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Հայկ Ռազմիկի Պետրոսյանի «Հայաստանի և Արցախի 
տարածքում աճող որոշ բուսատեսակների կենսաակտիվ միացությունների 

անջատում, ֆիզիկաքիմիական, կենսաբժշկական հետազոտում 
և հալենային պատրաստուկների ստացում» թեմայով 

թեկնածուական ատենախոսության վերաբերյալ

Հայկ Ռազմիկի Պետրոսյանի ատենախոսական աշխատանքը նվիրված է 

Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի ֆլորայում հանդիպող որոշ բուսատե

սակների կենսաակտիվ միացությունների կորզմանը, ֆիտոքիմիական, ֆիզիկա

քիմիական և կենսաբժշկական ուսումնասիրությանը, պտղամրգային դեղաբու- 

սային հումքի հնարավորինս անթափոն մշակման փոքրածավալ տեխնոլոգիայի 

մշակմանը և դրա հիման վրա դեղապատրաստուկների ստացմանը:

Հ.Ռ.Պետրոսյանը կատարել է մեծածավալ փորձարարական աշխատանք, 

որի արդյունքում բացահայտվել է կաթնափուշ պուտավորի, քամերիոն նեղատե

րևի և տանձատերև կլորավունի ջրասպիրտային լուծամզվածքների ամինաթթվա- 

յին և հանքային կազմը, ինչպես նաև հաստատվել են տանձատերև կլորավունի, 

կապարի, բոխու, հաճարենու կախասնկի, մատիտեղ թռչնայինի հակաօքսիդիչ 

հատկությունները:

Մշակվել է կաթնափուշ պուտավորի սերմերի, դառը կորիզավորների և չիչ

խանի համալիր մշակման անթափոն տեխնոլոգիա, որի երկրորդային արգա

սիքներից անջատվել են կենսաակտիվ միացություններ (ամիգդալին, սիլիմարին, 

լիկոպին): Ուսումնասիրվել են որոշ լուծամզվածքների, ամիգդալինի և վերջինիս 

հեպտաացիլ ածանցյալի հակաուռուցքային հատկությունները:

Ատենախոսական աշխատանբի արդիականությունը: Բուսաբուծությունը 

քիմիական պատրաստուկներով բուժման այլընտրանքային և արդյունավետ եղա

նակ է: Այն ենթադրում է դեղաբուսային հումքում առկա կենսաբանորեն ակտիվ 

միացությունների (ԿԱՄ) օգտագործումը' հալենային և նորհալենային պատրաս

տուկների տեսքով: Որպես կանոն, ԿԱՄ-երն օժտված են բարձր կենսամատչելիու- 

թյամբ և դեղաբանական ակտիվությմբ: Զանազան հիվանդությունների բուժման 

ընթացքում բուսական և սինթետիկ դեղամիջոցները դրականորեն փոխլրացնում 

են միմյանց:



Արդիական է կենսաբանորեն և դեղաբանորեն ակտիվ միացություններով ու 

սննդային հավելանյութերով հարուստ պտղամրգային բուսական հումքի համալիր 

մշակման տեխնոլոգիաների զարգացումը: Դրանք հնարավորություն են ընձեռում 

բարձրացնել արգասիքների անջատման ելքը, որակը, արտադրության արդյունա

վետությունն ու նվազեցնել արտադրանքի ինքնարժեքը: Դրան կարելի է հասնել 

գոյություն ունեցող տեխնոլոգիաների կատարելագործմամբ:

Այդպիսի մոտեցումը ենթադրում է արգասիքների անջատման և մաքրման 

ժամանակ կիրառվող ֆիզիկաքիմիական եղանակների կատարելագործում և հիմ

նական արտադրության ժամանակ առաջացող երկրորդային հումքի օգտագոր

ծում: Սննդարդյունաբերության, հալենային և նորհալենային պատրաստուկների 

արտադրությունում այդ խնդրի լուծումն առաջին հերթին կապում են պտղամր

գային և դեղաբուսական հումքի մշակման այնպիսի համալիր տեխնոլոգիաների 

կիրառման հետ, որոնք ապահովում են ազդեցության լայն սպեկտր ունեցող ԿԱՄ- 

երի ստացումը: Այն կարող է ապահովել Հայաստանի Հանրապետության և Ար

ցախի ֆլորայի չուսումնասիրված կամ սակավ ուսումնասիրված դեղաբուսական և 

պտղամրգային հումքի ֆիտոքիմիական հետազոտություն, անջատել և նույնակա- 

նացնել առավել ակտիվ ԿԱՄ-երը, իրականացնել կենսաբժշկական հետազոտու

թյուններ և ստեղծել նախադրյալներ' դրանց հիման վրա հալենային և նորհալե- 

նային պատրաստուկների տեղական փոքրածավալ արտադրության կազմակերպ

ման համար:

Ատեեախոսութւան ցհտական նորույթը:

1. Առաջին անգամ ուսումնասիրվել է Հայաստանի Հանրապետության և Արցա

խի վայրի ֆլորայի սակավ ուսումնասիրված բույսերի' կաթնաւիուշ պուտավորի, 

քամերիոն նեղատերևի, կապարի, բոխու, տանձատերև կլորավունի, մատիտեղ 

թռչնայինի և սնկերի ներկայացուցիչ' հաճարենու կախասնկի ֆիտոքիմիական և 

հանքային բաղադրությունը:

2. Ապացուցվել է, որ ուսումնասիրված բույսերի ջրասպիրտային հալենային լու- 

ծամզվածքներում գործնականում առկա են սպիտակուցային բոլոր ամինաթթու

ներ, հակաօքսիդիչ ֆլավանոիդներ, անտոցիաններ, դաբաղանյութեր, և այլ միա



ցություններ: Պարզվել է, որ բույսերի վերգետնյա օրգաններում ծանր մետաղների 

առկայությունը չի գերազանցում էկոլոգիապես մաքուր բուսահումքի համար նա

խատեսված սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան:

3. Ցույց է տրվել, որ հայտնի հակաօքսիդիչ կվերցետինի համեմատ Լոռու տա

րածաշրջանից հավաքված տանձատերև կլորավունի 30% ջրասպիրտային հալե- 

նային պատրաստուկի հակօքսիդիչ ակտիվությունը բարձր է 3.5 անգամ:

4. Մշակվել է կաթնափուշ պուտավորի սերմերի, դառը կորիզավորների, չիչ

խանի համալիր մշակման անթափոն տեխնոլոգիա' (մեկ տեխնոլոգիական հոս

քագծով) բազմամարտկոց և ոչ թանկարժեք ռեպերկոլ|ացիոն վերափոխված հա

մակարգի կիրառմամբ, որի արդյունքում' ա) կաթնափուշ պուտավորի սերմերից 

սառը մամլման եղանակով ստացվել է բարձրարժեք բժշկական յուղ, իսկ երկրոր

դային արգասիք քուսպից անջատվել է լյարդապաշտպան հատկությամբ օժտված 

բյուրեղային սիլիմարին և սիլիբինին; բ) դառը նշի, դեղձի, սև սալորի, վայրի 

ծիրանի յուղազրկված երկրորդային արգասիքներից անջատվել է վիտամին 1317-ի 

գերմաքուր բյուրեղներ; գ) ցույց է տրվել, որ կարելի է ստանալ չիչխանի բարձրար

ժեք հյութ, սառը մամլման յուղեր, մակրո- և միկրոտարրերով ու կիւտամիններով 

հարուստ անասնակերային հավելում:

5. Իրականացվել է կախասնկից, բուլղարական պղպեղից, ամիգդալինի և դրա 

հեպտաացիլ ածանցյալից ստացված լուծա մզվածքն երի հակաուռուցքային հատ

կությունների ուսումնասիրություն' Սարկոմա 180 և էռփխի ասցիտայիե կարցիեո- 

մայով վարակված սպիտակ մկների փորձնական մոդելների կիրառմամբ:

Աշխատանքի գործնական նշանակությունը

Իրականացված գիտատեխնոլոգիական հետազոտությունների արդյունքում 

ԿՄՄ-երի անջատման, նույնականացման և քիմիական վերափոխման արդյունա

վետ եղանակները հետագայում հիմք կարող են հանդիսանալ Հայաստանի Հան

րապետությունում և Արցախում վայրի աճող տարբեր կենսաակտիվությամբ օժտ

ված միացությունների կորզման և կիրառման համար:

Մշակված եղանակները ներդրվել են «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ- 

