
ՏԲ նոր դեղեր և բուժումներ

Քրիստիան Լիենհարդ 
Գլոբալ ՏԲ ծրագիր 

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն 
Ժնև, Շվեյցարիա  
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Տուբերկուլոզի համաժողով – Արևելյան Եվրոպա և Կենտրոնական Ասիա 
Տուբերկուլոզի նոր բուժումներն ու մոտեցումները 

   
 

Երևան,  փետրվար 17, 2015 



 Նախնական տեղեկատվություն 

 ՏԲ նոր դեղորայք. փորձարկման մեջ գնտվող դեղորայք 

 ԱՀԿ ռազմավարական պլան. երկրներում ՏԲ դեղորայքի և 

բուժման սխեմաների ռացիոնալ ներմուծում 

 Օրինակ՝ Մշակել Բեդաքվիլինի միջանկյալ ուղղորդում 

 ՏԲ նոր դեղորայքից մինչև ՏԲ բուժման նոր սխեմաներ 

 ԱՀԿ քաղաքականության իրականացման փաթեթ 

 Օրինակ՝ Բեդաքվիլինի ներմուծումը երկրներ  

 

 

Համառոտ  նկարագիր 
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GLOBAL TB  
PROGRAMME 

 



Գլխավոր 
օպտիմալացում 

Վաղ շրջանի 
զարգացում 

GLP 
Tox. 

Փուլ I Փուլ II Փուլ III 

Նախակլինիկական զարգացում Բացահայտում Կլինիկական զարգացում 

Ցիկլոպեպտիդ                       CPZEN-45  PBTZ169                                      AZD5847                 Դելամանիդ 

Դիարիքվինոլին                     BTZ043       TBA-354                                  Բեդաքվիլին                (OPC-67683) 

DprE ինհիբիտորներ              DC-159a     Q203                    (TMC-207) ԴԶ ՏԲի համար     Գատիֆլոքսացին 

InhA ինհիբիտոր, ինդազոլ     SQ609                                                            Լինեզոլիդ         Մոքսիֆլոկսացին 

LeuRS ինհիբիտորներ,Ureas SQ641                                                         Նոր ռեժիմներ Ռիֆապենտին LBTI 

Մակրոլիդ, Ազենդոլ       TBI-166                                                                      PA-824              

Միկոբակտերիալ Gyrase ինհիբիտորներ                   Ռիֆապենտին ԴԶ ՏԲի համար      

Պիրազինամիդ Analogs                                                                                   SQ109  

Ռուֆենիում II                                                                                               Սուտեզոլիդ 

Կոմպլեքսներ                                                                                               (PNU-100480) 

Սպեկտինամիդ SPR- 10199 

Տրանսլոկազ-1 ինհիբիտորներ 

 

 
 

 

Փորձարկման մեջ գնտվող գլոբալ ՏԲ դեղորայք  

Թարմացվել է` 2014թ. օգոստոս  

www.newtbdrugs.org 

ներկայումս կանոնակարգման 
վերանայման գործընթացում 
գտնվող նոր ՏԲ դեղորայք 



Նոր դեղորայք Բեդաքվիլին

 40 տարում նոր ՏԲ դեղորայք 

 

 Քիմիական կարգ. դիարիլքինոլին 

 

 Նոր թիրախ. ATP սինթեզի ինհիբիտոր 

 
 Փուլ IIb տվյալներ. Պլացեբոյով/դատարկահաբով 

վերահսկվող բեդաքվիլինի կլինիկական փորձարկում 
ԲԴԿ ֆոնային բուժման  համակցությամբ 

 6 ամիսների ընթացքում ԲԴԿ ֆոնային բուժում+ 
բեդաքվիլին ավելի մեծ արդյունավետություն է գրանցել 
քան ԲԴԿ ֆոնային բուժում+պլացեբո 
 

 2012-ի դեկտեմբերին հաստատվել է Սննդի և դեղորայքի 
վարչության FDA կողմից (արագացված ընթացակարգ) 
«…որպես կոմբինացված բուժման մի մաս, որը 
նշանակվում է մեծահասակներին, ովքեր ունեն ԲԴԿ 

ՏԲ, եթե այլընտրանք չկա»: 
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Նոր դեղորայք Դելամանիդ

 Քիմիական կարգը. նիտրոմիդազոլ 
 

 Փուլ IIb տվյալներ. Պլացեբոյով/դատարկահաբով վերահսկվող 
դելամանիդի կլինիկական փորձարկում օպտիմալացված 
ֆոնային բուժման համակցությամբ (ՕՖԲ) 
o Երկու կողմ    (i) դելամանիդ (100մգ) + ՕՖԲ 
o                            (ii) դելամանիդ (200մգ) + ՕՖԲ 
o Երկու ամսվա ընթացքում արդյունավետությունը ավելի մեծ 

է եղել ՕՖԲ+ դելամանիդի դեպքում, քան ՕՖԲ + պլացեբոյի 
դեպքում 

 
 Փուլ III փորձարկումը սկսվել է սեպտեմբեր 2011-ին  

 
 Հաստատվել է 2014-ի ապրիլին Դեղորայքի Եվրոպական 

գործակալության (EMA) կողմից “որպես կոմբինացված բուժման 
սխեմայի  մի մաս, թոքային ԲԴԿ ՏԲ մեծահասակ հիվանդների 
համար, եթե արդյունավետ բուժման սխեմա չի կարող ձևավորվել 
պայմանավորված կայունությամբ կամ տանելիությամբ: 
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Նոր դեղորայք Պրետոնամիդ

 Քիկիական կարգը. նիտրոմիդազոլ (նիտրոմիդազո-օքսացին ենթախումբ) 

  ակտիվ է դեղազգայուն և բազմադեղորայքակայուն շտամերի նկատմամբ 

 Բակտերիոսպան ազդեցություն ունի դրանց բազմացման և ստատիկ 
բացիլների նկատմամբ    

 Փուլ 1-ի մի քանի ուսումնասիրություն արդեն ավարտված է , սննդի վրա 
էական ազդեցություն չունի նախատեսված կլինիկական դեղաչափով, 
CYP3A4 ոչ էական ինհիբիտոր է   

 Փուլ II. 14 օրյա EBA երկու ուսումնասիրություններ նոր ախտորոշված, 
քսուկ դրական, դեղազգայուն թոքային ՏԲ հիվանդների հետ  

 Նոր կոմբինացիայի 14 օրյա EBA  ուսումնասիրություն. PA-824 + Moxi + PZA 
խոստումնալից արդյունքներ է ցույց տալիս 
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ՏԲ վերահսկման ծրագրերի վերաբերյալ նկատառումներ. 

– Որոշել  նոր մշակված և/կամ վերանպատակաուղղված 
դեղորայքի կիրառության օպտիմալ սխեմաները ԴԶ և ԴԿ ՏԲ 
բուժման մեջ, ըստ ծրագրային պայմանների 

– Գնահատել հիվանդների համապատասխանության 
պահանջները 

– Գնահատել ծրագրային հնարավորությունները  

– Գնահատել նոր մշակած բուժումների ծախսերի 
արդյունավետությունը 

– Ապահովել պատշաճ վերահսկողություն և դեղորայքային 
անվտանգություն 

– Համոզվել, որ դեղորայքը ճիշտ է օգտագործվում 
(ցուցվածությունը, դեղաչափերը, դեղորայքի 
համադրությունները և բուժման տևողությունը) – կանխել 
սխալ օգտագործումը և կայունության ամպլիֆիկացիան 

Երկրներում  նոր ՏԲ դեղերի ներմուծման հանրային 
առողջապահական մարտահրավերներ 
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Նկարագրում է գործընթացի 
առանցքային բաղադրիչները, որոնք 
ունեն հետևյալ նպատակը. 

- Մշակել ՏԲ բուժման 
քաղաքականություն (բոլոր ձևերի 
համար), ըստ նոր դեղորայքի և 
դեղորայքի կոմբինացիաների 
մշակման առաջընթացի 

- և 

- Աջակցել երկրներին 
իրականացնել այդ 
քաղաքականությունը 

http://www.who.int/tb/new_drugs/en/index.html 

 

 

ԱՀԿ ռազմավարական պլան. երկրներում ՏԲ դեղորայքի և 

բուժման սխեմաների ռացիոնալ ներմուծում 
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http://www.who.int/tb/new_drugs/en/index.html
http://www.who.int/tb/new_drugs/en/index.html
http://www.who.int/tb/new_drugs/en/index.html


   
 

 

 

 

