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1. ԹԵՄԱՅԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ   
 
1.1. Ներածություն 
 
Ուղեղի արյան շրջանառության խանգարումները շարունակում են մնալ ամբողջ աշխարհում 
մահացության հիմնական պատճառներից մեկը: Ըստ ԱՀԿ տվյաների` 2011թ.  ուղեղի արյան 
շրջանառության խանգարումներից մահացությունն ամբողջ աշխարհում կազմել 6,2 միլիոն 
մարդ, որը կազմում է ընդհանուր մահացության 11,2 %-ը և զիջում է միայն սիրտ-անոթային 
հիվանդությունների համապատասխան ցուցանիշին: Ընդ որում` 2000թ. նույն ցուցանիշի 
համեմատ այն աճել է շուրջ 5 միլիոնով [1]: 2012թ. ուղեղի արյան շրջանառության 
խանգարումներից մահացությունը ՀՀ-ում կազմել է ընդհանուր մահացության մոտ 10,2 %-ը 
(2803 մարդ), իսկ վերջին 4 տարիների ընթացքում տատանվել է 10,2 – 11,5 % սահմաններում [2]: 
Բացի բարձր մահացությունից, ուղեղ-անոթային խանգարումները շատ հաճախ դառնում են 
հաշմանդամության պատճառ. ամեն տարի միլիոնավոր մարդիկ, որոնք կենդանի են մնացել 
ուղեղի արյան շրջանառության սուր խանգարումից հետո, զրկվում են ինքնուրույն ակտիվ 
կենսակերպի հնարավորությունից և մշտական խնամքի կարիք են ունենում:   
Ուղեղ-անոթային հիվանդությունների շուրջ 80 %-ը բաժին է ընկնում ուղեղի իշեմիկ կաթվածին 
[3]: 
Նշված վիճակագրական ցուցանիշները վկայում են, որ ուղեղի արյան շրջանառության 
խանգարումների բուժումը, կանխարգելումը, ինչպես նաև հետագա բարդությունների 
կանխումը խիստ արդիական է ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում:  
Հայտնի է, որ ուղեղի իշեմիկ կաթվածից հետո ուղեղային հյուսվածքում ձևավորվում է 
մեռուկացված բջիջներից կազմված օջախ` միջուկ, և դրան շրջապատող դեռևս վերականգնվելու 
ընդունակ հյուսվածք` այսպես կոչված «պենումբրա»: Ի տարբերություն մեռուկացված օջախի 
բջիջների` «պենումբրայի» բջիջները իշեմիայի արդյունքում գտնվում են հիպօքսիկ վիճակում, 
բայց  դեռևս որոշ ժամանակ կենդանի են և կարող են վերականգնել իրենց 
կենսագործունեությունը [4]: Թե որքանով կվերականգնվի «պենումբրան» կամ կենթարկվի 
մեռուկացման, կախված է իշեմիայի խորությունից, տևողությունից, ինչպես նաև որոշակի 
դեղերի կիրառումից, որոնք ընդունակ են որոշ չափով վերականգնելու իշեմիայի ենթարկված 
հյուսվածքների արյունամատակարարումը և/կամ կանխելու հետիշեմիկ ախտաբանական 
գործընթացները նյարդային բջիջներում:  
Նմանատիպ հատկություններով է օժտված 5-հիդրօքսի-ադամանտան-2-օն միացությունը, որն 
էլ հանդիսանում է տվյալ հետազոտության ուսումնասիրության առարկան: 
5-հիդրօքսի-ադամանտան-2-օնը ադամանտանի ածանցյալ է: Հայտնի են ադամանտանի 
ածանցյալներ, որոնք ներկայումս լայնորեն կիրառվում են նյարդաբանական պրակտիկայում: 
Մասնավորապես, ամանտադինը` Պարկինսոնի հիվանդության ժամանակ, մեմանտինը` 
Ալցհեյմերի հիվանդության ժամանակ [5] և այլն: Ադամանտանի որոշ ածանցյալների բնորոշ է 
գլուտամատային NMDA ընկալիչները պաշարելու ունակությունը [6]: Սրանով է 
պայմանավորված վերջիններիս ունակությունը` կանխելու նյարդային բջիջների վրա 
գլուտամատային գրգռափոխանցման թունային (էքսայտոտոքսիկ) ազդեցությունը:  
Վերջին տասնամյակների ընթացքում ՀՀ-ում և ՌԴ-ում, իսկ մինչ այդ նաև նախկին ԽՍՀՄ-ում 
տարվել են մի շարք աշխատանքներ` մշակելու ուղեղի արյան շրջանառության դեղաբուժման 
նոր ուղղություններ: Պարզվել է, որ ուղեղի արյան շրջանառության խանգարումների 
ախտաֆիզիոլոգիայում մեծ դեր է խաղում ԳԱԿԹ-երգիկ համակարգը [7]: Ուսումնասիրվել են 
մի շարք միացություններ, որոնք օժտված են ԳԱԿԹ-երգիկ համակարգն ակտիվացնելու 
հատկությամբ և հատկապես ԳԱԿԹԱ տեսակի ընկալիչները դրդելու ունակությամբ, որոնք մեծ 