ում ստեղծված «Հագենային և նորհալենային դեղապատրաստուկների արտա



դրամասում, որտեղ «Հայկենսատեխնոլոգիայի բուսական յուղեր» ապրանքանի

շով պարբերաբար արտադրվում և Երևանի դեղատնային ցանցում իրացվում են 

որպես բարձրարժեք բժշկական յուղեր: Մոտ ապագայում նախատեսված է հալե- 

նային լուծամզվածքների (քամերիոն նեղատերևի և տանձատերև կլորավունի 

ոգեթուրմերի) արտադրություն, որոնք որպես կանխարգելիչ միջոց կարող են 

օգտագործվել ուռուցքային հիվանդությունների, ցարդի, ստամոքսի և այլ օրգան

ների հիվանդությունների բուժման գործընթացներում:

Դեղաբոաային հումքից սառը մամլման եղանակով բժշկական յուղերի արտա

դրության երկրորդային արգասիքները որպես միկրո- և մակրոտարրերով հա

րուստ բազմավիտամինային կերային հավելումներ, մեծ պահանջարկ ունեն նաև 

անասնապահության և թռչնաբուծության բնագավառներում և արդեն փորձար

կում են անցել մի քանի մասնավոր տնտեսություններում: Իսկ կաթնափուշի հա

մալիր մշակման երկրորդային քուսպից ստացված սիլիմարինը, սիլիբինինը, բուլ

ղարական պղպեղից ստացված լիկոպինը, դառը կորիզավորներից ստացված 

ամիգդալինը շնորհիվ համեմատաբար ցածր ինքնարժեքի, կարող են լայն տարա

ծում գտնել միջազգային շուկայում:

Հեղինակի անձնական մասնակցութւունր

Հ.Ռ.Պետրոսյանը «  ԳԱՄ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ-ի «Հալենային և 

նորհալենային դեղապատրաստուկներ»-ի լաբորատորիայում աշխատելու ընթաց

քում էական դեր է ունեցել հետազոտությունների ուղղվածության որոշման, խնդրի 

ձևակերպման, նպատակների և առաջադրանքների ընտրության, փորձարարա

կան ու մեթոդաբանական մոտեցումների մշակման և ընտրության, ստացված ար

դյունքների վերլուծության և ընդհանրացման հարցերում: Նա անձնական մաս

նակցություն է ունեցել իրականացված հետազոտությունների բոլոր փուլերում: 

Դիտողություններ* Աշխատանքը ձևակերպված է մանրակրկիտ, սխալներ և 

բացթողումներ գործնականորեն չկան: Այդուհանդերձ, հարկ է նշել հետևյալը'

1. Աղյուսակ 3-ում բերված են ոչ բոլոր մետաղների սահամանային թույլա

տրելի կոնցենտրացիաների արժեքները:

2. Կարծում եմ, որ աշխատանքն ավելի հետաքրքրիր կլիներ, եթե ոաումնա-



սիրված բուսահումքը հավաքված լիներ Հայաստանի Հանրապետության և Արցա

խի տարբեր շրջաններից և տրվեր որոշակի համեմատական բնութագիր: Դա 

էապես կնպաստեր նաև վիճակագրական տվյալների թարմացմանը:

3. Ինչու'’ է լուծամզման ընթացքում ԿԱՆ-ի ելքի մեծացման և արդյունավե

տության բարձրացման նպատակով մշակված տեխնոլոգիան (հումքի վակուումա- 

ցումը և Շ02.ի օգտագործումը) կիրառվել միայն մատիտեղ թռչնայինի համար:

Ատենախոսության եցոահանգումներր և հիմնական դրույթները ներկա

յացված են ատենախոսի կողմից հրատարակված 11 գիտական աշխատություն

ներում, որոնցից մեկ հոդված՝ առանց համահեղինակների:

Այսպիսով, Հայկ Ռազմիկի Պետրոսյանի «Հայաստանի և Արցախի տա

րածքում աճող որոշ բուսատեսակների կենսաակտիվ միացությունների անջա

տում, ֆիզիկաքիմիական, կենսաբժշկական հետազոտում և հալենային պատ

րաստուկների ստացում» թեմայով աշխատանքն իր գիտական նորույթով, արդի

ականությամբ, մեթոդական մակարդակով և կիրառական արժեքով համապա

տասխանում է թեկնածուական ատենախոսությունների նկատմամբ ՀՀ ԲՈԿ-ի 

արդի պահանջներին և կարող է ներկայացվել որպես թեկնածուական ատենա

խոսություն' ԺԵ.00.01 «Դեղագիտություն» մասնագիտությամբ' դեղագործական 

գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար:

ԵՊՀ Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի


