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Նւսրինե Խաչիկի Խաչատրյանի «Առնետի գլխուղեղում և ենթաստամոքսային գեղձում 

նյարղաակտիվ ամինաթթուների քանակական փոփոխությունները նորմայում ու 

փորձարարական շաքարախաի դեպքում» թեմայով Գ.00.04-<<Կենսաքիմիա» 

մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի 

հայցման ներկայացված ատենախոսության վերաբերյալ

Նարինե Խաչիկի Խաչատրյանի ատենախոսական աշխատանքը նվիրված է 

ևյարդաակտիվ ամինաթթուների համեմատական նյութափոխանակության 

ուսումնասիրմանը' առնետի գլխուղեղում և ենթաստամոքսային գեղձում, նորմայում և 

փորձարարական շաքարախտի դեպքում: Վերջին տասնամյակներում տպագրվել են մի 

շարք աշխատություններ ամինաթթուների, հատկապես չ-ամինակարագաթթվի (ԳԱԿԹ) 

վերաբերյալ, որպես հեռանկարային արդյունավետ դեղամիջոց շաքարախտի բուժման 

համար: հեղինակը ելնելով այն տվյւպներից, որ ԳԱԿԹ-ը բացի ուղեղից հայտնսղերվել է 

այլ հյուսվածքներում, մասնավորապես իմանային համակարգի և ենթաստամոքսային 

գեղձի կղգյակային բջիջներում և մասնակցում է ղրանց հիմնական ֆունկցիաներում, 

մտադրվել է ուսումնասիրել ԳԱԿԹ֊ի և ղրւււ հետ կապկսւծ ամինաթթուների 

ւիոխարկումները գլխուղեղում ն ենթւսսաւսմոքսային գեղձում: Քանի որ նյարդաակտիվ 

ամինաթթուների հիմնական աղբյուրներից են ղրանց ամիրները, հատկապես 

գլուտամինը, որից գլուտամինաթթվից և ԳԱԿԹ-ից բացի սինթեգվում է նաև 

ասպարագինը, հեղինակը մտադրվեց ուսումնասիրել հնարավոր է վերջինս ծառայել 

գլատամիևի աղբյուր: Կատարված հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ ն' 

գլխուղեղի, և՛ ենթաստամոքսային գեղձի պատրաստուկներում (հուքոգենատներ, 

միտոքոնղրիումներ) ասպարագինը կարող է որոշ չափով վերածւ[ևյ գլուտամինի, 

որը հանդիսանում է ԳԱԿԹ֊ի հիմնական նախորդ: հեղինակի կողմից ցույց տրվեց 

ենթաստամոքսային գեղձի միտոքոնղրիումներում բարձրակտիվ ֆոսֆատի կողմից 

ակտիվացվող գլուաամինագի առկայությունը, ղրւս կարգավորիչ հատկությունների



նմանությունը ուղեղի համապատասխան գլուտամինազի հևա: Ցույց արվեց նան 

գլուաամինաթթվի և ԳԱԿԹ֊ի յուրացման ընդհանրությունը այղ երկու օրգաններում 

նորմայում և սարեպաոզոաոցիևային փորձարարական շաքարախտի դեպքում, 

սարեպաոգոաոցիևի արգելակի) ազդեցությունը գլուաամինաթթվի և հատկապես 

ԳԱԿԹ֊ի յուրացման վրա: ՛Վերջինս, ըստ գրականության տվյալների նվազեցնում է 

ստրեպտոզոտոցինի կողմից առաջացված հիպերգլիկեմիան: Աշխատանքի առանցքային 

մասն է ստրեպտոզոտոցինով կամ ալոքսանով ինղուկցված շաքարախտի 

փորձարարական մոդելներում ԳԱԿԹ֊ի նախորդ գլուտամինի և ԴԱԿԹ յուրացնող 

ֆերմենտ' ԳԱԿԹ-տրանսամինզի արգելակիչ' (ԷՕՍ) էթանոլամին-Օ֊սուլֆատի, 

նախապես ներորովայնւպին ներարկման ազդեցության ուսումնասիրումը' արյան 

գրուկոզի և նյարդակտիվ ամինաթթուների մակարդակների վրա' առնետի օրդաներում: 

