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 Անց կաց ված է մեծ սպեկ տո րի հի պեր տեն զիվ մի ջոց նե րի ար դյու նա վե տու թյան կլի նի կա-

կան ա նա լիզ հի պեր տո նի այի բուժ ման ժա մա նակ, հատ կա պես ան վե րահս կե լի ճն շում ու նե ցող 

պա ցի ենտ նե րի դեպ քում։ Չնա յած հի պեր տո նի այի պա թո գե նե տիկ և սիմպ տո մա տիկ բուժ ման 

ժա մա նակ լայն ար սե նա լի դե ղա մի ջոց նե րի կի րառ մա նը, հի վան դա ցու թյան հա ճա խա կա նու-

թյու նը աշ խար հի շատ ե րկր նե րում կտ րուկ ա ճել է։ Այդ հան գա ման քը մաս նա վո րա պես ա ռա-

վել ակ նա ռու դիտ վում է հի պեր տո նի ա հի վան դա ցու թյան վի ճա կագ րա կան հե տա զո տու թյան 

ժա մա նակ Ա ՄՆ-ո ւմ։ 

Վի ճա հա րույց են այն հար ցե րը, ո րոնք կապ ված են հի վան դու թյան ա ռա վել ար դյու նա վետ 

բուժ ման և կան խա տես ման նպա տա կով կի րառ վող ան տի հի պեր տեն զիվ մի ջոց նե րի տար բեր 

կոմ բի նա ցի ա նե րի օգ տա գործ ման հետ։ Դրանք ա ռա ջին հեր թին β-բ լո կա տոր ներն են, կալ ցի-

ու մային ու ղի նե րի բլո կա տոր նե րը, ան գի ո թեն զին-կոն վեր տաց նող ֆեր մեն տի ին հի բի տոր նե-

րը, ան գի ո թեն զի նային ռե ցեպ տոր նե րի բլո կա տոր նե րը և այլն։

Չ նա յած Հա մա տեղ ազ գային կո մի տեն իր մե թո դա կան հրա հանգ նե րում (2003 թ.) հանձ-

նա րա րում է դի ու րե տիկ նե րը (թի ա զիդ) որ պես հի պեր տո նի այի բուժ ման գե րա դա սե լի մի ջոց, 

սա կայն բազ մա թիվ հե տա զո տու թյուն նե րի վեր ջին տվյալ նե րը ցույց են տա լիս հի վան դու թյան 

բուժ ման տակ տի կայի ա վե լի ճկուն և ո ւղղ ված մո տեց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը։ Այդ հե տա-

զո տու թյուն ներն ի րենց հա մակ վա ծու թյամբ ցույց են տվել, որ նոր կոնկ րետ պրե պա րատ նե րի 

քրո նո լո գա կան ը նդ գր կու մը հի պեր տո նի այի բուժ ման ը նդ հա նուր սխե մայի մեջ նշա նա կա լի 

ի ջեց նում է սիրտ-ա նո թային հի վան դու թյուն նե րի հա ճա խա կա նու թյու նը, բա րեն պաս տո րեն 

ար տա ցոլ վե լով դրանց կան խա տես ման վրա։ 

Հե ղի նա կի կող մից ա ռա ջարկ վում է հի վան դու թյան բուժ ման նոր ալ գո րիթմ, հիմն ված նոր 

ար դյու նա վետ դե ղա մի ջոց նե րի կլի նի կո րեն հիմ նա վոր ված փու լային ըն դուն ման վրա, յու րա-

քան չյուր կոնկ րետ դեպ քում դրանց բա րեն պաս տու թյա նը, կեն սա կենր պի փո փո խու թյա նը և 

այլն։ 

Ա ռա ջարկ վում է նաև հի պեր տո նի այի ռիս կի գոր ծոն նե րի ին ֆոր մա տիվ և ակ ներև սխե մա, 

որ տեղ ը նդ գրկ ված են այն պի սի գոր ծոն ներ, ի նչ պի սին են գե նե տիկ հակ վա ծու թյու նը, ցածր 

սո ցի ալ-տն տե սա կան կար գա վի ճա կը, տա րի քային բնու թագ րե րը, քնած ժա մա նակ ապ նոե, 

գի րու թյու նը, ջրա-ա ղային փո խա նա կու թյան խան գա րու մը (հիմ նա կա նում նատ րի ու մի բարձր 

մա կար դակ և կալ ցի ու մի` ցածր), ալ կո հո լի չա րա շա հու մը։

 Չո բա նյան Ա.Վ.
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