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ատեստավորման քննական հարցաշար 

2020-2021 ուստարի 
 

1. Կենսադեղագործությունը որպես գիտական ուղղություն, ուսումնասիրության 

առարկան: Դեղերի կենսամատչելիությունը, բացարձակ և հարաբերական 

կենսամատչելիություն 

2. Դեղերի կենսամատչելիության հիմնական ցուցանիշները: Կենսահամարժեքություն 

3. Դեղերի կենսամատչելիության վրա ազդող գործոնները: Դեղագործական գործոններ, 

որոնք ազդում դեղի կենսամատչելիության վրա: Դեղանյութի մանրեցման աստիճանի 

և բազմաձևության ազդեցությունը դեղի կենսամատչելիության վրա 

4. Դեղանյութի լուծելիության նշանակությունը դեղերի կենսամատչելիության համար: 

Դեղանյութի պարզ քիմիական ձևափոխության ազդեցությունը դեղի 

կենսամատչելության վրա 

5. Օժանդակ նյութերի և տեխնոլոգիական գործընթացի ազդեցությունը դեղի 

կենսամատչելիության վրա 

6. Դեղաձևի և դեղի ներմուծման ուղու ազդեցությունը դեղի կենսամատչելիության վրա: 

Դեղերի որակի գնահատման ֆարմակո-տեխնոլոգիական եղանակները 

7. Դեղաձևերի դիզայնի սկզբունքները: Դեղի դիզայնը ըստ ներմուծման ուղիների: 

Դեղանյութի գործոնը դեղաձևի դիզայնում 

8. Դեղաձևեր, որոնցում կարգավորվում  և հսկվում է դեղանյութերի ձերբազատման 

արագությունը: Դեղանյութի հասցման իդեալական համակարգ 

9. Դեղաձևեր, որոնցից դեղանյութերի ձերբազատումը կարգավորում  է դիֆուզիոն 

եղանակով 

10. Դեղաձևեր, որոնցից դեղանյութերի ձերբազատումը կարգավորում  է ուռչեցման, 

օսմոտիկ ճնշման, կաղապարի քայքայման եղանակներով: Միկրոչիպային 

համակարգեր 

11. Դեղահատերի տեսակները: Ձևափոխված դեղահատեր: Դեղահատեր, որոնցից 

դեղանյութի անջատումը սկսվում է ընդունումից անմիջապես հետո 

12. Դեղահատեր դեղանյութի երկարաձգված ձերբազատմամբ: Դեղը ստամոքսում 

մնալու ժամանակը երկարաձգելու մեթոդները 

13. Թշշան  դեղահատերի առավելությունները և թերությունները: Բերանում արագ 

լուծվող դեղահատեր: Պատրաստման տեխնոլոգիաները 



14. Բազմամասնիկային համակարգեր, առավելությունները, ստացման եղանակները: 

Դեղանյութի ձերբազատման եղանակները բազմամասնիկային համակարգերից 

15. Պուլսացիոն դեղաձևեր: Ժամանակային առումով վերահսկվող պուլսացիոն 

դեղաձևեր: Ներքին և արտաքին ազդակներով կարգավորվող պուլսացիոն 

համակարգեր 

16. Միկրոպատիճներ: Միկրոպատիճավորում: Միկրոպատիճների թաղանթների 

տեսակները:  Միկրոպատիճավորման եղանակները: Միկրոպատիճների կիրառումը 

17. Տրանսդերմային թերապևտի համակարգեր, առավելությունները, տրանսդերմային 

թերապևտիկ համակարգերի կառուցվածքը, կլինիկական կիրառումը, 

արդյունավետության բարձրացման եղանակները 

18. Դեղանյութերի  նպատակային առաքման եղանակները: Դեղանյութերի 

նպատակային առաքման համակարգերի  հիմնական դերը, կառուցվածքը: 

Իդեալական համակարգին  ներկայացվող պահանջները 

19. Դեղանյութերի  նպատակային առաքման համակարգերի հիմնական կրիչների 

բնութագրերը: Նանոմասնիկները որպես կրիչներ: Մագնիսաղեկավարվող 

համակարգեր 

20. Լիպոսոմները որպես դեղանյութերի առաքման համակարգեր: կիրառումը, 

պատրաստումը: Դեղանյութերի ներառումը լիպոսոմներում: Դեղանյութերի 

նպատակային առաքումը լիպոսոմների միջոցով 

21. Դեղերի բազմաբաղադրելիության պատճառները: Դժվարություն ներկայացնող 

դեղագրությունները և նրանցից ազատվելու ուղիները: Դեղատներ ներկայացվող 

դեղատոմսերի սխալ դուրս գրման դեպքեր:  

