
70

Shahandeh M. et al. / THE NEW ARMENIAN MEDICAL JOURNAL, Vol.5 (2011), No 4, p. 4-11

ԱԵՐՈԲ ՎԱՐԺԱՆՔԸ ԿԱՐՈ՞Ղ Է ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼ ԿԱՊԱՐԻ ԱՑԵՏԱՏ 
ՍՏԱՑԱԾ ՀԻՊՈԿԱՄՊԻ ՈՒՂԵՂԱԾԻՆ ՆՅԱՐԴԱՏՐՈՖԻԿ ՖԱԿՏՈՐԻ 

(BDNF) ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ
Շահանդեհ Մ.1, Դաբիդի Ռոշան Վ.2, Մահջուբ Ս. 3, Սարգսյան Վ.1

1ՀՀ ԳԱԱ Լ. Օրբելու անվ. ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ, Երևան, Հայաստան
2 Բաբոլի բժշկական գիտությունների համալսարանի բժշկության ֆակուլտետի կենսաքիմիայի և 

կենսաֆիզիկայի ամբիոն, Բաբոլ, Իրան
3 Մազանդարանի հալասարանի Ֆիզիկական կրթության և սպորտի գիտությունների 

ֆակուլտետի ֆիզիոլոգիայի վարժությունների ամբիոն, Բաբոլսար, Իրան

Ամբողջ աշխարհում լայնորեն օգտագործվող կապարն օժտված է վտանգավոր 
ազդեցություններով, որոնք տարածվում են մի շարք հյուսվածքների, այդ թվում` 
նյարդային համակարգի, արյան, սիրտ-անոթային, վերարտադրական և միզամուղ
համակարգերի վրա: Ապացուցված է, որ կապարը բացասաբար է ազդում նաև 
կենդանիների և մարդու մտավոր, շարժողական ֆունկցիաների վրա: Կապարը 
բացասական ազդեցություն ունի երեխաների մտավոր գործընթացի վրա, իսկ 
մեծահասկների մոտ` պերիֆերիկ նեյրոպատիայի պատճառ է հանդիսանում: Ըստ 
որոշ տվյալների, ֆիզիկական վարժություններն ազդում են ուղեղածին նեյրոտրոֆիկ 
ֆակտորի (BDNF) վրա, որն էլ իր հերթին փոխում է բջջի կենսունակությունն ու 
պլաստիկությունը, զարգացող ուղեղի աճն ու հասունացումը և ուղեղում ցուցաբերում 
է նյարդապաշտպանիչ ազդեցություն:

Հիպոկամպում ուսումնասիրվել է երկարատև ֆիզիկական վարժությունների
նյարդապաշտպանիչ ազդեցությունը` կապարի ացետատով պայմանավորված 
BDNF-ի մակարդակների վրա: Պատահական ընտրված 40 առնետներ բաժանվել են 
հետևյալ չորս խմբի. 1` Բազային, 2` Կեղծ, 3` Կապարի ացետատ + վարժություն և 
4` Կապարի ացետատ: 

3-րդ և 4-րդ խմբի առնետները ենթարկվել են միապաղաղ մեխանիկական վազքի` 
15-ից 22մ/րոպ արագությամբ, 25-ից 64 րոպե տևողությամբ, շաբաթական 5 անգամ, 
8 շաբաթվա ընթացքում: 1-ին, 3-րդ և 4-րդ խմբերը ստացել են կապարի ացետատ 
(20 մգ/կգ), իսկ կեղծ խումբը` էթիլօլեատի լուծույթ: Արդյունքները ցույց են տվել, որ 
BDNF-ը կապարի ացետատ խմբում զգալի նվազել է, իսկ կապարի ացետատ + 
վարժություն խմբում` աճել: 

Մալոնդիալդեհիդը (MDA) կապարի ացետատ խմբում զգալի աճել է այն դեպքում, 
երբ այն կապարի ացետատ + վարժություն խմբում նվազել է: Վերջապես ամբողջական 
հակաօքսիդանտ ունակության (TAC) մակարդակը, կապարի ացետատ խմբում, 
զգալի նվազել է և աճել կապարի ացետատ + վարժություն խմբում: Ստացված 
տվյալները վկայում են կապարի ացետատից առաջացած նյարդադեգեներացիայի 
դեպքում կենսաձևով պայմանավորված վերականգնման ներուժի մասին:




