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ԱՌԱՋԱՏԱՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԾԻՔ

22 ԳԱԱ 2. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտի հայցորդ 
Վարդուհի Հարությունի Քնարյաեի «Նեյրոդեգեներացիայի եվ նեյրոպրոտեկցիայի 
մեխանիզմները ողնուղեղում փորձարարական Պարկինսոնի հիվանդության 
ժամանակ» թեմայով, Գ.00.04. «Կենսաքիմիա» մասնագիտությամբ կենսաբանական 
գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցմանը ներկայացված 
ատենախոսության վեյւաբերյալ

Ատենախոսությունը քննարկվել է ե կարծիք է տրվել Երևանի Մ. 2երացու անվան 
պետական բժշկական համալսւպաւևի (ԵՊԲ2) կենսաքիմիայի ամբիոնի նիստում 17 
սեպտեմբեյւի 2020 թ.:

Նիստին ներկա էին ԵՊԲ2 կենսաքիմիայի ամբիոնի փպփչ, կ.գ.ղ., պրոֆ. Մ.Ի. 
Աղաջանովը, ամբիոնի աշխատակիցներ կ.գ.ղ., պրոֆ. Գ.Ա. Կարդան]անը, կ.գ.թ., 
դոցենտ Ա.Լ. Շայջյանը, կ.գ.թ դոցենտ Ա.Վ Սահարյաևը, կ.գ.թ. Ն.Ա. Ջաքարյանը, կ.գ.թ. 
Ռ.1ս. Սահակյանը, դասախոս 2.Ս. ձարություևյանր, ասիստենտ Մ.Լ. Միրումյանը:

Լսեցին ատենախոս Վարդուհի Հարությունի Քնարյաեի ելույթը, ով ներկայացրեց 
դոկտոյւական թեզի հիմնադրույթնևրը, դրանց արդիականությունը և նպատակը, 
ստացված արդյունքները և եզրակացությունները: Քննարկման ընթացքում բազմաթիվ 
հարցեր տրվեցին, որոնց ատենախոսը տվեց սպառիչ պատասխաններ:

Ատենախոսության թեմայի այպիականությունը: Պարկինսոնի հիվանդությունը 
(Պ2) աստիճանաբար զարգացող քրոնիկ բնույթի նեյրոդեզեներատիվ հիվանդություն է: 
Այն կլինիկապես արտահայտվում է շարժողական խանգարումների ձևով, որոնք 
զարգանում և ի հայտ են գափս գլխուղեղում գտնվող սև մարմնի (substantia nigra pars 
compacta) և զոլավոր մարմնի (striatum) դոֆամինային նեյրոնների դեգեներացիայի 
հետևանքով: ՊԼ-ին բնորոշ են նաև ոչ շարժողական բնույթի ֆունկցիոնալ 
խանգարումներ (ավտոնոմ կամ ինքնավար, զգայական, եյարդահոգեբանական), որոնք
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նկատելի են դեռևս հիվանդության զարգացման վաղ շրջանում: Նման բարդ 
պաթոլոգիայի պատճառն այն է, որ ևեյրողեգեևերացիւսյի ւդրոցևսները զարգանում են 
կենտրոնական նյարդային համակարգի այլհւստվածներում:

Արդի պաակերւսցումների համաձայն' ողնուղեղը նույնպես ներզյււսվվում է Պ^-ն 
պւսթոլոզիական պրոցեսների մեջ: Գրականության տվյալների հւսմաձայն ողնուղեղը 
մասնակցում է ինչպես շարժողական, այնպես է լ ո չ շւսրժողւսկան խանգարումների 
ձևավորման մեջ: Պճ֊ով ախտորոշված հիվանդների մոտ վեգետատիվ գործառույթների 
խանգարումները, ինչպիսիք են դանդաղեցված քայլեյւը, սոմատիկ ցավերը, սեռական 
խանգարումները, օրթոստաաիկ հիպոտենգիան, առաջանում են ողնուղեղի 
կառուցվածքների վնասման պատճառով: Փորձւսրարական Պ2,-ի in vivo մոդելներում 
կենդանիների մոտ զարգացող իեքնավւսր խանգարումները կապակացված են ողնուղեղի 
կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ փոփոխությունների հետ: Ողնուղեղում, ինչպես և 
գլխուղեղի վնասված ղոֆամինային նեյրոններում, հայտնաբերվել են Պճ՜ն 
պաթոգենեզին բնորոշ Լևիի մարմինները և a  ֊սինուկլեինի կուտւսկումներր: Այղ 
ներառումները ողնուղեղում ևեյրոբորբոքային գործընթացների զարգացման պատճառ 
են հանդիսանում, խափանում են ֆիզիոլոգիական պրոցեսների բնականոն ընթացքը և 
կործանարար են մոտոնեյրոնների համար:

