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դեղամիջոցի բժշկական կիրառման վերաբերյալ 

 

ԹԻՈԳԱՄՄԱ 
հաբեր, ծածկված թաղանթային շերտով, թիոկտաթթու 

 

Դեղորայքը օգտագործելուց առաջ ուշադիր կարդացեք նշված հրահանգները: 

Հրահանգները պարունակում են Ձեզ համար կարևոր տեղեկատվությու:  Ընդունեք այս 

դեղորայքը՝ խիստ հետևելով հրահանգներին կամ համաձայն բժշկի նշանակմանը: 

• Պահպանեք հրահանգները՝ հետագայում նորից կիրառելու նպատակով: 

Հավելյալ տեղեկատվության կամ խորհրդատվության համար դիմեք 

դեղագետին: 

• Որևէ կողմնակի ազդեցության առաջացման դեպքում դիմեք բժշկին, նաև այն 

դեպքերում, որոնք նկարագրված չեն տվյալ հրահանգներում՝ տես 4-րդ բաժինը: 

• Եթե ձեր  ինքնազգացողությունը չի բարելավվել կամ վատթարացել է, դիմեք 

բժշկին: 

Ի՞նչ տեղեկատվություն են 

պարունակում հրահանգները. 

1. Թիոգամմա դեղորայքը և նրա 

օգտագործումը, 

2. Ի ՞նչ է անհրաժեշտ իմանալ 

Թիոգամմա դեղորայքի 

օգտագործումից առաջ, 

3. Ինչպե ՞ս ընդունել Թիոգամման, 

4. Հնարավոր կողմնանկի 

ազդեցությունները, 

5. Թիոգամմա դեղամիջոցի 

պահպանման պայմանները, 

6. Փաթեթի պարունակությունը և այլ 

տեղեկատվություն: 

7.  

1. Թիոգամմա դեղորայքը և նրա 

օգտագործումը 

ATH կոդ.А16АХ01 

Թիոկտաթթու՝  էնդոգեն 

հակաօքսիդանտ (կապում է ազատ 

ռադիկալները): Օրգանիզմում 

ձևավորվում է ալֆա-կետոթթուների 

Դեղորայքի ընդունումը երեխաների և 

պատանիների կողմից 

Երեխաներին և պատանիներին 

խորհուրդ չի տրվում դեղորայքի 

օգտագործումը, քանի որ դեղորայքի 

օգտագործման տվյալները բացակայում 

են: 

 

Թիոգամմա դեղորայքի հաբերի 

փոխազդեցությունը այլ 

դեղամիջոցների հետ  

Հայտնեք Ձեր բժշկին կամ դեղագետին, 

եթե Դուք ընդունում եք, վերջերս 

ընդունել եք կամ հնարավոր է ընդունելու 

եք այլ դեղամիջոցներ: Այդպիսի 

դեղամիջոցների թվում են 

մասնավորապես՝ 

-Ցիսպլատինը (օգտագործվում է 

քաղցկեղի բուժման ընթացքում 

քիմիոթերապիայի համար): 



օքսիդատիվ դեկարբոքսիլացման 

ընթացքում: Որպես միտոքոնդրիալ 

մուլտիֆերմենտային կոմպլեքսի 

կոենզիմ մասնակցում է 

պիրոխաղողաթթվի և ալֆա-կետոթթվի 

օքսիդատիվ դեկարբոքսիլացմանը: 

Նպաստում է արյան մեջ գլյուկոզայի 

պարունակության նվազեցմանը և լյարդի 

գլիկոգենի բարձրացմանը, ինչպես նաև 

օգնում է հաղթահարել ինսուլինի 

հանդեպ ռեզիստենտականությունը:  

Մասնակցում է լիպիդային և 

ածխաջրային փոխանակության 

կարգավորմանը, ազդում է 

խոլեստերինի փոխանակության վրա,   

բարելավում է լյարդի գործունփությունը, 

ծանր մետաղների աղերով կամ այլ 

տեսակի թունավորումների դեպքում 

ունի դեզինտոքսիկացիոն 

(հակաթունային) ազդեցություն: 

