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ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՖԱՐՄԱԿՈԿԻՆԵՏԻԿԱ 

 

ԹԵՄԱ 1. ԲԱՇԽՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԲԱՇԽԱՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ 

ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԻ ԼԻՊՈՖԻԼՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 

 

Դեղանյութերի լիպոֆիլությունը գնահատող երկֆազ համակարգերում թաղանթի 

ներքին հիդրոֆոբ հատվածը մոդելավորվում է օրգանական լուծիչների միջոցով: Ջուրը 

կամ ջրային բուֆերները նմանակում են ջրային միջավայրին: Նշված երկֆազ համակարգը 

կարելի է օգտագործել ջրային կամ օրգանական ֆազերի նկատմամբ միացության 

հարաբերական խնամակցությունը որոշելու համար, եթե օրգանական լուծիչը  չի 

խառնվում ջրի հետ:  Օրգանական միացությունների համար լիպոֆիլությունը 

նկարագրվում է բաշխման գործակցով` P (կամ  log P), որն իրենից ներկայացնում է 

օրգանական և ջրային ֆազերում միացության կոնցենտրացիաների հարաբերությունը` 

 

 (1) 

 

Բաշխման գործակիցը (կամ նրա լոգարիթմը՝ log P) նկարագրում է միացության 

ներքին լիպոֆիլությունը, կառուցվածքում առկա ֆունկցիոնալ խմբերին և ածխածնային 

կմախքին բնորոշ լիպոֆիլությունը, մոլեկուլի դիսոցման կամ իոնիզացման 

բացակայության պարագայում:  

Օրգանական միացության յուրաքանչյուր բաղադրիչ ունի որոշակի ազդեցություն 

միացության  լիպոֆիլության վրա և բաշխման գործակիցը կարելի է ստանալ ելնելով 

վերջինիս քիմիական կառուցվածքից: Նման ձևով, միացության մեջ տեղակալիչներ 

ներմուծելիս  կարելի է կանխատեսել վերջիններիս ազդեցությունը logP-ի վրա 

լիպոֆիլության հաստատունի` π-ի արժեքի միջոցով, որը որոշվում է Հենշի 

հավասարումով` 

 

π=logPRX-logPRH, որտեղ՝ 
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logPRX տեղակալված, իսկ  logPRH չտեղակալված ածանցյալների բաշխման 

գործակիցնեն են: 

Միացության բաշխումը հեղուկ և լիպիդային (օրգանական) ֆազերում 

հավասարակշռային պրոցես է: Երբ միացությունը մասնակիորեն իոնիզացվում է ջրային 

ֆազում, ապա նրա իոնիզացված և չիոնիզացված ձևի միջև նույնպես հաստատվում է 

հավասարակշռային վիճակ, ջրային և լիպիդային շերտերում հավասարակշռությունը 

տեղաշարժվում է, քանի որ նորմալ պայմաններում դեղի միայն ոչ իոնիզացված ձևն է 

թափանցում  օրգանական ֆազ (նկար 1.):  

Երբեմն լինում են դեպքեր, երբ մոլեկուլներում համապատասխան 

տեղակալիչների առկայությունը ազդում է լիցքի դելոկալիզացիյա վրա, ինչի հետևանքով 

միացությունը հնարավորություն է ստանում ավելի լիարժեք բաշխվել օրգանական 

ֆազում, անկախ նրանում լիցքի առկայությունից: Օրինակ 4-հիդրոքսիքինոլոնները, 

չնայած պայմանական բացասական լիցքի առկայությանը, լավ թափանցում են 

ուղեղարյունային պատնեշով: Ավելին, հետազոտությունները պարզել են, որ օրինակ pH-5 

պայամններում ցիմետիդինի 60% իսկ ալֆենտանիլի 17%, անցնում են Caco-2 բջիջներով 

իոնիզացված վիճակում, այպես, որ այս օրինաչափությունը երբենմ կարող է խաղտվել: 

Այսպիոսով, միացության բաշխման գործակցով (P) արտահայտվող ներքին 

լիպոֆիլությունը վերաբերվում է միայն ջրային և օրգանական ֆազերում դեղի 

չիոնիզացված ձևերի հարաբերությանը: Սա նշանակում է, որ նշված 

հավասարակշռության մնացյալ մասը, այսինքն ջրային միջավայրում դեղի իոնիզացված 

ձևի քանակը կարևոր ազդեցություն ունի երկու ֆազերում դեղի բաշխման համար: 
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Նկար 1.  Log P, log D և pKa- արժեքների փոխհարաբերության սխեմատիկ 

պատկերը: 

 

Դեղի իոնիզացիան իր հերթին կախված է ջրային ֆազի pH-ից և լիցքավորված խմբի 

թթվայնությունից կամ հիմնայնությունից` pKa-ի արժեքից:  Նյութի դիսոցման 

հաստատունը հաճախ արտահայտում են pKa-ի արժեքով (թթվային դիսոցման 

հաստատունի բացասական լոգարիթմով), որն օգտագործում են ինչպես թթուների, 

այնպես ել հիմքերի դիսոցումը արտահայտելու համար: pH-ի և pKa-ի միջև կապը 

արտահայտվում է Հենդերսոն-Հասսելբախի հավասարմամբ և թթուների համար այն ունի 

հետևյլա տեքը՝ 

 
իսկ հիմքերի համար 

 
Ենթադրենք օրգանական թթվի (R-COOH) pKa=4, իսկ օրգանական հիմքի (R-CH2-

NH2)  pKa=9:  Տարբեր pH-ի պայմաններում այս միացությունների իոնիզացված և 

չիոնիզացված ձևերի փոխհարաբերությունը բերված է աղյուսակ 1.-ում՝ 

 

Աղյուսակ 1. Թթվի և հիմքի իոնիզացված և չիոնիզացված ձևերի 
փոխհարաբերությունը, կախված միջավայրի pH-ից: 
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Հատկանշական է, որ երբ pH=pKa, իոնիզացված և չիոնիզացված ձևերը 

փոխհարաբեությունը 50:50 է: Ստամոքսի թթվային միջավայրում (pH≈2),  թթվի մեծ մասը 

գտնվում է չիոնիզացված ձևով, իսկ հիմքը հակառակը՝ իոնիզացված: Սակայն աղիներում, 

որտեղ pH≈6, պատկերը հակառակն է: Այստեղից, կարելի է ասել, որ ստամոքսում ավելի 

լավ են աբսորբվում թթվային բնույթի նյութերը: Սակայն, ընթանուր առմամբ, բոլոր 

նյութերը, այդ թվում և թթվային բնույթի, ավելի շատ են ներծծվում աղիներում քան 

ստամոքսում, այնտեղ անցկացրած ավելի երկար ժամանակի   և մեծ մակերեսի շնորհիվ: 

Որոշ նյութերի pKa-ի արժեքները և բերված են աղյուսակ 2-ում. 

Ներքին լիպոֆիլությունից (P) տարբերելու համար, ֆազերի միջև դեղի ընդհանուր 

քանակը` իոնիզացված և չիոնիզացված ձևերի, բնութագրվում է տեղաբաշխման 

գործակցով (D): Այս թերմինը օգտագործվում է միացության տվյալ pH-ի պայմաններում 

արդյունավետ լիպոֆիլությունը նկարագրելու համար, հաշվի առնելով ներքին 

լիպոֆիլությունը և իոնիզացման աստիճանը: Տեղաբաշխման գործակիցը միահիմն 

թթուների դեպքում որոշվում է հետևյալ բանաձևով` 

(2) 

 

Որտեղ [HA] և [A-] թթվի չիոնիզացված և իոնիզացված ձևերի կոնցենտրացիաներն են: 

Միացության իոնիզացիան ջրում որոշվում է միացության դիսոցման հաստատունով` 

  (3) 

 

(1), (2) և (3) բանաձևերի միացումից ստանում ենք pH-տարաբաշխման (կամ pH-բաշխման) 

հարաբերությունը՝ 

(4) 

Միահիմն օրգանական թթուների դեպքում logP-ի և  logD-ի կախվածությունը 

արտահայտվում է հետևյալ բանաձևով` 

   կամ      
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 Իսկ միաթթու  հիմքերի համար (BH+  դիսոցումը  մինչև B) այդ հարաբերությունն 

ունի հետևյալ տեսքը` 

կամ   

Այս բանաձևերից կարելի  է որոշել թթվային կամ հիմնային միացության 

տեղաբաշխման գործակիցը (logD) ցանկացած pH-ի  արժեքի դեպքում: Այս բանաձևերը 

կապ են հաստատում բաշխման գործակցի (logP), դիսոցման հաստատունի (pKa) և ջրային 

ֆազի pH-ի միջև:   

 

Դեղանյութերի լիպոֆիլության որոշման եղանակները 

«Անոթի թափահարում» (Shake Flask) եղանակը 

 

Դեղանյութերի լիպոֆիլությունը կարելի է որոշել ինչպես հաշվարկային, այնպես էլ 

փորձարարական եղանակով: Իրականում, այս երկու եղանակների արդյունքում 

ստացված տվյալները կարող եմ միմյանցից տարբերվել մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ 

պատճառներով:  

Դեղանյութերի լիպոֆիլության որոշման ընդունված դասական եղանակ է 

համարվում «Անոթի թափահարման» (Shake Flask) եղանակը: Այս դեպքում վերցնում են 

երկու համապատասխան լուծիչները բաժանիչ ձագարում, ավելացնում են հետազոտվող 

նյութի ճշգրիտ չափված քանակը, անոթը թափահարում են որոշակի ժամանակ, 

այնուհետև չափում են բաշխված դեղանյութի կոնցենտրացիան երկու ֆազերում 

համապատասխան անալիտիկ մեթոդով: 

 

Օկտանոլը որպես հիդրոֆոբ ֆազ 

Օկտանոլի կիրառման սահմանափակումները 

 

 Ինչպես արդեն նշվեց, օկտանոլ/ջուր համակարգը ամենահաճախն է կիրառվում 

որպես կենսաբանական թաղանթներին մոդել, և այս համակարգում ստացված D7.4-ի 0-ից 

բարձր արժեքը, սովորաբար գնահատում են որպես թաղանթով լավ թափանցելիության 

նշան, իսկ 0-ից ծածր արժեքը՝ որպես հիդրոֆոբ պատնեշը հաղթահարելու 

անկարողություն: 
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Սակայն օկտանոլը ունակ է առաջացնել ջրածնական կապեր, շնորհիվ հիդրօքսիլ 

խմբերի առկայության, բացի այդ, հավասարակշռային վիճակում այն պարունակում է 4% 

v/v ջուր: Եվ սա, իհարկ է, հակասում է թաղանթի ներքին շերտի պարունակությանը, 

որտեղ բացակայում են ջուրը և ջրածնական կապեր առաջացնող ֆունկցիոնալ խմբերը: 

Ուստի այն միացությունների համար, որոնք պարունակում են ջրածնական կապեր 

առաջացնող կենտրոններ, օկտանոլում լուծելիությունը կլինի ավելի բարձր, քան դրանց 

թաղանթով թափանցելու իրական ունակությունը: 

 

Աղյուսակ 2. Օրգանական միացությունների կառուցվածքում առկա 

որոշ ֆունկցիոնալ խմբերի pKa-ի արժեքները: 

 
*որքան փոքր է թթվի pKa արժեքը այնքան , այն ուժեղ թթու է; որքան մեծ է հիմքի pKa  

այնքան այն ուժեղ հիմք է: 

   

 Ածխաջրատային լուծիչներում, օրինակ ցիկլոհեքսանում, այս միացությունների 

բաշխման գործակիցները կտարբերվեն օկտանոլում ստացված արժեքներից (Δlog P): 

Ցավոք, ցիկլոհեսանը վատ լուծիչ է շատ միացությունների համար, և չի կառող այդքան 
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լայն կիրառում ունենալ, ինչպես օկտանոլը: Նկար 2-ում բերված են ֆունկցիոնալ խմբերի 

ջրածնական կապեր առաջացնելու և օկտանոլի միջոցով նրանց թափանցելիության 

կանխատեսած և իրական արժեքների տարբերության կախվածությունը:  

Մոլեկուլում երկու և ավելի ամիդային կամ կարբոքսիլ ֆունկցիոնալ խմբերի 

առկայությունը զգալիորեն ազդում է մոլեկուլի թաղանթներով թափանցելու ունակության 

վրա և անհրաժեշտություն է առաջանում մեծացնել մոլեկուլի ներքին լիպոֆիլությունը այլ 

ֆունկցիոնալ խմբերի ներմուծման հաշվին, լիպիդային երկշերտով թափանցելիությունը 

բարելավելու համար: 

 

 

Նկար 2. Ֆունկցիոնալ խմբերի ջրածնական կապ առաջացնելու 

ունակությունը: 

 

Լիպոֆիլության որոշման այլընտրանքային եղանակներ: 

 

 Հաշվի առնելով օկտանոլի կիրառման սահմանափախումները, առաջարկվել են 

լիպոֆիլության գնահատման այլընտրանքային համակարգեր (նկար 3):  

Այսպես, օրինակ, խորհուրդ է տրվում չորս լուծիչների համակարգի օգտագործումը՝ 

օկտանոլ (ամֆիպրոպիկ), հեքսան (չեզոք), քլորոֆորմ (պրոտոնի դոնոր) և պրոպիլենգլիկոլ 

դիպելագոնատը, որոնցում բաշխման որոշումը կտա ամբողջական պատկերացում նյութի 

բաշխվելու հատկությունների վերաբերյալ: Բացի այդ, առաջարկվել է ոչ ջրային (առանց 

ջրի) համարակգերի կիրառումը՝ հեպտան/ացետոնիտրիլ, հեպտան/գլիկոլ, որոնք 

համարվում են ջարածնական կապեր առաջացնելու ունակության չափման ուղակի 

եղանակներ: Մյուս կողմից, ավանդական թափահարման մեթոդին զուգահեռ, լայնորեն 

կիրառվում են նաև քրոմատագրման եղանակների  տարբեր տարատեսակները (տես նկար 

3.): 
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 Նկար 3. Լիպոֆիլության գնահատման էքպերիմենտալ եղնակները՝ 

log Poct - բաշխման գործակիցը 1-օկտանոլ/ջուր համակարգում 

log Pliposomes - բաշխման գործակիցը լիպոսոմներ/բուֆեր համակարգում 

log Phexane - բաշխման գործակիցը 1-հեքսան/ջուր համակարգում 

log PPGDP – բաշխման գործակիցը պրոպիլենգլիկոլ դիպելագրոնատ/ջուր 

համակարգում 

log Pheptane/glycol -բաշխման գործկիցը ոչ ջրային (առանց ջրի) համարակգում 

pH-metric - log P-ի որոշում, հիմնված պոտենցիոմետրիկ տիտրման եղանակի 

վրա, օկտանոլ/ջուր համակարգում կամ ջրում 

CPC – ցենտրիֆուգային բաշխման քրոմատագրում 

SF-անոթի թափահարում (shake-flask) 

