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ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Լ. Ա. Օրրելու անվան Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի կրտսեր 

գիտաշխատող Տաթևիկ Արւոավազդի Փիլիպոսյանի «Առնետների վերարտադրողակաև 

համակարգի օրգաններ]! հարթ մկանային հյուսվածքի էլեկտրական ակտիվությունը» 

թեմայով Գ.00.09 «Մարդու և կեևդաևիևեյւի ֆիզիոլոգիա» մասնագիտությամբ 

կենսաբանական գիտությունների յծեկևածուի գիտական աստիճանի հայցմանը 

ներկայացված ատենախոսության վերաբերյալ:

Թեմայի արդիականությունը

Աշխատանքի ա ր դի ա կ ա ն ո ւ թյ ո ւն ը պայմանավորված է ֆիզիոլոգիայի կարհոր 

հիմնահարցերից մեկի վերարտադրողակաև համակարգի օրգանների հարթ մկանային 

շերտի ինքնաբուխ էլեկրակտրակաև ակտիվության ուսումնասիրությամբ:

հայտնի է, որ արգանդը, իր ֆիզիոլոգիական գործառույթների շնորհիվ 

առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում հարթ մկանային օրգանների շարքում, իսկ 

վերջինիս մկանային թաղանթը միոմետրիումը, միատարր հարթ մկանային հյուսվածք 

է, որի բջիջներն օժտված են ինքնաբուխ էլեկտրական ակտիվությամբ, ոյւն էլ 

արտահայտվում է խմբավորված գործողության պոտենցիալևեյւի (ԳՊ) ձևով:

Կապը կծկողականության և միոմետրիումում պեյսմեկերևերի տեղակայման հետ 

սեյււո է: Եթե արգաևղաւիողերի ձվարանային, ցերվիկալ ռիթմածիև շրջաններում 

արգանդի միոմետրիումում նկատվում է ալւտահայտված ինքնաբուխ ակտիվություն



բռնկումների ձևով վերաբերյալ, ապա միջին շրջանում պեյսմեկերային ակտիվության 

առկայության մասին գրականույտյաև մեջ հանդիպում են հակասական տվյալներ: Այդ 

շլւջանում տարբեր ուղղություններով ընթացող եզակի ԳՊ-ների հետազոտումը կտրող է 

պատկերացում տալ մի կողմից վիժելու նախանշանների, մյուս կողմից կարող է ազդակ 

հանդիսանալ սկսվող հղիության մասին: Սակավաթիվ են միջին շրջանի 

գործառութային դերի մասին հետազոտույ^յուևևեյւը, իսկ միոմետրիումի առանձին 

պեյսմեկերների կամ առանձին տեղային ռիթմածին շրջանների ինքնաբուխ 

էլեկտրական ակտիվությունը, որն ապահովում է արգանդի և արգանդափողնյվւ 

ինքնավարությունը ամբողջովին հետազոտված չեն: Այս հարցերի պարզաբանմանն էլ 

նվիրված է տվյալ հետազոտությունը: Ելնելով վերը նշվածից սույն ատենախոսության 

նպատակն է հանդիսացել արգանդի և նրա փողերի ինքնաբուխ էլեկտրական 

ակտիվության էլեկտրաֆիզիոլոզիական բևույծւսգրիչների և միոմետրիումի նշված 

շրջանների ռիթմածևությաև ուղղորդված համակարգման հետազոտումը: 

հետազոտության նպատակին համապատասխան առաջադրվել են մի շարք խնդիրներ, 

մասնավորապես. 1/ իրականացնել արգանդափողերի ռիթմածին ձվարաևայիև և 

ցերվիկալ շլւջանևերի ինքնաբուխ էլեկտրական ակտիվության բնութագրիչների! 