Բարելավում է նեյրոնների տրոֆիկան: 

Շաքարային դիաբետի ժամանակ 

թիոկտաթթուն նվազեցնում է 

գլիկոզացման վերջնական 

արգասիքների առաջացումը, 

բարելավում է էնդոնյարդային արյան 

հոսքը, բարձրացնում է գլուտատիոնի 

պարունակությունը մինչև 

ֆիզիլոգիական նշանակության, ինչը, 

դիաբետիկ պոլինեյրոպաթիայի 

դեպքում, հանգեցնում է ծայրամասային 

նյարդային հյուսվածքների ֆունկցիոնալ 

վիճակի բարելավմանը: 

Թիոգամմա 600մգ հաբերը 

օգտագործվում են դիաբետի ժամանակ 

նյարդերի վնասման արդյունքում 

առաջացած ցավի և պարեսթեզիայի 

(այրոցի զգացում, քոր, ծակծկոցներ) 

բուժման նպատակով  

(պոլինեյրոպաթիա): 

-Մետաղ պարունակող դեղամիջոցները 

(օրինակ, երկաթի, մագնիումի 

դեղորայքները,  

կաթնամթերք՝ կալցիումի 

պարունակության պատճառով):  

Եթե Դուք ընդունել եք Թիոգամմայի 

հաբերը առավոտյան, ապա երկաթի կամ 

մագնիումի դեղորայքը կարող եք 

ընդունել կեսօրին կամ երեկոյան: 

- Հակադիաբետիկ դեղամիջոցներ 

(ինսուլին կամ այլ հաբային 

դեղամիջոցներ դիաբետի բուժման 

համար):  

Թիոկտաթթվի և ինսուլինի կամ պերորալ 

հիպոգլիկեմիկ պատրաստուկների 

միաժամանակ ընդունումը կարող է 

ուժեղացնել դրանց ազդեցությունը: 

Հիպոգլիկեմիայի կանխարգելման 

նպատակով, արյան մեջ գլյուկոզայի 

մակարդակը կարգավորող դեղամիջոցի 

չափաբաժինը կարող է ճշգրտվել 

համաձայն բժշկի հրահանգի:  

 

Թիոգամմայի ընդունումը սննդի և 

ըմպելիքների հետ 

Դեղորայքը անհրաժեշտ է ընդունել 

առաջին ուտելուց 30 րոպե առաջ: 

Թաղանթային շերտով ծածկված 

Թիոգամմա հաբերը պետք է ընդունել 

ամբողջությամբ, ջրի մեծ քանակությամբ 

ուտելուց առաջ (տես. 3-րդ բաժինը): 

Թիոգամմա հաբերի ընդունման 

ընթացքում չի կարելի օգտագործել 

ալկոհոլ: Ալկոհոլը բարձրացնում է այն 

հիվանդությունների առաջացման և 

զարգացման ռիսկը, որոնք կապված են 

նյարդերի վնասման հետ և, այդպիսով,  

կարող են վատթարացնել Թիոգամմա 

հաբերի բուժիչ ազդեցությունը: Դա 



 

2. Ի ՞նչ է անհրաժեշտ 

իմանալ Թիոգամմա դեղորայքի 

օգտագործումից առաջ 

 

Թիոգամմա հաբերը չի կարելի 

օգտագործել 

- թիոկտաթթվի կամ դեղորայքի 

ցանկացած այլ բաղադրիչի հանդեպ 

ալերգիայի (գերզգայունության) 

առկայության դեպքում (տես 6-րդ 

բաժինը) 

 