RP-HPLC – շրջված ֆազային բարձրաէֆեկտիվ հեղուկային քրոմատագրում (ՇՖ-

ԲԷՀՔ) 

TLC –նրբաշերտ քրոմատագրում (ՆՇՔ) 

ODS – օկտադեցիլսիլան 

ABZ –ծայրը փակ RP-18 սիլիցիումային աշտարակ 

ODP – օկտադեցիլպրոպիլվինիլ փաթեթավորում 

IAM - անշարժ արհեստական թաղանթ 

ILC - անշարժ լիպոսոմային քրոմատագրում 

MEKC –միցելյառ էլեկտրակինետիկական մազանոթային քրոմատագրում 
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Հաշվարկային եղանակի կիռառումը  

լիպոֆիլության գնահատման համար 

 

 Այս եղանակը մեծ կիրառում ունի նոր ստեղծված միացությունների բաշխման և 

տեղաբաշխման գործակիցների արժեքները կանխատեսելու համար: Գոյություն ունեն 

հաշվարկային տարբեր եղանակներ, log P և log D արժեքները a priori գնահատելու համար: 

Սակայն միշտ չէ, որ բոլոր գործոնները կարելի է հաշվի առնել և մոտ 25% 

միացությունների դեպքում այդ հաշվարկները հնարավոր չէ իրականացնել: 

 

Դեղի վարքը ուսումնասիրող թաղանթային համակարգեր 

 

Հաշվի առնելով օկտանոլի կիրառման սահմանափակումները, բացի այլ լուծիչների 

համակարգերի կիրառումից, առաջարկվել է նաև թաղանթային համակարգերի կիրառումը: 

Օրինակ, ուսումնասիրվել է  մոլեկուլների բաշխումը դիմիրիստոիլֆոսֆատիդիլխոլինի 

միաշերտ վեզիկուլների և ջրային բուֆերի միջև: Այս համակարգը թույլ է  տալիս 

հետազոտել մոլեկուլների փոխազդեցությունը ամբողջ թաղանթի հետ՝ որը ներառում է 

լիցքավորված բևեռային գլխիկներ և բարձր լիպոֆիլությամբ օշտված ածխածնային 

շխթաներից բաղկացած հատվածներ: Նման հետազոտությունները  ցույց են տվել, որ 

ամինո խումբ պարունակող միացությունները, որոնք իոնիզացված են ֆիզիոլոգիական pH-

ի պայմաններում, թափանցում են թաղանթով և այդ թափանցումը կախված չէ իոնիզացման 

աստիճանից /տես «Դեղերի բաշխումը»/: Դա պայմանավորված է լիցքավորված 

ֆոսֆոլիպիդային գլխիկների հետ  էլեկտրաստատիկ փոխազդեցությամբ: Այս 

հատկությունը չունեն թթվային միացությունները, անգամ “չեզոք” ֆոսֆատիդիլխոլինի 

առկայության դեպքում: Նման փոխազդեցությունները նշանակալի են դառնում հիմնային 

միացությունների համար, այն թաղանթների դեպքում, որոնք պարունակում են “թթվային” 

ֆոսֆոլիպիդներ, ինչպիսին է օրինակ ֆոսֆատիդիլսերինը: Իհարկ է, նշված թաղանթային  

համակարգերի կիրառումը ավելի մեծ կարևորություն ունի թաղանթների նկատմամբ 

նյութերի աֆինությունը գնահատելու համար (խնամակցությունը թաղանթների նկատմամբ 

համարժեք է հյուսվածքների նկատմամբ խնամակցությանը, և կարևոր է դեղի բաշխումը 

օրգանիզմում գնահատելու համար), քան նրանց թափանցելությունը որոշելու համար: 
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ԹԵՄԱ 2. ԿԵՆՍԱՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱՀԱՄԱՐԺԵՔՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ 

 

2.1. Ֆարմակոկինետիկ հետազոտությունների դիզայն և իրականացում 

2.1.1. In vivo հետազոտություններ 

 

Ինչպես հայտնի է, դեղերի դասական ֆարմակոկինետիկ հետազոտությունները 

իրականացվում են մարդկանց կամ կենդանիների վրա in vivo պայմաններում:  

Դեղերի կենսամատչելիության և կենսահամարժեքության որոշմանն ուղղված 

հետազոտությունների դիզայնը պետք է հիմնված լինի ազդող նյութի 

ֆարմակոդինամիկայի և ֆարմակոկինետիկայի բավարար իմացության վրա: 

Հետազոտության պլանավորման և իրականացման ժամանակ պետք է հետևել GCP-ի 

բոլոր համապատասխան կանոններին, ինչպես նաև հետազոտության հետ կապված 

փաստաթղթերը ուղարկել էթիկական կոմիտե:   

Կենսահամարժեքության գնահատումը, ինչպես հայտնի է, իրենից ներկայացնում 

է հարաբերական կենսամատչելիության՝ փորձարկվող և ռեֆերենտ (ստանդարտ) 

դեղերի համարժեքության, որոշում:  

 

Հետազոտության դիզայնը 

 

Հետազոտությունը պետք է պլանավորված լինի այնպես, որ հնարավոր լինի 

առանձնացնել նշված դեղերի ազդեցությունը այլ դեղերի ազդեցություններից: Եթե 

համեմատությունը երկու պրեպարատի միջև է, ընտրության դիզայն է հանդիսանում  

խաչաձև դիզայնը, որը ներառում է երկու շրջան` երկու հաջորդականությամբ:  

Որպես օրենք, կենսահամարժեքության գնահատման համար բավական է 

հետազոտությունը իրականացնել դեղի միանվագ ներմուծման պայմաններում: 

Սակայն, լինում են դեպքեր, երբ դեղի տևական կիրառումը ստացիոնար 

պայմաններում (դեղի բազմակի ներմուծում)՝ 

• կարող է անհրաժեշտ լինել, օրինակ հետևյալ դեպքերում. 
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-եթե դեղը ունի դեղաչափից, կամ ընդունման ժամանակից կախված 

ֆարմակոկինետիկա, 

- որոշ, մոդիֆիկցված ձերբազատմամբ դեղերի համար  (ի լրում հիմնական 

միանվագ ներմուծման հետազոտություններին): 

• կարող է դիտարկվել որպես հնարավոր տարբերակ, օրինակ հետևյալ 

դեպքերում.՝ 

- եթե մեթոդի զգայունության հետ կապված խնդիրները կարող են խանգարել 

միանվագ ներմուծման ժամանակ կոնցենտրացիայի ճշգրիտ չափմանը, 

- եթե միանվագ ներմուծման ժամանակ արյան պլազմայում դեղի 

կոնցենտրացիան կարող է տատանվել կախված անհատից կամ դեղի 

բաշխումը այպիսին է, որ կարող է կոնցենտրացիայի փոփոխման պատճառ 

հանդիսանալ և այդ փոփոխականությունը փոքրանում է դեղի երկարատև 

կիրառման դեպքում: 

Այդպիսի, ստացիոնար հետազոտությունների դեպքում, դեղի ներմուծման 

սխեման պետք է համապատասխանի վերջինիս դոզավորման վերաբերյալ սովորաբար 

կիրառվող սխեմային: 

Հետազոտության մեջ ընդգրկված անհրաժեշտ սուբեկտների թիվը որոշվում է 

հիմնվելով որոշ վիճակագրական ցուցանիշների վրա ՝ 

•  սխալի դիսպերսիա – այն կախված է հետազոտության առաջնային բնութագրից 

և որոշվում է պիլոտային հետազոտություններում` նախորդող հետազոտությունների 

արդյունքների կամ հրապարակված տվյալների հիման վրա: 

•  ակնկալվող արժեքների ցանկալի մակարդակով, 

•  ռեֆերենտ պրեպարատից սպասվող շեղումով, 

•  հետազոտության պահանջվող ծավալով: 

Գոյություն ունեն այլ գործոններ, որոնք կարող են ազդել այդ քանակի վրա, սակայն 

ցանկացած դեպքում, սուբյեկտների թիվը պետք է լինի ոչ պակաս քան 12, եթե չկան այլ 

հիմնավորումներ: 

 Դեղի հաջորդական ներմուծումները պետք է բաժանված լինեն «լվացման» 

բավարար ժամանակահատվածներով: 

Նմուշառման ժամանակացույցը /հաճախականությունը/ պետք է այնպես ընտրել, 

որ հնարավոր լինի ստանալ «ժամանակ-կոնցենտրացիա» պրոֆիլը /ֆարմակոկինետիկ 
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կորը/, ինչը իր հերթին թույլ կտա ճիշտ հաշվել համապատասխան ֆարմակոկինետիկ 

ցուցանիշները: 

Նմուշառման գրաֆիկը պետք է նախապես պլանավորված լինի՝ Cmax-ի ադեկվատ 

գնահատման, ինչպես նաև, կոնցենտրացիա-ժամանակ կախվածության բավական 

երկար կոր ստանալու համար, որը կօգնի հավաստի գնահատել աբսորբցիայի 

աստիճանը: Դա, որպես կանոն, ստացվում է, եթե կորի տակ ընկած մակերեսի արժեքը՝ 

AUC-ն, որը ստացվել է փորձի ընթացքում, կազմում է մինչև անվերջություն 

էքրապոլյացիայի ենթարկված AUC-ի արժեշի ոչ պակաս 80%: Եթե անհրաժեշտ է 

կիսակյանքի տևողության ստույգ որոշում, ապա տվյալները պետք է ստացված լինեն ոչ 

պակաս քան երեք-չորս նմուշներից: 

Եթե հայտնի է, որ կա տարբերություն առավոտյան, երեկոյան կամ գիշերային 

ներմուծումների միջև (օրինակ՝ եթե հայտնի է, որ օրեկան ռիթմը ազդում է 

կենսամատչելիության վրա), ապա ստացիոնար պայմաններում կենսամատչելիության 

հետազոտության անցկացման համար նմուշառումը պետք է իրականցնել 24 ժամից 

կազմված ամբողջ ցիկլի ընթացքում: 

 

Հետազոտության սուբեկտները 

 

Սուբեկտների ընտրությունը  

Կենսահամարժեքության հետազոտության համար սուբեկտների պոպուլյացիան 

պետք է ընտրել այնպես, որ նվազագույնի հասցվի փոփոխականությունը, համեմատվող 

դեղերի միջև գոյություն ունեցող տարբերության հայտնաբերման հնարավորությունը 

ապահովելու համար:  

Հետազոտության իրականացման համար անհրաժեշտ պայմաններն են` 

• Հետազոտությունը պետք է իրականացնել առողջ կամավորների վրա, 

• Հետազոտության սուբեկտները կարող են լինել ցանկացած սեռի, 

• Հետազոտության ժամանակ, յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքի համար պետք է հաշվի 

առնել վերարտադրողական տարիքում գտնվող կանանց ռիսկի գործոնը:  

Որպես կանոն` 

• Հետազոտության սուբեկտների տարիքը պետք է լինի 18-55 տ սահամններում, 

• Մարմնի քաշը պետք է լինի  նորմայի սահմանում` մարմնի զանգվածի ինդեքսի 

արժեքին համապատասխան, 
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• Պետք է իրականացնել պիտանելիության սկրինինգ` կլինիկական լաբորատոր 

թեստերի արդյունքներին համապատասխան, 

• Անհրաժեշտ է մանրամասնորեն ստուգել սուբյեկտի հիվանդության պատմությունը, 

•  Սուբյեկտների մոտ պետք է կատարել բազմակողմանի բժշկական 

հետազոտություն,  

• Կախված դեղի թերապևտիկ դասից, և անվտանգության աստիճանից  կարող է 

անհրաժեշտ լինի իրականացնել սուբյեկտների հատուկ բժշկական հետազոտություն` 

մինչև հետազոտության ավարտը, ընթացքում և հետո:  

Հետազոտության սուբեկտների համար ցանկալի է, որ նրանք՝ 

• լինեն չծխող , 

• չունենան ալկոհոլային կամ դեղային կախվածություն: 

Եթե հետազոտությանը ընդգրկված են չափավոր ծխող սուբեկտներ (օրեկան 10 

գլանակից պակաս), պետք է`  

• համապատասխան ձևով իդենտիֆիկացնել նրանց մյուս հետազոտվող 

սուբյեկտներից, 

• անհրաժեշտ է քննարկել բոլոր հնարավոր հետևանքները, որոնք կարող են ազդել 

հետազոտության արդյունքների վրա: 

 

Հետազոտության ստանդարտացում  

Որպեսզի նվազագույնի հասցվի փորձարկման հետ կապված գործոնների 

փոփոխականությունը` անհրաժեշտ է ստանդարտացնել փորձարկման պայմանները: 

Այսպիսով, խորհուրդ է տրվում ստանդարտացնել հետազոտման սուբյեկտների` 

• սննդային ռեժիմը (ցանկալի է, որպեսզի դեղը ընդունելուց գոնե նախորդող գիշերվա 

ընթացքում սնունդ չընդունվի), 

•  հեղուկի ընդունումը, 

•  ֆիզիկական ակտիվությունը: 

