչ 

քանակություն: Այս վիճակից ելք է համարվում կոնցենտրիկ լուծույթների կիրառումը: 

Կոնցենտրիկ լուծույթների պատրաստման, փաթեթավորման, ձևավորման և պահպանման 

համար պահանջները նույնն են, ինչ աչքի կաթիլներին ներկայացվող պահանջները:  
Աչքի կաթիլների պատրաստման համար օգտագործում են դեղանյութերի հետևյալ 

կոնցենտրիկ լուծույթները` 

 0,02% ռիբոֆլավինի լուծույթ  10% կալիումի յոդիդի լուծույթ 

 4% բորաթթվի լուծույթ  10% կալցիումի քլորիդի լուծույթ 

 1% ցինկի սուլֆատի լուծույթ  10% նատրիումի քլորիդի լուծույթ 

 2% և 10% ասկորբինաթթվի լուծույթ  10% նատրիումի յոդիդի լուծույթ  

 20% գլյուկոզայի լուծույթ  

Կոնցենտրիկ լուծույթների օգտագործման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել 

նրանց որակը: Փոփոխված լուծույթները օգտագործման չեն ենթարկվում: 

Rp.: Solutionis Zinci sulfatis 0,25% 10ml 

 Da.Signa. 2-ական կաթիլ աչքի մեջ օրը 3 անգամ 

0,025 գ ցինկի սուլֆատը ձեռքի կշեռքներով ճիշտ կշռել հնարավոր չէ: 1% 2,5 մլ ցինկի 

սուլֆատի կոնցենտրիկ լուծույթում պարունակվում է 0,025 գ ցինկի սուլֆատ: Այդ լուծույթը 

հիպոտոնիկ է, քանի որ 0,025 գ ցինկի սուլֆատը լուծույթում ստեղծում է նույն օսմոտիկ 

ճնշումը, ինչ 0,003 գ նատրիումի քլորիդը: Հետևաբար ցինկի սուլֆատի լուծույթին պետք է 

ավելացնել 0,087 գ նատրիումի քլորիդ կամ 0,87 մլ նրա կոնցենտրիկ լուծույթից: Սխալ չի 

լինի ավելացնել 0,9 մլ 10% նատրիումի քլորիդի լուծույթ` հաշվի առնելով, որ ՊՖ XI-ը թույլ 

է տալիս նատրիումի քլորիդի լուծույթում կոնցենտրացիաների տատանումներ (0,7-1,1%): 

Հաշվարկ`   ջուր ներարկման համար՝ 6,6մլ 

  ցինկի սուլֆատի լուծույթ՝ 4% 2,5մլ 

  նատրիումի քլորիդի լուծույթ՝ 10% 0,9մլ 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը՝ 10մլ 
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Ասեպտիկ պայմաններում ստերիլ սրվակում ստերիլ կաթոցիչով չափում են 6,6 մլ 

ստերիլ ներարկումների համար ջուր, ավելացնում 2,5 մլ ցինկի սուլֆատի կոնցենտրիկ 

լուծույթ և 0,9 մլ նատրիումի քլորիդի կոնցենտրիկ լուծույթ: Ստացված լուծույթը 

խցանափակում են ստերիլ ռեզինե սրվակով, այնուհետև մետաղական կափարիչով, 

ձևավորում և բաց թողնում:  
 

Աչքի կաթիլների փաթեթավորումը 
Աչքի կաթիլները բաց են թողնում 5-10 մլ տարողությամբ սրվակներով` 

խցանափակված ռեզինե խցաններով և մետաղական կափարիչներով: Աչքի կաթիլների 

այդպիսի փաթեթավորումը բազմակի օգտագործումների ժամանակ կարող է բերել 

մանրէային ախտահարման: Հետևաբար աչքի կաթիլների փաթեթավորումը պետք է 

ապահովի ստերիլությունը և հարմար լինի օգտագործման համար: Բացի այդ աչքի 

կաթիլները պետք է ունենան հարմարանք ծայրում` պիպետ, որը հնարավորություն է 

տալիս ճիշտ և հեշտությամբ դեղաչափել և կաթեցնել լուծույթը: 

Աչքի կաթիները պահում են սառը, լույսից պաշտպանված տեղերում, եթե այլ 

մասնավոր հոդվածներում չկան ուրիշ ցուցումներ: 

 
Աչքի կաթիլների ընդհանուր և մասնավոր տեխնոլոգիա 

 
1. Աչքի կաթիլների պատրաստում դեղանյութերի լուծմամբ 
 

Rp.: Solutionis Atropini sulfatis 1% 10ml 

 Da.Signa. 2-ական կաթիլ օրը 2 անգամ աչքի մեջ 

Հաշվարկ`   ատրոպինի սուլֆատ՝ 0,1 գ («Ա» ցուցակ) 

  նատրիումի քլորիդ (իզոտոնիկացման համար)՝ 0,08 գ 

  ներարկումների համար ջուր՝ 10 մլ 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը՝ 10մլ 

  ստերիլիզացիա՝ 1000C – 30 րոպե, պահել 3-50C ջերմաստիճանում 30 օր 

Ասեպտիկ պայմաններում ստերիլ օժանդակ բաժակում լուծել 5մլ ներարկումների 

համար ջրում լուծում են 0,1 գ ատրոպինի սուլֆատը և 0,08 գ նատրիումի քլորիդը: 

Լուծույթը ֆիլտրում են նախապես լվացված ֆիլտրի թղթով ստերիլ չեզոք ապակյա բաց 

թողնման սրվակի մեջ, իսկ մնացած ջրով լվանում ֆիլտրը: Լուծույթը ստուգում են 

ատրոպինի սուլֆատի և նատրիումի քլորիդի քանակական և որակական 

պարունակության, ինչպես նաև մեխանիկական ներառումների բացակայության համար: 

Սրվակը խցանափակում են ռեզինե խցանով և մետաղական կափարիչով, 

ստերիլիզացնում գոլորշային ստերիլիզատորներում: Ձևավորում են վարդագույն 

հիմնական, լրացուցիչ` «Վարվել զգուշությամբ» պիտակներով և դուրս են գրել «signatura»: 
 
 

2. Աչքի կաթիլների պատրաստում կոնցենտրիկ լուծույթներով 
 

Rp.: Roboflavini    0,001 

  Acidi ascorbinici   0,02 

  Kalii iodidi    0,3 

  Solutionis Acidi borici  2% 10ml 

  Misce.Da.Signa. 2-ական կաթիլ օրը 3 անգամ աչքերի մեջ 

Դեղատոմսից պարզ երևում է, որ կալիումի յոդիդի և բորաթթվի հաշվին լուծույթը 

հանդիսանում է հիպերտոնիկ: Բոլոր բաղադրամասերը կան ստերիլ կոնցնետրիկ 

լուծույթների տեսքով: 
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Հաշվարկ`   ներարկումների համար ջուր` 3,3 մլ 

  ռիբոֆլավինի լուծույթ 0,02% 5 մլ + 4% բորաթթու 

  ասկորբինաթթու` 10% 0,2մլ 

  կալիումի յոդիդի լուծույթ` 20% 1,5մլ 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը՝ 10մլ 

