
2.ԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ'

ՆԱՐԻՆԵ ԽԱՉԻ ԿԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ «ԱՌՆԵՏԻ ԳԼԽՈՒՂԵՂՈՒՄ ԵՂ ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ 

ԳԵՂՁՈՒՄ ՆՅԱՐԴ ԱԱԿՏԻՂ ԱՄԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ՆՈՐՄԱՅՈՒՄ ՈՒ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ՇԱՔԱՐԱԽՏԻ ԴԵՊՔՈՒՄ» թեմայով Գ.00.04 “Կենսաքիմիա” 

մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիւռւսկւսն ւսստիճաևի հայցման

նեյ՜ւկւււյւււցկւսծ ւստեևւսխոսության վերւււբերյւււլ

Ատենախոսության թեմա յի արդիականությունը: Նյարդաակւււիւ[ աւքինայ^թուներբ մեծ դեր 

ունեն կաթնասունների օրգանիզւէում: Այս ւսմիևաթթունևրի շւսյւքին են դււաւիււմ երկածխածիև 

ամինաթթունեյւը և ’/֊ւււմիևակարագաթթուն (ԳԱԿԹ), որոնց համար հիմնական աղբյուր են 

հւսևդիսանում ամիրները, հատկւսսյեււ գլոււռւււմինը: Երկածխածին աւքինաթթուները և դրանց 

ւսմիդները կենտրոնակւսն դեր են խաղում ազոտի և էներգիււդի ւիոխււդւկման պրոցեսնևյտւլ[, 

սւդիտակուցնևրի կոնֆորւնսցիոն ձևւսփոխումևերում և հանդես են գալիս որւդես նյարդային 

համակարգի միջնորդներ: Եևյ^աստւսմոքսային գեդձի բջիջները, իևչսյես նյարդային համակարգի 

նեյրոնները, ւդայտւևակում են միտոքոնդրիոււէնեյւի ներքին թւսդւււնթի արտաքին պատին 

տեղւսկայւիսծ ֆոսֆատակտիւիււցվոդ գլուտւսւքինազ (ՖԱԳ) ֆերմենտ: Ներկայումս ցույց է տրվել, որ 

դլուտաւ[ինայօ]Յվի, գլուտամինի և Գ Ա Կ Թ ֊ի  բարձր քանակները ենյո աս տա մոք ս ա յ ի և գեղձի 

կղզյւսկներում ինսուլինի սինթեզի և ւսրւռագւստման վրա ունեն ւսևմիջական ազդեցություն բերելու] 

գըուկւսգոև և սոմատոստատիև ւսրտադրող կդզյւււկնեյւի « ֊ ն ծ-բջիջների արգելակմւսևր: Մի շարք 

ստացւիսծ ւսյւդյունքներ հսատւււտում են շւսքւսրախտի րուծմւսն հւսմար Գ Ա Կ Թ ֊ի օգտւսգործումը, 

քանի որ ււդն ապահուխւմ է երկւսրւստև նորմոգլիկեմիա, ինչը պայմանավորւխւծ է դրա 

հւսկւււբորբոքային, ^՜բջիջների կւսրգավորի) պատասխանների ակտիվացմւսն և խբջիջների 

կրկնապատկման լիսս խթանիչ ազդեցությամբ:

Աշխատանքի դիտական նորույթը: Աշխատանքում ցույց է տրւիււծ, որ գլխտւդեդի հոմոգենաւռում 

ւսսպարագինի ինկուբացիւսն բերում է ւււ ււււյ ւււ ր ւււ գի ե ա թ թ կ ի, գլոււուււ լքին ւււթ թվի և գյուտւսլքինի
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առաջացմանը: Պարզվել է, որ օւ-կեսւոգլյուտարաթթու (օէ-ԿԳ-ն) նպաստում է նշված ամինաթթուների 