համեմատական վեյւլուծություև համատեղելով էլեկտրաֆիզիոլոգիական հ 

մոյւֆոֆուևկցիոևալ հետազոտությունները, 2/ հետազոտել միոմետրիումի ռիթմածին 

շյւջաևևեյփ ինքնաբուխ էլեկտրական ակտիվության ւիոխկապակցվածությունր ինչպես 

բնականոն և միմյանցից մեկուսացման պայմաևևևերում, այնպես էյ օքսիտոցինի 

ազդեցության պայմաններում, 3/ գնահատել ձվարանայիև շրջանի դերը, որպես մյուս 

շրջանների նկատմամբ ռիթմավարի, ինչպես այղ շրջանի մեկուսացման 

պայմաններում, այնպես էլ օքսիտոցինի ազդեցական պայմաններում, 4/ համադրելով 

էլեկտրաֆիզիոլոգիական հ մոյւֆոֆունկցիոևալ հետազոտությունների արդյունքները 

ղիտւպւկել արգանդափողի միջին շյւջաևի ինքնաբուխ էլեկտյւական ակտիվության 

առաևձևահատկույծյուևնեյւը ինչպես բնականոն, այնպես էլ նրա մեկուսացման և 

օքսիտոցինի ազդեցու]ծյան պայմաններում:
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հետազոտության գիաակաև նորույթը

Աաեևախոսակաև աշխաաանքում սաացվել են գիտական հետաքրքրություն 

ներկայացնող մի շայւք նոր տվյալներ: Միոմետրիումի ոիթմածիև շրջանների

ակտիվության հիմնական ցուցանիշների վերլուծությամբ որոշվել են միոմետրիումի 

ինքնաբուխ էլեկտրական ակտիվությունը պայմանավորող մի շայւք բնութագրեր Գ Պ ֊ 

ևեյւի հաճախականությունը, ամպլիտուդան, պիկի աճման միջին արագությունը, պիկի 

աճման տնողություևը, ակտիվ վիճակի տհալությունը, պիկի լայնույթի կեսը: 

Մորֆոհիստոքիմիական տվյալների վերլուծությամբ հայտնաբերվել են ֆունկցիոնալ 

ակտիվ բջիջների մեծ կուտակումներ ոիթմածիև փողի ձվարանայիև շրջանի 

միոմետրիալ հ սեյտզային թաղանթների միջև: Միոմետրիումի ոիթմածիև շրջանների 

ինքնաբուխ ակտիվությունների համակարգման գործընթացում արգանդի փողի 

ձվարանայիև շրջանի դեյւի մասին ստացվել են ևոյւ տվյալներ: Առաջին անգամ ցույց է 

տրվել օքսիտոցինի ազդեցությունը ւպւգանդափողի ոիթմածիև շրջանների վրա, որը 

նպաստում է միոմետրիումի բոլոր պեյսմեկեյսսյիև ակտիվությունների, այղ թվում և 

ձվայւաևայիև շրջանի դրղողունակույ^յաև և համակալպմաև բայւձյւացման վլաւ:

հայտնաբերվել է, որ արգանդի փողի միջին շյւջանի ինքնաբուխ էլեկտրական 

ակտիվությունն արտահայտվում է ԳՊ-ների բավականին բարձր արժեքներով, ի 

տարբերություն մյուս հարևան միոմետրիալ շրջանների: Էլեկտրաֆիզիոլոգիակաև և 

մորֆոհիստոքիմիական համատեղ հետազոտություններով ստացվել են միջին շյւջանի և 

արգանդափողի այլ շյւջաևևեյփ վրա օքսիտոցինի ազղեցույղրսև նոյւ տվյալներ:

հետազոտության գիտագործնական նշանակությունը

Ատենախոսի հետսպոտույծյուևը մեծ հետաքյւքյաւթյուն է ներկայացնում 

գիտագոյւծևական տեսանկյունից: Ստացված տվյալնեյւը համալրում են տեսական 

պատկերացումները վեյւարտաղրողակաև համակարգի ինքնաբուխ էլեկտլւական 

ակտիվության աոաևձևահատկույՅյուննեյփ մասին և կարող են օգտագոյւծվել բժշկա-
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կեեսաբաեական ուղղվածություն ունեցող բուհերի ֆիզիոլոգիայի հւստուկ

դասընթացներում: Մասևավորապեււ, միուէետրիումի ռիթմւսծիև շրջւււնևերի

պեյսմեկերայիև ակտիվությունների ուսումնասիրությունը, հնւււրւււվորություն է ւռալիււ 

ւսռավել լաւլ հասկանալ ւքիոմեարիումի կծկողականությունը վերահսկող

մեխանիզմները: Ասւեևւււխոսությունում հետւււզոաւ[ած ոչ հղի կեևդւււնիևեյւի

արզւսնղււսիողի միոմետրիումի միջին շյւջւււնոււք ծագող եզակի ԳՊ-ևերը կարող են 

ունենալ կարևոր նշանակություն ւ]երւււրտւսդրողւսկան համակարգի տւսյւբեր 

հիւլաևդություևնելւի բւսցահայամւսև գոլւծում: Աշխւստւսնքում օգաււպոյւծւլած օքսիտոցին 

