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 Գան գու ղե ղային վնաս վածք նե րը (ԳՈՒՎ) հան դի սա նում են ման կա կան տա րի քի հի վան դա-

ցու թյան և մա հա ցու թյան ա մե նավ տան գա վոր գոր ծոն նե րը։ Չորս տա րե կա նից ցածր ե րե խա-

նե րի մոտ ԳՈՒՎ-ը բե րում է ա վե լի ծանր շար ժո ղա կան ու գի տակ ցա կան ան բա վա րա րու թյան, 

քան ա վե լի մեծ տա րի քային խմ բե րում։ Այդ խո ցա նե լի ու թյան կեն սա բա նա կան պատ ճառ նե րը 

դեռևս հայտ նի չեն։ Ո րոշ տվյալ ներ վկա յում են հա կաօք սի դային պա շար նե րի հնա րա վո րու-

թյուն նե րի մա սին։ Կան նաև տվյալ ներ, որ ման կա կան հա սա կի հետվ նաս ված քային բոր բո-

քային պա տաս խա նը տար բեր վում է մե ծա հա սակ նե րի պա տաս խա նից։ ԳՈՒՎ-ի բոր բոք ման 

հիմ նա կան նշան ներ են` հե մա տոէն ցե ֆա լիկ պատ նե շի ան ցա նե լի ու թյան բարձ րա ցու մը, այ-

տու ցը, տե ղային ա րյան հոս քի խան գա րում նե րը, ակ տի վաց ված միկ րոգ լի ա/ մակ րո ֆագ ե րը, 

բջ ջային ին ֆիլտ րա ցի ան, ա փոպ տո զը և այլն։ Այս բո լո րի զու գակց ված դերն ին դե ֆի նի տիվ 

ու կազ մա վոր ված ու ղե ղի նեյ րոն նե րի և սպի տակ նյու թի վնաս ման, պահ պան ման մեջ զգա լի 

կախ ված է ժա մա նա կից և քա նա կա կան ար տա հայ տու մից։ Ի մուն հա մա կար գի բջիջ նե րի ներ-

թա փան ցումն ու ղե ղային հյուս վածք բե րում է ե րկ րոր դային բոր բո քային ռե ակ ցի ա նե րի։ Հայտ-

նի է, որ կան այդ բո լոր եր ևույթ նե րի ար տա հայտ ված տա րի քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ։ 

Տ վյալ հե տա զո տու թյան մի ջո ցով մենք փոր ձում ե նք հաս կա նալ այդ ա ռանձ նա հատ կու-

թյուն նե րը։ Մենք ցան կա նում ե նք նոր հե տա զո տող նե րին ծա նո թաց նել նոր ե ղա նակ նե րին, 

բա ցա հայ տել նյար դային հա մա կար գի հա սու նու թյան տե սան կյու նից ու ղե ղում տե ղի ու նե ցող 

ռե ակ ցի ա նե րը։
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