Ստերիլ բաց թողնման սրվակում ստերիլ պիպետով չափում են 3,3 մլ ներարկումների 

համար ջուր, 5 մլ 0,02% ռիբոֆլավինի լուծույթը 4% բորաթթվի լուծույթի հետ, 0,2 մլ 10% 

ասկորբինաթթվի լուծույթ, 1,5 մլ 20% կալիումի յոդիդի լուծույթ: Լուծույթը ստուգում են 

մեխանիկական ներառումների բացակայության համար: Սրվակը խցանափակում են, 

փաթեթավորում, ձևավորում և բաց թողնում: 

 
ԱՉՔԻ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ 

 

Աչքի լուծույթներն օգտագործվում են թրջոցների, ոռոգման լուծույթների 

(ակնաբուժությունում ոռոգումների, ողողումների համար), մաքրման, դեզինֆեկցիայի և 

փափուկ կոնտակտային լինզաների պահման համար: Աչքի լուծույթների որակը 

ապահովում են նույն կերպ, ինչ աչքի կաթիլները`  

 պետք է լինեն ստերիլ 

 պետք է լինեն կայուն 

 չպետք է պարունակեն մեխանիկական ներառումներ 

 թրջոցներն ու ոռոգման լուծույթները նաև պետք է լինեն իզոտոնիկ 

Որպես թրջոց ակնաբուժությունում նշանակում են ֆուրացիլինի, նատրիումի 

հիդրոկարբոնատի, բորաթթվի, էթակրիդինի լակտատի և այլ նյութերի լուծույթներ: 

Rp.: Solutionis Furacilini 1:5000 100ml 

  Da.Signa. աչքի թրջոցներ 

0,02% ֆուրացիլինի լուծույթը իզոտոնիկացնում են (0,85%) նատրիումի քլորիդով, 

ստերիլիզացնում 1000C ջերմաստիճանում 30 րոպե կամ 120±10C ջերմաստիճանում 8 րոպե 

250C-ում, պահման ժամկետն է 30 օր: Լուծույթի պատրաստման համար ասեպտիկ 

պայմաններում ստերիլ օժանդակ բաժակում 100 մլ տաք ստերիլ ներարկումների համար 

ջրում լուծում են 0,85 գ նատրիումի քլորիդը և 0,02 գ ֆուրացիլինը: Լուծույթը ֆիլտրում են 

ստերիլ, չեզոք ապակյա բաց թողնման սրվակի մեջ, ստուգում մեխանիկական 

ներառումների բացակայության համար: Սրվակը լուծույթով խցանափակում են ռեզինե 

խցանով, այնուհետև ալյումինե կափարիչով և ստերիլիզացնում: Ստերիլիզացիայից հետո 

լուծույթը կրկին ստուգում են մեխանիկական ներառումների համար և ձևավորում են բաց 

թողնման համար: 

Աչքի քիմիական այրվածքների ժամանակ ոռոգման և կաթեցման համար 

առաջարկվում է կայուն, ստերիլ ֆոսֆատային բուֆերային լուծիչ (pH=7,2): 

Կոնտակտային լինզաների մշակման և պահպանման համար լուծույթների կազմում 

ներառվում են հակասեպտիկ նյութեր, ոչ իոնոգեն ՄԱՆ, պոլիվինիլ սպիրտ, ցելյուլոզայի 

ածանցյաներ, ՊԷԳ, իզոտոնիկ բուֆերային լուծիչներ և այլն:  
 

ԱՉՔԻ ՔՍՈՒՔՆԵՐ – OCULENTA 
 

Լուծույթների և նուրբ սուսպենզիաների հետ մեկտեղ աչքի դեղաձևերում 

օգտագործվում են նաև քսուքներ, որոնք կիրառվում են կոպերին քսելու համար: Աչքի 

քսուքների կազմը բազմազան է: Հաճախ հանդիպում են քսուքներ հակաբիոտիկներով, 

սուլֆանիլամիդներով, սնդիկի օքսիդով և այլն: Կիրառման նպատակը կարող է լինել 

տարբեր (դեզինֆեկցիա, ցավազրկում, բբի լայնացում կամ նեղացում, ներակնային ճնշման 

իջեցում և այլն): Աչքի քսուքներին ընդհանուր պահանջների հետ մեկտեղ (դեղանյութերի 
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հավասարաչափ բաշխում, հիմքի չեզոքություն և կայունություն) ներկայացվում են նաև մի 

շարք այլ պահանջներ` 

1. քսուքային հիմքը չպետք է պարունակի որևէ օտար խառնուրդներ, պետք է լինի չեզոք, 

ստերիլ, հավասարաչափ տարածվի աչքի լորձաթաղանթով; 

2. աչքի քսուքները անհրաժեշտ է պատրաստել ասեպտիկ պայմաններում; 

3. աչքի քսուքներում դեղանյութերը պետք է գտնվեն օպտիմալ դիսպերսված վիճակում` 

աչքի լորձաթաղանթը չվնասելու համար 
 

Աչքի քսուքներում օգտագործվող հիմքեր 
Հեշտ կծվող ճարպերը արագ ձեռք են բերում գրգռող ազդեցություն և համարվում են 

քիչ պիտանի: Աչքի քսուքների համար որպես հիմք լայնորեն օգտագործվում է վազելինը` 

գրգռող ազդեցության բացակայության, կայունության և քիմիական չեզոքության շնորհիվ: 

Սակայն վազելինը հիդրոֆոբության պատճառով վատ է խառնվում արցունքահեղուկի հետ 

և որպես հիմք հարմար չէ աչքի քսուքների համար: ՊՖ XI-ը նախատեսում է աչքի 

քսուքների համար որպես հիմք 10 մաս անջուր լանոլինից և 90 մաս վազելինից բաղկացած 

խառնուրդը, որը հալեցնում են և հալեցված վիճակում ֆիլտրում՝ մեխանիկական 

ներառումներից ազատվելու նպատակով: Լանոլինի պարունակության շնորհիվ հիմքը 

նպաստում է աչքի լորձաթաղանթի վրա քսուքի ֆիքսմանը, ինչպես նաև նրանում 

պարունակվող դեղանյութերի առավել լրիվ ձերբազատմանը:  

Աչքի քսուքների համար օգտագործվում է նաև «Աչքի քսուքների համար» հատուկ 

վազելին, որի բացակայության դեպքում սովորական վազելինը հալեցնում են էմալապատ 

տարայի մեջ և ավելացնում 2% ակտիվացված ածուխ: Շարունակում են տաքացնել մինչև 

1500C (խառնման պայմաններում): Տաքացումը այդ ջերմաստիճանում շարունակում են ևս 

1-2 ժամ: Տաք վազելինը ֆիլտրում են թղթյա ֆիլտրով` նախապես ստերիլիզացված 200-250 

մլ տարողությամբ տարայի մեջ: Նման կերպ մշակված վազելինը բացարձակ անհոտ է, 

թեթևակի դեղնավուն (Vaselini optimum pro oculus):  

Նախկինում աչքի քսուքների համար որպես հիմք օգտագործվել է թարմ 

պատրաստված հետևյալ կազմով գլիցերինային քսուքը ` 

 7 մաս օսլա; 