  ՏԲ նոր դեղորայքի կամ նոր  

        սխեմաների մշակում 

Գնահատել փաստերը 

Հրավիրել փորձագետների  

խումբ 

Զարգացնել  
քաղաքականության  

          առաջարկույթւոններն ու  
հանձնարարականները 

             Ձևակերպել և  

   տարածել քաղաքականությունը 

ԱՀԿ քաղաքականության  մշակման շրջանակ 
•  Գործընկերներ (ինդուստրիան, հետազոտողները, 

կոնսորցիումը,…) 

•  Հասանելի ապացույցներ (հրապարակումներ, SRA 

հաստատում) 

•  Նախակլինիկական կամ կլինիկական զարգացման 

փուլերի տվյալների հավաքում, ծախսերի 

արդյունավետության վերլուծություն 

•  Փորձագետներ, մեթոդաբաններ, սպառողներ 

•  Ուղեցույցների վերանայման հանձնաժողով 

•  GRADE գործընթաց ապացույցների վերանայման համար 

•  Համատեղ վերանայում ERCի կողմից 

•  Ռազմավարական և տեխնիկական խորհրդատվական 

խումբ  
•  Հաստատում, վերանայում, հավելում 

•  Խորհուրդ ԱՀԿ-ին իրականացնել քաղաքականությունը, 

թե ոչ 

•  Ուղեցույցների վերանայման հանձնաժողով  

•  Տարածումը անդամ երկրներին 

•  Խթանում շահառուների և ֆինասավորողների միջոցով 

•  Փուլերով  իրականացման և ընդլայնման պլան 

•  



Ներառում է երկու հիմնարար  նպատակ. 

• Որակի ապացույցներ. արտահայտում է 
հանձնարարականի վստահության աստիճանը: 

 

• Հանձնարարականի ուժը. Արտահայտում է, թե որքանով 
կարող ենք վստահ լինել, որ միջամտությունը 
արդարացված է  հիվանդների համար:  

GRADE: Հանձնարարականների  նախնական գնահատում, 

զարգացում և վերջնական գնահատում 
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Բեդաքվիլինի օրինակը

 
GLOBAL TB  
PROGRAMME 

Ընթացակարգը 
 
Տվյալների վերանայումը. 
•Տվյալներ, որոնք հասանելի են FDA Սննդի և դեղորայքի վարչության 
հանրային վեբկայքում 
•Խնդրանք Յանսենից որոշակի հավելյալ տվյալների համար 
•Անկախ պայմանագրային խորհրդատուն պատրաստում է 
հանրամատչելի ապացույցների հակիրճ հաշվետվություն (Բ. Ֆոուրի, 
Հարավային Աֆրիկա) 
Երկու տեխնիկական խորհրդատուներ մշակում են հատուկ 
փաստաթղթեր օգնելու փորձագետների խմբին արտադրանքի 
գնահատման հարցում. 
6 ամսվա խորխ ցանքս փոխակերպման վավերականության 
գնահատում և ցանքսի փոխակերպման ժամանակը որպես ԲԴԿ ՏԲ 
բուժման ելքի փոխարինող ցուցիչներ (Է. Կուրբատովա, CDC);  
•Ծախսերի արդյունավետության վերլուծություն` հիմնված 
մոդելավորման վրա (Ա. Վասալ, LSHTM). 
 

 



Փորձագետների խմբի հանդիպումը

• Փորձագետների հանդիման ողջ նպատակն է գնահատել Բեդաքվիլինի լրացուցիչ 
առավելությունները ԲԴԿ ՏԲ բուժման համար, նպատակահարմարության 
դեպքում ԱՀԿ-ին ապահովել հանձնարարականներով երկրներին միջանկյալ 
ուղղորդման համար դրա՝ երկրորդ շարքի այլ դեղորայքի հետ համատեղ 
օգտագործման վերաբերյալ ԲԴԿ ՏԲ բուժման մեջ: 
 

• Հատուկ նպատակները հետևյալն են.  

• Գնահատել Բեդաքվիլինի արդյունավետությունը և անվտանգությունը որպես 
հավելում ընթացիկ ԱՀԿ-ի ԲԴԿ ՏԲ բուժմանը: 

• Գնահատել դեղորայքի վնասների և օգուտների բալանսը,դրա պոտենցիալ 
ծախսերի արդյունավետությունը, հիվանդի և մատակարարի 
նախապատվություններն ու մտահոգությունները և դեղորայքը ԲԴԿ ՏԲ 
ծրագրում ներմուծելու հնարավորությունը:   

• Տրամադրել, անհրաժեշտության դեպքում, հանձնարարականներ դեղորայքի 
օգտագործման վերաբերյալ որպես ԱՀԿ-ի ԲԴԿ ՏԲ բուժման սխեմաների մի 
մաս, ներառյալ  նոր դեղորայքի պոտենցիալ կիրառմանը վերաբերող 
ցուցումներն ու հակացուցումները, որի կլինիկական փորձարկման երրորդ 
փուլի արդյունքները դեռ հասանելի չեն: 

 
GLOBAL TB  
PROGRAMME 



Ընթացակարգերը

• Գնահատել GRADE ընթացակարգերի կիրառմամբ 
 

• PICO հարց. 

• «ԲԴԿ ՏԲ հիվանդների մոտ Բեդաքվիլինի ավելացումը ֆոնային 
բուժման սխեմային՝ հիմնված ԱՀԿ հանձնարարականների վրա, 
արդյո՞ք ապահով կերպով բարելավում է հիվանդի բուժման ելքը»: 

• Ընտրված ելքեր.   

1. «Բուժված» ելք 120 շաբաթվա ընթացքում  

2. Լուրջ անբարենպաստ ազդեցություններ բուժման 24 շաբաթյա 
հետազոտական փուլի ընթացքում 

3. Մահացություն  

4. Ավելի քան 24 շաբաթից ցանքսի փոխակերպման ժամանակն է  

5. Ցանքսի փոխակերպում 24 շաբաթից 

6. Երկրորդ շարքի դեղորայքի նկատմամբ ձեռք բերված 
կայունություն 72-րդ շաբաթում (ֆլուորոքինոլոններ, ամինո 
գլիկոզիդներ և կապրեոմիցին) 
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Բեդաքվիլինի դերը ԲԴԿ ՏԲ բուժման մեջ  գնահատման 
հիմնական տվյալների հակիրճ ամփոփումը 
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24-րդ շաբաթ, 72-րդ շաբաթ և 120-րդ շաբաթ 
(ուսումնասիրության ավարտը) ցանքսի 

փոխակերպման համամասնությունները (mITT) 

Ժաման

ակահա

տվածը 

Բեդաքվիլին Պլացեբո Diff [95% CI] P-արժեք 

24-րդ 

շաբաթ 

52/66 (79%) 38/66 (58%) 21.2% [5.6%, 36.8%] 0.008 

72-րդ 

շաբաթ 

47/66 (71%) 37/66 (56%) 15.2% [-1.2%, 31.5%] 0.069 

120-րդ 

շաբաթ 

41/66 (62%) 29/66 (44%) 18.2% [1.3%, 35.1%] 0.035 





Փորձարկում C208: QTcF փոփոխվում է: 



Մահացություն 
Հետազոտություն Հետազոտության տեսակը Բեդաքվիլին Պլացեբո 

Փուլ 1 մահվան դեպքեր 0 0 

Փուլ 2 

Հետազոտություն 

C202* 

մահվան դեպքեր 

Պատահականության սկզբունքով, 

բաց, տատանվող դեղաչափով, EBA 

հետազոտություն 

N=45 

2 (4.4%) 

N=30  

0 

Փորձարկում C208 Փուլ 1 

 Մահվան դեպքեր 

Պատահականության սկզբունքով, 

պլացեբոյով վերահսկվող, 8 

շաբաթ տևողությամբ 

N=23 

2 (8.7%) 

N=24 

2 (8.3%) 

Փորձարկում C208  

Փուլ 2 

 Մահվան դեպքեր** 

Պատահականության սկզբունքով, 

պլացեբոյով վերահսկվող, 24 

շաբաթ տևողությամբ 

N=79 

10 (12.7%) 

N=81 

2 (2.5%) 

Փորձարկում C209 

 Մահվան դեպքեր 

Բաց, չվերահսկվող, 24 շաբաթ 

տևողությամբ 

N=233 

16 (6.9%) 

նշված չէ 

*    Հղման դեղեր: INH+RMP, ոչ պլացեբո 

**  Հարաբերական ռիսկեր 5.1 (p=0.017) 
 



Բեդաքվիլինի կիրառման միջանկյալ քաղաքականության ուղղորդում 

«Բեդաքվիլինը կարելի է ավելացնել  
ԱՀԿ-ի կողմից խորհուրդ տրվող 
սխեմային թոքային ԲԴԿ ՏԲ  
մեծահասակ հիվանդների դեպքում  5 
որոշակի պայմաններով»: 

  
«պայմանական առաջարկություն, 
արդյունավետության  շատ  քիչ 
վստահություն »  
 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/84879/1/9789
241505482_eng.pdf?ua=1. 

