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Մագիստրատուրայի ավարտական  

քննության հարցաշար 
2015-2016 ուստարի 

 
1. Կենսադեղագործություն: Բնորոշումը և առաջացման նախադրյալները: 

Կենսադեղագործության բնագավառում գիտական հետազոտությունների 

զարգացման հիմնական ուղղությունները: Դեղագործական գործոնների 

դասակարգումը: 

2. Դեղանյութի ֆիզիկական վիճակ: Դեղանյութի մանրեցման աստիճանի  և 

բազմաձևության ազդեցությունը դեղի բուժական արդյունավետության վրա: Նյութերի 

բյուրեղագրաֆիկ համակարգերի դասակարգումը: 

3. Դեղանյութերի լուծելիության նշանակությունը դեղի կենսաբանական 

մատչելիության համար: Լուծելիության վրա ազդող գործոնները և  դեղանյութերի 

լուծելիության բարելավման եղանակները: 

4. Դեղանյութերի պարզ քիմիական ձևափոխման ազդեցությունը դեղանյութերի 

կենսաբանական մատչելիության վրա: Օժանդակ  նյութեր, դրանց ազդեցությունը 

դեղի բուժական արդյունավետության վրա: 

5. Դեղաձև և դեղի ներմուծման ուղին օրգանիզմ: Դեղաձևի դերը դեղի բուժական 

արդյունավետությունում: Դեղաձևի ընտրության հիմնավորում: 

6. Դեղագործական գործոնները և դեղի ֆարմակոկինետիկան: Դեղի պատրաստման 

տեխնոլոգիական գործընթացների ազդեցությունը դեղի կենսամատչելիության վրա:   

7. Դեղերի կենսամատչելիությունը: Բացարձակ, հարաբերական և ընդհանուր 

կենսամատչելիություն: Դեղերի կենսամատչելիության հիմնական ցուցանիշները:  

8. Գործոններ, որոնք ազդում են դեղերի կենսամատչելիության վրա: Դեղերի 

կենսահամարժեքությունը: Դեղերի որակի գնահատման ֆարմակո-տեխնոլոգիական 

եղանակները: 

9. Դեղաձևերի դիզայնի կենսադեղագործական սկզբունքները: Դեղաձևի  դիզայնը ըստ  

ներմուծման  ուղիների:  

10. Դեղաձևերի դիզայնի կենսադեղագործական սկզբունքները: Դեղանյութի գործոնը 

դեղաձևի դիզայնում: 

11. Դեղերի առաքման համակարգեր: Դեղաձևեր, որոնցում վերահսկվում է դեղանյութի 

անջատման արագությունը: Դեղանյութի անջատման արագությունը վերահսկող 

համակարգերի առավելությունները: 

12. Դեղանյութի անջատման արագությունը վերահսկող դեղաձևերի դասակարգումը: 

Դիֆուզիոն վերահսկվող համակարգեր: Ռեզերվուարային և միաձույլ համակարգեր: 



13. Համակարգեր, որոնք դեղանյութի անջատման արագությունը հսկում են   ուռչեցման 

և էրազիայի եղանակներով: Օսմոտիկ ճնշմամբ դեղանյութի անջատումը 

կարգավորող համակարգեր: Միկրոչիպային համակարգեր: 

14. Դեղահատերի տեսակները: Ձևափոխված դեղահատերի դասակարգումը: Պարզ, 

տարալուծվող դեղահատերի առանձնահատկությունները: Պաստեղներ: Բուկալներ, 

ենթալեզվային, ծամվող դեղահատեր: 

15. Բերանում արագ լուծվող և թշշան  դեղահատեր: Առանձնահատկությունները: 

Պատրաստման տեխնոլոգիաները: Բազմամասնիկային համակարգեր: 

Առավելությունները: Ստացման եղանակները: 

16. Երկարատև ազդեցության դեղահատեր: Դասակարգումը: Դիֆուզիոն վերահսկվող 

համակարգեր: “Օրոս” թերապևտիկ համակարգեր: Միախցանի և երկխցանի 

համակարգեր: Դեղաձևեր, որոնք երկարաձգում են ստամոքսում դեղանյութի մնալու 

տևողությունը: 

17. Պուլսացիոն դեղաձևեր: Առանձնահատկությունները: Դասակարգումը: 

Ժամանակային առումով  վերահսկվող պուլսացիոն դեղաձևեր, էռոզիայի 

ենթարկվող, լուծվող և պատռվող ծածկույթով համակարգեր:  

18. Պատիճային պուլսացիոն համակարգեր: Բազմամասնիկային պուլսացիոն 

համակարգեր: Պուլսացիոն դեղաձևերում դեղանյութի անջատման վերահսկումը  

ներքին և արտաքին ազդակներով: 

19. Միկրոպատիճավորում: Նպատակները: Միկրոպատիճավորման թաղանթների 

տեսակները: Միկրոպատիճավորման ֆիզիկական եղանակները: 

20. Միկրոպատիճավորման ֆիզիկա-քիմիական և քիմիական եղանակները: 

Միկրոպատիճների կիրառումը տարբեր դեղաձևերում: 

21. Օրգանիզմում դեղանյութերի նպատակային առաքումը որպես  դեղի թերապևտիկ 

արդյունավետության բարձրացման միջոց: Նպատակային առաքման եղանակները: 

Դեղանյութերի նպատակային առաքման համակարգերի կառուցվածքը: 

22. Դեղանյութերի նպատակային առաքման համակարգերին ներկայացվող 

պահանջները և դասակարգումը: 

23. Նպատակային առաքման համակարգերի դասակարգումը ըստ կրիչների: Կրիչների 

նշանակությունը: Դեղանյութերի նպատակային առաքման մեխանիզմները: 

24. Լիպոսոմները միկրոսֆերներում: Խխունջաձև բշտեր: Նանոպատիճներ: 

Միկրոէմուլսիաներ 

25. Նիոսոմներ: Էթոսոմներ: Տրանսֆերոսոմներ: Միկրո և նանոսֆերները: 

26. Միցելներ: Դենդրիմերներ: Ցիկլոդեքստրիններ: Մագնիսաղեկավարվող 

համակարգեր: 

27. Նանոմասնիկներ անօրգանական, մետաղական նյութերի հիմքի վրա: Հիդրոդոնդողի 

կիրառումը դեղանյութերի առաքման նպատակով: 

28. Լիպոսոմները որպես դեղանյութերի առաքման համակարգեր:  Կառուցվածքը: 

Տեսակները  

29. Լիպոսոմների պատրաստման եղանակները և դեղանյութերի ներառման մեթոդները: 

30. Դեղանյութերի նպատակային առաքումը լիպոսոմների միջոցով: Լիպոսոմների 

փոխազդեցությունը բջիջների հետ: Լիպոսոմների կլինիկական կիրառումը: 

31. Դեղերի բազմաբաղադրելիության պատճառները, ոչ ռացիոնալ և անհամատեղելի 

դեղագրություններ: Դժվարություն ներկայացնող դեղագրություններ, որոնք 

պատրաստվում են առանց բժիշկի հետ խորհրդակցելու: 



32. Դժվարություն ներկայացնող դեղագրություններ` բնորոշումը, դասակարգումը, բերել 

օրինակներ: Դժվարություն ներկայացնող դեղագրություններ, որոնք պատրաստվում 

են բժիշկի հետ խորհրդակցելուց հետո: 

33. Դեղատներ ներկյացվող դեղատոմսերի սխալ դուրս գրման դեպքեր: Դեղագետ–

տեխնոլոգի իրավունքները և պարտականությունները: 

34. Անհամատեղելիությունների դասակարգումը: Բացահայտ և թվացյալ անհամատեղե-

լիություններ: Բերել օրինակներ: 

35. Ֆիզիկական և ֆիզիկաքիմիական անհամատեղելիությունների պատճառները: Պինդ 

նյութերի խառնուրդի հալումը որպես անհամատեղելիության տեսակ: 

36. Բաղադրամասերի անխառնելիությունը և լուծման պայմանների վատացումը որպես 

բացահայտ ֆիզիկական անհամատեղելիության տեսակներ: 

37. Պինդ նյութերի խառնուրդի խոնավացումը որպես բացահայտ անհամատեղելիության 

տեսակ: 

38. Կոլոիդ լուծույթների և բարձրամոլեկուլային միացությունների կոագուլացումը որ-

պես անհամատեղելիության տեսակ: Էմուլսիաների շերտավորում: 

39. Դեղանյութերի ադսորբցիան որպես անհամատեղելիության տեսակ: Բերել 

օրինակներ: 

40. Քիմիական անհամատեղելիությունների բնորոշումը, դասակարգումը: 

Օքսիդավերականգնման ռեակցիաները որպես քիմիական անհամատեղելիության 

օրինակ: 

41. Քիմիական անհամատեղելիությունների բնորոշումը, դասակարգումը: Տեղակալման 

և փոխանակային քայքայման ռեակցիաները որպես քիմիական անհամատեղելիու-

թյան օրինակ: 

42. Քիմիական անհամատեղելիությունների բնորոշումը, դասակարգումը: Հիդրոլիզի և 

չեզոքացման ռեակցիաները որպես քիմիական անհամատեղելիության օրինակ: 

43. Նստվածքագոյացումը որպես անհամատեղելիության տեսակ: Նստվածքների 

առաջացման պատճառները: Սրտային գլիկոզիդների նստեցումը: Բերել օրինակներ: 

44. Ալկալոիդների և ազոտական հիմքերի նստեցումը: Բերել օրինակներ: 

45. Դաբաղանյութերի նստեցումը որպես անհամատեղելիության օրինակ: Բերել 

օրինակներ: 

46. Բարբիտուրաթթվի ածանցյալների, սուլֆանիլամիդային պատրաստուկների 

նստեցումը որպես անհամատեղելիության օրինակներ: Բերել օրինակներ: 

47. Ծանր մետաղների աղերի և հակաբիոտիկների նստեցումը որպես 

անհամատեղելիության օրինակներ: Բերել օրինակներ: 

48. Դեղապատրաստուկների գույնի փոփոխությունը որպես անհամատեղելիության 

տեսակ: Բերել օրինակներ : 

49. Գազերի անջատումը որպես անհամատեղելիության տեսակ: Բերել օրինակներ: 

50. Առանց տեսանելի երևույթների ընթացող փոփոխությունները որպես 

անհամատեղելիության տեսակ: Ջրալուծ վիտամինների և հակաբիոտիկների 

ինակտիվացումը: 

51. Մաշկի կառուցվածքը: Մաշկի տեսակները: Մաշկի տեսակի որոշումը: 

52. Մաշկի ֆունկցիաները և դեղանյութերի թափանցումը մաշկի միջոցով:  

53. Կոսմետիկ պատրաստուկներում օգտագործվող կենդանական ճարպեր, մոմեր 

(կենդանական, բուսական, սինթետիկ), ածխաջրածնային հիմքեր և հելագոյացնող 

նյութեր: 



54. Կոսմետիկ պատրաստուկների ստացման համար օգտագործվող էմոլենտներ, 

էմուլգատորներ, անուշահոտեր, ներկանյութեր և պիգմենտներ: Հակաօքսիդանտների 

և կոնսերվանտների դերը կոսմետիկ պատրաստուկներում:  

55. Կոսմետիկ փոշիներ: Դասակարգումը: Նորմալ, չոր և ճարպոտ մաշկի համար 

նախատեսված կոսմետիկ փոշիների բաղադրամասերը: Կոսմետիկ լոսյոններ, նրանց 

դասակարգումը: Ճարպոտ, չոր և նորմալ մաշկի համար նախատեսված կոսմետիկ 

լոսյոններ: 

56. Հիգիենիկ նշանակության, բուժ-կանխարգելիչ, սափրման համար և սափրումից հետո 

օգտագործվող լոսյոններ, արևապաշտպան և թթու լոսյոններ, նրանց մեջ ներառվող 

բաղադրամասերը: Անուշահոտերի և ներկանյութերի ավելացումը լոսյոններում: 

57. Կոսմետիկ նրբաքսուքներ, դասակարգումը: Սուսպենզիոն կոսմետիկ նրբաքսուքներ: 

Սուսպենզիոն կոսմետիկ նրբաքսուքներում պարունակվող լցանյութերի 

դասակարգումը և ազդեցությունը մաշկի վրա: 

58. Էմուլսիոն նրբաքսուքներ, դասակարգումը: Մաքրող պատրաստուկներ, նրանց 

տեսակները: Օճառային նրբաքսուքներ դեմքի ճարպոտ և նորմալ մաշկի համար:  

59. Խոնավացնող և սնուցող կոսմետիկ նրբաքսուքներ: Ճարպային, պաշտպանիչ և 

ցրտահարության դեմ օգտագործվող կոսմետիկ նրբաքսուքներ: 

60. Կոսմետիկ դիմակներ, նրանց դասակարգումը: Կոսմետիկ դիմակներում 

օգտագործվող հիմքեր և ազդող նյութեր: Մոմային կամ պարաֆինային դիմակներ: 

61. Կոսմետիկ սկրաբներ, նրանց դասակարգումը: Սկրաբներում օգտագործվող 

կենսաբանական ակտիվ նյութեր (հղկանյութեր, կերատոլիտիկ նյութեր և այլն): 

62. Բերանի խոռոչի և ատամների խնամքի կոսմետիկ պատրաստուկներ, նրանց 

նկատմամբ ներկայացված պահանջները: Ատամի փոշիներ և բուժահեղուկներ, 

նրանց պատրաստման համար օգտագործվող նյութերը և պատրաստուկների որակի 

ստուգումը:  

63. Ատամի մածուկներ: Ատամի մածուկներում օգտագործվող հիմնական 

դաղադրամասերը: 

64. Եղունգների խնամքի համար կոսմետիկ պատրաստուկներ (լաքեր, սնուցման համար 

նրբաքսուքներ, լաքի հեռացման հեղուկներ): Եղունգների լաքի պատրաստման 

համար օգտագործվող նյութերը և պատրաստուկների որակի ստուգումը: Ձեռքերի 

խնամքի համար կոսմետիկ պատրաստուկներ: 

65. Հոտազերծիչ կոսմետիկ պատրաստուկներ, նրանց դասակարգումը: Հոտազերծիչ 

կոսմետիկ պատրաստուկներում օգտագործվող ԿԱՆ-ի բնութագիրը: 

66. Հակապերսպիրանտները որպես կոսմետիկ հոտազերծիչ պատրաստուկներ: Տալ 

ազդող նյութերի բնութագիրը՝ նշելով թերությունները: Հոտազերծիչ ցանափոշիներ: 

Հեղուկ հոտազերիծիչ պատրաստուկներ: Մատիտների տեսքով հոտազերծիչ 

պատրաստուկներ: Հոտազերծիչ նրբաքսուքներ: Հելանման հոտազերծիչ 

պատրաստուկներ: Աերոզոլային հոտազերծիչ պատրաստուկներ: 

67. Մազերի խնամքի կոսմետիկ պատրաստուկներ: Մազերի կառուցվածքը և 

տեսակները: Մազաթափություն և սեբորեա, նրանց բուժման համար առավել հաճախ 

օգտագործվող դեղանյութեր: 

68. ՕՃառահեղուկների դասակարգումը: ՄԱՆ-ի հիմքով օճառահեղուկներում 

օգտագործվող բաղադրամասեր:  Հակաթեփային օճառահեղուկներ: 

69. Կոսմետիկ օճառներ, դասակարգումը: Ձեռքի կարծր օճառներին ներկայացված 

պահանջները: Ձեռքի օճառների ստացման համար օգտագործվող նյութեր: Ձեռքի 

փոշենման և հեղուկ օճառներ: 