քանակությամբ առկա են ուղեղի անոթներում: Տվյալներ կան, որ 5-հիդրոքսի-ադամանտան-2-օն 
միացությունը նույնպես օժտված է ԳԱԿԹԱ ընկալիչները դրդելու ունակությամբ: Նյութի այս 
հատկությունն ուսումնասիրվել է ԳԱԿԹԱ ընկալիչները բիկուկուլինով պաշարման ֆոնի վրա 
[8]; Ընդ որում, դեղի ԳԱԿԹ-երգիկ հատկություններով է պայմանավորված վերջինիս 
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ունակությունը լայնացնելու ուղեղի անոթները իշեմիզացված օջախում, ինչպես նաև 
վերականգնելու հավասարակշռությունը դրդող և արգելակող համակարգերի միջև: 
Որոշ հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է, որ 5-հիդրօքսի-ադամանտան-2-օնն 
օժտված է իմունախթանիչ հատկություններով [9], ինչպես նաև լավացնում է ստորին 
վերջույթների արյունամատակարարումը, դրսևորում հակաագրեգանտ ազդեցություն, 
լավացնում արյան ռեոլոգիական հատկությունները ստորին վերջույթների զարկերակների 
քրոնիկական խցանիչ հիվանդությամբ անձանց մոտ [10]: 
Հաշվի առնելով մի շարք ադամանտանի ածանցյալների, այդ թվում` 5-հիդրօքսի-ադամանտան-
2-օնի համար կատարված բազմաթիվ հետազոտությունների արդյունքները` կարելի է 
եզրակացնել, որ վերջինիս ուսումնասիրություններն ուղեղի արյան շրջանառության 
խանգարումների դեղաբուժման ասպարեզում բավական հեռանկարային են և պահանջում են 
տարբեր փորձարարական մոդելների և մեթոդների կիրառում: 
Այսպիսով, մեր հետազոտության նպատակն է առնետների մոտ լոկալ իշեմիայի պայմաններում 
ուսումնասիրել 5-հիդրօքսի-ադամանտան-2-օնի ազդեցություններն իշեմացված ուղեղի վրա` 
գնահատելով նյարդային հյուսվածքում տեղի ունեցող մորֆոլոգիական, կենսաքիմիական 
փոփոխությունները, կենդանիների վարքագծային փոփոխությունները: 
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Հեղինակների կողմից ուսումնասիրվել է 5-հիդրօքսի-ադամանտան-2-օն նյութի ազդեցությունը 
76 արու առնետների ուղեղի արյան շրջանառության վրա գլոբալ անցողիկ իշեմիայի 
պայմաններում: Գլոբալ իշեմիայի առաջացման համար առնետների մոտ 10 րոպեի ընթացքում 
կապվել են զույգ ընդհանուր քնային զարկերակները: Միաժամանակ իջեցվել է առնետների 
զարկերակային ճնշումը մինչև 40-50 մմ ս.ս.` կատարելով արյան բաց թողում հետագա 
հետներարկումով: Ուղեղի լոկալ արյունահոսքը գնահատվել է լազերային դոպլեր ֆլոումետրի 
օգնությամբ: Հետազոտության արդյունքները վկայում են այն մասին, որ նյութը 100մգ/կգ 
դեղաչափով դանդաղ լավացնում է ուղեղի տեղային արյունահոսքը` առավելագույն ցուցանիշի 
հասնելով 60-րդ րոպեին: Պարզվել է նաև, որ 5-հիդրօքսի-ադամանտան-2-օնը ինտակտ 
առնետների ուղեղի արյունահոսքի վրա նշանակալի փոփոխություններ չի բերում: 
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Նույն հետազոտության սահմաններում ուսումնասիրվել է նաև նյութի ազդեցությունը 
առնետների ապրելունակության վրա` գրավիտացիոն ծանրաբեռնվածության պայմաններում: 
Այդ նպատակով արթուն առնետներին տեղադրել են հատուկ ցենտրիֆուգի մեջ և 12 րոպեների 
ընթացքում ենթարկել 9g ծանրաբեռնվածության: Մեթոդի էությունն այն է, որ կենտրոնախույս 
ուժերի հաշվին արյունը հոսում է կաուդալ ուղղությամբ, և ուղեղի մյուս հատվածներում արյան 
ճնշումը հասնում է գրեթե զրոյական մակարդակի` հանգեցնելով ուղեղի իշեմիայի: 
Հետազոտության տվյալները ցույց են տվել, որ 100մգ/կգ դեղաչափով 5-հիդրօքսի-ադամանտան-
2-օն միացությունը նվազեցրել է կենդանիների մահացությունը`  80 %-ից հասցնելով մինչև 20 %-
ի: 
Պրոտոտիպի քննադատություն: Հետազոտության սահմաններում ուսումնասիրվել է նյութի 
ազդեցությունը գլոբալ անցողիկ իշեմիայի պայմաններում և չի ուսումնասիրվել լոկալ կայուն 
իշեմիայի պայմաններում: 