 

 ԱՀԿ – հունիս 2013 թ. 
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Բեդաքվիլինի կիրառման միջանկյալ քաղաքականության ուղղորդում 

5 պայմաններ. 
 

1. Հիվանդների պատշաճ ընտրություն 

2. Անհրաժեշտ է հիվանդի համաձայնությունը 
 

3. Բուժման սխեման հիմնված է ԱՀԿ 
հանձնարարականների վրա 
 

4. Խիստ մշտադիտարկման պայմաններ 
 

5. Ակտիվ դեղորայքային անվտանգություն 

և անբարենպաստ ազդեցությունների վարում 
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Ո՞րը կլինի  նոր ռեժիմի առավելությունը և լավագույն 
ազդեցությունը՝ հաշվի առնելով  ազգային համատեքստի 
բնորոշ  առանձնահատկությունները և զանազանությունը: 
 

•Արդյունավետության և անվտանգության ասպեկտների գնահատում 

•Վնասների և օգուտների գնահատում ընթացիկ բուժման հետ համեմատած 

•Հնարավորության գնահատումը (ծրագրային ասպեկտները) 

•Արժեքների գնահատում (հիվանդների ասպեկտները) 

•Փոփոխվող սցենարներ ըստ համաճարակաբանական համատեքստի. 

 - ՏԲ համաճարակ 

 - կայունության ցուցանիշն ու ձևը 

 - մեծ ռիսկ/խոցելի խմբեր 

 

 

ՏԲ նոր դեղորայքից դեպի ՏԲ նոր  բուժման սխեմաներ . 

առանցքային հարցեր 
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Ո՞ր  խումբը  առավելագույնս կշահի  նոր ռեժիմներից: 

 

• Դա կախված է ռեժիմի առանձնահատկություններից և ցուցումներից. 

- Դեղազգայուն ՏԲ հիվանդներ  

- ԲԴԿ ՏԲ հիվանդներ 

- ԲԴԿ ՏԲ հիվանդներ FQ-ի կամ ներարկման կայունությամբ 

- Միայն կրկնակի հիվանդացած դեպքերը  

• Հաշվի առնել մեծ ռիսկային խմբերը.  

-ՄԻԱՎ վարակ ունեցող հիվանդներ, բարձր/ցածր ՄԻԱՎ հիվանդացություն ՏԲ 
հիվանդների մոտ 

-ԲԴԿ ՏԲ նոր և կրկնակի հիվանդացած դեպքերի համապատասխան 
համամասնությունը 

 

Որոնք են երկրում նոր ռեժիմների օպտիմալ կիրառման հնարավորությունները       
Ըստ երկրների իրավիճակը մեծապես փոփոխվում է 

Հնարավորություն և ընդունելիություն 

 

ՏԲ նոր դեղորայքից դեպի ՏԲ նոր  բուժման սխեմաներ . 

առանցքային հարցեր 
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ԲԴԿ ՏԲ կլինիկական փորձարկումների ընթացիկ կամ պլանավորված 
էքսպերիմենտալ բուժման սխեմաների համառոտ ներկայացում (Աղբյուրը՝ Բուժել 

ՏԲ-ն/Դիմակայել-ՏԲ-ին) 



 

Նպատակն է աջակցել այն երկրներին, 

որոնք պատրաստվում են ՏԲ նոր 

դեղորայքի և/կամ ռեժիմների 

ներմուծմանը, որոնք հիմնված են 

ԱՀԿ քաղաքականության 

ցուցումների վրա և նպատակ ունեն 

ավելի որակյալ ծառայություններ 

մատուցել հիվանդներին և 

համայնքներին : 

 

ԱՀԿ – հոկտեմբեր 2014 թ. 

