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ԹԵՄԱՅԻ   ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 
1.1 Ներածություն 

 
Թեմայի արդիականությունը 

Չնայած սթրեսի ուսումնասիրման գործընթացում գիտության առկա առաջընթացին` 

մինչև այժմ պահպանվում են  սթրեսի բնույթի վերաբերյալ հակասական կարծիքներ:Այդ 

կապակցությամբ տեղի է նշել սթրեսի վերաբերյալ առկա առանցքային 

հիմնադրույթների մասին. դա հոմեոստազի տեսությունն է և ադապտացիոն 

պատասխանի տեսությունը: 

Օրգանիզմը նորմալ գործում է շնորհիվ հոմեոստազի պահպանման,որը մշտապես 

փորձում են խանգարել արտաքին և ներքին սթրեսային գործոնները կամ 

սթրեսորները:Հետևաբար սթրեսը դա հոմեոստազի պահպանման դեմ ուղղված 

վտանգավոր իրավիճակ է,որը մշտապես վերականգնվում է:  

Հիպոթալամո-հիպոֆիզար- մակերիկամային  համակարգի ակտիվացումը 

ուղեկցվում է հիպոթալամուսի պարավենտրիկուլյար կորիզների մանրբջջային 

նեյրոնների կողմից կորտիկոտրոպին-ռելիզինգ գործոնի արտազատման 

խթանմամբ,ադենոհիպոֆիզի կողմից ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոնի արտազատման 

խթանմամբ և մակերիկամի կեղևային շերտի կողմից գլյուկոկորտիկոիդների 

արտազատմամբ,ինչը համարվում է սթրեսածին գործոնների ազդեցության 

պայմաններում հոմեոստազի պահպանմանը ուղղված հիմնական նեյրոէնդոկրին 

պատասխանը:  

Սթրեսի վառ օրինակներից է համարվում երկարատև ճնշման համախտանիշը(կրաշ-

համախտանիշ): Բնական աղետների առաջացման հավանականությունը մնում է 

արդիական խնդիր,հետևաբար կրաշ-համախտանիշի ուսումնասիրումը որպես սթրեսի 

տարատեսակ ոչ միայն չի կորցնում իր կարևորությունը,այլ դասվում է առավել 

առաջնահերթերի շարքին: 

1988 թ.-ի աղետալի երկարաշարժը,որը խլեց բազմաթիվ մարդկային կյանքեր,այս 

խնդիրը ՀՀ համար դարձրեց առավել արդիական: 



Երկարատև ճնշման համախտանիշը ,որպես սթրեսի տեսակ, իրենից 

ներկայացնում է տրավմայի առավել բարդ տարատեսակը,որը մակածված է 

մեխանիկական գործոնի ազդեցությամբ և ունի մահացության բարձր տոկոս 

վիրաբուժական պրակտիկայում: 

 Երկարատև ճնշման համախտանիշի փորձարարարկան մոդելավորման 

վերաբերյալ աշխատանքները,ինչպես նաև տարբեր օրգանների մանրադիտակային և 

ուլտրակառուցվածքային փոփոխությունների վերաբերյալ աշխատանքները բազմաթիվ 

չեն: Աշխատանքներ կատարվել են ԵՊԲՀ-ի հյուսվածաբանության 

ամբիոնում(Ազնաուրյան Ա.Վ. և այլոք  2002,2003թ, 

Սահակյան Կ.Թ.2005թ.Արտիշչևա  Մ.Յու. 2005թ, Տատոյան  Մ.Ռ. 2003թ.): 

Այդ աշխատանքները ցույց տվեցին ,որ տարբեր օրգաններում `միոկարդում, լյարդում, 

երիկամներում, ավշային հանգույցներում, կմախքային մկաններում դեստրուկտիվ 

պրոցեսները հայտնաբերվում են դեկոմպրեսիայից  անմիջապես հետո և 

պերսիստացվում են էքսպոզիցիայից 1 օր անց: Ընդ որում պրոցեսի մեջ ընդգրկվում են  

օրգանի թե պարենքիման, թե ստրոման,այդ թվում նաև միկրոշրջանառության հունի 

անոթները:Սթրեսի այս տեսակի`կրաշ-համախտանիշի ժամանակ, օրգաններում տեղի 

ունեցող կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ փոփոխությունների առաջացման մեջ 

հիպոթալամո-հիպոֆիզար- մակերիկամային  համակարգի դերը պրակտիկորեն 

ուսումնասիրված չէ: 

 

1.2 ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

ա)Артищева М.Ю ,,Структурно-функциональная  характеристика органов имунной 

системы и миокарда при развевающемся краш-синдроме в эксперименте”. 

Докторская  диссертация,2005 г. 