առաջացմանը և ճնշում ավելւսցւիււծ զլուաամինւււթթւ[ի յուրացումը Ա Ե Ֆ ֊ի  առկայության և 

բացակայության պայմաններում: Նման արգելակում դիտվում է նաև գլխուղեղի

միտոքոնդրիումևերոււհ Աււպարագինը նպաստում է գլուտամինաթթւլի յուրացմանը բերելով 

աւէոնիակի առաջացման: Ա Ե Ֆ ֊ը  և Ն Ա Դ ֊ը  նպաստում են գլուտւււմինաթթվի յուրացմանը 

միտքոևդրիումևերում: Ա Ե Ֆ ֊ը  բարձրացնում է ասպարագինաթթվի, գլուտամինի ու ւսմոնիւսկի ելքը 

էնդոգեն գլուտամինւսթթվից, իսկ Ն Ա Դ ֊ը  միայն ւսմոնիւսկի առաջացումը: օ(-ԿԳ-ն շեղում է 

ւսմինւսթթուների նյութւսփոխաևակությունը դեպի գլուտամինաթթվի սինթեզը: Էնդոգեն և էկզոգեն «-  

ԿԳ-ն արդյունավետ յուրացւխււէ է գլխուղեղի լքիտոքոնդրիումներոււէ հատկապես Ա Ե Ֆ ֊ի  ե 

սլիրիդօրւսսլֆոսֆւււտի առկայությամբ: հետազոտությունները հաստատել են, որ ենթաստամոքսային 

գեղձի միտոքոնդրիումներում առկա է ՖԱԳ, որն ակտիվանում է Ա Ե Ֆ ֊ո վ  և օ(-ԿԳ-ով, իսկ 

ենթաստամոքսային գեղձի հոմոգենւււտում Ա Ե Ֆ ֊ի  կամ '«-ԿԳ-ի առկայության պայմաններում 

բարձրանում է գլուտամինի մակարդակը: Ստացված տվյալները վկայում են ներբջջային 

կառույցներում նյարդափոխադրիչ ւսմինաթթուների ներգրաւխան և բարդ ինքևաւիոխարկման ւհւաին, 

որոնք ընկած են դրանց նյարդափոխադրիչ, էներգետիկ և պլաստիկ ֆունկցիաների հիմքում: Ցույց է 

տրվել, որ առնետների եևթււաաամոքսային գեղձի և ուղեղի նյարդաակտիվ ամինաթթունեյփ 

ւէւսկւսյւդւււկներր հւսւ[եւ[լււտելի են: Առնետի գլխուղեղում ե ենթաստամոքսային գեղձում 

ոււտււքևտւփրվել է ԳԱԿԹ-տրանսամիեազի արգելակիչ էթւսնոլամին-Օ֊ււուլֆատի (ԷՕՍ-ի), 

գլյուտամինաթթվի (ԳԹ-ի) ու Գ Ա Կ Թ ֊ի  նախորդ գլյուտամիևի անջատ ե միասնական ազդեցությունը 

գլուտամինի ընտանիքի ւսմինւսթթուների մակւււրդակների վրա: հաստատվել է Գ Ա Կ Թ ֊ի  մակարդակի 

վրա միասնական ազդեցության արդյունւււվետություևը: Ստրեպտոզոտոցիևը նվազեցնում է 

գլյուտաւփևի, ԳԹ-ի, Գ Ա Կ Թ ֊ի  մակարդակը ենթաստամոքսային գեղձում: Բացահայտվել է 

ստրեպտոզոտոցինով մակւսծված ւիորձւււրարւււկան շաքարախտի ժամանակ գլյուտամիևի ն ԷՕՍ-ի 

ւփւսժաւհււնակյա ներւււրկման ււրււշտպանիչ ազդեցությունը ամինաթթուների մակարդակի վրա 

առնետի ուղեղում և ենթաստամոքսային գեղձում: Մկների ենթւսստւււմոքսային ղերձի կղզյակային ի- 