 Սննադային ռեժիմի համար պետք է նշված լինի այն ընդունելու ժամը: Դեղի 

ներմուծումից հետո ընդունվող բոլոր տիպի սննդամթերքները և հեղուկները, նույնպես 

պետք է լինեն ստանդարտացված:  

Ընդունվող հեղուկի ծավալը` 

• Պետք է լինի 150 մլ-ից ոչ պակաս, 

• Պետք է լինի անընդհատ, քանի որ օրալ ներմուծման ժամանակ հեղուկի ընդունումը 

կարող է զգալիորեն ազդել դեղաձևի ստամոքսով անցանելիության վրա:  
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Մինչև հետազոտությունը, ինչպես նաև հետազոտության ընթացքում փորձարկման 

սուբեկտները պետք է`  

• չընդունեն այլ դեղամիջոցներ, 

• խուսափեն սննդից և այն խմիչքներից, որոնք կարող են ազդեցություն ցուցաբերել 

արյան շրջանառության, մարսողական համակարգի գործունեության, լյարդի կամ 

երիկամների ֆունկցիայի վրա (օրինակ ալկոհոլային կամ քսանտինային միացություններ 

պարունակող խմիչքներ, որոշ մրգային հյութեր):  

 

Հետազոտության մեջ հիվանդների ներառումը 

Եթե հայտնի է, որ փորձարկվող դեղը ցուցաբերում է կողմնակի էֆեկտներ, իսկ 

ֆարմակոլոգիական ազդեցությունը կամ ռիսկը համարվում է անընդունելի առողջ 

կամավորների համար, ապա հետազոտության մեջ նրանց փոխարեն կարելի է ներառել 

հիվանդների՝ պահպանելով համապատասխան կանխարգելիչ միջոցառումներ և 

անընդհատ հսկողության տակ պահելով հիվանդների: Այդ դեպքում հիվանդների 

ընտրությունը պետք է հիմնավորված լինի: 

 

Հետազոտվող պարամետրերը 

 

Հիմնականում կենսամատչելիության և կենսահամարժեքության գնահատումը 

հիմնված է ելային միացության կոնցենտրացիայի որոշման վրա: Սակայն, որոշ դեպքերում 

ելային միացության կոնցենտրացիայի փոխարեն կարող է անհրաժեշտ լինել ակտիվ կամ 

ոչ ակտիվ մետաբոլիտի կոնցենտրացիայի որոշումը:  

Այս դեպքերին պատկանում են այն իրավիճակները, երբ` 

• ազդող նյութի կոնցենտրացիան շատ փոքր է, կենսաբանական նմուշում նրան չափելու 

համար /տես «Կենսաբանական նմուշներում դեղերի վերլուծման 

առանձնահտկությունները»/, օրինակ՝  

− անալիտիկ մեթոդի զգայունության պատճառով, 

− դեղը անկայուն է կենսաբանական սուբստրատում, 

− նրա կիսադուրսբերման տևողությունը շատ կարճ է: 

Մետաբոլիտի կոնցենտրացիայի որոշման վրա հիմնված կենսահամարժեքության 

հաստատումը յուրաքանչյուր դեպքի համար պետք է հիմնավորված լինի, հաշվի առնելով 

այն, որ կենսահամարժեքության որոշման նպատակը, դա in vivo  հետազոտվող և 
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ռեֆերենտային պրեպարատների ֆարմակոկինետիկ բնութագրերի համեմատությունն է: 

Մասնավորապես, եթե մետաբոլիտները ազդող նյութի ընդհանուր ակտիվության մեջ 

ունեն բավականին մեծ նշանակություն, իսկ ֆարմակոկինետիկ կորը ոչ գծային է, ապա 

անհրաժեշտ է արյան պլազմայում որոշել ինչպես ելային դեղանյութի, այնպես էլ ակտիվ 

մետաբոլիտի կոնցենտրացիան և առանձին-առանձին դրանք գնահատել:   

Ինչպես արդեն նշվել է, կենսամատչելիության հետազոտությունների ժամանակ 

աբսորբցիայի աստիճանի և արագության գնահատման համար, սովորաբար օգտվում են 

արյան պլազմայում կոնցենտրացիայի ժամանակից կախումը արտահայտող կորերի ձևից 

և AUC-ի մակերեսից:  

Առաջնային արդյունքների հիման վրա հաշվարկում են կենսամատչելիության 

պահանջվող պարամետրերը`  

• AUCτ , AUC∞, Cmax, tmax, Aeτ, Ae∞ (իրավիճակից կախված), 

• ցանկացած այլ հաստատվող պարամետրեր, 

•  անհրաժեշտ է ցույց տալ   AUC-ի արժեքի հաշվարկման մեթոդը,  

• լրացուցիչ ինֆորմացիա ստանալու համար կարելի է հաշվել t1/2-ը և MRT (պահման 

միջին տևողությունը), 

• Ստացիոնար վիճակում հետազոտության իրականացման համար անհրաժեշտ է 

ներկայացնել AUCτ, Cmax, Cmin-ը և այդ ցուցանիշներից շեղումը: 

Գերազանցապես երիկամներով արտազատվող նյութերի դեպքում,  դեղամիջոցի 

ներթափանցման աստիճանի որոշման համար կարող են օգտակար լինել մեզով 

էքսկրեցիայի տվյալները:  

Կենսահամարժեքության գնահատման համար, աբսորբցիայի աստիճանը առավել 

հավաստի արտահայտում է AUCτ-ն:  

 

Քիմիական անալիզ 

 

Կենսահամարժեքության փորձարկման կենսաանալիտիկ մասը պետք է 

իրականացնել պատշաճ լաբորատոր պրակտիկայի հիմքում ընկած սկզբունքների 

համաձայն (GLP): Հավաստի, վերարտադրելի արդյունքներ ստանալու համար 

կենսաանալիտիկ մեթոդները /տես «Դեղերի հյայտնաբերումը կենսաբանական 

հեղուկնեորւմ»/ պետք է պատշաճ կերպով վալիդացված լինեն /տես «Դեղագործական 

քիմիա»՝ «Վերլուծական մեթոդների վալիդացում»/: 
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Կենսաանալիտիկ մեթոդի պահանւվող վալիդացիոն բնութագրերն են` 

•  Կայունությունը (կիրառվող լուծույթների և կենսաբանական սուբստրատում 

վերլուծվող նյութի (նյութերի) կայունության որոշումը մշակման պայմաններում և 

պահպանման ժամանակահատվածում) 

• Ընտրողականությունը, 

• Ճշտություն, 

• Ճշգրտություն, 

• քանակական որոշման սահման, 

• արձագանքի ֆունկցիան:  

Կենսաանալիտիկ մեթոդի վալիդացիան պետք է բաղկացած լինի 2 փուլից՝  

•  առաջին փուլը, որը նախորդում է հետազոտությանը, որի ընթացքում ստուգվում է 

քանակական որոշման մեթոդի համապատասխանությունը վերը նշված վեց 

բնութագրերին, 

•  երկրորդ փուլը բուն հետազոտությունն է, որի ընթացքում վալիդացված 

կենսաանալիտիկ մեթոդը կիրառվում է նմուշի իրական անալիզում, հետևյալ երեք 

բնութագրերը հաստատելու համար `  

 կայունությունը  

 ճշտությունը  

 ճշգրտությունը  

Ստուգաճշտման (կալիբրովային) կորը անհրաժեշտ է կառուցել յուրաքանչյուր 

վերլուծվող նյութի համար վերլուծման յուրաքանչյուր սերիայում: Այդ գրաֆիկը 

անհրաժեշտ է կիրառել միայն որոշվով տվյալ սերիայում` անհայտ պարունակությամբ 

նմուշում վերլուծվող նյութի քանակության հաշվարկման համար: Բացի այդ, անհրաժեշտ 

է վալիդացնել կենսաբանական նմուշների նախապատրաստման եղանակները և դրանց 

հետ աշխատանքի պայմանները: 

Բոլոր միջոցառումները անհրաժեշտ է իրականացնել սահմանված ստանդարտ 

աշխատանքային ուղեցույցերին համապատասխան (SOPs):  

 

Ստանդարտ (ռեֆերենտ) և հետազոտվող պրեպարատները 

 

Ջեներիկ դեղի գրանցման հայտ ներկայացնելիս, հետազոտվող դեղերը, որպես կանոն 

համեմատում են իննովացիոն դեղի հետ:  
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Իննովացիոն կոչվում է այն դեղը, որի արտոնագրումը և շուկայում առկայությունը 

հիմնավորված է ամբողջական դոսյեի (որը պարունակում է քիմիական, կենսաբանական, 

դեղագործական, դեղաբանական, թունաբանական և կլինիկական տվյալներ)  

ներկայացմամբ: Հայտատուն պետք է հիմնավորի ռեֆերենտ պրեպարատի ընտրությունը: 

Հետազոտվող դեղերը պետք է արտադրված լինեն GMP-ի պանանջներին 

համապատասխան: Կարծր, համակարգային ազդեցությամբ դեղերի դեպքում, 

հետազոտվող պրեպարատը պետք է վերցվի սերիայից, որի ծավալը կազմում է կամ 

ընդհանուր արտադրական սերիայի ծավալի 1/10 մասը, կամ 100.000 միավոր, կախված 

նրանից, թե որ թիվն   է ավելի մեծ: 

Ամբողջական ծավալով արտադրական սերիաների նմուշները պետք է համեմատել 

պրեպարատի փորձարկվող սերիայի հետ: Կենսավեյվերը իրականացնելու պարագայում 

նրանք պետք է ունենան միևնույլ լուծելիության պրոֆիլները (տես «In vitro 

հետազոտություններ»):  Կրկնակի հետազոտության հմնարավորությունը ապահովելու 

համար, հետազոտության հովանավորը (պատվիրատուն) պետք է պահի փորձարկվող 

դեղերի նմուշների բավարար քանակ հետազոտությունների ավարտից հետո 2-ու տարի 

ժամկետում, կամ մինչ այն պահը, երբ կտրվի դեղի գրանցման վկայականը: 

 

2.2. In vitro հետազոտություններ 

Լուծելիության որոշումը, որպես կենսահամարժեքության գնահատման 

այլընտրանքային եղանակ 

 

Կենսահամարժեքության որոշման in vivo եղանակը բավականին աշխատատար, 

ժամանակատար և երկարատև գործընթաց է, ինչը ի վերջո, կարող է բերել անալոգ 

/ջեներիկ/ դեղի ինքնարժեքի մեծացմանը: Վերջին տասնամյակներում բավականին շատ 

աշխատանքներ կատարվեցին կենսահամարժեքության որոշման այլնըտևրանքային 

եղանակնըեր ստեղծելու ուղղությամբ՝ որոնցից կենսավեյվեր գործընթացը գտավ լայն 

գործնական կիրառում:  

Կենսավեյվերը, ըստ էության, իրենից ներկայացնում է դեղի լուծելիության որոշումը 

/լուծելիության կորի կառուցում/ և վերջինիս համեմատությունը ստանդարտ դեղի 

լուծելիության հետ: Բնական է, որ ոչ բոլոր դեղերը կարելի է հետազոտել այս եղանակով: 

Նշված գործընթացը կիրառելի է այն դեղերի համար, որոնց ֆարմակոկինետիկայում 

որոշիչ դերը պատկանում է դեղի լուծելիությանը աղեստամոքսային տրակտի 

միջավայրում /I դաս, ըստ BCS/: Լուծելիության թեստի պիտանելության գնահատման   
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նպատակով ստեղծվեցին BCS, այնուհետև BDDCS դասակարգումները /տես 

«Կենսահամարժեքություն» թեման/: Ինչպես երևում է աղյուսակ 1-ից զարգացած 

երկրներում գործող առողջապահական տարբեր կազմակերպությունների կողմից 

կենսավեյվեր գործընթացի իրականացման թույլտվությունը տրված է BCS դասակարգման 

մեջ ընդգրկված միայն որոշ դասերին: Հիմնականում դա I դասի դեղերն են: Մնացած 

դասերի համար գործընթացը թույլատրված է միայն այն դեպքում, եթե կա 

համապատասխան ապացուցողական բազա: 

 

Աղյուսակ 1. BCS-ի համաձայն կենսավեյվերի  իրականացման  

համար թույլատրվող դեղերի դասերը 

FDA EMEA WHO 

1 դաս 1 դաս  

3 դաս (պայմանով) 

1 դաս  

2 և 3 դասեր (պայմանով) 

 

Պատմականորեն, լուծելիության որոշման մեթոդը մշակվել է ավելի շատ որպես 

պատրաստի դեղի որակի հսկաման մի ձև, քան թե որպես in vivo նրա վարքը 

կանխատեսող և գնահատող մի համակարգ: Ուստի լուծելիության որոշումը  իրենից 

ներկայացնում էր մի ստանդարտ մեթոդ, անփոփոխ պայմաններով, որոնք լիովին չէին 

արտացոլում ֆիզիոլոգիական պայմանները, և քիչ էին կոռելացվում in vivo 

գործընթացների հետ: 

Երբ սկսեցին մշակել լուծելիության որոշման եղանակները կենսաֆարմացեվտիկ 

հետազոտությունների համար, շատ կարևոր դարձավ լուծելիության պայմանների 

հնարավոր նույնականացումը աղեստամոքսային տրակտի պայմաններին: Այսպես, 

օրինակ առաջարվեցին տարբեր լուծելիության միջավայրեր՝ նոսր քլորաջրածնական թթվի 

լուծույթը /pH-1,2/, որը  վերարտադրում է ստամոքսահյութը, ֆոսֆատային բուֆերը /pH-

6,8/, որը նամանակում է աղիների միջավայրը և այլն:  

Ներկայումս, կնսահամարժեքության գնահատման համար գոյություն ունեն 

ստանդարտացված, ունիֆիկացված պայմաններ, որոնք ամրագրված են 

համապատասխան պաշտոնական ուղեցույցներում /տարբեր երկրներում ընդունված 

նորմերը կարող են տարբերվել, տես աղյուսակ 3/:  Պայմանները ներառում են՝  

• սարքի ընտրությունը,  

• միջավայրի ծավալը, ջերմաստիժանը, pH և բաղադրությունը,  

• նմուշառման ժամանակացույցը /նմուշառման կետերի թիվը/ 
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• լրացուցիչ պայմանները: 