Աշխատանքում նկարագրվել են հետազոտվող օրգանների կառուցվածքային-

ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները, ինչպես նաև իմունոցիտոկինների դերը 

տվյալ պաթոլոգիական պրոցեսի զարգացման գործընթացում: Առաջին անգամ 

իրականացվել են մի շարք ցիտոկինների մակարդակի որոշում (ինտերլեյկին 1 -, 2-, -6, -



8- ինտերֆերոն) արյան շիճուկում և փորձարարական կենդանիների օրգանների 

մզվածքի մեջ :  Հայտնաբերվել են նշված ցուցանիշների էական և տարաբնույթ 

փոփոխություններ, որոնք վկայում են իմունիտետի ձևավորման մեջ նշված գործոնների 

վաղ ընդգրկման մասին (դեկոմպրեսիայից հետո):Միևնույն ժամանակ աշխատանքում 

չկան հիպոթալամո-հիպոֆիզար- մակերիկամային  համակարգի վիճակը նկարագրող 

ցուցանիշների մասին տեղեկություններ և սթրեսի այս տեսակի մեջ նրանց դերի 

պարզաբանում:Ավելին, հետազոտվել են օրգանները միայն 1 ժամ տևողությամբ 

սթրեսից հետո(փափուկ հյուսվածքների ճնշում): 

 

2) Кузнецов С.Л.,Капитонова М.Ю. и др. 

,,Нейроэндокринология  стресса в раннем постнатальном онтогензе’’ 2009г. 

Այս աշխատանքում նկարարագրված են սթրեսի վերաբերյալ ժամանակակից 

հիմնադրույթները,նեյրոէնդոկրին ռեակցիաների հիստոֆիզիոլոգիական հիմքերը 

սթրեսի տարբեր տեսակների առաջացման ժամանակ: 

Տրվել են փորձարարական կենդանիների մոտ հիպոթալամո-հիպոֆիզար- 

մակերիկամային  առանցքի  առանձին օղակների քանակական  

իմունոհիստոքիմիական բնութագրերը սթրեսածին գործոնների ազդեցությունից հետո: 

Մենագրության մեջ ընդգծվում է ,որ օրգանիզմում դրսևվորվող սթրեսային 

ռեակցիաների առաջատար մեխանիզմը համարվում է  հիպոթալամո-հիպոֆիզար- 

մակերիկամային  համակարգի ակտիվացումը, որը բերում է  մեծամասշտաբ  

ֆիզիոլոգիական փոփոխությունների առաջացման:  

Մենագրության մեջ մեծ տեղ է տրվում հիպոթալամո-հիպոֆիզար- 

մակերիկամային  համակարգի կենտրոնական կարգավորող դերին թե նորմայում,թե 

սթրեսի ժամանակ:Նման կարգավորումը ըստ հեղինակների կարևոր է օրգանիզմի 

գոյատևման համար: Մեծ տեղ է տրվում հիպոթալամուսի պարավենտրիկուլյար 

կորիզներին, որոնք նշանակալի դեր ունեն հիպոթալամո-հիպոֆիզ-մակերիկամային 

առանցքի ակտիվացման գործում: Միևնույն ժամանակ հեղինակները ընդգծում են, որ 

հիպոթալամուսի պարավենտրիկուլյար կորիզների հումորալ գործոնների դերը 



օրգանիզմի կոմպենսատոր - հարմարողական ռեակցիաների ձևավորման մեջ, որոնք 

ուղղված են հոմեոստազի կարգավորմանը, քիչ են ուսումնասիրված: 

 

3)Акмаев И.Г .,,Нейроиммуноэндокринология : истоки и перспективы развития 

.эндокринная  регуляция иммуногенеза’’2003г 

Հաշվի առնելով գրականության վերջին տարիների տվյալները`վերլուծության է 

ենթարկվում նեյրոէնդոկրին համակարգի դերը իմունոգենեզի զարգացման 

գործընացում,էնդոկրին օրգանների  ազդեցությունը  լիմֆոիդ հյուսվածքի կառուցվածքի 

և ֆունկցիայի կարգավորման վրա: Ուրցագեղձը բնութագրվում է որպես էնդոկրին 

օրգան, որը հումորալ ֆակտորների  միջոցով ապահովում է լիմֆոցիտների 

իմունոլոգիական կոմպետենտության զարգացումը,  վերականգնումը: 

Հեղինակի կողմից նկարագրվել է ուրցագեղձի պրեպարատների արդյունավետության 

բարձրացման եղանակ,երբ այն ներմուծվում է օրգանիզմ գլյուկոկորտիկոիդների 

մակարդակի իջեցման ֆոնի վրա: 
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2. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ  ՆՊԱՏԱԿ 

 Փորձարարական  ինդուկցված երկարատև ճնշման համախտանիշի դինամիկայում 

իրականացնել հիպոթալամո-հիպոֆիզար-մակերիկամային համակարգի 

կառուցվածքային -ֆունկցիոնալ հետազոտություն: 

 

 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

1. Որոշել հիպոթալամուսի նեյրոնների մորֆոլոգիական, հիստոքիմիական և հումորալ 

առանձնահատկությունները` դեկոմպրեսիայից 3, 6, 24 ժամ անց 

ժամանակահատվածներում: 