 
բ) Баласанян М.Г., Африкян Ш.Г., Григорян Т.С. 

 
Количественные изменения липофусцина в условиях ишемических нарушений мозга под 

влиянием ноопепта и цитиколина: PhysioMedi, том 1, с. 7-12, Санкт-Петербург, 2013 
 
Հետազոտության սահմաններում ուսումնասիրվել է ցիտիկոլինի և նոոպեպտի ազդեցությունը 
լիպոֆուսցինի քանակության վրա սուր և քրոնիկական իշեմիկ վնասման ենթարկված 
առնետների ուղեղում: Կիրառվել են 150-200 գ քաշով սպիտակ արու անցեղ առնետներ (n=40): 
Առնետների մի մասի մոտ ուսումնասիրվել է նոոպեպտ դեղի ազդեցությունը լոկալ իշեմիայի 
պայմաններում: Որպես լոկալ իշեմիայի մոդել` կատարվել է առնետի ձախ միջին ուղեղային 
զարկերակի կապում A. Tamura et al մեթոդով` մոդիֆիկացված А.В. Топчян и соавт.: Մյուս դեղի` 
ցիտիկոլինի ազդեցությունն ուսումնասիրվել է հիպոկինեզիայի պայմաններում` ըստ И.В. 
Федоров-ի: 
Լիպոֆուսցինի քանակական որոշումը կատարվել է ֆլուորեսցենտային սպեկտրոսկոպիայի 
միջոցով: 
Հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել, որ միջին ուղեղային զարկերակի կապումից 6 օր 
անց նկատվել է լիպոֆուսցինի մակարդակի աճ ինչպես ձախ, այնպես էլ աջ կիսագնդում: 
Նմանատիպ փոփոխություն է նկատվել նաև 12-րդ օրը, բայց ավելի թույլ արտահայտված: 
Նոոպեպտի ներորովայնային ներմուծումը ցույց է տվել լիպոֆուսցինի մակարդակի իջեցում 
ինչպես ձախ, այնպես էլ աջ կիսագնդում` համեմատած օկլյուզիայի ենթարկված, բայց դեղ 
չստացած առնետների հետ: 
Հետազոտության տվյալները ցույց են տվել նաև ինտակտ առնետների մոտ աջ և ձախ 
կիսագնդերում լիպոֆուսցինի բազային մակարդակի տարբերություն: 
 
Պրոտոտիպի քննադատություն. Կիրառվել է լիպոֆուսցին պիգմենտի քանակական որոշում` 
որպես իշեմիայի բիոմարկեր: Մեթոդը կարելի է կիրառել նաև 5-հիդրօքսիադամանտան-2-օնի 
նյարդապաշտպան ազդեցությունն ուսումնասիրելու նպատակով: 
 
2. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  
 
Տվյալ հետազոտության նպատակն է առնետների մոտ գլխուղեղի լոկալ իշեմիայի 
պայմաններում զարգացող նյարդավարքագծային, ուղեղանոթային և մորֆոլոգիական 
փոփոխությունների ուսումնասիրությունը 5-հիդրօքսի-ադամանատան-2-օն միացությունով:  
Տվյալ նպատակի իրականացման համար առաջ են քաշվել հետևյալ խնդիրները. 
 