Ի տարբերություն գլիաւղեղի, ողնուղեղի նեյրողեգեներւսցիայի մեխանիզմները ՊԼ- 
ի ժամանակ քիչ են ուսումնասիրվել: Սկզբունքային ւղւստճառներից է այն, որ 
փորձարարական մոդելները մշակվել և կիրառվել են հիմնականում գլխուղեղի նշվւսծ 
հատվածների ուսումնասիրման նււրստւսկով: հայտնի է, որ ողնուղեղի նեյրոններն ու 
մոտոնեյրոնները կարևոր դեր են խաղում գլխուղեղից ղեւղի մկաններ գնացող նյարղւսյին 
ազդակների հաղորդակցման և համակարգման, ինչպես նաև շարժողական 
ֆունկցիանեյւի կարգավորման գպւծընթւսցներում: հետևաբար, ողնոսլեղի նեյրոնների և 
հւստկապևս մոտոնեյրոնների դեգեներացիան կայաղ է բարղւսցնել հիվանդության 
ընթացքը և վատյ^արացնել այն ախտանշանները, որոնք ււյայմանավոյւված են ողնուղեղի 
ևեյրոֆիզիոլոգիական ֆունկցիաներով:

Գերը նշվածը թույլ է սաղիս եզրակացնել, որ Գ-2. Քնարյանի ատենախոսական 
աշխատանքը, որը նվիրված է ողնուղեղում նեյրոնների և ւսքսոնների ղեգեներւսցիւսյի 
կեևսւսքիմիական և մոյեկուլային մեխանիզմների ուսումնասիրմանը, ինչւղես նաև 
նեյրողեգեներացիայի կանխարգելման ուղիների բացւսհայտմանը Պ2,-ն 
փորձարարական մոդելներում, արդիական է և հան ղի սանում է ներկայիս 
նյարղւսգիտության առաջնակարգ խնդիրներից մեկը:

Ատենախոսության գիտական նորույթը: Ներկայացված աշխատւււևքը հիմնարար 
և ավւսրւռփսծ հետազոտություն է արդի նեյրոկենսաբանության և նեյրոքիմիայի 
բնագավառներում: Աշխատանքում ցույց է տրվել, որ C57BL/6N գծային մկների մոտ 1֊



մեթիլ-4-ֆենիլ-1,2,3,6-տետրահիղրոպիրիղինով (ՄՖՏՊ) ե Lewis առևեաեերի մոտ 
ռոտենոնով առաջացրած Պ2.-ի in vivo փորձարարական մոդելները կարելքւ է կիրառել 
նաև ողնուղեղում նեյրոդեգեներացիայի մեխանիզմները ուսումնասիրելու նպատակով: 
Ցույց է արվել ՄՖՏՊ-ից 1 -մեթիլ-4-ֆենիլպիրիղին (ՄՖՊ+) ակտիվ տոքսինի առաջացումը 
C57BL/6N մկների ողնուղեղում, ինչը հիմնավորում է ՄՖՏՊ ֊ով առաջացրած Պ2֊ն 
փորձարարական մողեփ կիրառումը ողնուղեղը ուսումնասիրելու նպատակով: 
Բացահւպտվել են ՄՖՏՊ֊ի մևտաբոլիզմի բաղադրիչները MAO-B ֆերմենտը, ղոֆամիևի 
փոխադրիչը (DAT) և ՄՖՊ+ հետադարձ կլանումը, ինչը փաստում է ՄՖՊ՚-ի անմիջական 
ազդեցությունը ողնուղեղի նեյրոնների վրա;

