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1. ԹԵՄԱՅԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  

 

1.1. Ներածություն  

 

       Գլխուղեղի անոթային  ախտահարումը կլինիկական նյարդաբանության կարևոր 

հիմնախնդիրներից է: Այսօր այն հանդիսանում է երկրագնդի ազգաբնակչության 

մահացության երրորդ (իսկ որոշ զարգացած երկրներում՝ երկրորդ) և 

հաշմանդամության առաջին պատճառը: Յուրաքանչյուր տարի արձանագրվում են 

ուղեղի կաթվածի 5,5 մլն-ից ավելի դեպքեր (ԱՄՆ-ում 2009թ.-ին մահվան 19-ը դեպքից 

1-ը բաժին էր ընկնում ուղեղի կաթվածին) [1]: Ավելին, կաթվածը «երիտասարդացել» է 

և վերջին հինգ տարիների ընթացքում գլխուղեղի արյան շրջանառության 

խանգարմամբ հիվանդների ընդհանուր քանակի 1/3-ը կազմում են մինչև 50 

տարեկան աշխատունակ անձինք [2]: Ուստի գլխուղեղի կաթվածի բուժումը 

հանդիսանում է ոչ միայն բժշկական, այլ նաև կարևոր սոցիալական արժեքի խնդիր: 

     Ուղեղի իշեմիկ ախտահարումների կարևորագույն ախտաբանական 

մեխանիզմներն են հանդիսանում  ներբջջային կալցիումի քանակի ավելացումը, 

ներբջջային ֆերմենտների ակտիվության փոփոխությունը, ուղեղի արյունահոսքի 

նվազեցման արդյունքում միտոքոնդրիալ շնչառական շղթայի,  էներգետիկ 

փոխանակության խաթարումը և գլյուտամատային “էքսայտատոքսիկությունը”, NO-ի 

սինթեզի խաթարումը և օքսիդատիվ սթրեսի զարգացումը, գեների էքսպրեսիան, 

թաղանթների անաերոբ   վերաբևեռացումը, որոնք էլ ի վերջո հանգեցնում են 

նեյրոնների մահվան [3]:  

Փորձարարական կենդանիների մոտ սուր իշեմիկ կաթվածից հետո գլխուղեղում 

զարգացող կենսաքիմիական փոփոխությունների ուսումնասիրությունը  վկայում է 

դրդիչ ամինաթթվային նյարդամիջնորդանյութերի` գլյուտամատի և ասպարտատի, 

չափից ավելի ձերբազատման մասին, ինչն էլ նպաստում է էքսայտոտոքսիկ 

ներբջջային կալցիումի քանակության շատացմանը [4]: Քանի որ գլյուտամատի 

գերքանակները խթանում են մի շարք հաջորդական ռեակցիաների շղթան, ուստի 

նյարդապաշպան ազդեցություն ապահովելու նպատակով  սինթեզվել են նյութեր, 



որոնք  ընկճելով գլյուտամատի ֆունկցիան, որպես ազդեցության մեկնարկային 

օղակ, փոխում են ախտաբանական կենսաքիմիական շեղումները: Այնուհանդերձ, 

մինչ օրս չկան արդյունավետ գլյուտամատային ներհակորդներ` մի շարք կողմնակի 

ֆարմակոկինետիկական խնդիրների, հոգեմետ կողմնակի  ազդեցությունների և 

ծայրամասային թունայնության կամ արդյունավետության բացակայության 

պատճառով  [5]: Ակնհայտ է, որ էքսայտոտոքսիկ գործընթացը կախված է դրդիչ և 

արգելակիչ մեխանիզմների հաշվեկշռից [6]: Այս տեսանկյունից, դեղաբանական 

նյարդապաշտպան մոտեցումներից մեկը կարող է հանդիսանալ այնպիսի 

միացությունների ստեղծումը, որոնք կարող էին հակազդել գերակտիվ հետիշեմիկ 

դրդիչ նյարդագրգռափոխանցմանը` արգելակիչ ԳԱԿԹ-երգիկ գրգռափոխանցիչ 

ֆունկցիայի  ակտիվացմամբ: Իսկապես, ինչպես վկայում են նման դեղերի 

փորձարկման արդյունքները, նրանցից շատերը փորձարարական պայմաններում 

ցուցաբերում են նյարդապաշտպան ակտիվություն [7]: 