հորմոնի ւսդեցությաև վերաբերյալ ւսրդյուևքևերը կւսրող են օգտագործվել գործևւսկաև 

բժշկության մեջ ալւգանդի ախտւււբաևւււկւսն վիճակների բւսցահւսյւռւքւսև և

դեղամիջոցների հւսյւոնւսբերմւսև համար:

Ատենախոսության վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկներ

Ներկայացված ւսշխատւսևքի ւ]եյււււբերյալ չունենալով սկզբունքային 

առարկություններ, հարկ ենք հւււմսղւում անել հետևյալ դիաողուլ^յուևևելւը.

1. Ատենախոսությունը շւսրադրւ]ւսծ է ռուսերենով, շարադրման ոչ հստւււկ ոճը 

դժվարացնում է ընթերցոււքը, շատ նախադասություններ ծանրւսբեոնւյւււծ են 

ավելորդ բւսռերուի կան սխալ ղւսրձւիսծքևեր , որոշ եախաղւււսություևներ իրենց 

մեջ հակասություններ են կրում, չուղղւխւծ են մնացել բազմաթիվ ուղղագրական և 

կետ ւս դ յւ ակաևևշւսններ:

2. Տայոսկուսանք է ւսռւսջ բերոււէ ռուս հեղինակների աշխատանքների սւսկավւււթիւ[ 

վւևելը հղված գրականության ցանկում. 244 ցիտկւււծ աշխաւռանքից 17֊ ն է ռուււ 

հեղինակների աշխատանք: 2ւււմարում ենք, որ տեղեկւստվական այղ բավականին 

հզոր դաշտն, ւսևշուշտ, տեսակարար մեծ կշիռ ունի համաշխարհային գիտական 

գյսսկանույծյան մեջ:



Ե Ջ Ր Ա Կ Ա Ց Ո ւ Թ Յ Ո ւ Ն

Տ.Ա.Փիլիպոսյանի աաեեախոսություեե ունի բարձր գիաակաե ե մեթոդական 

մակարդակ: Ժամանակակից մեթոդներով մշակված է բավարար քանակությամբ 

փաստացի նյութ: Կատարվել է ստացված տվյալների մանրակրկիտ վերլուծություն:

Սեղմագիրը լիովին համապատասխանում է ատենախոսության 

բովա ն դա կությ անը:

Իր տեսական և գործնական նշանակությամբ, փաստացի նյութի ծավալով, 

մեթոդական մակարդակով, արդիականությամբ Տ.Ա.Փիլիւցոսյաևի ատենախոսությունը 

լիովին համապատասխանում է 22, ԲՈԿ-ի սահմաևած պահանջներին, իսկ հեղինակը 

Տաթևիկ Արւռավազդի Փիլիպոսյաևն արժանի է հայցվող կենսաբանական 

գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի շնորհմանը:

Կարծիքը քննարկվել և հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանի Մարդու 

և կենդանիների ֆիգիոլոգիայի ամբիոնի նիստում (արձ. թիվ 8, 26.02.2021): Նիստին 

ներկա էին ԵՊ2 Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, դոցենտ, կ.գ.թ 

Ա.Ֆ.Կարապետյանը, դոցենտ, կ.գ.թ. Ս.Գ.Սահսւկյաևը, դոցենտ, կ.գ.թ. Է.Ս.Գևորգյանը, 

դոցենտ, կ.գ.թ. Ա.Ն.Առաքելրսևը, դոցենտ, կ.գ.թ. Ն.3ու. Ադամյսւևը, ասիստենտ կ.գ.թ. 

Ա.ՎԳրիգորյանը, ասիստենտ կ.գ.թ. Ն. Քսաջիկյանը, կ.գ.թ. Կ.Ռ. 2ովհաևևիպաևը, 

լաբպւաևտներ Ա.Պ,.Ղազւսրյաևը, Կ.Վ Բաղդասարյանը, Ք. Ս.Ջուրաբյաևը:

ԵՊ2 մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգ]: 

ամբիոնի վարիչ, դոցենտ

ԵՊ2 գիտական քարտուղար'

Մ. Ֆ. Կա ր ա պետյ ան

Լ.Ս.2ովսեփյան