Ուսումնասիրվել են ողնուղեղի նեյրոդեգեներացիայի կենսաքիմիական 
մեխանիզմները, մասնավորապես Ca2+-կախյալ պրոտեազի' կալպաինով
միջևողավորված ուղին in vivo և in vitro պայմաևնեյւում: Ցույց է արվել, որ ՄՖՏՊ֊ի և 
ռոտևնոնի ազդեցության ներքո վնասվում են ողնուղեղի գորշ նյութի արջևի և հետին 
եղջյուրների ևեյյւոնևեյւը և մոտոնեյրոևները: Ողնուղեղում գրանցվել է կալպաիևի և 
կասպազ-3-ի ակտիվացում, ինչը բերում է նեյրոնների կառուցվածքային
սպիտակուցների' սպեկարինի և նեյրոֆիլամենտնեյփ յտեթե սպիտակուցի քայքայմանը: 
Դա կարող է նեյրոնների ե աքսոնևերի կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ 
խանգարումների հանգեցնել: Արձանազյւվել են մի շարք երևույթներ, ինչպիսիք են 
նեյրոբորբոքայիև գործոնների (Cox-2, N0S2, caspase-1) մակարդակի բարձրացումը, 
աստրոգլիոզը, միկրոգլիոզը, T բջջիջների (CD3, CD4, CD8) և մակրոֆագեյփ 
ինֆիլտրացիան, որոնք վկայում են ողնուղեղում նեյրոբորբոքային պրոցեսների 
ակտիվացման մասին: C57BL/6N մկների մոտ ՄՖՏՊ-ն քայլվածքի ցուցանիշների (քայլի 
երկարություն և հաճախականություն) էական փոփոխություններ է առաջացրել: ՄՖՏՊ- 
ով հարուցված մոդելում կալպաինի սինթետիկ ինհիբիտորը' կալպեպտինը զգալիորեն 
նվազեցնում է նեյրոդեգեներացիայի և նեյրոբոյւբոքային պրոցեսների զարգացումը 
ողնուղեղում: Կալպեպտինի ագդեցույղան տակ կարգավորվում են ՄՖՏՊ ֊ով հարուցված 
քայլվացքի շեղումները:

2ստակ ապացույցևեյւ են ներկայացված Պ2֊ով ախտորոշված հիվանդների 
(postmortem) ողնուղեղի նեյրոնների և աքսոնների դեգեներացիայի և նեյրոբոյւբոքային 
գործոնների մակարդակի բստձլաւցմաև վերաբերյալ: Ակտիվ կալպաինի առկայությունը 
ենյՁսւղյտւմ է այղ պլատեազի միջնորդությունը նեյյւողեգեևերացիայի գործընթացներում:

Նեյրողնգններացիայի մեխանիզմները ուսումնասիրվել են ՄՖՊև-ով և ռոտենոևով 
հարուցված Պ2֊ի in vitro բջջային մոդելներում: Տարբերակված VSC 4.1 
մոտոնեյյտններում և SH-SY5Y բջիջներում սահմաևվեյ է կալպաինով միջնորդավորված 
բջիջների ապոպտոզի ազդանշանային ներքին ուղին: Նշված բջիջներում ցույց է տրվել 
կալպաինի սինթետիկ իևհիբիստրների կալպեպտինի ե SNJ-]945-ի պաշտպանիչ ղելւը:



Այսպիսով, փորձարարական Պ2֊ի տարրեր մոդելների վրա հաստատվել է 
կալպաիևի առանցքային դերր ողնուղեղի նեյրոնների, մոտոնեյրոնևերի և արսոնների 
ղեգեներւսցիայի գործընթացներում և ապացուցվել է, որ կալպաինի ինհիբիտորները' 
կալպեպտինը և SNJ-1945-ն ճնշում և նվազեցնում! են նեյրողեգեներացիայի ե 
նեյրորորրոքային պրոցեսների ղայւգացոււքը բարելավելով քայլը:

Աաեևաիասության գործնական արժեքը: Ատենւսխոսության մեջ ևերկւսյւսցւիսծ 
հետազոտության արդյունքները ունեն ինչւղես հիմևւււրար, այնպես է լ հնարավոր 
կիրառական նշանակություն: Ներկայացված նյութը լրացնում է Պ2-ի պաթոգենեզի արդի 
պատկերացումները և նորովի բացւււտրում Պ2֊ի զարգացման բայւղ ւղւսթոլոզիական 
ւղրոցեսները: Ստացվւսծ տվյալնեյղւ հււտւսկ ցույց են տափս, որ գլխուղեղի 
ևիգրոստրիւստոււքի հետ մեկտեղ կենտրոնական նյարդային համւսկարգի ււտորին 
հւսւռվածը ողնուղեղը նույևււյեււ նևրզըավվում է Պ2֊ի ւղաթոլոգիայի մեջ: Գվսոսլեղիև 
զուգընլծւսց ողնուղեղի նեյըոննելփ ե, հւսւռկապես, մոտոնյըոևևերի դեգեևերւսցիւսն 
կաըող է անյւաղառնւսլ հիւիսնղության ընյծւսցքի ւ[րա, բւււրղւււցնել ե վատյՅսղւացնել այն 
ւսխթւսևիշները, ոըոնք պայւհււնւսվորված են ողնուղեղի ևեյրոֆիզիոլոզիւսկան 
ֆունկցիաներով: հետնաբար, ողնուղեղի ևեյյւողեգեևերացիայի կալպաինով
ւփջնորղավորված հանգուցային ուղին և դրա բաղւսղրիչները կարող են թիրախ 
հանդիսանալ ևյստղապաշտպանիչ դեղամիջոցների հւսւևսր:

Ստացված այւղյունքները ապացուցում են կալպւսիևի առանցքային ղերը 
ողնուղեղի ևեյյւողեգեներացիայի և նեյրոբորբոքային գործոնների զարգացման 
գպւծընթւսցներում: Այս տվյալները թույլ են տափս կալպաինը ղիտարկել որպես
թիրախային մոլեկուլ, որի ընկճման ճաևապւսրհուլ կւսրեփ է կանխարգելել Պ2-ի 
ժւսմանակ ընթացող ևեյյւողեգեևերացիան ն գլխուղեղում, ե ողնուղեղում: Կալպաինի 
ինհիբիւռերների' կսւլպևպտինի ե SNJ-1945-ի կանխարգեփչ և նեյրոպաշտպանիչ 
ազղեցաթան փաստը հիլ[ք է հւսևղիսանում ֆայւմակոլոգիական նյարղապաշտպանիչ 
միացու]9]ուևներ ււտեղծելու համւպւ Պ2֊ի ժւււմանակ ողնուղեղում պաթոլոգիւսկւսն 
ւղրոցեսնեըի տարածումը ւււրգելակեյու կամ կանխելու նււյատակով: Ողնուղեղի 
նեյրողեգեներացիայի և նեյյւոպրոտեկցիայի մեխանիզմների վերաբերյալ ստացված 
նորագույն տվյալները կարող են ընդգրկւփլ բժշկւսկան նյարղագիտության և 
նյսղ՜պարանա թյան ղասախոսակւսն նյութերի ցանկերում:

Ատենախոսության բովանդակությունը ն ձևավորման գնահատականը: 
Ատենախոսության մեջ նեյւկայացված են Պ2-ի փորձարարական in vivo (գծային C57BL/N 
մկներ, Lewis առնետներ) և in vitro (տւււրբերւււկւիսծ VSC 4.1 մոտոննյրոններ, SH-SY5Y 
բջիջնեյւ) մողելնեյւի փււս կատարած, ինչպես նաև Պ2-ով ախտորոշվւսծ հիւիսնղների 
(postmortem) ողնուղեղի նմուշների հետազոտությունների ւսրղյունքնևրը: Ներկայացված 
տվյալները հստակորեն աւգւսցուցում են ողնուղեղում նեյրոնների, մոտոնեյրոևների և



աքսոննորի դեգեներացիայի փաստը և կալպաիևի աոաեցքայիե դերը այդ 

պրոցեսներում:
Ատենախոսության մեջ նշված են հետազոտությունների համար օգտագործված 

լաբորատոր կենդանիների և բջջային կուլտուրաների տեսակները, նկարագրված են Պ2֊ 
ն մոդելավոյւման մոտեցումները, վնասված նեյրոնների և աքսոննեյփ բացահւսյտմնաև 
դւսււական կենսաքիմիական մեթոդները, այդ թվում նմուշների իմուևոբլոտավորումը և 
իմունոհիստոքիմիաև, քայլվածքի ցուցանիշների թվային գրանցումն ու վերլուծությունը 
(Բ1§1031է) ե մի շարք մեթոդներ, որոնք համապատասխանում են դրված խնդիրների 
լուծմանը: Ստացված տվյալների վիճակագրւսկան մշակումը ցույց է տափս, որ դրանք 
հավաստի են ն հիմնավորւիսծ:

Վ2. Քնարյանի կոդմից կասադւված հեաւսզոտությունների արդյունքները փովին 
ընդգրկված են ատենախոսության թեմայով հրապարակված 20 գիտակւսն 
հոդվւււծևերում, որոնցից 15֊ը գրախոսվող ւփջւսզգւսին ն 5-ը տեղական ամսագրերում: 
Աոաևց համւսհեդինւսկևերի աշխատանքների թիվը 4-ն է: Ատեևւսխուտւթյան նյութերը 
ներկայացվելն քննարկվել են բազաթիվ միջազգային գիտաժողովներում և տպագրվել են 
գիտաժոդովների պարբերականներում (22 թեզիս):