 7 մաս ջուր; 

 86 մաս գլիցերին; 

Այս քսուքը բավականին կայուն է մանրէների հանդեպ, հիդրոֆիլ է և չեզոք: 

Գլիցերինային քսուքի թերությունն է հանդիսանում որոշ ջրակլանող և դրա հետ կապված 

գրգռող ազդեցությունը, որը մի փոքր փափկում է օսլայի պատող ազդեցությամբ: Մեկ այլ 

թերություն է հանդիսանում պահման ընթացքում արագ սիներեզիսը: 

Վերջին ժամանակներում որպես աչքի քսուքների հիմք օգտագործվում է որոշ ԲՄՄ 

հելերը (խեժեր, նատրիումի ալգինատ, կարբօքսիմեթիլցելյուլոզայի նատրիումական աղ և 

այլն): Այս հիմքերը հիդրոֆիլ են, այդ պատճառով լավ են տարածվում աչքի 

լորձաթաղանթով, հեշտ են ձերբազատում դեղանյութերը: Սակայն այս հիմքերն օժտված 

են էական թերությամբ` արագ ենթարկվում են մանրէային ախտահարման և 

կոնսերվանտների ավելացման կարիք ունեն: 

Աչքի քսուքները պատրաստում են դերմատոլոգիական քսուքներին համանման, 

սակայն ասեպտիկ պայմաններում: Բոլոր օժանդակ նյութերը, քսուքային հիմքերը, 

դեղանյութերը, տարաները, որոնք կայուն են բարձր ջերմաստիճանում, ստերիլիզացնում 

են ՊՖ-ում նշված եղանակներով: 

Կարևոր գործոն աչքի քսուքների պատրաստման ժամանակ հանդիսանում է 

ներմուծվող դեղանյութերի օպտիմալ մանրեցվածության աստիճանը: 

 Ջրում լուծվող դեղանյութերը (ալկալոիդների աղեր, նովոկային, պրոտարգոլ և այլն) 

լուծում են նվազագույն քանակությամբ ստերիլ ջրում, այնուհետև խառնում 
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քսուքային հիմքին: Պրոտարգոլի լուծման արագացման համար նպատակահարմար է 

նախապես նրան թրջել մի քանի կաթիլ ստերիլ գլիցերինի հետ: Ջրում լուծում են նաև 

ռեզորցինը և ցինկի սուլֆատը, ի տարբերություն դերմատոլոգիական քսուքների, 

որոնց դեպքում այս նյութերը ներմուծվում են նուրբ փոշու տեսքով: 

 Անլուծելի և դժվար լուծելի նյութերը (սնդիկի դեղին օքսիդ, քսերոֆորմ, ցինկի օքսիդ և 

այլն) ներմուծվում են աչքի քսուքների կազմի մեջ մանրագույն փոշու տեսքով` 

մանրակրկիտ դիսպերսելով նրանց ոչ մեծ քանակությամբ ստերիլ հեղուկ 

պարաֆինի, գլիցերինի կամ ստերիլ ջրի հետ (սուսպենզիոն ձևով): 

Վերցրու` Աչքի քսուք 10,0 

   Տուր.Նշանակիր. քսել կոպերին 

«Աչքի քսուք» է անվանվում հետևյալ կազմությամբ դեղին սնդիկի քսուքը(ՊՖ XI)` 

 սնդիկի դեղին օքսիդ` 2 գ 

 վազելինի յուղ`  2 գ 

 լանոլին անջուր`  16 գ 

 վազելին`   80 գ 

Հետևաբար տվյալ դեղատոմսի պատրաստման համար բաղադրամասերի 

քանակները համապատասխանաբար կկազմեն` 

 սնդիկի դեղին օքսիդ` 0,2 գ 

 վազելինի յուղ`  0,2 գ 

 լանոլին անջուր`  1,6 գ 

 վազելին`   8 գ 

Քսուքի պատրաստման համար ասեպտիկ պայմաններում ստերիլ հավանգում 

մանրակրկիտ տրորում են ստերիլ հավանգակոթով 0,2 գ սնդիկի դեղին օքսիդը 0,2 գ 

ստերիլ վազելինի յուղի հետ (վերջինս ավելացնում են կաթիլներով), այնուհետև մաս-մաս 

ավելացնում են նախապես պատրաստված վազելին-անջուր լանոլին խառնուրդը (մի փոքր 

սառելուց հետո)` պարբերաբար խառնելով: Այնուհետև պատրաստի քսուքը տեղափոխում 

են ստերիլ, լույսից պաշտպանող բաց թողնման սրվակի մեջ և խցանափակում ստերիլ 

խցանով: Ձևավորում են վարդագույն` «Աչքի քսուք», ինչպես նաև նախազգուշական` 

«Պահել սառը տեղում», «Պահել լույսից պաշտպանված վայրում» պիտակներով: Այս քսուքը 

պատրաստում են ex tempore, քանի որ սնդիկի օքսիդը քայքայվում է լույսի ազդեցու-

թյունից` մետաղական սնդիկի անջատմամբ: 

Rp.: Zinci sulfatis 0,05 

  Basis   20,0 

  Misce fiat unguentum 

  Da.Signa. քսել կոպերին 

Հաշվարկ`   ցինկի սուլֆատ` 0,05 գ 

  անջուր լանոլին` 2 գ 

  վազելին` 18գ 

  քսուքի ընդհանուր զանգվածը` 20,05 գ 

Ստերիլ հավանգում ասեպտիկ պայմաններում 2-3 կաթիլ ստերիլ ներարկումների 

համար ջրում լուծում են 0,05 գ ցինկի սուլֆատը (ջրում նրա լուծելիությունը 1:0,75 է): Այդ 

ստացված լուծույթին խառնման պայմաններում ավելացնում են նախապես 

պատրաստված վազելին-անջուր լանոլին խառնուրդը: Խառնում են մինչև համասեռության 

ստացում: Փաթեթավորում են և ձևավորում: 

Ասեպտիկ պայմաններում պատրաստված և ստերիլ տյուբերի կամ սրվակների մեջ 

տեղավորված աչքի քսուքներն ունեն մանրէային աննշան ախտոտվածություն (ոչ ավել 

քան 100 մանրէային բջիջ 1 գ-ում): Սակայն ոչ միանվագ կիրառման դեպքում հնարավոր է 

քսուքի վարակում: Հետևաբար աչքի քսուքների պատրաստման դեպքում, ինչպես աչքի 
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կաթիլները, նպատակահարմար է կոնսերվանտների ավելացումը, որը նշված է ՊՖ X-ի 

մասնավոր հոդվածներում: Տվյալ նպատակներով առաջարկվում է նիպագինի և նիպազոլի 

խառնուրդը` 0,12% և 0,02%, սորբինաթթու (0,1-0,2%) և այլ կոնսերվանտներ` թույլատրված 

բժշկական կիրառման համար: 

 

 
ՀԱԿԱԲԻՈՏԻԿՆԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԴԵՂԱՁԵՎԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ 

 

Հակաբիոտիկները հանդիսանում են բավականին արդյունավետ դեղամիջոցներ 

ժամանակակից բժշկության մեջ: Ընդ որում օգտագործվող հակաբիոտիկների ցանկը 

բավականին լայն է: Նրանցից շատերն արտադրվում են գործարանային պայմաններում 

լիոֆիլիզացված փոշու տեսքով մեծ տարողությամբ սրվակներում` լավ խցանափակված 

ռեզինե խցաններով և մետաղական կափարիչներով: 

Հակաբիոտիկները կարող են դեղատոմսում դուրս գրվել տարբեր դեղաձևերով` 

 արտաքին օգտագործման համար փոշիներ (ցանափոշիներ); 

 արտաքին օգտագործման համար լուծույթներ (ջրային, սպիրտային, յուղային); 

 արտաքին օգտագործման համար կաթիլներ (աչքի, ականջի, քթի); 

 մաշկային քսուքներ; 

 աչքի քսուքներ; 

 սուպոզիտորիաներ; 

Հակաբիոտիկների համար բնորոշ է այն, որ դեղատոմսերում դուրս են գրվում 

ազդեցության միավորներով` ԱՄ: Հակաբիոտիկի փոշու կշռանքի զանգվածի որոշման 

համար կատարում են հաշվարկ` հիմնված հակաբիոտիկի զանգվածի և ակտիվության 

միջև եղած կախվածության վրա, որն արտահայտվում է ԱՄ-ով (Աղ.9): 

 
Աղյուսակ 9. 

1 միլիոն ԱՄ-ով հակաբիոտիկի համապատասխանությունը նրա զանգվածին 

Հակաբիոտիկի անվանումը Զանգվածը, գ 

Ամպիցիլին 0,58 

Բենզիլպենիցիլինի նատրիումական աղ 

Բենզիլպենիցիլինի կալիումական աղ 
0,65 

Բենզիլպենիցիլինի նովոկայինային աղ 0,90 

Կանամիցին 1,23 

Մոնոմիցին 1,00 

Նեոմիցինի սուլֆատ 1,56 

Ստրեպտոմիցինի սուլֆատ (քլորիդ) 1,25 

Ֆենօքսիմեթիլպենիցիլին 0,65 

Քլորտետրացիկլինի հիդրոքլորիդ 1,00 

Էրիթրոմիցին 1,11 

Ամֆոտերիցին 1,38 

Դոքսիցիկլին 1,15 

Կեֆզոլ 1,0 

Կլաֆորան 1,0 

Լևորին 0,02 

Նիստատին 0,25 

Օքսիտետրացիկլինի դեհիդրատ 1,0 

Օլետետրին 1,0 
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Կախված դեղաձևից, որում դուրս է գրված հակաբիոտիկը, նրան պատրաստում են` 

օգտագործելով նույն տեխնոլոգիական միջոցառումները, ինչ տվյալ դեղաձևի այլ 

դեղանյութերով պատրաստման ժամանակ: Դրա հետ մեկտեղ հակաբիոտիկներ 

պարունակող դեղաձևերի պատրաստման ժամանակ պետք է հաշվի առնել, որ` 

 հակաբիոտիկներն արագ հիդրոլիզվում են իրենց ֆերմենտների ազդեցության տակ 

(պենիցիլինը` պենիցիլինազա ֆերմենտի ազդեցության տակ)` կորցնելով իրենց 

ակտիվությունը: Այդ պատճառով հակաբիոտիկներ պարունակող դեղաձևերը 

պատրաստվում են ասեպտիկ պայմաններում: 

 որպես կանոն հակաբիոտիկները վատ են լուծվում ջրում, սակայն նրանց ջրային 

լուծույթները անկայուն են: Այդ պատճառով նախապատվություն է տրվում 

հակաբիոտիկները դեղապատրաստուկների կազմում ներառել սուսպենզիայի 

տեսքով: 

 մի շարք հակաբիոտիկներ հիդրոլիզվում են թթուների և հիմքերի ազդեցության տակ, 

այդ պատճառով նրանց կայունությունը  դեղապատրաստուկներում կախված է 

միջավայրի pH-ից:  

 հակաբիոտիկների ինակտիվացիա տեղի է ունենում նաև էթանոլի, գլիցերինի, ծանր 

մետաղների առկայության դեպքում; 

 հակաբիոտիկները  փոխազդում են մի շարք դեղանյութերի և օժանդակ նյութերի հետ, 

այդ պատճառով բարդ դեղագրությունները պահանջում են բաղադրամասերի 

համատեղելիության համար հատուկ ստուգում; 

 մի շարք հակաբիոտիկներ ջերմաանկայուն են և չեն ենթարկվում ջերմային 

ստերիլիզացիայի; 

 հակաբիոտիկներ պարունակող դեղապատրաստուկները կայուն չեն պահպանման 

ժամանակ, որը պայմանավորված է ինչպես հակաբիոտիկների հատկություններով, 

այնպես էլ նրանց ոչ բավարար մաքրության աստիճանով:  
 

Ներարկման լուծույթներ հակաբիոտիկների պարունակությամբ 
 

Բոլոր հակաբիոտիկներից առավել հաճախ ex tempore հանդիպում են 

պենիցիլինները: Ժամանակակից ռեցեպտուրայում պենիցիլիններն առանձնացվում են 

բազմազանությամբ: Սակայն առավել մեծ կիրառություն պենիցիլինները գտել են 

ներարկման լուծույթների տեսքով: Առավել պարզ դեպքերում պենիցիլինի ներարկման 

լուծույթները կարելի է պատրաստել ապիրոգեն ջրով կամ նատրիումի քլորիդի իզոտոնիկ 

լուծույթով: Սակայն նման կերպ ներմուծված պենիցիլինները շատ արագ դուրս են գալիս 

օրգանիզմից: Օրինակ` միջմկանային ներարկման դեպքում հակաբիոտիկի թերապևտիկ 

կոնցենտրացիան արյան մեջ պահպանվում է ընդամենը 3-4 ժամ` սկսած ներարկման 

պահից: Պենիցիլինի դեղաչափի մեծացումը  արյան մեջ կտրուկ մեծացնում է նրա կոն-

ցենտրացիան այդ պահին, սակայն օրգանիզմում նրա պահման ժամանակը չի երկարում: 

Այդ պատճառով թերապտիկ էֆեկտի հասունացման համար պենիցիլինն անհրաժեշտ է 

ներմուծել յուրաքանչյուր 3-4 ժամը մեկ անգամ, այսինքն օրվա ընթացքում 6-8 անգամ, որը 

վնասում է հիվանդին: Այդ պատճառով ներկա ժամանակներում օգտագործվում են 

պենիցիլինի երկարաձգված պատրաստուկները:  
 

Տեղային օգտագործման դեղաձևեր հակաբիոտիկների պարունակությամբ 
 

Բերանի և կոկորդի խոռոչի ողողումների, որովայնային, պլևրալ խոռոչների 

լվացումների համար հակաբիոտիկ պարունակող լուծույթները պատրաստում են թորած 

ջրով կամ նատրիումի քլորիդի իզոտոնիկ լուծույթով: Կախված հիվանդությունից 

օգտագործվող կոնցենտրացիաներն են` 500–5000 ԱՄ 1մլ լուծիչում: 
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Rp.: Benzylpenicillini-natrii    200000 ED 

  Solutionis Natrii chloridi isotonicae  200 ml 

  Misce.Da.Signa. կոկորդի ողողումների համար 

Բենզիլպենիցիլինի նատրիումական աղն ասեպտիկ պայմաններում ներմուծում են 

նատրիումի քլորիդի իզոտոնիկ լուծույթի մեջ: 
 

Աչքի, քթի և ականջի կաթիլներ հակաբիոտիկների պարունակությամբ 
 

Հակաբիոտիկներ պարունակող ջրային լուծույթները (աչքի, քթի, ականջի կաթիլներ) 

պատրաստում են աչքի համար դեղապատրաստուկների պատրաստման կամ արտաքին 

օգտագործման լուծույթների պատրաստման ընդհանուր կանոններով: Պատրաստվում են 

բենզիլպենիցիլինի նատրիումիական (կալիումական) աղից՝ խիստ ասեպտիկ 

պայմաններում: Կաթիլների կոնցենտրացիան` 10.000–100.000 ԱՄ/մլ, որպես լուծիչ կարող 

է օգտագործվել ստերիլ թորած ջուր, նատրիումի քլորիդի իզոտոնիկ լուծույթ, ատրոպինի, 

սկոպոլամինի, մորֆինի լուծույթներ: 

Rp.: Benzylpenicillini-natrii  100.000 ED 

   Solutionis Natrii chloridi  0,9% 10ml 

   Misce.Da.Signa. 2-ական կաթիլ 2 աչքերին օրը 3 անգամ 

Հաշվարկ`   բենզիլպենիցիլինի նատրիումական աղ` 100.000 ԱՄ  0,06 գ 

  նատրիումի քլորիդ` 0,09 գ 

  ջուր ներարկումների համար` 10 մլ 

  լուծույթի ընդհանուր ծավալը` 10 մլ 

Ասեպտիկ պայմաններում ստերիլ օժանդակ բաժակում լուծում են ≈ 5 մլ ներարկման 

համար ջրում 0,06 գ բենզիլպենիցիլինի նատրիումական աղ և 0,09 գ նատրիումի քլորիդ: 

Լուծույթը ֆիլտրում են նախապես լվացված ստերիլ ֆիլտրի թղթով ստերիլ բաց թողնման 

սրվակի մեջ, ֆիլտրը լվանում ներարկման համար ջրի մնացած քանակությամբ: Սրվակը 

խցանափակում են ստերիլ ռեզինե խցանով, ստուգում լուծույթը մեխանիկական ներա-

ռումների բացակայության համար, անհրաժեշտության դեպքում կրկին ֆիլտրում: Սրվակը 

խցանափակում են նաև մետաղական կափարիչով և ձևավորում: 
 

Քսուքներ հակաբիոտիկների պարունակությամբ 
 

Հակաբիոտիկներով քսուքները պատրաստում են ասեպտիկ պայմաններում` քսուք-

ների տեխնոլոգիայի ընդհանուր կանոններով: Որպես հիմք հիմնականում օգտագործվում 

է վազելին-լանոլին հալույթը: 

Rp.: Erythromicini   100.000 ED 

   Lanolini anhydrici  4.0 

   Vaselini pro oculis  6.0 

   Misce ut fiat unquentum 

   Da.Signa. քսել վնասված մաշկին 

Հաշվարկ`   էրիթրոմիցին` 0,11 գ 

  լանոլին անջուր` 4 գ 

  վազելին «Աչքի քսուքների համար»` 6 գ 

  քսուքի ընդհանուր զանգվածը` 10,1 գ 

 Ստերիլ հախճապակյա թասիկում հալեցնումն են վազելինը անջուր լանոլինի 

հետ: Այնուհետև ստերիլ հավանգում տեղավորում են 0,11 գ էրիթրոմիցինը, տրորում մի 

մաս հալեցված հիմքի հետ և մաս-մաս ավելացնում մնացած հալուկը` խառնուրդն անընդ-

հատ խառնելով: Քսուքը տեղափոխում են ստերիլ բաց թողնման սրվակի մեջ, խցանա-



 
149 

փակում են և ձևավորում բաց թողնման համար «Արտաքին», նաև լրացուցիչ` «Պատրաստ-

ված է ասեպտիկ» պիտակներով: 

Rp.: Benzylpenicillini-natrii  50.000 ED 

  Lanolini anhydrici 

  Vaselini pro oculis   ana 5,0 

   Misce ut fiat unquentum 

   Da.Signa.քսել կոպերին օրը 3-4 անգամ 

Նախապես պատրաստում են հիմքերի խառնուրդը, որը ստերիլիզացնում են չոր 

օդով: Միաժամանակ ստերիլիզացնում են հավանգը, հավանգակոթը, բաց թողնման տա-

րան: Ստերիլ հավանգում բենզիլպենիցիլինը մանրակրկիտ տրորում են ոչ մեծ քանա-

կությամբ հիմքի հալուկի հետ, որից հետո մաս-մաս ավելացնում են մնացած հիմքը: Քսու-

քը տեղափոխում բաց թողնման սրվակի մեջ, խցանափակում և պիտակավորում: 

Պենիցիլինային աչքի քսուքների կազմում կարող են ներառվել նաև սուլֆա-

նիլամիդներ, ատրոպին, պիլոկարպին, էֆեդրին, սկոպոլամին և այլ նյութեր:  
 

Փոշիներ հակաբիոտիկների պարունակությամբ 
Հակաբիոտիկներով փոշիները պատրաստում են ասեպտիկայի պայմաններում` 

բարդ փոշիների պատրաստման ընդհանուր կանոններով: Պենիցիլինային ցանափոշիները 

օգտագործվում են բժշկական պրակտիկայում տարբեր նպատակներով: Վերքերի 

մակերևույթի ծածկման կամ մարմնի խոռոչներ ներփչման համար խորհուրդ չի տրվում 

օգտագործել բենզիլպենիցիլինն ինքնուրույն, քանի որ այն կարող է առաջացնել գրգռում: 

Նշված նպատակների համար սովորաբար օգտագործում են նրա խառնուրդը  սուլֆա-

նիլամիդների հետ: Պենիցիլինով փոշիների կազմում հաճախ ներառվում է էֆեդրին: 

Rp.: Benzylpenicillini-natrii  200.000 ED 

  Streptomycini   200.000 ED 

  Ephedrini hydrochloridi  0.2 

  Streptocidi 

  Sulfadimezini   ana 2.0 

  Misce fiat pulvis subtilissimus 

  Da.Signa. գրիպի և վերին շնչուղիների կատարի ժամանակ 2 ժամը մեկ 

       քթի և բերանի խոռոչի մեջ ներքաշման համար 

Սուլֆանիլամիդների և էֆեդրինի նուրբ խառնուրդը, պատրաստված բարդ փոշիների 

խառնման կանոններով, ստերիլիզացնում են չոր օդով 1500C ջերմաստիճանում մեկ 

ժամվա ընթացքում, որից հետո ասեպտիկ պայմաններում խառնում հակաբիոտիկների 

խառնուրդին:  

Rp.: Dimedroli 

  Ephedrini hydrochloridi ana 0.05 

  Erythromicini 0.2 

  Laevomycetini 0.25 

  Norsulfazoli  

  Streptocidi   ana 2.5 

  Misce. Da.Signa. ներփչել քթի մեջ օրը 3 անգամ  

Ասեպտիկ պայմաններում ստերիլ հավանգում մանրակրկիտ տրորում են 2,5 գ 

ստրեպտոցիդը և 2,5 գ նորսուլֆազոլը, խառնում, դատարկում թղթի վրա, հավանգի մեջ 

լցնում են 0,05 գ էֆեդրինի հիդրոքլորիդը և 0,05 գ դիմեդրոլը, այնուհետև ավելացնում 0,2 գ 

էրիթրոմիցինը և 0,25 գ լևոմիցետինը, մանրացնում` մանրակրկիտ խառնելով 

նորսուլֆազոլի և ստրեպտոցիդի հետ: Պատրաստված փոշին տեղափոխում են 

լայնաբերան ստերիլ բաց թողնման սրվակի մեջ: Ձևավորում են` «Արտաքին», 

«Պատրաստված է ասեպտիկ» և նախազգուշական «Պահել սառը տեղում» պիտակներով: 
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Սուպոզիտորիաներ հակաբիոտիկների պարունակությամբ 
Աղիների բակտերիաները (B.coli) արտադրում են պենիզիլինազա և պետք է կարծել, 

որ ռեկտալ կիրառումը նպատակահարմար չէ: Սակայն որոշ հեղինակներ խորհուրդ են 

տալիս սուպոզիտորիաների կիրառումը  բենզիլպենիցիլինով` համատեղված 

սուլֆանիլամիդների հետ: Որպես հիմք սովորաբար օգտագործում են կակաոյի յուղ և 

վոսկ: Սուպոզիտորիաները պատրաստում են ձեռքի գլորակմամբ և մամլմամբ, քանի որ 

տաքացում չի թույլատրվում: Պենիցիլինը տրորում են ոչ մեծ քանակությամբ 

կաթնաշաքարի հետ և ներմուծում սուպոզիտորիային հիմքի մեջ: Պատրաստի 

սուպոզիտորիաների ակտիվությունը կարող է պահպանվել 2 ամսվա ընթացքում` պա-

հելով սառը տեղում: Պենիցիլինի պարունակությունը յուրաքանչյուր սուպոզիտորիայում 

կազմում է 100.000 – 500.000 ԱՄ: Երբեմն պենիցիլինը լուծում են նատրիումի ցիտրատի 

լուծույթում 1:1000 հարաբերությամբ և խառնում սուպոզիտորիային զանգվածին, սակայն 

այդպիսի սուպոզիտորիաների կայունությունը սահմանափակվում է 10 օրով: Հեշտոցային 

գնդիկները պատրաստում են սուլֆանիլամիդների հետ միասին: Պենիցիլինի 

պարունակությունը կազմում է 2000-3000 ԱՄ և բարձր: 

Հակաբիոտիկներով սուպոզիտորիաները (էրիթրոմիցին, ստերպտոմիցին, 

լևոմիցետին, օքսացիլինի նատրիումական աղ, բենզիլպենիցիլինի նատրիումական աղ և 

այլն) պատրաստում են ասեպտիկ պայմաններում` սուպոզիտորիաների պատրաստման 

ընդհանուր կանոններով: 

Rp.: Oxacillini-natrii 0.1 

  Olei Cacao  1.5 

  Misce fiat suppositoria 

  Da tales doses N20 

  Signa. 1-ական մոմիկ օրը 3 անգամ 

Հաշվարկ`   օքսացիլինի նատրիումական աղ` 2 գ 

  կակաոյի յուղ`  30 գ 

  սուպոզիտորիայի ընդհանուր զանգվածը` 32 գ 

Ասեպտիկ պայմաններում ստերիլ հավանգում տրորում են 2 գ օքսացիլինի 

նատրիումական աղը, մաս-մաս ավելացնում 30 գ կակաոյի յուղը, խառնուրդը տրորում 

մինչև համասեռ զանգվածի ստացումը: Զանգվածի ոչ բավարար պլաստիկության դեպքում 

ավելացնում են ոչ մեծ քանակությաբ ստերիլ անջուր լանոլին: Պատրաստում են 20 

սուպոզիտորիա և տեղավորում ստերիլ լայնաբերան բաց թողնման սրվակի մեջ: 

Ձևավորում են «Արտաքին», «Պատրաստված է ասեպտիկ» և նախազգուշական «Պահել 

սառը տեղում» պիտակներով:  

 
Պերօրալ դեղաձևեր հակաբիոտիկների պարունակությամբ 

Բենզիլպենիցիլինը քայքայվում է ստամոքսահյութի աղաթթվի ազդեցության տակ, 

այդ պատճառով պերօրալ օգտագործելիս արյան մեջ անհրաժեշտ կոնցենտրացիայի 

ստեղծման համար պահանջվում է նրա հնգակի քանակություն` համեմատած 

ներմկանային ներարկման հետ: 

ՄԻՔՍՏՈՒՐԱՆԵՐ - Այն դեպքերում, երբ հնարավոր չէ կատարել ներարկումներ, 

երեխաներին նշանակում են միքստուրաներ բենզիլպենիցիլինով` նատրիումի ցիտրատի 

ավելացմամբ (որպես անտացիդ միջոց): 

Rp.: Benzylpenicillini-natrii  400.000 ED 

  Natrii citratis    6.0 

  Sirupi simplicis   30 ml 

  Aquae chloroformii   ad 250.0 

  Misce.Da.Signa. 2-ական ճաշի գդալ 2 ժամը մեկ ուտելուց 30 րոպե առաջ 
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Սառնարանում այդպիսի միքստուրան պահպանման ժամանակ կայուն է նրա 

կիրառման ողջ ընթացքում:  

Կան նաև ցուցումներ միքստուրաները «չոր» վիճակում բաց թողնելու մասին, 

այսինքն` փոշու տեսքով, որը պարունակում է պենիցիլին, շաքար, բուֆեր և համային 

նյութեր (բաց թողնման սրվակի մեջ): Օգտագործելուց առաջ սրվակի պարունակությունը 

լուծում են նշված քանակությամբ ջրում: 

ԴԵՂԱՀԱՏԵՐ – Դեղահատերի տեսքով պենիցիլինի օգտագործումն եզրափակվում է 

առավել մաքուր պենիցիլինի կիրառմամբ: Դեղահատերը սովորաբար պարունակում են 

100.000 ԱՄ բենզիլպենիցիլինի նատրիումական աղ` նատրիումի ցիտրատի հետ միասին: 

Հարկ է նշել, որ թթվի լրիվ չեզոքացում տեղի չի ունենում: Թթու ստամոքսահյութից 

առավել լավ պաշտպանության համար դեղահատերը ծածկութապատում են 

ստեարինաթթվի կամ կալցիումի ստեարատի թաղանթներով: Սակայն նախընտրելի են 

ֆենօքսիմեթիլպենիցիլինի դեղահատերի օգտագործումը, որոնք կարիք չունեն նատրիումի 

ցիտրատի և համանման նյութերի ավելացման: Պենիցիլինի բոլոր դեղահատերն 

օգտագործում են ուտելուց մեկ ժամ առաջ և ոչ ուշ, քան ուտելուց կես ժամ հետո: 