բջիջների կուլւռուրւսյում ցույց է տրվել Գ Ա Կ Թ ֊ի  և ԷՕՍ-ի իեսուլիե-պահպաևողական ազդեցությունը: 

Շւսքարւււխտի ժամանակ ԳԱԿԹ գեներացնոդ միացությունները կարոդ են էւսկան լինել 

ենթււատ ւսւքոքսայ ին գեղձի կղզյակային (3-բջիջևերի պահպանման, ինսուլինի սինթեզի և 

արտազատման համւսր: Գլուտամինը բւււրելաւխւմ է շւսքարւււխտի նկատմամբ զգայուն աղիքւււյին 

էպիթելային և իմուևային բջիջների աշխատանքը, որի արդյունք Գ Ա Կ Թ ֊ն անմիջականորեն ազդում է 

և իմուևային բջիջների ւսկտիվության, և ենթաստամոքսային գեղձի կղզյակային բջիջների սինթետիկ և 

ներզատիչ ֆունկցիաների վրա: ճաշվի առնելով Գ Ա Կ Թ ֊ի կարգավորիչ դերը ինսուլինի սին թե գնան և
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արտազատման մեջ զլյուտամիեի ե Է Օ Ս ֊ի  միասնական օգտագործումը կարող է էական լինել 

շաքարախտի դեպքում:

Ատենախոսության բովա նդա կությունը ե ձևավորման գնահատականը-. Ատենախոսությունը 

կազմված է ներածությունից, գրւսկւսն ակնարկից, հետազոտման մեթոդների նկարագրությունից, 

հետազոտությունների արդյունքներից, ամփոփումից, եզրակացություններից, օգտագործված 

գրականության ցանկից: Աշխատւսևքը շարադրված է համակարգչային տեքստի 108 էջերում, 

պարունակում է 4 նկար և 13 աղյուսակ: Ատենախոսության թեմւււյով հրատարակված է 6 հոդվւսծ և 5 

գիտաժոդովի թեզիս: Գրականության ցանկը ներառում է հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով 

272 ւսևւիսնում:

Ներածության բաժնում հիմևւււվորվել է աշխատանքի արդիականությունը, գիտակւսն նորույթը, 

աշխատանքի նպատակն ու խնդիրները, հետազուռմւււն եղանակների ընտրությունը և արդյունքների 

կիլաւոական նշանակությունր: Գրականության ակնարկ բաժնում հեղինակը կւստարեյ է 

ուսումնասիրվող նյութի վերաբերյալ գրականության վերլուծություն և մանրամասն շարադրել խնդրի 

արդի դրվածքը:

Նյութեր և մեթոդներ գլխում նկարագրված են օգտագործված նյութերը և մեթոդները: Մեթոդների 

բաժնում նկարազրկած են հետազոտության օբյեկտը, կենդանիների փորձարարական խմբերը, 

բջջային կուլտուրայի համար կիրառված սննդամիջավայրերը, նյւււրդաակտիվ ամինաթթուների 

նյութաւիոխանւսկության համար ւււևհրաժեշտ լաբորատոր ի ր ւււ կ ւււ ն ց ւիա ծ գիտաւիորձերը, 

այւդյուևքների վերլուծությունը:

3-ական առանձին գլուխներում և եևթագլուխներում ներկայացված են կատարված 

հետազոտական փորձարարական աշխատանքի հիման վրա ստացված տվյալները ն դրանց 

քննւււրկումը: Ատենախոսի կատարած հետազոտություևնեյւի հիման վրա ցույց է տրվել, որ 

գլխուղեղում և ենթաստամոքսային գեղձում նյւսրդաակսփվ ամինւսթթուևերի քանակությունը և 

նյութափոխանակության ուղին (ասպարազինի և գլուտամինի յուրացման) համանման է, ապա 

հաոտատվել է միտոքոնդրիոււքներում Ֆոսֆւստակտիվացւխղ զլուտաւփնազի առկայությունը: 

Բացահւպտվել է, որ ստրեպտոզոտոցինով առաջացրած հիպերգլիկեմիան ուղեկցվում է առնետի 

գլխուղեղում և ենթւսստամոքսւսյիև գեղձում զլյուտամիևի, ԳԹ-ի, ԳԱԳԹ-ի մակարդակների 

նվազեցմամբ, իսկ Է Օ Ս ֊ի  նախնական ներարկումը կանխարգելում է նշված ազդեցությունները: 

Պարզվել է, որ ալոքսանով առաջացրած հիպերգլիկեմիան ուղեկցվում է առնետի ենթաստամոքսային 

գեղձում գլյուտամինի, ԳԹ-ի լ[ւււկւււրդւււկևերի բարձրացմանը, իսկ ԷՕ Ս ֊ի նախնական ներարկումը 

կանխարգելում է այդ ազդեցությունները և բւսրձրացնոււք ԳԱԿԹ-ի մակարդակը ենթաստամոքսային 

գեղձոււք ու գլխուղեղում: Ցույց է տրվել, որ ենթաստււււհւքսայիև գեղձի (3-բջիջների կուլտուրայում
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ԷՕՍ-ը, ԳԱԿԹ-ը ե գլյուտւսմինը դրսևորում են ինսուլինոգեն հատկություն ինչպես նորմայում, 

այնպես էլ ստրեպտոզոտոցինի աոկայությամբ:

Ատենախոսության եզրակացությունները տրամաբանորեն հեաևում են ֆիզիկական փորձերի 

արդյունքևեյփց և հիմնավորված են:

Ատենախոսության գիտագործնական արժեքը: Ստացւիսծ ւռփալները թույլ են տափս 

ւսոաջւսրկել բժշկույ^յունում ա յլ նպաատկներոկ որպես դեղամիջոց օգտազործվող Գ Ա Կ Թ ֊ի 

ագոնիսանևրը, նախորդները, և ԳԱԿԹ-Տ-ի ւււրգելակիչները կիրառել նաև շաքարախտի բուժման 

համար: Այդպիսի հնարաւխրության մասին գրականության մի շարք ւովյւսլնեյփ կեյդուծության հետ 

միասին խոսում են նաև հեղինակի in vitro ուսումնասիրություններում ենթւոսլոլոմոքսափն գեղձի (3- 

բջիջների կուլտույւայում ստւսցվւււծ ւռւիւււլները, որոնք ցույց են տվել, որ ԳՄԿԹ-ի, գլոււռւսւքիևի և, 

հւււտկւսւգես, ԷՕՍ-ի (էյՁւսնոլամիև-Օ-սուլֆւստ) ււււ[ելւսցոււ[ը բջջային կուլտույւայում նւգաստում է 

ինսուլինի սինթեզին: ճեւուսքրքիր է, որ ւււյդ կտրձեյւուլք ււդւգիևինը չի նպաստում ինսուլինի աճին, այն 

դեւգքում երբ ԷՕՍ-ը, Գ Ա Կ Թ ֊ն  և գլուտամինը ոչմիւււյև վերականգնում են ստյւեպտոզոտոցինի կողմից 

խիստ նվազեցված ինսուլինի ւևււկարդակը, այլ նաև ստուգիչի հեւո հււս[եւհսւուսծ բարձրացնուլք են 

այն հաւևսււլււււռւււււխւււնաբւււր 1,8, 1,5 և 1,6 անզւսւք: ձեւուււքրքրւււկան է, որ և ԷՕՍ-ը, ե Գ Ա Կ Թ ֊ն և 

զլոււուււմինը ււտզե|ւււկոււ[ են սսւյ-ւեււյտոզւստոցինի հւււկւսինսուփևային ւսզդեցությունը, ինչը ւսւքեն 