      Ուղեղի արյունաշրջանառության խանգարումների ախտաֆիզիոլոգիայում մեծ 

դեր է խաղում ԳԱԿԹ-երգիկ համակարգը [8]: Ուսումնասիրվել են մի շարք 

միացություններ, որոնք օժտված են ԳԱԿԹ-երգիկ համակարգն ակտիվացնելու 

հատկությամբ և հատկապես ԳԱԿԹ-Ա տեսակի ընկալիչները դրդելու ունակությամբ, 

որոնք մեծ քանակությամբ առկա են ուղեղի անոթներում: Տվյալներ կան, որ 

արախիդոնաթթվի հետ ԳԱԿԹ-ի կոնյուգատը նույնպես օժտված է ԳԱԿԹ-Ա 

ընկալիչները դրդելու ունակությամբ: Ընդ որում, ԳԱԿԹ-երգիկ հատկություններով է 

պայմանավորված, որ կոնյուգատը մեծացնում է առնետների ուղեղի տեղային 

արյունահոսքը ուղեղի գլոբալ անցողիկ իշեմիայի պայմաններում [9]: 

Իշեմիկ խանգարումների դեղաբանական շտկման նպատակով կիրառում են մի 

շարք դեղեր, սակայն շատ քչերն են ցուցաբերում բավարար կլինիկական 

արդյունավետություն, ուստի ուղեղի իշեմիկ խանգարումների շտկման նպատակով 

դեղերի փնտրտուքը շարունակվում է մնալ չափազանց կարևոր խնդիր:  

Վերջին տարիների ընթացքում հետազոտողների համար ուշագրավ է 

ճարպաթթուների ընդերածին ածանցյալների նոր ընտանիքը՝ նեյրոլիպինները՝ 

նյարդակտիվ լիպիդները, որոնք հանդիսանում են նյարդամիջնորդանյութերի և 

բազմաչհագեցած ճարպաթթուների ածանցյալներ և բազմաչհագեցած 



ճարպաթթուների բնորոշ՝ հակաագրեգանտային և հիպոլիպիդեմիկ ազդեցության 

հետ մեկտեղ օժտված են նաև արտահայտված նեյրոտրոպ ազդեցությամբ: 

Նախկինում դեղաբանորեն ուսումնասիրվել է նյարդակտիվ լիպիդ 

դոկոզագեկսաենոիլդոֆամինի հետ ԳԱԿԹ կոնյուգատը, որը սինթեզվել է Ю.А. 

Овчинников-ի և М.М. Шемянкин PAH անվան կենսաօրգանական քիմիայի 

ինստիտուտի օքսիլիպինների լաբորատորիայում: Հաստատվել է, որ կոնյուգատը 

օժտված է արտահայտված ուղեղ-անոթային ակտիվությամբ՝  գլոբալ անցողիկ 

իշեմիայի պայմաններում և այս ազդեցությունը միջնորդավորված է ուղեղի 

անոթների ԳԱԿԹ-Ա ընկալիչներով [10]: Հաշվի առնելով ուղեղի 

արյունաշրջանառության կարգավորման մեջ ԳԱԿԹ-ի արմատական դերը, 

հետաքրքրական էր ուսումնասիրել ԳԱԿԹ պարունակող նեյրոլիպինի՝ 

արախիդոնաթթվի հետ ԳԱԿԹ կոնյուգատի ուղեղանոթային ակտիվությունը: Ինչպես 

հայտնի է արախիդոնաթթվի հետ ԳԱԿԹ կոնյուգատը օժտված է բարձր 

կենսաբանական ակտիվությամբ. այն դրսևորում է ցավազրկող, հակաբորբոքային, 

հակաագրեգանտային ազդեցություններ, նվազեցնում է արախիդոնաթթվի 

ներարկումից առաջացած տեղային այտուցը, արգելակում է ֆոսֆոլիպազ D-ն [11, 12]: 

       Հայտնի է, որ իշեմային ինսուլտի զարգացման ախտածնային հիմնական 

գործոններից են ուղեղի արյունաշրջանառության խանգարումների հետ մեկտեղ 

արյան մակարդման պոտենցիալի վիճակը: Ինչպես հայտնի է, բազմաչհագեցած 

ճարպաթթուները և նրանց կենսաբանական ակտիվ ածանցյալները ազդում են 

թրոմբոցիտների ագրեգացիայի վրա, կարգավորում են անոթային պատի 

թրոմբոգենությունը, ներգործում են հեմոդինամիկական ցուցանիշների և 

լեյկոցիտների ակտիվության վրա, այսպիսով ազդում են հեմոստազի համակարգի 

վրա: Տվյալներ կան, որ ի տարբերություն արախիդոնաթթվի` արախիդոնաթթվի հետ 

ԳԱԿԹ-ի կոնյուգատն օժտված է հակաագրեգանտային ազդեցությամբ: 

       Հաշվի առնելով արախիդոնաթթվի հետ ԳԱԿԹ-ի կոնյուգատի համար 

կատարված մի շարք հետազոտությունների արդյունքները` կարելի է եզրակացնել, 

որ վերջինիս ուսումնասիրություններն ուղեղի արյունաշրջանառության 

խանգարումների դեղաբուժման ասպարեզում բավականին հեռանկարային են և 

պահանջում են տարբեր փորձարարական մոդելների և մեթոդների կիրառում: 



       Այսպիսով, մեր հետազոտության նպատակն է հանդիսանում առնետների մոտ 

լոկալ իշեմիայի պայմաններում ուսումնասիրել արախիդոնաթթվի հետ ԳԱԿԹ-ի 

կոնյուգատի ազդեցություններն իշեմիզացված ուղեղի վրա` գնահատելով նյարդային 

հյուսվածքում տեղի ունեցող մորֆոլոգիական, կենսաքիմիական փոփոխությունները, 

կենդանիների վարքագծային փոփոխությունները: 

 

Օգտագործված գրականության ցանկ` 

1. Heart Disease and Stroke Statistics—2013 Update, A Report From the American Heart 
Association 

2. Brett M. et al, age at stroke, Neurology; 2012:doi:10.1212 
3. Гусев Е.И., 2001 
4. Meldrum B. et al, 1985 
5. De Keyser, et al, 1999 
6. Meldrum B, 1990 
7. Green R., et al, 2000 
8. Мирзоян С.А., Акопян В.П., 1967 
9. Гнездилова А.В., Ганьшина Т.С.и др., 2011 
10. Гнездилова А.В., 2012 
11.  Курдюмов И.Н., Ганьшина Т.С. и др., 2008 
12.  Безуглов В.В. и др., 2006 
13.  Bo Tan, David K. O`Dell, et al, 2010 

 

1.2  Ժամանակակից գրականության քննադատական  վերլուծությունը 

 

ա) Гнездилова А.В., Ганьшина Т.С., Масленников Д.В, Безуглов В.В., Грецкая Н.М., 

Мирзоян Р.С. 

 

Цереброваскулярные эффекты конъюгата ГАМК с арахидоновой кислотой. 

Иследование Цереброваскулярной активности новых ГАМК-миметиков на основе 

нейроактивных липидов. 14.03.06- фармакология, клиническая фармакология, Москва, 

2012.  



 

Հեղինակի կողմից ուսումնասիրվել է արախիդոնաթթվի հետ ԳԱԿԹ-ի 

կոնյուգատի ազդեցությունը առնետների ուղեղի արյունաշրջանառության վրա՝ 

գլոբալ անցողիկ իշեմիայի պայմաններում: Հետազոտության արդյունքները վկայում 

են այն մասին, որ կոնյուգատը մեծացնում է առնետների ուղեղի տեղային 

արյունահոսքը ուղեղի գլոբալ անցողիկ իշեմիայի, միոկարդի փորձարարական 

ինֆարկտի, ուղեղի և սրտի անոթային ախտահարումների զուգակցման 

պայմաններում, ինչպես նաև ցուցաբերում է հակաագրեգանտային ազդեցություն: 

      Հեղինակի կողմից հաստատվել է նաև այն, որ արախիդոնաթթվի հետ ԳԱԿԹ-ի 

կոնյուգատի ուղեղ-անոթային ազդեցությունը իրականանում է ԳԱԿԹ համակարգի 

միջոցով, քանի որ ազդեցությունը չի դրսևորվում բիկուկուլին ԳԱԿԹ-Ա 

ընկալիչների ընտրողական պաշարման ֆոնի վրա:  

 

     Պրոտոտիպի քննադատություն. Ուսումնասիրվել է արախիդոնաթթվի հետ 

ԳԱԿԹ-ի կոնյուգատի ազդեցությունը ուղեղի գլոբալ իշեմիայի պայմաններում, 

սակայն չի ուսումնասիրվել արախիդոնաթթվի հետ ԳԱԿԹ-ի կոնյուգատի 

ազդեցությունը լոկալ 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 շրջանակներում ուսումնասիրվել է ցիտիկոլինի և նոոպեպտի 