ԴԵՂԱՊԱՏԻՃՆԵՐ - Պենիցիլինը per os կարող է օգտագործվել նաև կարծր 

ժելատինային պատիճներով, որոնց մեջ տեղավորում են 100.000–200.000 ԱՄ պենիցիլին` 

նատրիումի ցիտրատի հետ միասին: Ժելատինային պատիճներով բաց են թողնվում նաև 

օքսացիլինը, որը հանդիսանում է կիսասինթետիկ պենիցիլին: 
 

ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ 
Հակաբիոտիկներ պարունակող աչքի կաթիլների, սուպոզիտորիաների, փոշիների, 

քսուքների և այլ դեղաձևերի որակը գնահատում են համանման դեղաձևերի կերպ` 

ստուգելով` 

 փաստաթղթերը (դեղատոմս, հաշվարկ); 

 համասեռությունը (սուսպենզիոն քսուքներ); 

 շեղումները ծավալում (լուծույթներ)  կամ զանգվածում (քսուքներ, 

սուպոզիտորիաներ, փոշիներ); 

 մեխանիկական ներառումների բացակայությունը; 

 հոտը և գույնը; 

 բաց թողնումը; 

 ձևավորումը 

 
ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ և ՄԻՆՉԵՎ 1 ՏԱՐԵԿԱՆ  

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴԵՂԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐ 
 

 Նորածինների և կրծքով կերակրվող երեխաների հոգեբանական, անատոմո-

ֆիզիոլոգիական, կենսաքիմիական յուրահատկությունները պահանջում են 

որակական այլ մոտեցում դեղաձևերի տեխնոլոգիայում: 

 Նորածինների բոլոր օրգան-համակարգերը բավականաչափ զարգացած չեն, քանի որ 

բազմաթիվ փոխանակային պրոցեսներ հաստատվում են կյանքի առաջին 3 

ամիսներում:  

 Նրանց օրգանիզմում ջրի պարունակությունը կազմում է 74,7%, իսկ մեծահասակների 

մոտ` 58,5%:  

 Արտաբջջային հեղուկի օրեկան փոխանակությունը համապատասխանաբար 

կազմում է` 5,6% և 14%: Դա նպաստում է դեղանյութերի արագ ներթափանցմանը 

արտաբջջային հեղուկ և նրանից արագ դուրս բերմանը:  

 Նկատվում է մի շարք դեղանյութերի թափանցում նորածինների հեմատոէնցեֆալիկ 

պատնեշով:  
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 Նորածինների լյարդը դուրս է հանում քիչ դեղանյութեր արյան հունից և փոքր 

աստիճանով է պահում նրանց բջիջներում:  

 Նկատվում է դեղանյութերի կապման աստիճանի նվազում պլազմայի 

սպիտակուցների հետ, որի արդյունքում բարձր է նրանց կոնցենտրացիան արյան մեջ, 

օրգաններում և հյուսվածքներում: 

 Աղեստամոքսային տրակտից դեղանյութերի ներծծման ժամանակ մեծ 

նշանակությունի ունի ստամոքսահյութի pH-ը: Երեխան ծնվում է ստամոքսահյութի 

pH=8-ով, մի քանի ժամվա ընթացքում տեղի է ունենում pH-ի նվազում մինչև pH=3-1: 

Կյանքի առաջին 10 օրերի ընթացքում թթվի սեկրեցիան արագ ընկնում է և կյանքի 1 

ամսում ստամոքսահյութի pH-ը կազմում է 5,8: 

 Այս ամենի հետ մեկտեղ մանկական օրգանիզմը շատ զգայուն է միկրոօրգանիզմների 

հանդեպ, որոնք կարող են գտնվել նաև դեղապատրաստուկներում և առաջացնել 

լուրջ հիվանդություններ, հատկապես թույլ նորածինների մոտ:  

 Նորածինների մաշկն օժտված է բարձր ներծծող ունակությամբ, որը մեծացնում է 

դեղանյութերի ռեզորբտիվ ազդեցության ունակությունը: Արդյունքում նորածինների 

օրգանիզմի համար առաջ է գալիս որոշակի վտանգ, քանի որ պաշտպանական 

ռեակցիան զգալի ցածր է, քան մեծահասակներիկ մոտ: 

 Այս ամենը վկայում է անհրաժեշտ պատասխանատվության մասին նորածինների և 

մինչև 1 տարեկան երեխաների համար դեղամիջոցների օգտագործման ժամանակ:  

 Համաձայն Առողջապահության Նախարարության հրամանի նորածինների և մինչև 1 

տարեկան երեխաների համար նախատեսված դեղապատրաստուկները պետք է 

պատրաստվեն ասեպտիկ պայմաններում:  

 Ջրային լուծույթները պետք է պատրաստվեն կշռածավալային եղանակով` ստերիլ, 

ապիրոգեն կամ ներարկումների համար ջրով, որոնք պահվում են ասեպտիկ 

պայմաններում 24 ժամից ոչ ավել:  

 Ներքին օգտագործման լուծույթները պատրաստում են առանց կայունացուցիչների և 

կոնսերվանտների ավելացման (բացառությամբ 0,5% նովոկայինի լուծույթի): 

Դեղանյութերի լուծումից հետո լուծույթները ֆիլտրում են, լցնում սրվակների մեջ և 

խցանափակում մետաղական կափարիչներով, որից հետո, եթե հնարավոր է, 

ենթարկում ջերմային ստերիլիացիայի (բացառությամբ ասկորբինաթթվի 

լուծույթների): 

 Ստերիլիզացիայից հետո դեղապատրաստուկները ձևավորվում են «Ներքին» կամ 

«Արտաքին», «Ստերիլ» կամ «Պատրաստված է ասեպտիկ», ինչպես նաև 

«Նորածինների համար» և այլ նախազգուշական պիտակներով:  

 Նորածինների և մինչև 1 տարեկան երեխաների համար նախատեսված 

դեղապատրաստուկների համար դեղատներում և բուժ-պրոֆիլակտիկ այլ 

հաստատություններում պետք է լինեն առանձին պահարաններ, որոնք ամեն օր 

պետք է ենթարկվեն խոնավ մաքրման և դեզինֆեկցիայի:  

 Գլյուկոզայի 5%, 10% և 25% ստերիլ ներքին օգտագործման լուծույթները խորհուրդ է 

տրվում պատրաստել առանց կայունացուցիչների: Փաթեթավորման 

ամբողջականությունը չխախտված լուծույթները պահում են 30 օր: Փաթեթավորման 

ամբողջականության խախտումից հետո լուծույթները պարտադիր պետք է 

օգտագործել տվյալ օրվա ընթացքում: 

 Հատուկ ուշադրության է արժանանում ասկորբինաթթվի 1%-ոց լուծույթի 

պատրաստումը, որն անկայուն է պահպանման ժամանակ: Սրվակները լցնում են 

մինչև վերջ, որը թույլ է տալիս փոքրացնել թթվածնի պարունակությունը լուծույթի 

վրա: Գոլորշային ստերիլիզատորներում ստերիլիացիան իրականացնում են 1000C-
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ում 30 րոպե: 1% ասկորբինաթթվի լուծույթը պահում են լույսից պաշտպանված 