2. Որոշել ադենոհիպոֆիզի բջիջների հյուսվածաբանական, հիստոքիմիական և 

հումորալ առանձնահատկությունները դեկոմպրեսիայից 3, 6, 24 ժամ անց 

ժամանակահատվածներում: 

Իրականացնել սթրեսածին գործոնների ազդեցության հետևանքով առաջացած 

մորֆոլոգիական, հիստոքիմիական և հումորալ ցուցանիշների համեմատական 

բնութագիր: 

3. Հետազոտել մակերիկամի  կեղևային շերտում գտնվող գլյուկոկորտիկոիդները  փորձի  

դինամիկայում`  դեկոմպրեսիայից  3,6,24 ժամ անց ժամանակահատվածներում : 

4. Տանել մորֆոլոգիական և հումորալ ցուցանիշների զուգահեռներ փորձի 

դինամիկայում : 



Գիտական նորույթը 

1.Առաջին անգամ պետք է ուսումնասիրվի երկարատև ճնշման համախտանիշի 

ժամանակ հիպոթալամիկ շրջանի նեյրոնների հյուսվածաբանական, հիստոքիմիական և 

հումորալ փոփոխությունները: 

2. Առաջին անգամ պետք է ուսումնասիրվի երկարատև ճնշման համախտանիշի 

ժամանակ հիպոֆիզի առաջային բլթի ադրենոկորտիկոտրոպ  հորմոնը և 

կորտիկոտրոպին–ռելիզինգ գործոնը: 

3. Պետք է ուսումանսիրվեն կորտիկոիդները իմունոբիոքիմիական եղանակով և 

ուրցագեղձի և  փայծաղի իմունոմորֆոլոգիան  երկարատև ճնշման համախտանիշի 

ժամանակ: 

 Պրակտիկ նշանակությունը 

Փորձարարական  պայմաններում ուսումնասիրել հիպոթալամո-հիպոֆիզար- 

մակերիկամային  համակարգի հորմոնների դերը երկարատև ճնշման համախտանիշի 

ժամանակ`դեկոմպրեսիայից հետո տարբեր ժամանակահատվածներում: 

 

3.ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ  ՏԵՍԱԿԸ 

ա.փորձարարական 

 

4.ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ  ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 

Փորձը պետք է կատարվի 40  փորձարարական սպիտակ արու  առնետների վրա (130-

150 գ քաշով): 

Ուսումնասիրման նյութ են հանդիսանում կենդանիների արյան պլազման, գլխուղեղը, 

մակերիակմները, ուրցագեղձը, փայծաղը: 

Երկարատև ճնշման համախտանիշը թողարկվում է հայտնի մեթոդով,իսկ կենդանիները 

բաժանվում են 4 խմբի` 

1. առաջին խումբ- փափուկ հյուսվածքների ճնշում 3 ժամ տևողությամբ 

2. երկրորդ  խումբ- փափուկ հյուսվածքների ճնշում 6 ժամ տևողությամբ 

3. երրոդ  խումբ- փափուկ հյուսվածքների ճնշում 24 ժամ տևողությամբ 

4. չորրորդ խումբ- ստուգիչ խումբ 



Հետազոտության ընթացքում  նախատեսվում  են կիրառել մի շարք մեթոդներ. 
1.Ընդունված քանակական և որակական մորֆոլոգիական և մորֆոմետրիկ 
հետազոտության մեթոդ`ներկումը հեմատոքսիլին-էոզինով,տոլոիդին-կապույտով  
2. ներկում ըստ Վան-Գիզոնի 
3. ներկում ըստ Հոմորիի մեթոդի (քրոմ-կվասցային հեմատոքսիլինով) և Հոմորի-Գաբուի 
մեթոդով  (պարաալդեհիդ դիֆուկսինով) 
4. ԱԿՏՀ-ի և ՍՏՀ-ի  մակարդակի որոշում արյան մեջ իմունոբիոքիմիական եղանակով  

Գիտական հետազոտության անցկացման բազա 

Հետազոտությունը պետք է անցկացվի հյուսվածաբանության, անատոմիայի 

ամբիոններում, ինչպես նաև ԵՊԲՀ-ի գիտահետազոտական կենտրոնում (ԳՀԿ): 

 

5.ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԹԵՄԱՅԻՆ  

Աշխատանքը հանդիսանում է ԳՀԱ- ի  մի հատված, որը մշակվել է Երևանի     Պետական 
Բժշկական Համալսարանում: 
 

6.ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ,ԳԻՏԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 

К. Г. Мкртчян, Азнаурян А. В. “Современные представления о гистофизиологии           
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7. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ   
1. Սկզբնաղբյուրների վերլուծություն  2014-2015թ. 
2. Հետազոտության մեթոդների տիրապետում 2014-2015թ. 
3. Հետազոտությունների նյութերի հավաքում 2014-2015թ. 
4. Գիտական հոդվածների հրատարակում ընթացիկ 
5. Աշխատանքի ձևակերպում 2015-2016 թ. 
6. Աշխատանքի նախնական փորձաքննություն 2016թ. 
7. Ատենախոսության պաշտպանություն 2016թ. 
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