ԱՀԿ-ի քաղաքականության իրականացման փաթեթը տարբեր 

երկրներում ՏԲ նոր դեղորայքի և բուժման սխեմաների ներմուծման 

համար 
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1. Երկրի պատրաստվածության և 
պլանավորման համար անհրաժեշտ 
նվազագույն պահանջները 
 

2. ՏԲ նոր դեղորյաքի և ռեժիմների 
ներմուծման իրականացման պլան 
 

3. Դեղորայքի անվտանգություն և 
դեղակայունության վերահսկում 
 

4. Մասնավոր հատվածի ներգրավում 
 

5. Համակարգային մոտեցում որակյալ 
հաստատված դեղորայքի չընդհատվող 
մատակարարում ապահովելու համար : 

6. Օպերացիոն հետազոտություն 

ԱՀԿ-ի Քաղաքականության իրականացման փաթեթը տարբեր երկրներում 

ՏԲ նոր դեղորայքի և բուժման սխեմաների ներմուծման համար 
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- Փորձագետների 
խորհրդատվություն՝ գնահատելու 
ՏԲ նոր դեղորայք/ռեժիմներ, որոնք 
դուրս են գալիս փորձարկումից և 
անհրաժեշտության դեպքում 
վերանայել/թարմացնել բուժման 
ուղեցույցները:  

- Նպաստել միջանկյալ ուղղորդման 
մշակմանը Բեդաքվիլինի և 
Դելամանիդի օգտագործման 
վերաբերյալ: 

- Oգտվել ԴԿ ՏԲ ծրագրային վարման 
ԱՀԿ ուղեցույցի վերաբերյալ  
Companion Handbook ձեռնարկից: 

Նոր ՏԲ դեղորայքի օգտագործման ուղեցույց 
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 Քայլ 1՝ Երկրի մակարդակով հաստատել 
Բեդաքվիլինի ներմուծման շրջանակը 

 

 Քայլ 2՝ Բավարարել Բեդաքվիլինի ներմուծման 
համար անհրաժեշտ նվազագույն պահանջները: 

 Ստուգաթերթ՝ պարզելու երկրի 
պատրաստվածության մակարդակը: 

 

 Քայլ 3՝ Մշակել ազգային պլան Բեդաքվիլինի 
ներմուծման համար: 

 Քայլ 4՝ Իրականացնել Բեդաքվիլինի ներմուծումը 
պիլոտային վայրերում: 
 

 Քայլ 5՝ Փաստեր ներկայացնել ընդլայնելու 
նպատակով: 

 

 

 

Տարբեր երկրներում Բեդաքվիլինի ներմուծման 
իրականացման պլան 

Մշակվել է Մարինա Տադոլինի և 

Ջենիֆեր Ֆուրինի օգնությամբ 
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Աշխատանք վաղ իրականացնող երկրների հետ 

Մի խումբ երկրներ  հետաքրքրված են աշխատել ԱՀԿ-ի հետ 
ծրագրի պայմաններով բեդաքվիլինի ներմուծման 

նպատակով ըստ ԱՀԿ հանձնարարականների 
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Աշխատանք վաղ իրականացնող երկրների հետ 

• Նախնական քննարկումը ներառում է բոլոր առանցքային շահագրգիռ 
կողմերին (ՏԱԾ, ԱՆ, տեղական կանոնակարգող մարմինների և այլն) ինչպես 
նաև դոնորներին (ԳՀ, ԱՄՆ օգնության հիմնադրամ, B&MGF, KNCV և այլն) 

o Ուրվագծել տվյալ երկրին բնորոշ ազգային իրականացման պլանը 

o Ազգային աշխատանքային շրջանակի հաստատում 

o Պիլոտային վայրերի որոշում  

o Թիրախային կոհորտի որոշում  

o Լաբորատոր ասպետները 

o Մշտադիտարկում – ներառյալ արձանագրումը և հաշվետվության 
ներկայացումը 

o Ակտիվ դեղորայքային անվտանգության հաստատում հիմնական 
շահառուների հետ կապի միջոցով 

o Քննարկում տեղական կանոնակարգող մարմինների հետ դեղորայքի 
պետական գնման և կարգավորող ասպետկների շուրջ  

o Գործառույթների ժամանակացույցը 

• Գործառույթների ընթացիկ վերահսկում երկրի մակարդակով  
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ԱՀԿ-ի և ԳՏԲ-ի առանցքային ասպեկտները հետևյալն են՝ 
 

• համագործակցել և աջակցել տեղական իշխանություններին և 
շահագրգիռ կողմերին քաղաքականության մշակման վաղ շրջանում նոր 
ՏԲ դեղորայքի և ռեժիմների ներմուծման նպատակով, ծրագրային 
մակարդակում (ներառյալ որակի, գնման և այլ ասպեկտները); 

 

• համոզվել, որ նոր ՏԲ դեղորայքը ներմուծվում է օպտիմալ ճանապարհով 
և ռեժիմների պատշաճ համադրությամբ՝ պաշտպանելու հիվանդներին 
սխալ կիրառումից և կանխելու հետագա կայունության զարգացումը: 

 

• համոզվել, որ նոր ՏԲ դեղորայքի և ռեժիմների ներմուծումը կատարվում 
է քաղաքականության հանձնարարականների  համաձայն, իսկ 
համապատասխան պլանը կազմվում է՝ ապահովելու իրականացումը, 
ինչպես նաև քաղաքականության կազման տեղեկատվությունը: 

 

Հիմնական հաղորդագրությունները 
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• ԱՀԿ աշխատանքային խմբին  նոր դեղորայքի քաղաքականության 
մշակման համար . 

Գավին Չրչյարդ (ղեկավար), Ջենիֆեր Քոհն, Մարգարեթ Դալկոլմո, 
Գերրի Դավիես, Վիեթ Նունգ Նույեն, Քրիսթոֆ Փերին, Մայքլ Ռիչ, 
Ջիոջիո Ռոսինո, Հոլջեր Շունեման, Ալյոնա Սքրահինա, Սումվա 
Սվամինաթան, Էնդրյու Վերնոն: 

• Հետազոտողներին. Ռիչարդ Հաֆներ, Մայքլ Քիմերլինգ, Յա- Դիուլ 
Մուկադի: 
 

• ԱԿՀ.՝  Դենիս Ֆալզոն, Էռնեստո Ջարամիլո, Ժոել Կերավեց, Մարիո 
Ռավիլիոնե, Ֆրազեր Ուարեզ, Դիանա Ուեյլ և Կարին Վեյեր: 
 

• Մարթա Բրումֆիլդ, Անն Չանգ, Ալիսիա Չու, Ջենիֆեր Ֆուրին, 
Նիրանջան Քոնդուրի, Մարինա Թադոլինի, Անդրե Զարգոսկի: 
 

• B&MGF և ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցության համար  

 

Շնորհակալություն 
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Շնորհակալություն 

ուշադրության 

համար: 
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Օգնող սլայդեր 



Փորձագետների 
գնահատումը 

Ստանդարտ 
քաղաքականությ
ան մշակման 
շրջանակ 

Միջանկյալ 
ուղղորդում 

ՏԲ նոր դեղորյաքի 
ներմուծման  
ռազմավարական 
պլան 

Երկրին 
տրամադրվող 
աջակցություն 

Քաղաքականության 
իրականացման 
փաթեթ 

Բեդաքվիլին (հունվար 

2013) 
Դելամանիդ(ապրիլ 
2014)  

ԱՀԿի նոր  

աշխատանքային 

խումբը  նոր 

դեղորայքի 

քաղաքականության 

մշակման մասին  

ապրիլ 2012 - 2014  

http://www.who.int/tb/new_drugs/en/index.html 

ՏԲ նոր դեղորյաքի ներմուծման ԱՀԿ նոր ռազմավարությունն ու 
ուղղորդումը 

http://www.who.int/tb/new_drugs/en/index.html
http://www.who.int/tb/new_drugs/en/index.html


Նոր դեղորայք Դելամանիդ

• Փուլ IIb փորձարկում. 
Պլացեբոյով վերահսկվող 
անվտանգություն, 
արդյունավետություն և 
դելամանիդի 
ֆարմակոկինետիկա, 
համադրված օպտիմալ 
ֆոնային բուժմամբ (ՕՖԲ)  

•Թեստի երկու տարբերակ.  

(i) դելամանիդ (100մգ BID) + 
ՕՖԲ ;  

(ii) դելամանիդ (200մգ BID) + 
ՕՖԲ ;  

• Առաջնային վերջնակետը. 
Երկու ամսում խորխի, 
ցանքսի փոխակերպում  

 
Աղբյուրը. Gler et al, N Engl J Med 2012;366;2 – n= 481  
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Երկամսյա SCC (խորխի ցանքսի 
փոխակերպում) 204 փորձարկման մեջ - MGIT 

Համամասնություն.  հիվանդներ, ովքեր ստացել են դելամանիդ 
+ ՕՖԲ մինչև 57-րդ օրը ունեցել են խորխի ցանքսի 
փոխակերպում՝ կիրառելով MGIT համակարգը և հիվանդներ, 
ովքեր ստացել են պլացեբո+ ՕՖԲ  

Աղբյուրը` Gler et al, 2012 թ. 



Դելամանիդի հարաբերական արդյունավետություն 
պլացեբոյի նկատմամբ պատահականության սկզբունքով, 
վերահսկվող, 204 փորձարկման դեպքում 
N = հիվանդների թիվը; RR = ռիսկի ցուցանիշը; LL = ցածր սահման; UL = 
բարձր սահման 

204 փորձարկման արդյունավետության հակիրճ 
ներկայացումը  



Շարունակական  SCC (mITT) 24 ամիսների ընթացքում 

Շարունակական  SCC – Ոչ դրական ցանքս հիվանդների համամասնությունը SCC ստանալուց 
հետո 

(Աղբյուրը` ԱՀԿ-ին հանձնած Օցուկայի` արդյունավետության 

վերլուծության փաստաթղթի ամփոփում, փետրվար  2014թ.) 



Բուժման վերջնական ելքը – Թիվ 204, 208 

փորձարկումների և 116 հետազոտության մեջ 
ընգրկված հիվանդների ամբողջական 

վերլուծություն 

RR 1.35 (95% CI: 1.03 to 1.63) 

Դելամանիդ BID-ով ≥ 6 ամիս կամ ≤ 2 ամիս բուժված ԲԴԿ ՏԲ հիվանդների 

վերջնական բուժման ելքերն ու մահացությունը  

Դելամանիդի 

ազդեցությունը 

ITT 
հիվանդների 

ընդհանուր 

քանակը 

24 ամսվա ելքեր 

Բարեհաջող Մահ 

n (%) 95% CI n (%) 95% CI 

≥ 6 ամիսa 

 
192 143 (74.5) 67.7-80.5 2 (1.0) 0.1-3.7 

≤ 2 ամիսb 229 126 (55.0) 48.3-61.6 19 (8.3) 5.1-12.7 

Դելամանիդ 

չկա 
73 42 (57.5) - 6 (8.2) - 

a 208-ին մասնակցող հիվանդներ, ովքեր բուժվել են 204-ում դելամանիդով կամ պլացեբո: 

b 208-ին չմասնակցող հիվանդներ, ովքեր բուժվել են 204-ում դելամանիդով կամ պլացեբո: 

(Աղբյուրը` ԱՀԿ-ին հանձնած Օցուկայի` արդյունավետության 

վերլուծության փաստաթղթի ամփոփում, փետրվար  2014թ.) 



Թիվ 204, 208 փորձարկումների և 116 հետազոտության մեջ 
ընգրկված հիվանդների բուժման ելքը 24-րդ ամսում՝ 
կիրառելով ԱՀԿ բուժման ելքերի դասակարգումը (N=421) 

Տվյալները հաղորդվել են ԱՀԿ-ին ընկերության կողմից 

Հիվանդներ, ովքեր ստացել են դելամանիդ 100-BID կամ 200-BID + ՕՖԲ  
2, 6, կամ 8 ամիս կամ միայն ՕՖԲ 



Դելամանիդի կիրառման միջանկյալ քաղաքականության ուղղորդում 

«Դելամանիդը  կարելի է 
ավելացնել  ԱՀԿի կողմից 
խորհուրդ տրված սխեմային 
թոքային ԲԴԿ ՏԲ  մեծահասակ 
հիվանդների դեպքում  5 որոշակի 
պայմաններով»: 

  
«պայմանական 
առաջարկություն, 
արդյունավետության  շատ  քիչ 
վստահություն »  
 

ԱՀԿ– հոկտեմբեր 2014 թ. 
 



Դելամանիդի կիրառման միջանկյալ քաղաքականության ուղղորդում 

5 պայման 
 

1.Հիվանդների պատշաճ ընտրություն 
 

2. ԱՀԿ-ի ԲԴԿ ՏԲ սխեմայի սկզբունքների 
հետևողականություն 
 

3. Բուժում խիստ մշտադիտարկմամբ 
 

4. Ակտիվ դեղորայքային անվտանգություն 
 

5. Անհրաժեշտ է հիվանդի հավանությունը 

 
GLOBAL TB  
PROGRAMME 