Ելնելով այն փաստից, որ ԳԱԿԹ-ը մեծ քանակությամբ ներկայացված է 

ենթաստամոքսային գեղձի կղզյակային ի-բջիջևերում և արգելակում է աուտոիմունային 

բորբոքային, միաժամանակ խթանելով հակաբորբոքւսյին կարգավորի) ռեակցիաները, 

նպաստում է (3-բջիջների աճակալմանը, ինսուլինի սինթեզին և արտազատմանը, 

հեղինակը օգտագործել է ԳԱԿԹ-գեներացնող նյութերը փորձարարական շաքարախտի 

կանխարգելման նպատակով: Այդ ընտրությունը պայմանավորված է եղել այն 

հանգամանքով, որ ԳԱԿԹ-ը ի տարբերություն նշված նյութերի )ի հաղթահարում 

արյուն ֊ուղեղային պատնեշը և )ի կարող ազդել կենտրոնական ԳԱԿԹ֊էրգիկ 

մեխանիզմների վրա, որոնք մասնակցում են արյան գրուկոզի հոմեոսթազի 

կարգավորմանը: Ստացված տվյալները վկայում են, որ գլուտամինի ն ԷՕՍ֊ի նախորոք 

համատեղ նևրորովայնային ներարկումը առնետներին կանխում է ստրեպտոզոտոցինի 

կողմից առաջացվող գլուաամինաթթվի և գլուտամինի քանակների անկումը և ստույգ 

բւսրձացնում ԳԱԿԹ֊ի պարունակությունը գլխուղեղում և ենթաստամոքսային գեղձում: 

Նման ազդեցությունն ուղեկցվում է արյան գրուկոզի կոնցենտրացիայի զգայի 

նվագմամբ, ինչը խոսում է գլուտամինի և ԷՕՍ֊ի համատեղ հակաշաքարախտային 

ազդեցության մասին: Ստացված տվյալների հիման վրա հեղինակը բնականաբար 

հանգում է այն եզրակացության, որ գլուտամինը և ԷՕՍ-ը, ինչպես և ԳԱԿԹ֊էրգիկ



ագոեիստեերը ե ԳԱԿԹ-տրանսամիևազի այլ արգելակ իչևերը (գաբակուփև,

վիգարաարիև) կարող եե ծառայել շաքարախտի կանխարգելման արդյունավետ 

միջոցներ: Դիաբետոգենների տարբեր քիմիական մոդելների վրա փորձերը ցույց տվեցին 

ստրեպտոզոտոցինի ե ալոքսանի ազդեցության մեխանիզմների տարբերությունները: 

Չնայած երկուսն էլ արդյունավետ կլանվում են թ-բջիջների կողմից' 0ԼՍ1’2 գլյուկոզի 

փոխադրիչի միջոցով, ււարեպտոզոտոցինը գործում! է որպես կենսամոլեկուլները, 

հատկապեււ միտոքոնդրիումների ԴՆԹ֊ն ալկիլացնող գործոն, իսկ ալոքսանը 

ներբջջային թիոյների առկայությամբ վերականգնվում է հիալուրաթթվի, որի հետ 

փոխազդեցության ցիկլիկ պրոցևսոււ[ առաջանում են բջիջները քայքայող ագատ 

ռադիկալներ: Բացի ւսյդ ալոքսանը արգելակում է գլյուկոկիևազ ֆերմենտը և խախտում 

է օքսիդացիոն նյութափոխանակությունը ե այդ ֆերմենտու[ պայմանավորված գլյուկոզի 

ագդակային vֆnւնկgիшն: Հեղինակի տփալները վկայում են, որ ստրեպտոզոտոցիևը 

ազդում է ամինաթթուների մակարդակի վրա և' գլխուղեղում, ե' ենթաստամոքսային 

գեղձում, իսկ ալոքսանը՝ միայն ենթաստամոքսային գեղձում: հետաքրքիր է, որ ԷՕՍ֊ր 

կանխարգելում է ալոքսանի հիպերգլիկեմիկ ազդեցությունը, որը ստրեպտոզոտոցինի 

դեպքում միւսյն թուլացվում! է գլուտամիևի և ԷՕՍ-ի համատեղ օգտագործման դեպքում:

Գրական ակնարկը կարդացվում է մեծ հետաքրքրությամբ, ընդգրկում է 

հետագոտւխղ խնդրի բոլոր կողմերը, խոսում է քննարկվող- հարցերի հատակ 

իմացության և անալիտիկ մոտեցման ւ!ասին: Մեթոդական մասը լիակւստար 

նկարագրում! է օգւռագործված մեթոդները, որոնք լիովին համապատաււխաև են դրված 

նպատակներին, ստացված տփալները ենթարկված են վիճակագրական մշւսկմաև և 

դրանց իսկությունը ոչ մի կասկած չի հարուցում: Կատարված եզրակացությունները 

տրամաբանորեն բխում են ստացված արդյունքներից և ներկայացնում են իրենցից 

արժանի ներդրում, ինչպես նյարդաակտիվ ամինաթթուների նյութափոխանակության, 

այնպես էլ շաքարախտի կենււ ալքիմիայի բնագավառում: Աշխատանքը զուրկ չէ 

թերություններից, քերականական վրիպումներից, որոնք սակայն տանեն էական 

նշանակություն:



Կան հետնյալ հարցադրումները.

1. Դուք գերադասում եք բացատրել գլուտամիևի առաջացումը ասպարազիեից'

վերջինիս տրանսամինացմամբ և առաջացած գլուտամինաթթվի ռեամիդացմամբ, 

սակայն այդ գործընթացը կարող է իրականացվև] և այլ ուղիներով, օրինակ 

ասպարագինի դեզամիդացմամբ, առաջացած ասպարագինաթթկի

ւպաւնսամինացմամբ գլուտամինաթթվի և վերջինիս ամիդացմամբ' գլուտամիե 

սինթետազով:

.օ

2. Ինչո լ է կիրառվել շաքարախտի խթանման երկու մոդելներ:

3. Փորձարարական շաքարախտի դեպրում գլուտամիևի և ԷՕՍ-ի համատեր] 

օգտագործումը ի նչ առավելիություն ունի ԴԱԴԹ֊ի օգտագործման հետ 

համեմատ:

օ
4. Փորձարարական շաքարախտի մոդելը կարո դ է արդյոք վերարտադրե] 

հիվանդա թյան պատկերը մարդկանց մոտ:

՚  Ատենախոսությունը կազմված է ներածությունից, գրական ակնարկից, 

հետազոտման մեթոդների ևկայւագրությունից, հետազոտությունների արդյունքներից, 

ամփոփումից, եզրակացություններից, օգտագործված գրականության ցանկից: 

Աշխատաևքր շարադրված է համակարգչային տերսաի 108 էջերում, պարունակում է 4 

նկար և 13 աղյուսակ: Գրականության ցանկը ներառա մ է հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն 

լեզուներով 272 անվանում:

Եզրակացություն Նարինե Խաչիկի Խաչատրյանի' «Առնետի գլխուղեղում և 

ենթաստամոքսային գեղձում նյարդաակտիվ ամինաթթուների քանակական 

փոփոխությունները նորմայում ու փորձարւպաւկան շաքարախտի դեպքում» թեմայով 

թեկնածուական ատենախոսական աշխատանքը հիմնավոր և ավարտուն 

գիտագործնական ուսումնասիրություն է: Այն ընդյայնում է պատկերացումները 

նյարդաակտիվ ամինաթթուների նյութափոխանակության մասին գյխուղեղում և



ենթաստամոքսային գեղձում նորմայում ու շաքարախտի դեպքում, բացում նոր 

հեռանկարներ հիվանդության կանխարգելման բնագավառում: Աշխատանքը

ամբողջությամբ բավարարում է ԼԼ-ում. գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգի 

7 ֊ րդ կետի թեկնածուական ատենախոսություններին ներկայացվող պահանջներին, իսկ 

հեղինակը արժանի է կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական 

աստիճանին Գ.00.04-«Կենսաքիմիա» մասնագիտությամբ:

Պաշտոնական ընդդիմախոս

ԼԼ ԳԱԱ Լ. Բունիաթյաեի անվան

կեսաքիմիայի ինստիտուտի «Թթվածնի ակտիվ

ձևերի նյութափոխանակության» լաբ.-ի գիտական խորհրդատու'

պրոֆեսոր Մ. Ա. Սիմոնյանի ստորագրությ 

հաստատում եմ ԼԼ ԳԱԱ Լ. Բունիաթյա' 

կեսարիմիայի ինստիտուտի գիտքարտուղա 

կենս. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

կենս. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

/Լ. Լ. մայրապետ]ան/

/Մ. Ա. Սիմոնյան/