 

Աղյուսակ 3. Կենսավեյվեր եղանակով լուծելիության թեստի իրականացման 

պայմանների համեմատական բնութագիրը 

Ցուցանիշ FDA EMEA 
Սարքը Թիակային սարք (50 պտ/ր) 

Պտտվող զամբյուղ (100 պտ/ր) 
Թիակային սարք (50 պտ/ր) 

Պտտվող զամբյուղ (100 պտ/ր) 
Միջավայրի ծավալը 900մլ 500մլ 
Ջերմաստիճանը 37±0.50C 37±0.50C 
Միջավայրերը 1.0.1N HCI 

2. ացետատային բուֆեր 
3. ֆոսֆատային բուֆեր 

1.0.1N HCI 
2. ացետատային բուֆեր 
3. ֆոսֆատային բուֆեր 

pH-ի միջակայքերը 1-7.5 1-6.8 
Նմուշների քանակը 12 12 
Նմուշի վերցման 
կետերը 

10, 15, 20, 30 10, 15, 20, 30, 45 

Լրացուցիչ 
պայմաններ 

ժելատինե դեղապատիճների  կամ 
ժելատինե թաղանթով պատված 

դեղահատերի դեպքում 
ֆերմենտների կիրառում  

առանց սուրֆակտանտի, 
ժելատինե դեղապատիճների  
կամ ժելատինե թաղանթով 

պատված դեղահատերի 
դեպքում ֆերմենտների 

կիրառում, 
 

Սակայն ֆիզիոլոգիական պայմաններին նմանակող միջավայրը պետք է ունենա 

լրացուցիչ հատկություններ: Այս պատճառով Դրեսմանը և համահեղինակները /1998/, 

ուսումնասիրելով այս հարցը, առաջարկեցին միջավայրեր, որոնք ավելի մոտ են 

վերարտադրում ստամոքսը և աղիները սնունդ ընդունած և դատարկ վիճակում: Այս 

միջավայրերից յուրաքանչյուրում հաշվի է առնվում ոչ միայն pH, այլ նրանց իոնական 

կազմը, մակերեսային լարվածությունը, բուֆերային տարողությունը և լեղու և լեցիտինի 

առկայությունը: Բերված աղյուսակներում ներկայացված են Դրեսմանի միջավայրերը 

դատարկ ստամոքսի և դատարկ և կերած վիճակում աղիների համար 

համապատասխանաբար: 

Ստամոքսի միջավայրը սնունդ ընդունած վիճակում կախված է ընդունած սննդի 

տեսակից և շատ դժվար է վերարտադրվում: Այն վերարտադրելու համար առաջարկվեց 

հոմոգենիզացնել կլինիկական փորձարկումների ժամանակ ընդունվող սնունդը և լուծել 

նրան ջրում, կաթը (long-life milk) նույնպես կիրառվում է այս դեպքերում որպես միջավայր:  

Առաջարկվեց նաև, որ լուծելիության թեստի տևողությունը պետք է նույնպես 

կախված լինի դեղի աբսորբցիայի վայրից և ընդունման ժամանակահատվածից: Այսինքն 

լուծելիության թեստի մշակման ժամանակ պետք է հաշվի առնել դեղի որոշ 
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հատկությունները: Օրինակ՝ եթե դեղը պետք է ընդունվի քաղցած վիաճակում և ներծծվի 

բարակ աղու վերին հատվածում, ապա ավելի նպատակահարմար է կիրառել առաջին 

Աղյուսակ 2. Դրեսմանի լուծելիության միջավայրեր  /1998թ/ 

Բաղադրություն Կոնցենտրացիա/Քանակ 
Կալիումի հիդրոֆոսֆատ 
Նատրիումի հիդրօքսիդ 
Նատրիում տաուրոխոլատ /լեղու աղ/ 
Լեցիտին 
Կալիումի քլորիդ 
Թորած ջուր 

0,029 Մ 
մինչև pH=6.8 

5 մՄ 
 

1,5 մՄ 
0,22 Մ 

մինչև 1000 մլ 
pH=6.8, օսմոլյառությունը = 280-310 mOsm,  
Բուֆերային տարողություն = 10±2 mEq/L/pH 

ա 

Բաղադրություն Կոնցենտրացիա/Քանակ 
Քացախաթթու 
Նատրիումի հիդրօքսիդ 
Նատրիում տաուրոխոլատ /լեղու աղ/ 
Լեցիտին 
Կալիումի քլորիդ 
Թորած ջուր 

0,144 Մ 
մինչև pH=5 

15 մՄ 
 

4,0 մՄ 
0,19Մ 

մինչև 1000 մլ 
pH=5,0, օսմոլյառությունը = 485-535 mOsm,  
Բուֆերային տարողություն = 76±2 mEq/L/pH 

բ 

Բաղադրություն Կոնցենտրացիա/Քանակ 
Քլորաջրածնական թթու 
Նատրիում լաուրիլսուլֆատ 
Նատրիումի քլորիդ 
Թորած ջուր 

0,01-0,05 Մ 
2,5 գ 
2 գ 

մինչև 1000 մլ 
pH=5,0, օսմոլյառությունը = 485-535 mOsm,  
Բուֆերային տարողություն = 76±2 mEq/L/pH 

գ 

 ա-աղիներ, քաղցած ժամանակ;  

բ-աղիներ, սնունդ ընդունելուց հետո,  

գ-սատմոքս, քաղցած ժամանակ: 

                 

միջավայրը /դատարկ ստամոքսը վերարտադրող/ և անալիզի տևողությունը պետք է լինի 

կարճ` 15-30 ր: Եվ հակառակը, եթե դեղը պետք է ընդունվի սննդի հետ միաժամանակ և  

հետևաբար ներծծվի աղիների ամբողջ երկայքով, ապա թեստի տևողությունը պետք է լինի 

բավականին երկար /մինչև մի քանի ժամ/ տարբեր միջավայրերի հաջորդական 

փոփոխմամբ: Միջավայրի ծավալը ևս կարևոր ցուցանիշ է դեղի լուծելիության համար և 
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նույնպես կաշխված է սննդի ընդունումից, FDA վերջին հրատարակած ձեռնարկում 

առաջարկված ծավալներն են ` 500, 900 և 1000 մլ: 

Հետազոտության իրականացման դիզայն 

 

Հետազոտվող և ռեֆերենտ դեղերի այն սերիաների համար, որոնք օգտագործվում են 

կենսահամարժեքության գնահատման համար անհրաժեշտ է ներկայացնել in vitro 

լուծելիության որոշման արդյունքները, որոք ներկայացվում են լուծելիության պրոֆիլների 

/կորերի/ միջոցով: Դրանք ստանում են նշված ժամանակային կետերում ստացված 

նմուշներում  դեղի կոնցենտրացիան չափելով: Դեղի լուծելիության պրոֆիլը իրենից 

ներկայացնում է ժամանակ-կոնցենտրացիա կախվածությունն արտահայտող գրաֆիկ: In 

vitro լուծելիության բնութագրերը պետք է որոշվեն այն սերիայի համար, որը 

կենսահամարժեք է ճանաչվելու ռեֆերենտի նկատմամբ և դրանց լուծելիության 

պրոֆիլները չպետք է տարբերվեն: 

Այսպիսով, դեղի նմանությունը անալոգ պրեպարատին պետք է հաստատվի 

լուծելիության պրոֆիլի օգնությամբ, ունենալով երեքից ոչ պակաս հսկման կետեր, որոնք 

վերցվել են երեք տարբեր բուֆերային լուծույթներում լուծելիությունը որոշելիս (որպես 

կանոն, pH-ի ինտերվալը 1-6.8 է, եթե անհրաժեշտ է pH-ի ինտերվալը պետք է լինի 1-8): pH-

ի փոփոխության հանդեպ ոչ զգայուն դեղաղյութի կամ օժանդակ նյութերի դեպքում 

պահանջվում է միայն երկու բուֆերային համակարգերի պրոֆիլներ: 

Լուծելիությամբ կենսահամարժեքությունը  կարելի է հաստատել` 

•  արդյունքների համեմատման ճանապարհով,  

•  լուծման որոշակի րոպեների ընթացքում նյութերի (%) քանակության գծային 

նվազման օգնությամբ,  

•   Բեյբուլի ֆունկցիայի պարամետրերի վիճակագրական համեմատության 

օգնությամբ, 

•   համարժեքության հաստատունի հաշվարկմա միջոցով, 

                                                                                  

                                            l=n 

f2=50 log[100/√(1+(∑[R(t)-T(t)]2/n)) 

                                                                                   l=1 

որտեղ՝ 

f2-համարժեքության հաստատունն է 
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n-հսկման կետերի քանակությունն է 

R(t)-լուծված պրեպարատի միջին %-ային պարունակությունն է, օրինակ 

փորձարկվող պրեպարատի 

Համարժեքության գնահատականը հիմնված է  հետևյալ պայմանների վրա՝ 

•  բացի զրոյից պետք է լինեն երեքից ոչ պակաս հսկաման ժամանակային կետեր, 

•  յուրաքանչյուր պրեպարատի համար յուրաքանչյուր հսկման ժամանակային կետի 

համար պետք է ստանալ 12 առանձին արժեքներ, 

•  յուրաքանչյուր դեղի համար մեկից ոչ շատ 85% գերազանցող միջին արժեք, 

•  յուրաքանչյուր պրեպարատի համար միջին արժեքից ստանդարտ շեղումը պետք է 

լինի 10%-ից ոչ պակաս, սկսած երկրորդ հսկաման ժամանակային կետից մինչև վերջինը: 

Եթե f2-ի արժեքը 50-100 է, նշանակում է լուծելիության երկու պրոֆիլները համարժեք 

են:  

Եթե պրեպարատի 85%-ից ավելին լուծվում է 15 րոպեի ընթացքում լուծելիության 

պրոֆիլները կարող են ճանաչվել միանման առանց լրացուցիչ մաթեմատիկական 

հաշվարկի: 

Ոչ համարժեքության գործոնը որոշվում է հետևյալ բանաձևով`  

 

f1=∑(R-T) 100/∑R 

 

Ոչ համարժեքության գործոնի արժեքը պետք է լինի 0-10: 
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ԹԵՄԱ 3. ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐՈՒՄ ԴԵՂԵՐԻ ԱՆԱԼԻԶԻ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

 Կենսաբանական հումքում /արյուն, մեզ, թուք, տարբեր օրգաններ և այլն/ նյութերի 

/դեղեր, թույներ/ հայտնաբերումը ունի կարևոր նշանակություն ֆարմացիայում, 

թունագիտությունում և սպորտի ասպարեզում /դոպինգ հսկողություն իրականացնելու 

համար/: Վերլուծման այս տեսակը ունի իր առանձնահատկությունները, որոնք առաջին 

հերթին պայմանավորված են այն հանգամանքով, որ նյութի վերլուծությունը օրգանիզմում 

շատ ավելի բարդ է իրականացնել քան փորձանոթում, քանի որ յուրաքանչյուր նյութ 

/մասնավորապես մեր հետազոտման հիմնական օբյեկտ հանդիսացող դեղերը/ տարբեր 

կերպով են բաշխվում օրգանիզմում, ենթարկվում կենսաձևափոխման, կապվում արյան 

պլազմայի սպիտակուցների հետ, կուտակվում և վերջապես հեռանում օրգանիզմից: 

Կենսաբանական հեղուկներում դեղերի և թույների /կամ նրանց մետաբոլիտների/ 

հայտնաբերման  բարդույթներից մեկը հետազոտվող նյութերի կառուցվածքային 

բազմազանությունն  է` անալիզի են ենթարկվում անօրգանական պարզ միացություններից 

մինչև բարդ օրգանական մոլեկուլներ, պեպտիդներ, սպիտակուցներ: Ավելին, շատ հաճախ 

անալիզի են ենթարկվում անհայտ կառուցվածքով նյութեր /հատկապես թունաբանական 

անալիզում և դոպինգ-հետազոտությունների ժամանակ/: Մյուս կողմից անալիզը հաճախ 

կատարվում է փոքր /սահմանափակ/ ծավալով նմուշում, ինչը, իր հերթին, պահանջում է 

վերլուծման  մեթոդի բարձր զգայունություն, միաժամանակ անհրաժեշտ է խուսափել 

“կեղծ-դրական” /false-positive/ պատասխան ստանալու վտանգից: 

Ֆարմացիայի բանագավառում կենսաբանական նմուշներում նյութերի 

հետազոտությունը կարևոր նշանակություն ունի դեղերի ֆարմակոկինետիկան 

ուսումնասիրելու, ինչպես նաև կենսամատչելիության որոշման և կենսահամարժեքության 

գնահատման համար:  

Թունաբանությունում այս տիպի հետազոտությունները ընկած են թունաբանական 

անալիզի հիմքում, քանի որ այս դեպքում հետազոտման օբյեկտ են ծառայում 

թունավորման ենթարկված օրգանիզմը և/կամ շրջակա միջավայրը: 

Ի տարբերություն թունաբանական անալիզի և ֆարմակոկինետիկ 

հետազոտությունների, որտեղ հիմնականում /բացառությամբ որոշ դեպքերի, օր` նոր 

ստեղծված դեղի մետաբոլիզմի ուսումնասիրություն, կամ նոր անհայտ թույնի 

հայտնաբերում/ գործ ունենք հայտնի կառուցվածքով և կանխատեսելի մետաբոլիզմով 

նյութերի հետ, դոպինգ-հետազոտությունների ժամանակ գործ ունենենք հիմնականում 
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անհայտ կառուցվածքով նյութերի հետ, որոնք նպատակային ստեղծված են այնպես, որ 