տեղում 5 օրից ոչ ավել:  

 Ներքին օգտագործման լուծույթների հետ մեկտեղ նորածիններին և մինչև 1 տարեկան 

երեխաներին նշանակվում են նաև փոշիներ: Օրինակ` 0,003 գ էուֆիլինը 0,2 գ 

շաքարի հետ կազմով փոշին պատրաստում են ասեպտիկ պայմաններում` 

ֆարմակոպեայի պահանջներին համապատասխան: Ընդ որում շաքարի 

փոխարինումը գլյուկոզայով արգելվում է, քանի որ գլյուկոզայով պատրաստված 

փոշիները երկար չեն պահվում: Խոնավացումը սկսվում է 2-6 օր հետո և ուղեկցվում է 

փոշու դեղնացմամբ: Շաքարով և էուֆիլինով փոշիները պահում են լույսից 

պաշտպանված տեղում 20 օրից ոչ ավել:  

 Որպես արտաքին օգտագործման դեղաձև նորածինների և մինչև 1 տարեկան 

երեխաների համար օգտագործում են նաև աչքի կաթիլներ, լուծույթներ, քսուքներ, 

յուղեր և ցանափոշիներ: Աչքի հիվանդությունների բուժման և պրոֆիլակտիկայի 

համար նորածինների համար հաճախ օգտագործվում են 10%, 20% և 30% սուլֆացիլ-

նատրիումի լուծույթներ` կայունացված նատրիումի թիոսուլֆատով և 

քլորաջրածնական թթվով, ինչպես նաև 2% ամիդոպիրինի լուծույթ, 2% և 3% 

կոլլարգոլի լուծույթներ և այլն: Աչքի կաթիլները պատրաստում են ՊՖ XI-ի 

պահանջներին համաձայն: 

 Նորածինների մաշկի մշակման համար հաճախ օգտագործվում են ստերիլ յուղեր 

(դեղձի, ձիթապտղի, արևածաղկի, վազելինի): Ստերիլիզացիան կատարվում է 

ջերմային եղանակով օդային ստերիլիզատորներում` 1800C 30 րոպեում: Յուղերը բաց 

են թողնում 30 գ քանակությամբ: Պահում են 30 օր` լույսից պաշտպանված և սառը 

տեղերում: 

 Որպես կապող և հակաբորբոքային միջոց նորածինների և մինչև 1 տարեկան 

երեխաների համար օգտագործվում են 1% և 5% տանինի քսուքները: Քսուքները 

պատրաստում են ասեպտիկ պայմաններում` ստերիլ քսուքային հիմքով: Տանինը 

քսուքային հիմքի մեջ ներառում են ջրային լուծույթների տեսքով` անկախ 

կոնցենտրացիայից, հակառակ դեպքում նրա թերապևտիկ ազդեցությունը չի 

արտահայտվում: Տանինի քսուքները պահում են սառը, լույսից պաշտպանված 

տեղում 15 օրվա ընթացքում: 

 Ջերմակայուն դեղանյութերից ցանափոշիների պատրաստումը կատարվում է ՊՖ XI-

ով նախատեսված մեթոդներով: Օրինակ` քսերոֆորմը ստերիլիզացնում են 10 

գրամանոց սրվակներով բաց բիքսերում, հետո ասեպտիկ պայմաններում 

խցանափակում են ստերիլ սրվակներով և պահում 15 օր:  
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Նորածինների և մինչև 1 տարեկան երեխաների համար  
ներքին և արտաքին օգտագործման լուծույթներ 

Լուծույթի անվանում, 
 կազմ, կոնցենտրացիա 

Ստերիլիզա-
ցիայի ռեժիմ 

Պահման 
ժամկետ 

Պահման 
պայմաններ 

Ծանոթա- 
գրություններ 

Ներքին օգտագործման լուծույթներ 

Ամիդոպիրին 1% 
1200C 

8 րոպե 
30 օր 

Լույսից 

ապահով 

2% լուծույթը 

օգտագործել 

նպատակահարմար 

չէ` ԿՆՀ-ի խթան-ման 

և ջղաձգության 

հակման մեծացման 

ունակության 

պատճառով 

Գլյուկոզա 5%, 10%, 20% 

Ասկորբինաթթու 1% 

1000C 

8 րոպե 

30 օր 

5 օր 

Լույսից 

ապահով 

Պատրաստում են 

թարմ թորված ջրով: 

Սրվակը լցնում են 

մինչև վերջ: 

Գլյուտամինաթթու 1% 

Դիբազոլ 0,01% 

Դիմեդրոլ 0,02% 

1200C 

8 րոպե 
30 օր 

Լույսից 

ապահով 

Հաշվի առնելով 

դիմեդրոլի արտա-

հայտված սեդատիվ 

հատկությունը, ԿՆՀ-

ը ճնշող ազդե-

ցությունը չեն 

օգտագործում 

ծննդատներում 

Կալիումի ացետատ 0,5% 

Կալիումի յոդիդ 0,5% 

1200C 

8 րոպե 
30 օր 

Լույսից 

ապահով 

Սրվակները 20 մլ-

ից շատ չպետք է 

լինեն 

Կալցիումի գլյուկոնատ  1%, 3%, 5% 
1200C 

8 րոպե 
7 օր 

Լույսից 

ապահով 

Լուծում են տաք 

ջրում 

Կալցիումի քլորիդ 3% 
1200C 

8 րոպե 
30 օր ----- 

Լուծույթի պատ-

րաստման համար 

օգտագործում են 10-

50% կոնցենտրիկ 

լուծույթները: 

Կիտրոնաթթու 1% 

Նատրիումի հիդրոտարտրատ 5% 

Նիկոտինաթթու 0,05% 

1200C 

8 րոպե 
30 օր 

Լույսից 

ապահով 
 

Նատրիումի քլորիդ 0,9% 

Նովոկային 0,5% 

1200C 

8 րոպե 
30 օր 

Լույսից 

ապահով 
 

Պիրիդոքսինի հիդրոքլորիդ  0,2% 
1200C 

8 րոպե 
30 օր 

_____--------

____ 
 

Էուֆիլին 0,05%; 0,5% 
1200C 

8 րոպե 
15 օր -------  

 Արտաքին օգտագործման լուծույթներ 

Զմրուխտ կանաչ սպիրտային  1% ------- ------- -------  

Կալիումի պերմանգանատ   5% 
Պատրաստել 

ասեպտիկ 
2 օր 

Լույսից 

ապահով 

Պատրաստում են 

ստերիլ թորած ջրով, 

ստերիլ սրվակում 

Կոլլարգոլ 2%  30 օր -----  

Ջրածնի պերօքսիդ  
Պատրաստել 

ասեպտիկ 
15 օր 

Լույսից 

ապահով 

Պատրաստում են 

ստերիլ թորած ջրով, 

ստերիլ սրվակում 

Ֆուրացիլին 0,02% 

Նատրիումի քլորիդ 0,9% կամ 10% 

1200C 

8 րոպե 
30 օր 

------ 

Լույսից 

ապահով 
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