դեպքում խոսում է նշված նյութերի արտահայտւիսծ հւսկաշաքարախտային ազդեցույ&յան մասին: 

Շւսքւււրախափ ժւսւ[ւսևւււկ ԳԱԿԹ զեներացնոդ լքիւսցությունևեյւը կւսրող են կւսրևոր դեր ուևեեւււլ 

ենթսատամոքււային գեղձի կդգյակային ի-բջիջևեյւի ւգահպանման, ինսուփնի սինյ^եգի ն 

արտւսգատւ1ւււն հւսւքար:

Դիտողությունն ե/ւ: Ա տ են ա խ ո ս ո ւ թյ ո ւն ում կան որոշ տպագրական վրիպակներ, անւսվարտ ե 

կրկնվող մտքեյւ, գլւականոնթյան հին տւսրեթւ]երու[ հդոււքներ, ինպես նաև ոյւոշ նկւսրների ոչ 

ւսւքբողջւսկան քննայւկում: Մասնաւիդււսպես

•  1-ննւսյւկւիսծ չեն շւսքւսրախտի խթանման 2 ւիոյւձււտւպււսկան մոդեյների ընտրությունը, ինպես 

նան շաքարախտի խթանիչների չւււկաւբաժինևերը ե շաքարւսխտի տիււյեյւր:

• 3.3 ենթագյխի ներւսծությւււն հււաււիււծը ներկւսյւսցևոււք է գրւււկւււնությւսն ւ[երլուծություն և 

շաքւսրախտի խթանիչնեըի ւսզդեցությւսն մեխւււևիզմի ներկայւսցում, որոնք կարոդ էին 

ներկայացկւսծ լինել կա մ մեթոդական, կա մ գյւակւսն ակնարկի մասում:

• Բւււցւււկւսյոււք է էգ և ւււրու առնետների ւիորձարարւււկւււև ւ1ոդելներուլ[ ւււռացւիսծ արդյունքների 

հւււմեւքատությունյւ, քանի որ ըստ գրակւսնությւււն տւկւսլների հեդիևւսկի կողմից ըևտրւիոծ 

շաքարա|ստային խթանիչները տարբեյւ սեռերի եևյ^աստւսմոքսւււյիև գողձի բջիջևելփ ւփւս 

ունեն տարբեր ազդեցություն:
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•  ձարկ է նշել, որ արյան մեջ գլյուկոզի խտությունից բացի, շաքարախտի ժամւսնակ ցանկալի 

կլիներ ուսումնասիրել նաև արյան քոլեստերոլի, ցածր խտության լիպոպրոտեինների 

քանւսկակաև փոփոխությունները և սրտի, եևթաստամոքսային գեղձի, երիկամների և 

արյունատար անոթների հյուսվածքաախտաբանական պատկերները:

Եզրակացություն: Ալ[փուիելու[ Նարիևե Խաչիկի 1սաչատրյանի ատենախոսությունը, հարկ է նշել, որ 

այն լուրջ ներդրում է աւււղւսրագինաթթվի, գլուտամինաթթվի և գլուտաւքիևի նյութափոխանակության 

պարգարաևմաև մեջ նորմայում և ախտաբանական վիճակում (փորձարարական շաքարախտ): 

ձւսշվի աոնելով վերը ևշւ[ածը, հարկ է ընդգծել, որ կատարված է ծավալուն փորձարարական 

հետւսզոտություն և ստացվել են կարևոր արդյունքներ, կարելի է եզրակացնել, որ «Առնետի 

գլխուղեղում և ենթաստամոքսային գեղձում ևյարղաակտիվ ամինաթթուների քանակական 

փոփոխությունները նորմայում ու փորձարարական շաքարախտի դեպքում» թեմայով Նարիևե 

Խաչիկի Խաչատրյանի թեկնածուական ատենւււխոսական աշխատանքն ընդհանուր ւսռմամբ 

բւսւխւրարում է ձձ՜ում գիաւսկան ււատիճաևաշնորհման կանոնակարգի 7-րդ կետով թեկնածուական 