ազդեցությունը սուր և քրոնիկական իշեմիկ վնասման ենթարկված առնետների 

ուղեղում լիպոֆուսցինի քանակության վրա: 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: Արախիդոնաթթվի հետ ԳԱԿԹ-

ի կոնյուգատի նյարդապաշտպան ազդեցությունն ուսումնասիրելու նպատակով 

նույնպես կարելի է կիրառել լիպոֆուսցին պիգմենտի քանակական որոշումը: 

 

2. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 Հետազոտության նպատակն է հանդիսանում նոր սինթեզված 

Արախիդոնաթթվի հետ ԳԱԿԹ-ի կոնյուգատի ազդեցության ուսումնասիրությունը 

առնետների մոտ լոկալ իշեմիայի պայմաններում զարգացող ուղեղ-անոթային, 

վարքագծային և կառուցվածքային փոփոխությունների վրա:  



 Նախատեսվում է առնետների մոտ իշեմիայի պայմաններում ուսումնասիրել 

Արախիդոնաթթվի հետ ԳԱԿԹ-ի կոնյուգատի ազդեցությունը 

1. ուղեղային հյուսվածքում լիպոֆուսցինի քանակական տեղաշարժերի վրա, 

2. առնետների գլխուղեղի հյուսվածքի մորֆոլոգիական և մորֆոմետրիկ 

փոփոխությունների վրա, 

3. առնետների  հիշողության և ուսուցման գործընթացների վրա,    

4. կենդանիների վարքագծային տեղաշարժերի վրա,  

5. կենդանիների կոորդինացիայի փոփոխությունների վրա, 

6. նեյրոակտիվ ամինաթթուների քանակական տեղաշարժերի վրա: 

 

3. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ 

Փորձարարական հետազոտություն  

 

4. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ և ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ  

 

Հետազոտության նյութը – Արախիդոնաթթվի հետ ԳԱԿԹ-ի կոնյուգատ 

 

Հետազոտության օբյեկտը - ոչ ցեղական սպիտակ առնետներ  

Կիրառվող մեթոդները` 

 լոկալ իշեմիայի մոդել՝ հարուցված միջին ուղեղային զարկերակի կապումով  

(ըստ Tamura et al (1981) և Топчян А.В. и др. (1996) մոդիֆիկացված մեթոդի) 

 գլխուղեղի հյուսվածքում լիպոֆուսցինի քանակական որոշում ֆլյուորոմետրիկ 

մեթոդով (Saari A.et al, 1976) 

 գլխուղեղի հյուսվածքների մորֆոլոգիական հետազոտություն (ներկում 

հեմատոքսիլին-էոզինով) 

 կենդանիների շարժողական ակտիվության ուսումնասիրություն՝ բաց դաշտ 

թեստի միջոցով (Hall C.S. 1934) 



 կենդանիների մոտ տագնապի զարգացման գնահատում՝ բարձրացված 

խաչանման լաբիրինթոս թեստում (Pellow S. et al, 1985) 

 առնետների հիշողության և ուսուցման ուսումնասիրություն՝  պասիվ 

խուսափման պայմանական ռեֆլեքս թեստի միջոցով (Ader et al.,1972) 

 առնետների շարժողական կոորդինացիայի հետազոտում՝ ըստ Rota-Rod 

Treadmill թեստի (RRTԹ) (Yang YR. et al, 2012) 

 նեյրոակտիվ ամինաթթուների քանակական տեղաշարժերի գնահատում բարձր 

արդյունավետության հեղուկային քրոմատագրման եղանակով 

  

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  
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7. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

 

1. Սկզբնաղբյուրների վերլուծություն  01.2013 – 03.2013   

2. Հետազոտության մեթոդների տիրապետում 04.2013 – 09.2013  

3. Հետազոտությունների նյութերի հավաքում 04.2013 – 09.2015 

4. Գիտական հոդվածների հրատարակում 10.2013 – 12.2017 

5. Աշխատանքի ձևակերպում 11.2014 – 12.2017 

6. Աշխատանքի նախնական փորձաքննություն 03.2018 

7. Ատենախոսության պաշտպանություն 06.2018 
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