Դոկտորական ատենախոսությունը ձևւււվորված է դւսւււսկան ձևով, բաղկացած է 
ներածությունից, գրւսկան ակնարկից, փորձւպաւրական մասից, հետազոտությւսն 
արդյունքներից և քննարկումից, վերջաբանից, եզրակացություններից ե գրւսկւււևությւսև 
ցանկից, որը ներառում է 390 անվանում: հապավումները և փորձերի ընթացքում 
օգտւսգործված հատուկ հակամարմինների ցանկը տեղադրված են սկզբում: 
Աշխատանքը շւսրադրված է 209 Էջի վրա, պարունակում է 5 աղյուսւսկ ու 44 նկար:

Ատենախոսության եզրահանգումները բխում են փորձեյփ ւպւդյունքևերից, 
տրամաբանական են և հիմնավորված:

Սեդմագիյւը համաւդատասխանում է ատենախոսության բովանդակությանը: 
Աշխատանքը շւսրադրված է գրագետ ռուսերեն լեզվով, ւււսկւսյև զերծ չէ որոշ 
թերություններից և վյփւդւսկևերից, մանավորապես, տեքստում պտշ կենսաբաևւսկան 
մոլեկուլների անվանումնեյւը օգտւսգործւ]ոււ1 են ն ռուսերեն, և անգլեյւեն լեզուներով: 
Բացի այդ առւսջւււցել են պարզաբանման կարիք ունեցող որոշ հւսրցեր, 
մասնավոր ա պե ս.

■ Աշխաւռաևքուլք ոււտւմնասիրւ|ել է Պ2-ոկ ախտորոշված մարդկանց ողնուղեղը
հետմահու: Արդյո ք հեղինակը ունեցել է մայւդու ողնուղեղի նւքուշները
հետւսզոտելու թույլտվույդուե:

■ Ի նչ հիմունքևերու[ է Պ2-ի փորձարարակւսն լքոդելը կիրառվել ողնուղեղը 
ուււոււք ն ւսւփ րե լո ւ ն պ ա տ ակ ո վ:

■ Աշխատանքում նշված է, որ սպեկտրինի և ևեյրոֆիլաւքենւռի թեթև սււփւուււկուցի



քայքայումը վկայում է պրուռեազեերի ակտիվացման մասին: Որո նք են նշված 
սպիտակուցների քայքայման արդյունքում առաջացած միացություննեյւը:

■ Ինչո վ է րացատյւվում այն, ոք ( ^ - 2  ֆերմենտը աաենախոսությունոմ նշվում է 
որպես բորբոքային գործոն կամ միջնորդ:

■ Ատեևախոսույ^յունում որպես նյարդապաշտպաևիչ օգտագործվել է կալպաինի 
սինթետիկ ինհիբիաորը կալպեպտինը: Ցանկափ կլիներ նաև նշվեր կալպաինի 
ներբջջային բնական ինհիրիտորի' կալպաստաւռիևի մասին:

■ հստակեցնել, թե ո ր դեպքում է կալպաինի և կասպազ֊Յ֊ի ակտիվացումը 
հանգեցնում նեյրոնների կառուցվացքային և ֆունկցիոնալ խանգարումների:

■ Ցանկափ կփներ ոաումնասիրույ&յունևեյւ իյւականացնել նաև օէ֊սինուկլեինի 
կուտակումների առաջացման ուղղությամբ:

Եզրակացությ ուն

2աշվի առնելով վեյւը նշվածը, կարեփ է եզրակացնել, որ Կարղուհի 2արությունի 
Քնարյանի «Նեյյւոդեգեևերացիայի եվ նեյրոպրոտեկցիայի մեխանիզմնեյւը ողնուղեղում 
փորձարարական Պարկինսոնի հիվանդության ժամանակ» թեմայով դոկտորական 
ատենախոսական աշխատանքը ավարտուն գիտական ուսումնասիրություն է: Այն 
ամբողջությամբ բավարարում է 22-ում գիտական աստիճաեաշնորհման կանոնակարգի 
8-րղ կետով դոկտորական ատենախոսու]3յուևնեյւին ևեյւկայացվող պահանջներին, իսկ 
հեղինակը արժանի է կենսաբանական գիտությունների դոկտորի աստիճանին Գ.00.04 
“Կենսաքիմիա” մասնագիտությամբ:

Կարծիքը քևևւպւկվել և հաստատկել է Երևանի Մ. 2եյւացու անվան պետական 
բժշկական համալսարանի կենսաքիմիայի ամբիոնի ամբիոնի նիստում 24 սեպտեմբեյւի 
2020 թ. (արձաևագյտւյ&յուն թիվ 3):
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