22. Անհամատեղելիության բնորոշումը և դասակարգումը: Ֆիզիկական և 

ֆիզիկաքիմիական անհամատեղելիությունների պատճառները: Լուծման 

պայմանների վատացումը և բաղադրամասերի անխառնելիությունը: 

23. Պինդ նյութերի խառնուրդի խոնավացումը և պինդ նյութերի խառնուրդի հալումը 

որպես անհամատեղելիության տեսակ: 

24. Կոլոիդ լուծույթների և բարձրամոլեկուլային միացությունների կոագուլացումը որ-

պես անհամատեղելիության տեսակ: Էմուլսիաների շերտավորում: Դեղանյութերի 

ադսորբցիան որպես անհամատեղելիության տեսակ: Բերել օրինակներ: 

25. Քիմիական անհամատեղելիությունների բնորոշումը, դասակարգումը: Բերել 

օրինակներ: 

26. Նստվածքագոյացումը որպես անհամատեղելիության տեսակ: Նստվածքների 

առաջացման պատճառները: Սրտային գլիկոզիդների, ալկալոիդների և ազոտական 

հիմքերի նստեցումը: Բերել օրինակներ: 

27. Դաբաղային նյութերի, բարբիտուրաթթվի ածանցյալների, սուլֆանիլամիդային 

պատրաստուկների նստեցումը, ծանր մետաղների աղերի և հակաբիոտիկների 

նստեցումը որպես անհամատեղելիության օրինակներ: Բերել օրինակներ: 

28. Դեղապատրաստուկների գույնի փոփոխությունը որպես անհամատեղելիության 

տեսակ: Բերել օրինակներ: 

29. Գազերի անջատումը որպես անհամատեղելիության տեսակ: Բերել օրինակներ: 



30. Առանց տեսանելի երևույթների ընթացող փոփոխությունները որպես 

անհամատեղելիության տեսակ: Ջրալուծ վիտամինների և հակաբիոտիկների 

ինակտիվացումը: 

31. Դեղանյութերի թափանցումը մաշկի միջոցով:  

32. Կոսմետիկ պատրաստուկներում օգտագործվող կենդանական ճարպեր, մոմեր 

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

նյութեր: 

33. Կոսմետիկ պատրաստուկների ստացման համար օգտագործվող էմոլենտներ, 

էմուլգատորներ, անուշահոտեր, ներկանյութեր և պիգմենտներ:  

Հակաօքսիդանտների և կոնսերվանտների դերը կոսմետիկ պատրաստուկներում:  

34. Կոսմետիկ պատրաստուկներ: Կոսմետիկ փոշիներ: Դասակարգումը: Նորմալ, չոր և 

ճարպոտ մաշկի համար նախատեսված կոսմետիկ փոշիներ: 

35. Հեղուկ կոսմետիկ պատրաստուկներ: Կոսմետիկ լոսյոններ, նրանց դասակարգումը: 

Լոսյոնների որակի հսկումը: 

36. Փափուկ կոսմետիկ պատրաստուկներ: Կոսմետիկ նրբաքսուքներ, դասակարգումը: 

Հոմոգեն և հետերոգեն փափուկ կոսմետիկ պատրաստուկներ: Սուսպենզիոն 

կոսմետիկ քսուքներ:  

37. Էմուլսիոն նրբաքսուքներ, դասակարգումը: Մաքրող կոսմետիկ պատրաստուկներ, 

նրանց տեսակները: Օճառային նրբաքսուքներ դեմքի ճարպոտ և նորմալ մաշկի 

համար: Մաքրող բուսական յուղեր և նրբաքսուքներ: 

38. Խոնավացնող և սնուցող կոսմետիկ նրբաքսուքներ: Ճարպային քսուքներ: 

Պաշտպանիչ և ցրտահարության դեմ օգտագործվող կոսմետիկ քսուքներ: Կոսմետիկ 

քսուքների պահման պայմանները և որակի հսկումը: 

39. Կոսմետիկ դիմակներ, նրանց դասակարգումը: Կոսմետիկ դիմակներում 

օգտագործվող հիմքեր և ազդող նյութեր: Կոսմետիկ սկրաբներ, նրանց 

դասակարգումը: Սկրաբներում օգտագործվող կենսաբանական ակտիվ նյութեր: 

40. Բերանի խոռոչի և ատամների խնամքի կոսմետիկ պատրաստուկներ, նրանց 

նկատմամբ ներկայացված պահանջները: Ատամի փոշիներ և  բուժահեղուկներ, 

նրանց պատրաստման համար օգտագործվող նյութերը և պատրաստուկի որակի 

ստուգումը:  