Զգուշացումներ եւ նախազգուշական 

միջոցներ 

Թիոկտաթթվով բուժման ընթացքում 

որոշակի գենոտիպ ունեցող 

հիվանդները,  մարդկային լեյկոցիտի 

հանդեպ հակագենով (որը հաճախ է 

հանդիպում ճապոնացի և կորեացի 

հիվանդների մոտ, բայց նաև դիտվում է 

կովկասցիների մոտ) առավել հակված են 

ինսուլինային աուտոիմուն սինդրոմի 

զարգացմանը (արյան մեջ գլյուկոզայի 

մակարդակի կարգավորման խախտում, 

որը դրսևորվում է արյան մեջ շաքարի 

մակարդակի արտահայտված 

իջեցմամբ): 

 

վերաբերում է նաև բուժումների միջև 

ընկած ժամանակահատվածներին:   

 

Հղիություն, կրծքով կերակրում և 

բեղմնավորում 

Օգտագործումը հղիության և կրծքով 

կերակրման ընթացքում արգելվում է, 

եթե միայն Ձեր բժիշկը դա անհրաժեշտ չի 

համարում: Ալֆա-լիպոյաթթուն չի 

ազդում բեղմնավորման վրա:  

 

Ազդեցությունը մեքենա վարելու և 

մեխանիզմներից օգտվելու ունակության 

վրա 

Թիոգամմա դեղորայքի ընդունումը չի 

ազդում մեքենա վարելու և 

մեխանիզմներից օգտվելու ունակության 

վրա: 

 

Թիոգամմա հաբերը պարունակում են 

լակտոզա: Եթե Ձեզ ասել են, որ Դուք 

ունեք գերզգայունություն շաքարի որոշ 

տեսակների նկատմամբ, ապա մի 

ընդունեք այս հաբերը կամ 

օգտագործելուց առաջ դիմեք բժշկին: 

 

 

3. Ինչպե ՞ս ընդունել Թիոգամման 

Մշտապես ընդունեք դեղորայքը խիստ 

հետևելով բժշկի հրահանգներին: Եթե 

Դուք ունեք կասկածներ, խորհրդակցեք 

բժշկի հետ: Խորհուրդ տրվող օրեկան 

չափաբաժինը կազմում է Թիոգամմա 600 

մգ թաղանթային շերտով ծածկված 1 հաբ 

(հավասար է 600 մգ ալֆա-լիպոյաթթվի), 

որը ընդունվում է առաջին ուտելուց 

մոտավորապես 30 րոպե առաջ: 

Դուք նաև կարող եք կողմնակի 

ազդեցությունների մասին հայտնել 

անմիջապես ազգային հաշվետվական 

համակարգի միջոցով: Հայտնելով 

կողմնակի ազդեցությունների մասին՝ 

դուք կարող եք օգնել այս դեղամիջոցի 

անվտանգության վերաբերյալ հավելյալ 

տեղեկատվություն տրամադրմանը: 

 

5. Ինչպե ՞ս պահպանել Թիոգամման. 



 Եթե Դուք ընդունում եք հաբերը սննդի 

հետ, ապա ալֆա-լիպոյաթթվի 

ներծծումը արյան մեջ կարող է 

խախտվել, ինչը կազդի դեղամիջոցի 

արդյունավետության վրա: Թիոգամմա 

600 մգ թաղանթային շերտով ծածկված 

հաբերը պետք է ընդունել 

ամբողջությամբ, ջրի մեծ քանակությամբ 

ուտելուց առաջ: Հաբերը չծամել: 

 

Բուժման տևողությունը 

Քանի որ դիաբետիկ նեյրոպաթիան 

համարվում է քրոնիկ հիվանդություն, 

Ձեր բուժումը դեղորայքով կարող է լինել 

երկարաժամկետ: Ձեր բժիշկը կորոշի, թե 

որքան ժամանակ Դուք պետք է ընդունեք 

դեղորայքը:  

 

Եթե Դուք պահանջվածից ավելի շատ եք 

ընդունել Թիոգամմա 

Եթե դուք կամ որևէ մեկը պատահական 

ընդունել է չափազանց շատ 

Թիոգամմայի հաբեր, ապա անմիջապես 

դիմեք բժշկին կամ հիվանդանոց: 