չհայտնաբերվեն օրգանիզմում /արագ ազդեն, “անհետք” քայքայվեն և արագ դուրս բերվեն 

օրգանիզմից/: Սա է պատճառը, որ ներկայումս միջազգային հակադոպինգային կոմիտեի  

ընդունած օրենքի համաձային, նույնիսկ հետազոտությունից հետո փորձնմուշները 

պահվում են ևս 8 տարի, քանի որ հավանականություն կա, որ մարզիկը օգտագործել է 

խթանիչներ, որոնք հնարավոր չէ հայտնաբերել ներկայումս կիրառվող մեթոդներով: 

Նշված ժամանակահատվածում,  ցանկացած պահին, նմուշները կարող են նորից ստուգվել 

և արգելված նյութեր հայտնաբերելու դեպքում մարզիկը ենթարկվում է որակազրկման: 

Թունաբանական անալիզում, կլինիկական քիմիայում և այլ նմանատիպ 

բնագավառներում ասելով “նմուշ” հասկանում ենք օրգանիզմի որևէ հեղուկ կամ 

հյուսվածք, որում մենք կատարում ենք մեզ հետաքրքրող նյութի որոշումը: 

Կենսաբանական նմուշները լինում են` 

• արյուն կամ նրա բաղադրիչները - արյան պլազմա, արյան շիչուկ, 

• օրգանիզմի այլ հեղուկներ - ավիշ, թուք, ողնուղեղային հեղուկ, ներակնային հեղուկ, 

լեղի, մեզ և այլն, 

• օրգանիզմի արտազատումներ - փսխման զանգվածը, ստամոքսի լվացման 

արգասիքները, 

• արտաշնչած օդը, 

• ներքին օրգաններ և հյուսվածքներ /փափուկ/ 

• կարծր հյուսվածքներ` մազերը, եղունգները, ոսկորները և այլն: 

Կենսաբանական հումքում նյութերի վերլուծության ընթացքում ստացված 

տվյալների ճշգրտության և հավաստիության վրա ազդում են մի շարք գործոններ` 

• ընտրված վերլուծման մեթոդը /վալիդացիոն բնութագրերը/ 

• հետազոտվող նմուշը /բնույթը, քանակը, կայունությունը/, 

• հետազոտվող նյութը /բնույթը, կառուցվածքը, նմուշում նրա ակնկալվող 

քանակությունը/: 

Կենսաբանական նմուշների անալիզի արդյունքները կախված են ոչ միայն 

վերոհիշյալ գործոններից, այլ նաև այդ նմուշի ճիշտ հավաքման, պահման և 

տեղափոխման գործընթացներից: Ակնհայտ է, որ առաջնային դերը պատկանում է 

վերլուծման մեթոդի ընտրությանը, որից ի վերջո կաղված է հետազոտվող նյութի ճշգրիտ 

որոշումը: 
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Կենսաբանական նմուշների անալիզ 

 

Կենսաբանական նմուշների անալիզը կարելի է բաժանել երեք հիմնական փուլերի` 

1. Նմուշառում, 

2. նմուշի նախապատրաստում, 

3. նմուշում  նյութի/երի հայտնաբերում  /նույնականացում/ և քանակական որոշում, 

4. արդյունքների ամփոփում: 

 

1. Նմուշառում և նմուշների պահպանում 

 

Արյան պլազման, շիչուկը և այլ կենսաբանական հեղուկներ հիմնականում 

հավաքում են հատուկ պատրաստված փորձանոթներում, հետագայում անալիզը 

կատարելիս` պիպետների օգնութայմբ:  

Արյուն, նրա բաղադրիչները և այլ կենսաբանական հեղուկներ 

Հիմնականում արյան մեջ նյութերի հայտնաբերման ժամանակ կիրառում են արյան 

պլազման /արյան հեղուկ մասը/ կամ արյան շիչուկը /արյան պլազման առանց 

ֆիբրինոգենի և մակարդման այլ գործոնների/: Սա պայմանավորված է այն հանգամանքով,  

որ եթե արյան կարմիր բջիջները մնում են պլազմայում, դա կարող է ազդել ազատ դեղի 

քանակության վրա, էնզիմատիկ ակտիվության փոփոխության կամ արյան բջիջների և 

պլազմայի միջև նյութի բաշխման փոփոխության հետևանքով:  Մյուս կողմից, նույնիսկ 

աննշան հեմոլիզը կարող է փոխել արյան մեջ երկաթի կամ կալիումի քանակությունը, և 

սա կարող է խանգարել վերլուծությանը, օրինակ այն դեպքում, երբ հետազոտվում է արյան 

մեջ ծանր մետաղների առկայությունը: Այսպիսով, արյան պլազման կամ շիչուկը 

հնարավորինս արագ պետք է առանձնացվեն արյան ձևավոր տարրերից: Կենդանի կամ 

մահացած մարդու ամբողջական արյունը կարելի է հաջորդադաբար ենթարկել արագ 

սառեցման և հալեցնման, որի ընթացքում քայքայվում են էրիթրոցիտների թաղանթները, 

նստում են բջիջների քայքայման արգասիքները, որոնք հեռացվում են ցենտրիֆուգի 

միջոցով, մինչև անալիզի կատարելը:  

Եթե իրականացվելու է ամբողջական արյան անալիզ /օրինակ եթե դեղը 

կուտակվում է էրիթրոցիտներում/ անհրաժեշտ է նմուշառման ժամանակ ավելացնել 

հակամակարդիչներ: Սովորաբար, որպես հակամակարդիչներ կիրառում են հեպարին 

լիթիումը, հեպարին նատրիումը, նատրիումի ֆտորիդը` ԷԴՏԱ կամ օքսալատի հետ, 

նատրիումի ցիտրատը, ԷԴՏԱն: Սակայն թվարկված նյութերից որոշները կարող են թողնել 
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բացասական ազդեցություն վերջնարդյունքների վրա և երբեմն խորհուրդ չի տրվում դրանց 

կիռառել դեղերի և թույների հայտմաբերման ժամանակ: Օրինակ՝ որպես հակամակարդիչ 

0.5-1.0 մլ նատրիումի ցիտրատ /ջրային լուծույթի տեսքով/ պարունակող արյան 

հավաքման համար նախատեսված հատուկ փորձանոթների  կիրառումը նմուշառման 

ժամանակ բերում է նմուշի նկատելի նոսրացմանը, սա իր հերթին բերում է դեղի 

սպիտակուցների հետ կապման աստիճանի իջեցմանը և, համապատասխանաբար, նյութի 

կարմիր բջիջներ:պլազմա բաշխման փոփոխությանը: Կամ, լիթիումի աղերի կիրառումը 

անթույլատրելի է, եթե արյան մեջ որոշվելու է լիթիումը /օրինակ մետաղներով 

թունավորման ժամանակ/, մյուս կողմից հայտնի է, որ հեպարինը խանգառում է շատ 

դեղերի  հայտնաբերմանը: 

 Արյան շիչուկը ստանալու համար, արյունը թողնում են 15 ր սենյակային 

ջերմաստիճանում, առանց հակամակարդիչներ ավելացնելու, երկար փորձանոթներում: 

Այս ընթացքում ձևավորվում է արյան մակարդուկը, որից առանձնացվում է շիչուկը: Շատ 

նյութերի անալիզի ժամանակ, շիչուկը ավելի գերադասելի է քան պլազման, քանի որ 

նմուշի սառեցման և հալեցման ընթացքում ավելի քիչ նստվածք է առաջանում /այն արդեն 

չի պարունակում ֆիբրին/: 

 Արյան պլազման ստանում են հակամակարդիչ պարունակող արյունը 

ցենտրիֆուգելու ճանապարհով` 2000 պ, 10ր, 2-80 C /սովորաբար սառեցնելուց և 

հալեցնելուց հետո/, որի ընթացքում ստացվում է 3 շերտ` ներքևի շերտը, որը 

պարունակում է արյան կարմիր բջիջներ /ծավալի մոտ 45%/, միջին շերտը, որը 

պարունակում է արյան սպիտակ բջիջներ և թրոմբոցիտներ և վերևի շերտը, որը իրենից 

ներկայացնում է արյան պլազման /մոտ 50%/: Հարկ է նշել, որ նույն ծավալով արյունից 

կարելի է ստանալ ավելի շատ պլազմա քան շիչուկ: 

Մեզի անալիզը իրականացվում է հիմանականում դեղերի մետաբոլիտների 

հայտնաբերման համար: Նմուշառումից հետո, մեզը թթվեցոնւմ են 2 մոլ·լ-1 

քլորաջրածնական թթվով և այս դեպքում շատ դեղերի և նրանց մետաբոլիտների 

կոնցենտրացիան պահպանվում է նմուշում շուրջ մեկ շաբաթ սենյակային 

ջերմաստիճանում պահելիս և մոտ մեկ ամիս` 2-80 C պայմաններում: Չթթվեցրած մեզը 

ենթարկվում է մանրէներով վարակնամ, որի հետևանքով կարող է տեղի ունենալ նյութերի 

քանակի փոփոխություն, ընդհուպ մինչև ամինաթթուների լրիվ կորուստ: Ավելի երկար 

պահելու համար մեզը կարող է սառեցվել -200 C, սակայն այս դեպքում անալիզից առաջ 

նմուշը պետք է ցենտրիֆուգել, առաջացած նստվածքից ազատվելու համար: 
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2. Կենսաբանական նմուշի նախապատրաստում 

 

Նմուշի նախապատրաստուման ժամանակ կարող են կիրառվել հետևյալ մեթոդները` 

• հոմոգենիզացիա, քայքայում, հիդրոլիզ, 

• միկրոդիֆուզիա, 

• հեղուկ-հեղուկ էքստրակցիա, 

• պինդ ֆազային էքստրակցիա, 

• իմունաաֆինային քրոմատագրում, 

• ուլտրաֆիլտրում և այլն: 

Կենսաբանական նմուշի նախապատրաստման փուլը  հանդիսանում է կարևոր և 

բարդ գործըթաց, որից, ի վերջո, կախված է մեր հետազոտվող նյութի ճիշտ 

հայտնաբերումը:  Պետք է նաև հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ կենսաբանական նմուշը 

կարող է լինել ցանկացած վիճակում /հեղուկ, մածուցիկ հեղուկ, պինդ/, իսկ անալիզը 

հիմնականում կատարվում է լուծույթում: Բացի դրանից, նմուշի նախապատրաստման 

ընթացքում չպետք է տեղի ունենա նյութի կորուստ, իսկ լուծույթում հայտնվեն 

միացություններ, որոնք կարող են խանգառել նյութի ճիշտ հայտնաբերմանը: Այսպիսով, 

նմուշի նախապատրաստումը ենթադրում է բոլոր կարևոր հետազոտվող նյութերի 

պահպանումը և նրանց տարանջատումը բոլոր, պոտենցիալ խանգառող, նյութերց:  

Կենսաբանական նմուշում առկա հետազոտվող նյութերը /դեղերը/ կարող են լինել 

լիպոֆիլ կամ ծայրահեղ բևեռային, թթվային, հիմնային կամ չեզոք և սա ենթադրում է 

տարբեր մոտեցումներ այս նյութերի տարանջատման և մաքրման համար: Նյութերը 

կարող են լինել կապված վիճակում` արյան պլազմայի սպիտակուցների հետ, 

կոնյուգացված` գլյուկուրոնիդային կոնյուգատների տեսքով /մետաբոլիտները/ և անալիզի 

ելքը բարձրացնելու համար տարբեր միջոցառումների կատարման անհրաժեշտություն է 

առաջանում՝ օրինակ՝հիդրոլիզել, դրանց առանձացնելու համար: 

Այսպիսով, նմուշառումը կատարելուց հետո, անալիզից առաջ նմուշները պետք է 

ենթարկել մի շարք փոփոխությունների, որոնք կախված են նմուշի և հետազոտվող նյութի 

տեսակից: Որոշ դեպքերում անալիզը կարելի է կատարել առանց նմուշի նախնական 

մշակման, օրինակ՝ որոշ գունավոր ռեակցիաներ, կամ իմունաֆերմենտային մեթոդով 

հետազոտություն կատարելու դեպքում: Բացի մաքրման գործընթացից, նմուշի 

նախապատրաստման ժամանակ կարող է իրականացվել կամ լուծույթի նոսրացում կամ 

խտացում, անալիզի զգայունության և ընտրողականության մեծացման համար: 
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Ինչպես նշվեց, նմուշի նախապատրաստումը կախված է նրա տեսակից, ինչպես նաև 

հետազոտվող նյութի տեսակից, ներառյալ նրա կայությունը և մետաբոլիկ ակտիվությունը, 

և, ի վերջո, ընտրված անալիզի մեթոդից /անալիզի մարտավարությունից/: Օրինակ՝ եթե 

հետազատովող նյութը ջերմաանկայուն է, ապա չենք կարող նմուշի նախապատրաստամ և 

մաքրման համար կիրառել ԳՔ կամ էքստրակցիայի այնպիսի մեթոդներ, որոնք 

պահանջում են բարձր ջերմաստիճան: Եթե որոշվող նյութի կոնցենտրացիան նմուշում 

բարձր է կամ մեթոդը շատ զգայուն է, ապա նմուշը պետք է վերցնել մինիմալ ծավալով:  

Նմուշի նախապատրաստումը կարող է իրենից ներկայացնել մի շարք բարդ, իրար 

հաջորդող մեթոդների կիրառում, կամ հակառակը, ավելի պարզեցված լինել, օրինակ` 

մեզի և լեղու մեջ հետազոտվող նյութերը գտվնում են ավելի մեծ կոնցենտրացիայով և այդ 

նմուշները ավելի քիչ քանակությամբ անլուծելի բաղադրիչներ են պարունակում, քան 

արյունը, պլազման կամ շիչուկը և, որպես կանոն, այս կենսաբանական նմուշների 

նախապատրաստումը ավելի հեշտ է ընթանում: 

 Ի վերջո նմուշի նախապատրաստման նպատակն է համապատասխանեցնել 

հետազոտվող նյութը և հետազոտման համակարգը հետևյալ գործընթացների միջոցով` 

• լուծում (հեղուկներ)/հոմոգենիզացիա (պինդ նմուշներ),  

• սպիտակուցների հետ կապի քայքայում, 

• ներքին ստանդարտի ավելացում, 

• անլուծելի բաղադրիչների հեռացում, 

• հետազոտվող լուծույթի խտացում/նոսրացում, 

• նմուշի կայունացում-քայքայում և/կամ հետազոտվող նյութի ածանցյալների 

ստացում էքստրակցիայի ելքը և հայտնաբերման հատկությունները մեծացնելու 

նպատակով, 

• կոնյուգատների հիդրոլիզ: 

 

Նմուշի նախապատրաստման եղանակները 

 

Ըստ իրականացման ձևի գոյություն ունեն նմուշի նախապատրաստման երկու 

հինական եղանակ` նախնական մշակում /off-line/, որը կատարվում է նախապես, 

անալիզից առաջ և համակցված մշակում /on-line/, որը իրականացվում է ավտոմատ 

կերպով, անալիզի հետ միաժամանակ: Վերջինս հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ մեր 

անալիզի ամբողջ գործընթացը ավտոմատացված է: Այս եղանակը հնարավորություն է 
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տալիս նվազագույնի հասցնել սխալները և իջեցնել անալիզը ինքնարժեքը: Այսպիսի 

մեթոդի օրինակ կարող է լինել ԲԷՀՔ:  

Նմուշի նախապատրաստման ալգորիթմը կախված է վերջինիս ագրեգատային 

վիճակից:  

I.  Պինդ նմուշների/հյուսվածքների նախապատրաստումը  միշտ ներառում է նրանց 

նախնական քայքայումը տարբեր եղանակներով` 

• ֆիզիկական քայքայում- հոմոգենիզացիա, քայքայում տաքացման միջոցով 

/ջերմային կամ միկրոալիքային եղանակով/, ուլտրաձայնով քայքայում: 

• քիմիական քայքայում- ֆերմենտների, թթուների, հիմքերի ազդեցության տակ, 

Նախնական քայքայումից հետո կարող են իրականացվել բոլոր այն 

նախապատրաստական գործողությունները, որոնք նախատեսված են հեղուկ նմուշների 

համար:  

II. Հեղուկ նմուշների նախապատրաստում 

 Հեղուկ նմուշների նախապատրաստման եղանակներ են՝ 

• նախնական մշակում /off-line/` ֆիլտրում, ներքին ստանդարտի ավելացում, 

սպիտակուցների նստեցում, 

• համակցված մշակում /on-line/-ուղղակի անալիզ, համակցված տարբեր բաժանման 

եղանակների հետ, 

• էքստրակցիայի տարբեր եղանակներ- հեղուկ-հեղուկային, պինդ ֆազային, պինդ 

ֆազային միկրոէքստրակցիա, հեղուկ ֆազային միկրոէքստրակցիա, 

սուպերկրիտիկական հեղուկ էքստրակցիա պինդ կրիչների վրա, 

• միկրոդիֆֆուզիա, 

• ուլտրաֆիլտրում: 

Ինչպես հայտնի է, դեղերի մեծ մասը արյան պլազմայում գտնվում են 

սպիտակուցների հետ կապված վիճակում, իսկ հիմնային բնույթի նյութերը նաև կապվում 

են α1-թթվային գլիկոպրոտեինների հետ: Արյան պլազմայում դեղի և նրա մետաբոլիտների 

գումարային /ընդհանուր/ քանակը որոշելու համար /ԸՔ = ազատ (չկապված)  դեղ + 

պլազմայի սպիտակուցների հետ կապված դեղ/ անհրաժեշտ է նախ անջատել այդ 

միացությունը սպիտակուցներից: Իսկ դեղի ազատ և կապված ֆրակցիաների առանձին 

որոշման համար կարելին է կիրառել ուլտրաֆիլտրման և հավասարակշռային դիալիզի 

եղանակները: 
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Անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել, որ նմուշի նախապատրաստման ընթացքում 

կարող են տեղի ունենալ տարբեր պրոցեսներ, որի արդյունքում դեղի քանակությունը 

նմուշում կնվազի և կունենանք որոշվող նյութի կորուստ: Օրինակ՝ 

հակախոլինէսթերազային դեղ` ֆիզոստիգմինը արագ հիդրոլիզվում է, եթե էքստրակցիան 

կատարվում է pH≥9.5, իսկ դեքստրապրոպոքսիֆենի հիմնական մետաբոլիտը` N-

դեզմեթիլպրոպոքսիֆենը /նորպրոպոքսիֆենը/ վերափոխվում է ամդի pH≥11 

պայմաններում: Բուսպիրոնը քայքավում է ուժեղ հիմնային միջավայրում, շատ N-

օքսիդներ վերափոխվում են ծնողական միացությունների pH≥12 պայմաններում: 

Նմուշի նախապատրաստման փուլում նյութի կորուստ կարող է տեղի ունենալ 

նաև էքսրակցիոն անոթում ադսորբցիայի հետևանքով: Կորուստներից խուսափելու 

հիմնական եղանակներից է նմուշի նախապատրաստման քայլերի քանակի կրճատումը: 

 

Նմուշի ուղղակի անալիզ, համակցված /on-line/ մշակում 

 

 Այս դեպքում չի կատարվում կենսաբանական նմուշի առանձին, նախնական 

մշակում, չի իրականացվում սպիտակուցների նստեցում և արյունը /կամ պլազման/ 

անմիջապես ենթարկում են անալիզի, կամ այդ մշակումը կատարվում է անալիզի հետ 

միաժամանակ: Նախկինում այս եղանակը երկար տարիներ կիրառում էին արյան մեջ 

էթանոլի կամ նմանատիպ այլ ցածր մոլեկուլյառ կշիռ ունեցող լուծելի նյութերի 

հայտնաբերման համար գազային քրոմատագրման եղանակով: Այս դեպքում արյունը 

նոսրացնում էին ներքին ստանդարտի ջրային լուծույթով, և կիրառում էին ծակոտկեն 

պինդ ֆազով (պոլիմերներներ` Chromosorb 101 և Porapak կամ մոդիֆիկացված սև ածուխ) 

լցված աշտարակներ: Այնուամենայնիվ, թե ԳՔ, թե ԲԷՀՔ-ն հիմնականում պահանջում են 

նմուշից սպիտակուցների նստեցում, կամ էքստրակցիա /հեղուկ-հեղուկային կամ պինդ 

ֆազային էքստրակցիա/ մինչև անալիզի կատարումը: Մյուս կողմից ներկայումս մշակվում 

են նաև ուղղակի մեթոդներ արյան պլազմայի կամ շիչուկի անալիզի համար ԲԷՀՔ 

եղանակով: Ներքին մակերեսշրջված ֆազային քրոմատագրումը ԲԷՀՔ-ի 

տարատեսակներից է, որի ժամանակ կիրառում են այնպիսի աշտարակ/էլյուենտ 

համակցումներ, որոնք հնարավորություն են տալիս սպիտակուցները էլյուացնել 

/հեռացնել/ առանց նստեցման, մինչև հիդրոֆոբ բաղադրիչների պահումը և բաժանումը: 

Էլյուենտի pH պետք է լինի մոտավորապես չեզոք, իսկ օրգանական բաղադրիչների 

կոնցենտրացիան պետք է լինի ցածր, որպիսի նվազագույնի հասնի աշտարակում 
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սպիտակուցների նստեցման վտանգը: Նման պայմաններ են նաև անհրաժեշտ պլազմայի 

կամ շիչուկի անմիջապես ներարկման ժամանակ ԲԷՀՔ չմոդիֆիկացված Si աշտարակ: Այս 

մեթոդը կիրառում են որոշ հակաբիոտիկների անալիզի ժամանակ, սակայն այն չունի լայն 

տարածում: Փոխարենը, ավելի հաճախ կիրառում են մի այլ մոտեցում “օն-լայն” անալիզի 

կատարման համար, որը մշակել են հիմանյին բնույթի նյութերի անալիզի գործընթացի 

ավտոմատացվման ժամանակ: Այս դեպքում, մինչև հիմնական աշտարակով անցնելը 

նմուշը անցնում է մեկից ավելի “նախաաշտարակներով”, որոնք պարունակում են 

համապատասխան անշարժ ֆազ և համակցված են հիմնական աշտարակի հետ: 

Համակարգիչը կարգավորում է աշտարակներում էլյուենտի հոսքի հաջորդականությունը: 

Այս դեպքում սովորաբար ներքին ստանդարտը ավելացնում են նախորոք: Ուղղակի 

անալիզի եղանակներից  է նաև RAM էքստրակցիոն աշտարակների կիրառումը 

սպիտակուցների և այլ բարձր Mr ունեցող նյութերի հեռացման համար: Կիրառվում է նաև 

այսպես կոչված տուրբուլենտ հոսքով քրոմատագրում: Վերջին տարիներին մշակվել է նաև 

մի մեթոդ, որում համակցված են միկրոդիալիզը և ԲԷՀՔ-ն: 

Ուղղակի անալիզի եղանակի առավելություններից է` անալիզի ժամանակի և 

արժեքի խնայողությունը, մեթոդի պարզեցումը, մեթոդի ավտոմատացման 

հնարավորությունը, կորուստներից խուսափումը: Հարկ է նշել որ նմուշի նախնական 

մշակման /off-line/ դեպքում, հետազոտվող նյութի կորուստը կազմում է մոտ 15%` 10% 

նյութ կորում է սպիտակուցների նստեցման ժամանակ, 5% կորուստ կարող է տեղի 

ունենալ նմուշի խտացման /ծավալի փոքրացում/ ժամանակ: Սա է պատճառը, որ արյան 

մեջ դեղի վերջնական կոնցենտրացիան հաշվարկելոււ համար օգտագործում են հատուկ 

գործակիցներ: 

 

Նմուշների նախնական /off-line/ մշակում 

Սպիտակուցների նստեցում 

 

 Չնայած ուղղակի անալիզի մեթոդների առկայության, արյան պլազման կամ շիչուկը 

հիմնականում անհրաժեշտ է լինում մշակել անալիզը իրականացնելուց առաջ: Պլազմայի 

սպիտակուցները կարող են խանգառել նյութի հայտնաբերմանը, հատկապես սպեկտրալ 

եղանակներով անալիզը իրականացնելիս և այս դեպքում կիրառվող ամենապարզ 

մոտեցումը դա սպիտակուցների նստեցումն է /նստեցում ասելով հասկանում ենք դեղի և 

սպիտակուցների կապի քայքայում և սպիտակուցների անջատում/, նմուշի 

ցենտրիֆուգումը և ցենտրիֆուգատի անալիզը սպեկտրոֆոտոմետրիկ եղանակով: Որոշ 
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դեպքերում այդ ցենտրիֆուգատը կարելի է անալիզի ենթարկել ԲԷՀՔ կամ ՀՔ/մասս-

սպեկտրոսկոպիայի եղանակով, չնայած այս դեպքում անհրաժեշտ է նաև կատարել 

հեղուկ-հեղուկային կամ պինդ ֆազային էքստրակցիա: Այս դեպքում, պետք է հաշվի 

առնել, որ կարող է տեղի ունենալ հետազոտվող նյութի լրացուցիչ  կորուստ:  

 Գոյություն ունեն տարբեր նյութեր և եղանակներ սպիտակուցների նստեցման 

համար: Հիմնականում կիրառում են օրգանական լուծիչներ` մեթանոլ, էթանոլ, ացետոն, 

ացետոնիտրիլ, հագեցած ամմոնիումի սուլֆատի լուծույթ կամ ուժեղ թթուներ` ծծմբական, 

քլորաջրածնական թթու, 5,10, 15% եռքլոքացախաթթու, 6% պերքլորական թթու: 

Սպիտակուցների ստեցման համար կիրառվող ռեակտիվներից են նաև` ZnSO4 5% 

ջրային լուծույթ:մեթանոլ, 3.4% 5-սուլֆասալիցիլաթթու:մեթանոլ, մեթանոլ:ացետոնիտրիլ 

խարնուրդները: Եթե սպիտակուցների նստեցման համար կիրառում են ուժեղ թթուներ, 

ապա և հետազոտվող նյութը և ներքին ստանդարտը պետք է կայուն լինեն ցածր pH 

պայմաններում: Նմուշի կարճատև  սառեցումը  -200C պայմաններում նախքան 

ցենտրիֆուգելը կարող է նպաստել սպիտակուցների նստեցմանը: 

Սպիտակուցների նստեցման ժամանակ խորհուրդ է տրվում նստվածքի վրայի 

լուծույթին /սուպերնատանտ/ ավելացնել ևս մի բաժին նստեցնող ռեագենտ, համոզվելու 

համար, որ բոլոր սպիտակուցները նստել են: Նստեցումից և ցենտրիֆուգելուց հետո, 

ստացված լուծույթը կարելի է ֆիլտրել, որ լուծույթը չպարունակի ավելնորդ մասնիկներ, 

սակայն պետք է հաշվի առնել որ այս ընթացքում կարող է տեղի ունենալ նմուշի 

աղտոտում կամ հետազոտվող նյութի քանակի կորուստ: 2 ծավալ 0.2% մեթանոլ 

պարունակող քլորաջրածնական թթուն 1 ծավալ պլազմային կամ շիչուկին ավելացնելիս և 

բարձր արագությամբ /10.000 պտույտ 30 ր/ ցենտրիֆուգելուց հետո կարելի է ապահովել 

սպիտակուցների բավականին էֆեկտիվ նստեցում:  

Սակայն, սպիտակուցների նախնական նստեցման դեպքում անալիզի 

զգայունությունը իջնում է, ի համեմատ ուղղակի անալիզի եղանակի, քանի որ կատարվում 

է նմուշի եռակի նոսրացում: Բացի այդ անալիզի ընտրողականությունը այստեղ կախված է 

լինում լուծույթում պարունակվող բոլոր նյութերի քրոմատոգրաֆիկ բաժանման 

աստիճանից, քանի որ աշտարակ ներարկվող լուծույթում պարունակվում են նաև այն 

նյութերը, որոնք կիրառվել են սպիտակուցների նստեցման համար: Օրինակ 

ցենտրիֆուգատում մեթոանոլի բարձր քանակությունը բերում է նրան, որ հնարավոր չի 

լինում ԲԷՀՔ աշտարակ ներարկել 10-20μL ավել քանակությամբ նմուշ, քանի որ տեղի է 

ունենում շերտի անթույլատրելի լայնացում, հակառակ դեպքում անհրաժեշտ է որպես 

33 
 



էլյուենտ օգտագործել նմանատիպ բևեռայնությամբ օրգանական լուծիչ: Սպիտակուցների 

նստեցման համար օրգանկան լուծիչների կիրառումը բերում է նմուշի ծավալի մեծացմանը 

/նոսրացմանը/, իչը, բնականաբար, կազդի որոշման զգայունության վրա, ուստի կարող է 

անհրաժեշտություն ծագել նմուշի ծավալը փոքրացնելու /խտացնելու/, որը կատարվում է 

օդի կամ ազոտի հոսքի տակ չորացման եղանակով: Սա պահանջում է ժամանակի 

լրացուցիչ ծախս, սակայն լուծիչ:ջուր խարնուրդները ավելի հեշտ է չորացնել քան մաքուր 

ջրային լուծույթները /ազեոտրոպ էֆեկտ/: Կալիումի կարբոնատի կամ նման նյութերի 

ավելացումը պլազմա:լուծիչ համակարգին “ուժեղացնում է” օրգանական շերտի 

ձևավորումը, ինչը հեշտացնում է էքստրակտի չորացումը: Նմուշի չորացումը /խտացումը/ 

կարող է նաև անհրաժեշտ լինել որոշ լրացուցիչ ռեակցիաներ իրականացնելուց առաջ: 

Ինչպես արդեն նշվեց նմուշի նախնական մշակման համար կիրառում են նաև 

էքստրակցիայի որոշ մեթոդներ, ուլտրաֆիլտրումը և միկրոդիֆֆուզիան: 

 

Արյան պլազմայում դեղի չկապված /ազատ/ քանակի  որոշում 

 

 Երբեմն անհրաժեշտ է լինում որոշել արյան պլազմայում կամ շիչուկում չկապված 

/ազատ/ նյութի /դեղի/ քանակը: Սա դեղի ֆարմակոկինետիկ հետազոտությունների 

հիմնախնդիրներից մեկն է: Այս դեպքում սպիտակուցների նախնական նստեցում չի 

կատարվում, այլ կիրառվում են բաժանման եղանակներ, որոնք հնարավորությու են 

տալիս որոշել ազատ և կապված դեղի ֆրակցիաները: 

Կան չկապված դեղի քանակի որոշման այլընտրանքային եղանակներ: Այսպես 

օրինակ՝ հայտնի է, որ արյան պլազմայում ազատ դեղի քանակը գտնվում է 

հավասարակշռության մեջ թքի մեջ նրա կոնցենտրացիայի հետ: Այս տիպի 

հարաբերությունը ապացուցված է շատ դեղերի և թույների համար և որոշ դեպքերում 

նույնիսկ հնարավոր է լինում հետազոտելով թքի մեջ գտնվող դեղի քանակը, որոշել նրա 

պարունակությունը արյան մեջ և ֆարմակոկինետիկ կամ այլ հետազոտություններում 

օգտագործել թքի անալիզը, արյան անալիզի փոխարեն, ինչը ունի գործնական մեծ 

նշանակություն, քանի որ հեշտացնում է անալիզի ընթացքը: Հայտնի է նաև, որ նմանատիպ 

ուղիղ համեմատական կապ գոյություն ունի նաև արյան պլազմայում կոնցենտրացիայի և 

ողնուղեղային հեղուկում նյութի քանակական  պարունակության միջև, այն դեղերի 

համար որոնք թափանցում են ՈՒԱՊ: 

 Այն նյութերը /դեղերը/ որոնք ունեն արյան սպիտակուցների հետ կապման բարձր  

34 
 



աստիճան, շատ քիչ քանակությամբ են գտնվում ազատ վիճակում նմուշում, հետևաբար 

նրանց հայտնաբերման համար անհրաժեշտ է լինում շատ զգայուն մեթոդների կիրառում, 

հատկապես եթե նմուշի ծավալը փոքր է:  

Սպիտակուցների հետ կապված և ազատ դեղը արյան պլազմայում հայտնաբերելու 

համար կատարում են վերջիններիս բաժանում` ուլտրաֆիլտրացիայի կամ 

հավասարակշռային դիալիզի  եղանակով, և հետազոտվող նյութի քանակը որոշում են 

յուրաքանչյուր ֆրակցիայում առանձին: Տարբեր մեթոդների կիրառման ժամանակ դեղի և 

սպիտակուցի կապը կարող է որոշ չափով խաղտվել և դա կազդի անալիզի տվյալների 

վրա: Պլազմայի կամ շիչուկի պինդ ֆազային միկրոէքստրակցիայի դեպքում այդպիսի 

վտանգ չկա: Ուլտրաֆիլտրացիայի և հավասարակշռային դիալիզի դեպքում կարող է տեղի 

ունենալ նաև սպիտակուցների թափանցում մեմբրանով և սա նույպես պետք է վերահսկել 

սպիտակուցների հայտնաբերման եղանակներով: Այն նյութերը որոնք ունեն արյան 

պլազմայի սպիտակուցների հետ կապման բարձր աստիճան՝ ≥90% և, հետևաբար, ազատ 

դեղի շատ ցածր կոնցենտրացիա փորձարկվող նմուշում /օրինակ ֆենիտոինը/, 

սովորաբար որոշում են իմունային անալիզի եղանակով: Սակայն այն դեղերը, որոնց 

կապումը սպիտակուցների հետ կազմում է  ≥99%, հնարավոր չէ ազատ վիճակում ճշգրիտ 

հայտնաբերել կիրառվող ստանդարտ եղանակներով: Այս դեպքում անհրաժեշտ է 

ռադիոնշակրված դեղերի օգտագործում: Շատ քիչ քանակությամբ նշակրված դեղը 

ավելացվում է պլազմա, այն ինկուցաբվում է այնքան ժամանակ մինչև համոզվում են, որ 

հաստատվել է հավասարակշռային վիճակ կապված և ազատ ֆրակցիաների միջև, որից 

հետո կատարում են ֆրակցիանրի բաժանում և անալիզ, ռադիոակտիվ եղանակով` 

սովորաբար հեղուկային սցինտիլյացիոն սպեկրոսկոպիայով: Նմանատիպ 

հետազոտությունները կատարվում են հատուկ գիտահետազոտական 

լաբորատորիաներում: 

 

Ուլտրաֆիլտրման եղանակ 

 

 Սա ֆիլտրման մի տեսակ է, որի ժամանակ կիրառում են ֆիլտրացիոն  թաղանթներ: 

Այդ թաղանթները պատրաստված են տարբեր նյութերից /հիմանկանում պոլիմերային/ և 

անանցանելի են 10.000-30.000 Mr-ով նյութերի համար: Որոշ դեպքերում ուլտրաֆիլտրման 

սարքերը օժտված են նաև ցենտրիֆուգելու հարմարանքով, որը նպաստում  է  

ֆիլտրացիոն ճնշման ապահովմանը, սակայն այս մեթոդը պետք չէ շփոթել 
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ուլտրացենտրիֆուգման հետ, որտեղ ազատ և կապված ֆրակցիաները միմյանցից 

բաժանվում են խտության /թանձրության/ գրադիենտի շնորհիվ: Վերջին մեթոդը 

կիրառվում է լիպոպոլիսախարիդների հետ կապված նյութի որոշման համար, որը կարելի 

է առանձնացնել այս եղանակով, հեղուկի մակերեսին լողացող շերտի տեսքով: 

Ուլտրաֆիլտրումը ավելի արագ և հարմար մեթոդ է ի համեմատ հավասարակշռային 

դիալիզը, սակայն ֆիլտրման ընթացքում սպիտակուցների քանակության մեծացումը 

մնացորդում կարող է արհեստականորեն մեծացնել ազատ նյութի կապումը այդ 

սպիտակուցների հետ /հավասարակշռության խաղտում/: Այս խնդրից խուսափելու 

համար անհրաժեշտ է փոքրացնել նմուշի ծավալը և ֆիլտրման ընթացքում ավելացնել 

բուֆերային լուծույթ ֆիլտրման մնացրդին: Հետազոտվող նյութի կապումը ֆիլտրացիոն 

թաղանթի հետ /ինչը կարող է պատահել հատկապես լիպոֆիլ նյութերի հետ/, կարող է 

նվազեցնել նրա կոնցենտրացիան ֆիլտրատում: Մեթոդի թերություններից է նաև այն, որ 

ֆիլտրերը օգտագործելուց առաջ անհրաժեշտ է թրջել ջրով կամ բուֆերային լուծույթով, 

ինչը բերում է ֆիլտրատի առաջին չափաբաժնի նոսրացմանը: 

 

Հավասարակշռային դիալիզ 

 

 Այս մեթոդը համարվում է արյան մեջ ազատ /չկապված/ դեղի որոշման “ոսկե 

ստանդարտ”: Սակայն այն նույնպես ունի թերություններ: Նախ այս եղանակի 

տևողությունը շատ երկար է` մինչև մի քանի ժամ, որի ընթացքում մանրէային 

կանտամինացիայի հետևանքով /նպաստավոր սննդային միջավայր` արյան պլազմա  և 

+370C/ նմուշում կարող է փոխվել սպիտակուցների կազմը կամ նյութի կապումը 

սպիտակուցների հետ: Եթե այս պրոցեսի կանխման նպատակով անելացնում են 

հակաբիոտիկներ, ապա նրանք կարող են ազդել նյութի որոշման վրա, բացի դրանից 

հնարավոր չէ կանխատեսել նրանց ազդեցությունը նյութի սպիտակուցների հետ կապման 

վրա /օրինակ նրանք կարող են մրցակցային եղանակով դուրս մղել դեղը սպիտակուցների 

հետ կապից/: Մեթոդի առավելությունը այն է, որ թաղանթի կողմից նյութի ադսորբցիան 

այս դեպքում չի խանգառում նրա որոշմանը, քանի որ ազատ նյութը գտնվում է թաղանթի 

երկու կողմերում հավասարակշռային վիճակում, և նրա քանակի նվազումը փոխում է 

կոնցենտրացիան թաղանթի երկու կողմերոմ և չի ազդում հավասարակշռային վիճակի 

վրա, այսպիսով հնասրավոր է հաշվարկել ազատ և կապված ֆրակցիաների 

հարաբերությունը և համեմատել պլազմայում նրա սկզբնական կոնցենտրացիայի հետ: 
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Հավասարակշռային դիալիզի եղանակի էությունը կայանում է նրանում, որ կիրառում են 

հատուկ թաղանթներ, որոնք անթափանցելի են սպիտակուցների համար և, 

համապատասխանաբար,  նրանց հետ կապված նյութի համար, որոնցով կարող է անցնել 

միայն ազատ չկապված նյութը, ի տարբերություն ուլտրաֆիլտրմանը, այստեղ ազատ 

նյութը գտվնում է թաղանթի երկու կողմերում և նրա թափանցում տեղի է ունենում այնքան 

ժամանակ, մինչև չհաստատվի հավասարակշռային վիճակ թաղանթի երկու կողմերում:  

 

 

Նկար 1. Հավասարակշռային դիալիզի մեխանիզմը; 

 

Հավասարակշռային դիալիզը իրականացնելու համար կա երկու եղանակ` կամ 

կիրառում են հատուկ թաղանթով /Perspex և նման նյութերից պատրաստված/ բաժանված 

խցիկներ /տես նկ. 2ա/, կամ օգտագործում են ցելյուլոզայից պատրաստված Վիսկինգի 

խողովակներ /նկ. 2բ./, որոնք կապվում են երկու ծայրերից և լողում են բուֆերային 

լուծույրի մեջ:  

    
              Նկար  2. Հավասարակշռային դիալիզի եղանակներ՝ 

ա- հավասարակշռային դիալիզի խցիկ                            

բ –Վիսկինգի խողովակ 

 

Մի ծայրից կապված Վիսկինգի խողովակները լցվում են  0.5-1 մլ պլազմայով և  

կապվում են մյուս ծայրից կրկնակի կապով, որպիսի տեղի չունենա սպիտակուցների 
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արտահոսք, այնպես, որ հեղուկի մակերեսին մնա օդի պղպջակ, որը նպաստում է 

լուծույթի խառնմանը: Այդ խողովակը տեղավորում են մի սրվակի մեջ, որը լցված է 

բուֆերային լուծույթով: Խցիկների կիրառումը ունի այն առավելությունը, որ անալիզի 

ցանկացած պահին կարելի է վերցնել նմուշ թաղանթի երկու կողմերից: Վիսկինգի 

խողովակների դեպքում դիալիզից հետո մնացած պլազմայի անալիզը կարելի է կատարել 

միայն վերջում, խողովակը բացելուց հետո:     

 Թաղանթի այն մասում որտեղ գտնվում են սպիտակուցները կա նաև ազատ 

/չկապված/ դեղ և նրա ընդհանուր կոնցենտրացիան նշանակում են Ct (total concentration-

ընդհանուր կոնցենտրացիա), իսկ բուֆերային մասում կա միայն չկապված նյութ` Cf (free 

concentration-ազատ կոնցենտրացիա): Դեղի ազատ ֆրակցիան /ԱՖ/ հավասար է` 

 

ԱՖ =
կոնցենտրացիան դիզլիզատային բուֆերում (𝑪𝒇)

կոնցենտրացիան դիալիզի տոպրակում (𝑪𝒕)
 

 

Սպիտակուցների հետ կապված դեղի կոնցենտրացիան = (Ct -Cf), այսպիսով դեղի 

կապված ֆրակցիան /β/` 

 

 

Կոնյուգացաված մետաբոլիտների հիդրոլիզ: 

 