ատենախոսություններին նեյւկայացվող պահանջներին, որի հիման վրա հեղինակին կարող է 

շնորհվել Գ.00.04 «Կենսաքիմիա» մասնագիտությամբ գիտությունների թեկնածուի գիտական 

ա ստիճաև:

Ատենախոսությունը քննարկվել է և կարծիքը հաստատվել ԵՊձ Կեևւսսբանությաև ֆակուլտետի 

կենսաքիմիայի, լքլււնրէւսբանությաև և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի ընդլայնված նիստում 

(արձանագրություն յոիվ 9, 20 մարտի 2021 թ.):

Նիստը նախագահում Լր ամբիոնի վարիչի ււլաշտոնւսկատար, կ.գ.թ., դոցենտ Ա. Ա. Փոլադյանը, 

մասնակցում! էին կ.գ.դ., ւղրոֆեսոր ձ. Գ. Աահրադյանը, կ.գ.դ., դոցենտ Կ. Ա. Թոչուևյաևը, կ.գ.թ., 

դոցենտներ է. Խ. Բւսրսեդյանը, Լ. Ս. Գաբրիելյաևը, Ս. Ա. Մարությանը, Մ. Թ. Պետրոսյաեը, Լ. Լ. 

Փանոսյանը, Ա. Ա. Ադւււջաևյանը, Ա.Ա. Մարգարյանը, ձ. Մ. Կւսրապետյանը, կ.գ.թ., ասիււտեևտևեր Ն. 

Վ  Ավթանդիըանը, Ի. Գ. Սևմերջյանը, Գ. ձ. Սեմերջյանը, ավագ լաբորանտ, գործավար ձ. Խ. 

Գևորգյանը, կ.գ.թ., ավագ լաբորւսևտ Լ. Լ. ձակոբյւսևր, ավագ լաբորանտներ Ա. Մ. Բաբայանը, Դ. ձ. 

Պետրոսյանը, Ջ. Գ. Մանոյանը, Լ. Կ. Աևիկյանր, Ա. ձ. Շիրվաևյանը, «Կենսաբանության» Գձ 

ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատողներ, կ.գ.թ. Դ. Ռ. Սողոմոևյանը, Ս. Ն. Միրգոյանը, լաբորանտներ, 

ասպիրանտներ և ուրիշներ:

ձարցադրումներ արեցին և ելույթ ունեցւսն' կ.գ.դ., դոցենտ Կ. Ա. Թռչունյանը, կ.գ.թ., դոցենտներ 

Ա. Ա. Փոլադյանը, Լ. Ս. Գաբրիելյաևը, Ս. Կ- Մարությանը, կ.գ.թ., ասիստենտ Ն. Վ  Ավթւււնդիլյանը,
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որոնք ընդգծեցին աշխատանքի նորույթը և գիտագործնական նշանակությունը ու թեկնածուական 

աշխատանքներին ներկւււյացփպ ււյահանջներիև համապատասխանությունը:

Նիստի նախագահ,

ԵՊ2, Կենսաբանության ֆակուլտետի

Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի 

ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, 

կ.գ.թ., դոցենտ Ա. Ա. Փոլադյան

Նիստի քարտուղար, 

ւսվագ լաբորանտ, գործավար Լ  1ս. Գևորգյաև

ա լ ՛. ս

Ստորագրությունները հաստատում եւկօէ^յԼ—̂ ^ ' ■■
.է • Տ'
• Գ. * *  '

ԵՊՃգիտական քարտուղար, ..րգղւ ր",...
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\ . & ’ճ  ,
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V ՝  *

24/ւնււրտ/2021 թ.

Լ. Ս. Հովսեփյան
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