Ուղեղային հյուսվածքի լոկալ կայուն իշեմիայի պայմաններում ուսումնասիրել 5-հիդրօքսի-
ադամանատան-2-օնի կուրսային ներմուծման ազդեցությունը 

 Ուղեղային հյուսվածքի մորֆոլոգիական պատկերի վրա 
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 Նյարդավարքագծային ռեակցիաների վրա 
 Փորձարարական կենդանիների ուսուցման գործընթացների վրա 
 Մարդու արյան թրոմբոցիտների ագրեգացիայի վրա 
 Ուղեղային հյուսվածքում լիպոֆուսցինի պարունակության փոփոխության վրա: 

 
3. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ 
 
ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ  
 
4. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ  
 
Փորձերը իրականացվելու են սպիտակ 180-200 գրամ կշռող անցեղ արու առնետների վրա: 
Առնետների ստուգիչ խումբը պահվելու է լաբորատոր վիվարիումի պայմաններում 12-ժամյա 
լուսային ռեժիմով, յուրաքանչյուր վանդակում` 5-6 առնետ: Վիվարիումում ջերմաստիճանը 22-
24˚С է: Առնետների կենսառիթմերի խանգարումից խուսափելու համար բոլոր փորձերն 
իրականացվելու են 9:00 – 14:00 ընկած ժամանակահատվածում: (Warren P.F. et al, 1984). 5-
հիդրօքսի-ադամանտան-2-օնի նյարդապաշտպան և նյարդավարքագծային ազդեցություններն 
ուսումնասիրելու համար նախատեսվում են հետևյալ մեթոդները 

 առնետների մոտ լոկալ իշեմիայի մակածում. տեղային իշեմիայի մոդելավորում ձախ 
միջին ուղեղային զարկերակի կապմամբ, ըստ Tamura et al., (1981) կողմից առաջարկված 
մոդելի` մոդիֆիկացված Topchian et al., (1996) կողմից, 

 ուղեղային հյուսվածքներում դիտվող մորֆոլոգիական փոփոխությունների 
ուսումնասիրում, 

 առնետների վարքային ակտիվության ուսումնասիրում «բարձրացված խաչաձև 
լաբիրինթոսի»  կիրառմամբ, 

 կենդանիների հիշողության ուսումնասիրում «պասիվ խուսափման պայմանական 
ռեֆլեքսի» թեսթով, 

 առնետների ողեղում լիպոֆուսցինի քանակական որոշում ֆլուորիմետրի կիրառմամբ, 
 
5.ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԹԵՄԱՅԻՆ 
 
Սույն աշխատանքը համապատասխանում է ամբիոնի գիտական թեմային, որն է` 
ուղեղանոթային խանգարումների դեղաբանական շտկումը: 

: 

6. ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ, ԳԻՏԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 
 
ա) Мирзоян Н. Р., Хостикян Н. Г., Меликсетян В. С. и др., “Влияние 5-гидроксиадамантан-2-она 
на морфологическое состояние тканей головного мозга крыс в условиях локальной перманентной 
ишемии”, Экспериментальная и клиническая фармакология, N 6, том 76, С. 7-10, Москва (2013) 
բ) V.S. Meliksetyan, K. B. Alikhanyan, A. G. Stepanyan et al., “Anxiolytic effects of 5-
hydroxyadamantane-2-on under the conditions of local ischemia of brain in rats”, Journal of the 
Neurological Sciences 333, page 252,Vienna (2013) 
գ) V. S. Meliksetyan, N. R. Mirzoyan, N. G. Khostikyan et al., “The investigation of neuroprotective 
activity of 5-hydroxyadamantane-2-on in rats under the conditions of local permanent brain ischemia”, 
Journal of the Neurological Sciences 333, page 258,Vienna (2013) 
դ) R. S. Mirzoyan, T. S. Gan’shina, D. V. Maslennikov et al., “Cerebrovascular and neuroprotective 
effects of adamantane derivative”, BioMed Research International, vol. 2014, 586501 8 pages (2014) 
 
7. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 
 

1. Սկզբնաղբյուրների վերլուծություն Հունվար 2013 – մարտ 
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2013 
2. Հետազոտության մեթոդների տիրապետում Ապրիլ 2013 – 

սեպտեմբեր 2013 
3. Հետազոտությունների նյութերի հավաքում Ապրիլ 2013 – 

սեպտեմբեր 2015 
4. Գիտական հոդվածների հրապարակում Հոկտեմբեր 2013 – 

դեկտեմբեր 2017 
5. Աշխատանքի ձևակերպում Նոյեմբեր 2014 – 

դեկտեմբեր 2017 
6. Աշխատանքի նախնական փորձաքննություն  Մարտ 2018  
7. Ատենախոսության պաշտպանություն Հունիս 2018 

 
 
 
Գիտական ղեկավար`  բ.գ.դ. Ն. Ռ. Միրզոյան___________________ 

 ստորագրություն 
 
 
 
Հայցորդ`  Վ. Ս. Մելիքսեթյան____________________ 

 ստորագրություն 
 
 
հեռախոս` տուն, 010 27 84 84.  
                 բջջ. 055 051 021,  
e-mail: drmeliksetyan@gmail.com 
 
 