70. Դեկորատիվ կոսմետիկ պատրաստուկներ, նրանց դասակարգումը: Փոշենման և 

խտացված դեկորատիվ կոսմետիկ պատրաստուկներ (շրթներկ, սևաներկեր, կոպերի 

ստվերաներկ, տոնային նրբաքսուքներ, կոսմետիկ մատիտներ): 

71. Կենսատեխնոլոգիական արտադրության կառուցվածքը: Կենսաօբյեկտներ 

(պրոդուցենտներ):   

72. ԿԱՆ-ի (կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի) կենսասինթեզը արտադրության 

պայմաններում: Բիոռեակտորներ: Կենսասինթեզի վրա ազդող գործոնները: 

73. Ֆերմենտացիայի տեսակները: Մանրէների աճի կորը  կուլտիվացման  ժամանակ: 

74. Հակաբիոտիկների ստացման կենսատեխնոլոգիան, անջատումը, մաքրումը և 

ստանդարտավորումը: 

75. Հակաբիոտիկների հակադարձ ճնշման մեխանիզմը: Ռեզիստենտականության 

զարգացման մեխանիզմները և նրանց դեմ պայքարի միջոցները: 

76. Դեղամիջոցների արտադրության մեջ օգտագործվող կենսաօբյեկտ-պրոդուցենտների 

(արտադրիչների) կատարելագործման եղանակները: Կենսաօբյեկտ-

պրոդուցենտների կատարելագործումը բջջային ինժեներիայի  մեթոդով: 

77. Կենսաբանական ակտիվ նյութերի անջատման, չորացման և մաքրման եղանակները: 

Կենսապրեպարատների ստանդարտավորում: 

78. Կենսատեխնոլոգիական գործընթացի հսկում և կառավարում: GMP-ի պահանջները 

կենսատեխնոլոգիական արտադրության համար:  

79. Վիտամինների կենսատեխնոլոգիական ստացում: Վիտամիններ B2, B12, C, D3 և β-

կարոտինի ստացման տեխնոլոգիական գործընթացի առանձնահատկությունները:   

80. Գենային ինժեներիա: Ռեկոմբինանտ ԴՆԹ-ի տեխնոլոգիա, ռեկոմբինանտ ԴՆԹ-ի  

էքսպրեսիա ռեցիպիենտ օրգանիզմում: 

81. Մարդու  ռեկոմբինանտ ինսուլինի  ստացում, կուլտուրալ հեղուկից անջատում, 

ինսուլինի տեսակները: 

82. Ինտերֆերոնների կենսատեխնոլոգիական ստացում, նրանց տեսակները, 

ռեկոմբինանտ ինտերֆերոնային դեղամիջոցներ: 

83. Մոնոկլոնալ հակամարմիններ: Հիբրիդոմների ստացման տեխնոլոգիա,  կիրառումը:     

84. Ռեկոմբինանտ սոմատոտրոպինի ստացում, կիրառում, դեղամիջոցներ: 

85. Ամինաթթուների կենսատեխնոլոգիական ստացում: Լիզինի և տրեոնինի 

կենսասինթեզ: 

86. Պատվաստանյութերի տեսակները, ստացման տեխնոլոգիան:  

87. Շիճուկներ: Կենդանի բջիջների աճի և կուլտիվացման խնդիրները:  

88. Իմոբիլիզացված կենսաօբյեկտներ: Ֆերմենտների իմոբիլիզացիայի մեթոդները: 

Կրիչների դասակարգումը: 

89. Իմոբիլիզացված կենսաօբյեկտների կիրառումը: L-ամինաթթուների և 6-

ամինոպենիցիլանային թթվի  ստացումը իմոբիլիզացված ֆերմենտների միջոցով: 

90. Պրոբիոտիկների ստացման տեխնոլոգիան, կիրառումը: 

 

Դեղերի տեխնոլոգիայի ամբիոնի վարիչ՝   Թոփչյան Հ.Վ. 