 Թունաբանական անալիզում և ֆարմակոկինետիկ հետազոտություններում մեծ 

հետաքրքրություն է ներկայացնում կոնյուգատների քայքայման պրոցեսը, քանի որ շատ 

դեղեր և նրանց մետաբոլիտներ, մեզում և լեղիում, հանդես են գալիս գլյուկուրոնաթթվի և 

այլ միացությունների հետ /սուլֆատներ, ամինաթթուներ և այլն/ կոնյուգատների տեսքով: 

Կոնյուգատների հիդրոլիզը նպատակահարմար է այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ է 

մեծացնել անալիզի զգայունությունը /շատացնել դեղի քանակը նմուշում, նրան 

հայտնաբերելու համար/ կամ հետազոտել դեղի մետաբոլիզմը /որոշել նախ ազատ դեղի 

կամ մետաբոլիտի առկայությունը, այնուհետև հիդրոլիզից հետո/: 

 Գոյություն ունեն կոնյուգատների հիդրոլիզի սելեկտիվ և ոչ սելեկտիվ եղանակներ, 

որոնց ընտրությունը կախված է անալիզի նպատակներից: Ոչ սելեկտիվ եղանակներից է` 

նմուշի մշակումը ուժեղ հանքային թթվով, օրինակ՝ 5 մոլ լ-1 քլորաջրածնական թթվով, 15-
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30 ր, 1000C, մթնոլորտային ճնշման տակ: Պետք է հաշվի առնել, որ այս դեպքում կարող է 

տեղի ունենալ նաև որոշ նյութերի /օրինակ բենզոդիազեպինների/ հիդրոլիզ:  

Սելեկտիվ եղանակի դեպքում պայմանները ավելի մեղմ են և այս դեպքում 

հիդրոլիզի համար օգտագործում են ֆերմենտներ` β-գլյուկուրոնիդազ և/կամ 

արիլսուլֆատազ /կախված կոնյուգատի տեսակից` գլյուկուրոնիդային թե սուլֆատային/, 

որոնք հիդրոլիզի են ենթարկում միայն նշված միացությունները: Այս եղանակի 

թերություններն են անալիզի տևողության երկարացումը /կարող է անհրաժեշտ լինել մեկ 

գիշեր թողնել նմուշը/ և անալիզի արժեքի մեծացումը, ֆերմենտների կիրառման 

պատճառով: Պետք է հիշել, որ կենսաբանական նմուշների երկարատև պահումը կարող է 

դառնալ մանրէային վարակման պատճառ, ինչը ազդում է հետագա անալիզների 

արդյունքի վրա: Կոնյուգատների հիդրոլիզի համար կիրառում են Escherichia coli-ի կամ 

ցուլի լյարդից ստացված արիլսուլֆատազը կամ Helix pomatia-ի /խխունջ/ 

ստամոքսահյութը, որը պարունակում է երկու ֆերմենտները: Patella vulgata-ից նույնպես 

ստանում են β-գլյուկուրոնիդազ և արիլսուլֆատազ: Այս ֆերմենտների մաքսիմալ 

ակտիվության ցուցաբերման համար անհրաժեշտ են տարբեր pH-ի արժեքներ` H. pomatia 

համար 4.5, E. coli-ի համար  -6.8: Պետք է հիշել նաև, որ β-գլյուկուրոնիդազի ազդեցությանը 

ենթարկվում են միայն β-D-գլյուկուրոնիդները, իսկ ինկուբացիայի արդյունքում 

գլյուկուրոնիդները կարող են վերափոխվել, հետևաբար նրանք չեն հիդրոլիզվի այս 

ֆերմենտով:  

 Կոնյուգատների հիդրոլիզը կարևելի է իրականացնել նաև անալիզի ընթացքում /օն-

լայն անալիզ/, եթե նմուշը անց է կացվում քրոմատոգրաֆիկ «նախա-» կամ «հետ-» 

աշտարակներում, որտեղ մաքրված β-գլյուկուրոնիդազը և արիլսուլֆատազը նստեցված են 

արագոզ հելային հիմքի վրա: Այսպես օրինակ, 60 ր ընթացքում կարելի գրեթե ամբողջովին 

հիդրոլիզել նույնիսկ համեմատաբար կայուն  մորֆինի գլյուկուրոնիդային կոնյուգատը: 

 

3. Տարբերակման կամ նույնականացման /իդենտիֆիկացիայի/ փուլ 

 

  Նախնական բոլոր միջոցառումները իրականացնելուց հետո այս փուլում 

կատարվում է հետազոտվող նյութերի հայտնաբերում և քանակական որոշում: Այս 

փուլում համակցում են համեմատաբար ոչ ունիվերսալ /ոչ սպեցիիֆիկ/ և բարձր 

ընտրողականությամբ մեթոդներ: Օրինակ` իմունային հայտնաբերման եղանակը, 

հատկապես եթե  հակամարմինը ունի բարձր խաչաձև զգայունություն, կիրառվում է 

դեղաբանական խումբը հայտնաբերելու համար: ԳՔ, ԲԷՀՔ-ն և մազանոթային 
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էլեկտրոֆորեզը կարող են ծառայել նույնիսկ շատ նման կառուցվածքով, ընդհուպ մինչև 

էնատիոմերների /ՄԷ/, նյութերի տարբերակման համար: Տրամաբանական է, որ շատ 

դեպքերում մեկ անալիզի մեթոդը հնարավորություն չի տալիս հայտնաբերել նմուշում 

բոլոր հետազոտվող նյութերը և հետազոտությունը պետք է ունենա որոշակի ալգորիթմ, 

որը կախված է մեր հետազոտության օբյեկտից և ակնկալվող արդյուքներից: 

 

Կենսաբանական նմուշներում նյութերի վերլուծության  

համար կիրառվող մեթոդները 

 

Անալիտիկ մեթոդի ընտրության վրա ազդում են շատ գործոններ`  

• անալիզի կատարման հանգամանքները,  

• նմուշի տեսակը,  

• վերլուծվող նյութի բնույթը,  

• վերլուծվող նյութի ակնկալիք կոնցենտրացիան,  

• անալիզի համար նախատեսված ժամանակը,  

• առկա սարքավորումների տեսակը  և այլն:  

Այս գործոններից ամենա կարևորը վերլուծվող նյութի բնույթն է և դրա քանակը 

նմուշում, ընդ որում, պետք է հաշվի առնել, որ մի բան է նույն քանակությամբ նյութը 

հայտնաբերել և չափել մաքուր լուծույթում in vitro, մի այլ խնդիր է, դա հայտնաբերել 

կենսաբանական որևէ հեղուկում կամ օրգանում /օր` արյան պլազմայում կամ մահացած 

մարդու լյարդում/: Շատ կարևոր է նաև մեթոդի ընտրության համար դեղի կամ թույնի 

ֆարմակոկինետիկան, որից առաջին հերթին կախված է նյութի վերջնական քանակը 

հետազոտվող նմուշում: 

Ցուցադրելու համար, թե որքան կարևոր է անալիզի մեթոդի ընտրությունը, 

դիտարկենք վարֆարինի ֆարմակոկինետիկայի որոշման օրինակը երկու մեթոդներով, 

որոնցից առաջինը սխալ ընտրված մեթոդ է, մյուսը` ճիշտ:  

Առաջին մեթոդով ստացված տվյալների հիման վրա կառուցված 

ֆարմակոկինետիկ կորից  /նկ.2./ ակնհայտ երևում է, որ այս մեթոդը հնարավորություն չի 

տալիս ճշգրիտ որոշել նյութի կոնցենտրացիան արյան մեջ, մինչ դեռ երկրորոդ մեթոդի 

դեպքում ստացված տվյալները թույլ են տալիս լիարժեք արտացոլել նյութի ներծծումը 

օրգանիզմում: 
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                                    ա                                                                       բ         

Նկար 2.  Տարբեր անալիտիկ եղանակներով ստացված վարֆարինի ֆարմակոկինետիկ 

կորերը; ա-սխալ ընտրված եղանակ, բ - ճիշտ ընտրված եղանակ: 

 

Կենսաբանական նմուշներում դեղերի և թույների որոշման համար կիրառվող 

անալիտիկ մեթոդների թվին են պատկանում` 

1. քիմիական մեթոդները /գունավոր տեստեր/ 

2. էլեկտրաքիմիական եղանակները` դիֆերենցիալ պուլսային պոլյառոգրաֆիա 

3. սպեկտրալ եղանակներ` մասս-սպեկտրոսկոպիա, ՄՄՌ, ֆլյուորիմետրիա, ՈՒմ 

և տեսանելի սպեկտրոսկոպիա 

4. քրոմատոգրաֆիկ  եղանակներ` գազային, այդ թվում նաև գազ-հեղուկային 

քրոմատագրում, ԲԷՀՔ, ԲԷՆՇՔ,  

5. էլեկտրաֆորետիկ եղանակներ` մազանոթային էլեկտրաֆորեզ և նրա 

տարատեսանկները  /մազանոթային էլեկտրաքրոմատագրում, միցելյառ 

էլեկտրոկինետիկական քրոմատագրում/ 

6. Իմունային /Imunoassay/ անալիզի եղանակներ` կլոնավորված դոնոր 

ֆերմենտային եղանակ, էնզիմ կապված իմունասորբենտային եղանակ, լատեքս-

ագլյուտինային տեստ, ռադիոիմունային եղանակ և այլն 

7. Ֆերմենտ-կախյալ /enzyme based/ եղանակներ` ալկոհոլ դեհիդրոգենազ-էթանոլ, 

արիլ ացիալմիդ ամիդահիդրալազ-պարացետամոլ  և այլն 

8. ռադիոիզոտոպային եղանակներ 

Կարող են կիրառվել հաև կոմբինացված մեթոդներ` 

• գազային քրոմատագրում/մասս-սպեկտրոսկոպիայով 

• հեղուկային քրոմատագրում/մասս-սպեկտրոսկոպիայով 
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Սխալ ընտրված մեթոդ 

 

Ճիշտ ընտրված մեթոդ 

  

 

 Նկար 3. Քրոմատագրման տարբեր եղանակներով ստացված վարֆարինի քրոմատագրերի 

համեմատական բնութագիրը՝ 

ա-ստանդարտի քրոմատագիր 

բ-վարֆարինի քրոմատագիր 
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Տարբեր ժամանակաշրջաններում նախապատվությունը տրվել է տարբեր 

մեթոդներին: Սովորաբար դա եղել է այդ շրջանի հետազոտության նորագույն մեթոդը, 

քանի որ  այս բնագավառում կատարվող հետազոտությունները պահանջում են մեթոդի 

բարձր զգայունություն, վերարտադրելիություն, անալիզի արագ կատարում: Օրինակ 60-

70ական թվականներին կենսաբանական հեղուկներում նյութերի հայտնաբերման համար 

կիրառում էին նշբաշերտ քրոմատագրման և սպեկտրալ եղանակները: Քանակական 

որոշման համար կիրառում էին ԲԷՆՇՔ, դենսինոմետրիայի եղանակով: Այս եղանակների 

հիմնական թերությունը հանդիսանում է համեմատաբար ցածր զգայունությունը: 70-ական 

թվականների վերջում ստեղծվեցին քրոմատագրման ավելի զգայուն մեթոդներ, 

մասնավորապես ԲԷՀՔ-ն, ԳՔ իսկ 80-ականների վերջին այս ասպարեզում լայնորեն 

կիրառվեց ամենազգայուն մեթոդներից մեկը` մազանոթային էլեկտրոֆորեզը: 

Մետաբոլիտների հայտնաբերման համար կիրառվող ժամանակակից մեթոդներից է մասս-

սպեկտրոսկոպիան:  

 

Աղյուսակ 1. Կենսաբանական նմուշներում դեղերի անալիզի համար  

կիրառվող որոշ մեթոդների համեմատական բնութագրերը 

Մեթոդ I II III IV ∑ 

ՆՇՔ +1 -2 +2 +5 6 

ԳՔ +4 -5 +5 +3 7 

ԲԷՀՔ +4 -2 +4 +2 8 

Ռադիոիզոտոպային եղանակ +5 -1 +2 +1 7 

ԳՔ/ՄՍ +5 -5 +5 +1 6 

ԲԷՀՔ/ՄՍ +5 -1 +5 0 7 

Մազանոթային էլեկրոֆորեզ +4 -1 +5 +4 12 

 I    - զգայունություն,   
II   - նմուշի նախապատրաստման հեշտություն,     
III - ընտրողականություն,      
IV - արժեք:   

 

Թվարկված մեթոդներից յուրաքանչյուրը ունի իր թերությունները և 

առավելությունները: Օրինակ ԲԷՀՔ-ի առավելություններն են` մեթոդի պարզությունը, 

մատչելիությույնը, իսկ թերություններից է բարձր /≤99%/ մաքրությամբ օրգանական 

լուծիչների, օրինակ մեթանոլի, օգտագործման անհրաժեշտությունը /մեկ փորձի համար 

ծախսվում է մոտ 800մլ լուծիչ/ և սա ազդում է անալիզի արժեքի վրա: ԳՔ-ի կիրառումը 
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ենթադրում է նյութերի տաքացում, շատ բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում և այն չի 

կարելի կիրառել ջերմաանկայուն նյութերի համար: Նկարում բերված են հիմանական 

մեթոդները, որոնք կիրառվում են այս տիպի անալիզների ժամանակ, նրանց 

համեմատական նկարագիրը և տրված է գնահատական յուրաքանչյուր մեթոդի համար, 

որտեղից երևում է, որ գումարային ամենա էֆերկտիվ մեթոդներից է հանդիսանում 

մազանոթային էլեկտրաֆորեզի եղանակը, չնայած որ առանձին ցւցանիշներով նա կարող է 

զիջել այլ մեթոդներին:  

Ներկայումս ամենա կիրառվող եղանակներից է համարվում ԲԷՀՔ, որը իր 

թերությունների հետ մեկտեղ ունի առավելություն` համեմատաբար մատչելի է, հասանելի 

/հետազոտող լաբորատորիայում սարքի առկայություն/ և պարզ: Այն ունի նաև 

բավականին մեծ զգայունություն, բարձր ընտրողականություն և կարելի է կիրառել մեծ 

թվով միացությունների որոշման և բաժանման համար: 
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