Գերդոզավորման ախտանիշները կարող 

են դրսևորվել սրտխառնոցով, փսխումով 

և գլխացավով: Առանձին դեպքերում, եթե 

ընդունվել է 10-ից ավելի ալֆա-

լիպոյաթթու (հատկապես ալկոհոլի հետ 

միասին), գրանցվել է լուրջ և երբեմն 

կյանքի համար վտանգավոր 

թունավորման ախտանիշներ (այնպիսի, 

ինչպիսիք են ցնցումները 

(պրիստուպներ), 

թթվահիմնային բալանսի կամ արյան 

մակարդելիության լուրջ 

խանգարումները): 

 

Եթե Դուք մոռացել եք ընդունել 

Թիոգամման 

Պահպանել չոր, լույսից պաշտպանված 

վայրում, 25° С-ից ոչ բարձր 

ջերմաստիճանի պայմաններում: Պահել 

երեխաների համար անհասանելի 

վայրում: Չի կարելի օգտագործել տուփի 

վրա նշված ժամկետը լրանալուց հետո: 

Դեղամիջոցը չի կարելի թափել 

կեղտաջրերի կամ կենցաղային 

թափոնների միջոցով: Խնդրեք ձեր 

դեղագետին նետել այն դեղամիջոցները, 

որոնք դուք այլևս չեք օգտագործում: Այս 

միջոցները կօգնեն պաշտպանել 

շրջակա միջավայրը:  

 

6. Փաթեթի պարունակությունը և այլ 

տեղեկատվություն 

Թիոգամմայի բաղադրությունը 

Ակտիվ  բաղադրիչ՝ 
Թիոկտաթթու: Յուրաքանչյուր 

թաղանթային շերտով պատված հաբ 

պարունակում է 600 մգ թիոկտաթթու: 

Հավելումներ՝ հիպրոմելոզա, նատրիումի 

կարմելոզա, դիմետիկոն, լակտոզա 

մոնոհիդրատ, մագնիումի ստեարատ, 

մակրոգոլ 6000, տալկ, նատրիումի 

լաուրիլ սուլֆատ, 

միկրոբյուրեղային ցելյուլոզա, 

կոլոիդային սիլիցիումի երկօքսիդ: 

 

Ծանոթագրություն դիաբետիկների 

համար 

1 թաղանթային շերտով պատված 

Թիոգամմա 600 մգ դեղամիջոցը 

պարունակում է ավելի քիչ, քան 0,0041 

հացահատիկ: 

 

Թիոգամմայի նկարագրությունը և 

փաթեթի պարունակությունը: 

Թողարկման ձևը 

 



Մոռացված չափաբաժինը լրացնելու 

համար մի ընդունեք կրկնակի 

չափաբաժին: Եթե Դուք ունեք դեղորայքի 

օգտագործման հետ կապված հարցեր, 

դիմեք Ձեր բժշկին կամ դեղագետին: 

 

4. Հնարավոր կողմանկի 

ազդեցությունները. 

Ինչպես և բոլոր դեղամիջոցները 

Թիոգամման ևս կարող է առաջացնել 

կողմնակի ազդեցություններ, որոնք 

սակայն ոչ բոլորի մոտ են զարգանում: 

Եթե Դուք նկատել եք ներքոնշյալ 

կողմնակի ազդեցություններից որևէ 

մեկը, ապա դադարեցրեք դեղորայքի 

ընդունումը և անմիջապես հայտնեք այդ 

մասին բժշկին:  

Շատ հազվադեպ (ավելի քիչ 

դրսևորումներ քան 10000-ից 1 հիվանդի 

մոտ). 

-Համային զգացողության փոփոխություն 

կամ խանգարում: 

-Սրտխառնոց, փսխում, փորացավ, լուծ: 

-Ալերգիկ ռեակցիաներ (մաշկի ցան, 

եղնջատենդ, քոր): 

Հայտնեք բժշկին նշված կողմնակի 

ազդեցությունների դրսևորման մասին 

-Արյան մեջ գլյուկոզայի մակարդակի 

իջեցում  

Միաժամանակ կարող են առաջանալ 

հիպոգլիկեմիայի ախտանիշներ՝ 

գլխապտույտ, ուժեղ 

քրտնարտադրություն, գլխացավ, 

տեսողության խանգարումներ: 

 

Հաճախականությունը հայտնի չէ (առկա 

տվյալներից հնարավոր չէ հաշվել)  

Արյան մեջ գլյուկոզայի մակարդակի 

կարգավորման խանգարումներ արյան 

մեջ շաքարի մակարդակի 

Թաղանթային շերտով ծածկված դեղին 

հաբեր՝ երկու կողմից բաժանարար գծով: 

ՊՎՔ/ՊՎԴՔ ալյումինե փայլաթիթեղից   

բլիստերի մեջ դրված  թաղանթային 

շերտով ծածկված 10 հաբ: 

3, 6 կամ 10 բլիստեր օգտագործման 

հրահանգներով ստվարաթղթե տուփի 

մեջ: 

 

Պիտանելիության ժամկետը 

3 տարի 

Չի կարելի օգտագործել տուփի վրա 

նշված ժամկետը լրանալուց հետո: 

 

Վաճառքի պայմանները 

Դեղատոմսով  

 

Գրանցված վկայականի 

սեփականատեր/Դեղորայքի սերիական 

թողարկում. 

 

Վյորվագ Ֆարմա ԳՄԲՀ և Կո. ԿԳ,  

Կալվեր Շտրասե, 7, 71034  Բյոբլինգեն, 

Գերմանիա 

 

Արտադրող՝Դրագենֆարմ Ապոտեկար 

Պյուշլ ԳմբՀ, Գյոլշտրասե 1, 84529, 

Թիտմոնինգ, Գերմանիա 

 

Տեղեկատվություն մեր հիվանդների 

համար 

Դիաբետիկների մեծ մասի մոտ 

նյարդային նյութափոխանակության 

խանգարումների պատճառով կարող է ի 

հայտ գալ տհաճ զգայական 

ախտանշանների լայն սպեկտր: Բնորոշ 

ախտանշաններից են մարմնի 

փշաքաղությունը, ծակծկոցները, 

այտուցվածության զգացողությունը, 

ոտնաթաթերում այրոցի 



արտահայտված նվազեցմամբ 

(աուտոիմունային ինսուլինային 

սինդրոմ) 

 

Հայտնում կողմնակի ազդեցությունների 

մասին 

Եթե Ձեզ մոտ առաջացել է որևէ 

կողմնակի ազդեցություն, խորհրդակցեք 

Ձեր բժշկի հետ: Սա վերաբերում է բոլոր 

կողմնակի ազդեցություններին, ինչպես 

նաև այնպիսիններին, որոնք ներառված 

չեն ներդիր-թերթիկում:  

 

Վյորվագ Ֆարմա ԳմբՀ և Կո. ԿԳ Կալվեր 

փող., 7, 71034 Բյոբլինգեն 

 

զգացողությունը, անհանգիստ ոտքերը և 

թմրածությունը: Այս ախտանշանները 

սովորաբար առավելապես 

արտահայտված են ստորին 

վերջույթների շրջանում:  

Թիոգամման կարող է չեզոքացնել այդ 

զգացողական ախտանշանները: Այն 

պարունակում է թիոկտաթթու՝ նյութ, որը 

արտադրվում է օրգանիզմում: 

Թիոկտաթթուն համարվում է 

ֆերմենտային կոմպլեքսների կարևոր 

բաղադրիչ, ինչպիսին են 

բիոկատալիզատորները, որոնք, օրինակ, 

անհրաժեշտ են էներգիայի ճիշտ 

ձևավորման, հատկապես շաքարի 

նյութափոխանակության համար: 

 