41. Ատամի մածուկներ: Ատամի մածուկներում օգտագործվող հղկանյութեր և 

հելագոյացնող նյութեր: Ատամի մածուկների որակի ստուգումը: 

42. Ատամի մածուկներում օգտագործվող խոնավեցնող, մակերևույթային ակտիվ 

նյութեր: Կենսաբանական ակտիվ նյութերի դերը բուժ-կանխարգելիչ նպատակով 

օգտագործվող ատամի մածուկներում: 

43. Հոտազերծիչ կոսմետիկ պատրաստուկներ, նրանց դասակարգումը: Հոտազերծիչ 

կոսմետիկ պատրաստուկներում օգտագործվող ԿԱՆ-ի բնութագիրը: 

44. Հակապերսպիրանտները որպես կոսմետիկ հոտազերծիչ պատրաստուկներ: Տալ 

ազդող նյութերի բնութագիրը՝ նշելով թերությունները: Հոտազերծիչ ցանափոշիներ:  



45. Հեղուկ հոտազերծիչ պատրաստուկներ: Մատիտների տեսքով հոտազերծիչ 

պատրաստուկներ: Հոտազերծիչ նրբաքսուքներ: Աերոզոլային հոտազերծիչ 

պատրաստուկներ: 

46. ՕՃառահեղուկներ, դասակարգումը: ՄԱՆ-ի հիմքով օճառահեղուկներ: ՄԱՆ-ի 

հիմքով օճառահեղուկներում օգտագործվող խտացուցիչներ, հակաստատիկներ, pH 

կարգավորիչներ և նրանց առանձնահատկությունները: 

47. ՄԱՆ-ի հիմքով օճառահեղուկներում օգտագործվող կոնսերվանտներ, 

հակաօքսիդանտներ, հիդրտրոպներ, ճարպոտացնող հավելումներ անուշահոտեր, 

ներկանյութեր և նրանց առանձնահատկությունները: 

48. Օճառահեղուկների սպառողական հատկությունները որոշող բնութագրեր: 

Հակաթեփային օճառահեղուկներ: Օճառահեղուկների որակի հսկումը: 

49. Կոսմետիկ օճառներ, դասակարգումը: Օճառների ֆիզիկաքիմիական 

հատկությունները: Ձեռքի կարծր օճառներին ներկայացված պահանջները:  

50. Ձեռքի օճառների ստացման համար օգտագործվող նյութեր: Ձեռքի փոշենման և 

հեղուկ օճառներ: Ձեռքի օճառների որակի ստուգումը: 

51. Կենսատեխնոլոգիայում կիրառվող կենսաօբյեկտ – պրոդուցենտների ընդհանուր 

բնութագիրը, տեսակները և  առանձնահատկությունները 

52. Կենդանական բջիջների կուլտուրաններ: Բջջային կուլտուրաների որպես 

արտադրիչներ դասակարգումը և պահպանումը։ 

53. Սնկերը, որպես թերապեվտիկ ռեկոմբինանտ սպիատակուցների արտադրիչներ։ 

Նրանաց առանձնահատկությունները մյուս արտադրիչների համեմատ։ 

54. Կենդանական բջջային կուլտուրաների տեսակները և նրանց առավելությունը որպես 

արտադրիչներ: Բջիջների մշտական գծերի ստացումը, նրանց 

առանձնահատկությունները։  

55. Բույսերի գենային ինժիներիա: Բուսական բջիջների կուլտիվացում: Ռեկոմբինանտ 

սպիտակուցների  լոկալիզացիայի դերը  սպիտակույցի վերջնական ելքի և որակի 

վրա։  

56. Արդյունաբերական կենսատեխնոլոգիայում կիրառվող արտադրիչներ։ 

Հետտրանսլացիոն ինժիներիա։ Պեգիլացիա։ 

57. Գենետիկական կոնստրուկցիայի էլեմենտները: Տրասֆորմացիա Ti–պլազմիդով: 

Բիոբալիստիկ եղանակի էությունը։ 

58. Ռեկոմբինանտ սպիտակուցների սինթեզը բույսերում: Ռեկոմբինանտ սպիտա-

կուցների լոկալիզացիան բույսերում և հետտրանսլյացիոն մոդիֆիկացիաները:  

59. Մոնոկլոնալ հակամարմինների ստացում: Մոնոկլոնալ հակամարմինների 

հումանիզացիայի պրոցեսը: Նրանց կիրառումը դեղագործության և բժշկության մեջ։ 

60. CHO բջջային կուլտուրանների առավելությունները որպես արտադրիչներ։ Տրանսգեն 

կենդանիների կիրառումը որպես ԿԱՆ-ի արտադրիչներ: 
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