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1. ԹԵՄԱՅԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  

 

1.1. Ներածություն 

 

Պիրիմիդինային նուկլեոտիդների բազմակողմանի կենսաբանական 

ակտիվությունը հիմք հանդիսացավ վերջիններիս լայն կիրառման համար տարբեր 

դեղերի և դեղային համակցումների ձևով (José Álvarez-Sabín et. al. 2013, Lala Bouna Seck 

et. al 2015): Հատկապես արժևորվում է դրանց թաղանթ կայունացնող 

հատկություններով պայմանավորված կիրառումը որպես նյարդապաշտպան միջոցներ, 

ինչպես ծայրամասային նյարդային խանգարումների ժամանակ, ինչպիսիք են 

դիաբետիկ և ալկոհոլային նեյրոպաթիաները, եռանիստ նյարդի բորբոքումը (Alejandro 

Gella et al. 2011, Carlos Pereira Nunes et. al., 2013 ), այնպես էլ ԿՆՀ-ի խանգարումների 

դեպքում, ներառյալ ուղեղի իշեմիկ կաթվածը (Arpád Dobolyi et. al., 2011, Zsolt Kovбcs et 

al., 2013): Հաշվի առնելով մի կողմից ուղեղի իշեմիկ խանգարումներով  

պայմանավորված մահացությունը և հաշմանդամության բարձր տարածվածությունը 

աշխարհի զարգացած երկրներում և մյուս կողմից նշված պաթոլոգիայի բուժման համար 

ապացուցված արդյունավետությամբ օժտված դեղերի բացակայությունը (Shih-Jen Chen 

et al., 2010), նուկլեոզիդների ուսումնասիրումն ուղեղային արյան շրջանառության 

խանգարումների համուղղման համար ձեռք է բերում անհերքելի նշանակություն և 

չափազանց արդիական է: 

 Իշեմիկ խանգարումների շտկման համար փորձարկված դեղերից, ինչպիսիք են  

կալցիումական մղանցքների, NMDA և AMPA ընկալիչների, գլյուտամատի 

ձեռբազատման արգելակիչները, ԳԱԿԹ  և ադենոզիանային ընկալիչների 

ագոնիստները, նեյրոտրոֆիկ գործոնները, ազոտի օքսիդի արգելակիչները, 

հակաօքսիդանտները, հակաբորբոքային դեղերը և այլն, քչերն են ցուցաբերել բավարար 

արդյունավետություն (Jens Minnerup., et al., 2012):  

Այդ տեսանկյունից կլինիկայում դրական արդյունքներ են ցուցաբերել 

թաղանթապաշտպան հատկություններով օժտված, էնդոգեն նյութերին կառուցվածքով 

մոտ միացությունները, որոնք զուրկ են արտահայտված կողմնակի ազդեցություններից: 

Այսպես, կլինիկայում գնահատվել է ցիտիկոլինի արդյունավետությունն իշեմիկ 
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կաթվածի ժամանակ: Այն իրենից ներկայացնում է ցիտիդին դիֆոսֆատ խոլին, որը 

մասնակցում է նյարդային թաղանթի ֆոսֆոլիպիդների և ուղեղում գլիկոգենի սինթեզին, 

նպաստում է միելինային թաղանթի վերականգնմանը` բարելավելով նյարդային 

ազդակների հաղորդման գործընթացը: Փորձարարական հետազոտությունները ցույց են 

տվել նաև, որ ցիտիդին դիֆոսֆատ խոլինի ակտիվությունը իշեմիկ կաթվածի դեպքում 

պայմանավորված է խոլինի մնացորդով, քանի որ ցիտիդին մոնոֆոսֆատը և ցիտիդինն 

առանձին չունեն որևէ ազդեցություն` ուղեղարյունային պատնեշով վատ 

թափանցելիության պատճառով (Mehmet Cansev, 2006, Davalos A., et al. 2012):  

Սակայն ցիտիդին մոնոֆոսֆատն ուրիդինի հետ համակցված, որը հանդիպում է 

մի շարք դեղերի կազմի մեջ, ունի կլինիկական լայն կիրառում  ծայրամասային 

նյարդային խանգարումների ժամանակ: Հայտնի է, որ ուրիդին-5-եռֆոսֆատը 

հանդիսանում է որպես  նեյրոնների և միելինային թաղանթի գլիկոլիպիդների սինթեզի 

կոֆերմենտ` լրացնելով ցիտիդին մոնոֆոսֆատի ազդեցությունը (Piero L. Ipata, et. al., 

2015):  

Այս ամենը հիմք հանդիսացավ ուսումնասիրելու էնդոգեն պիրիմիդինային 

նուկլեոզիդների` ցիտիդինի և ուրիդինի  զուգակցման  ազդեցությունը ուղեղի իշեմիկ 

խանգարումների շտկման նպատակով:  

 

1.2. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ա) 

1. Lala Bouna Seck, Anna Basse, El HachimCissé, et al., Efficacy and tolerance of combination of 

Cytidine5'monophosphate (CMP) and Uridine-5'Triphosphate Trisodium (UTP) in patients with 

diabetic neuropathy: results of a study conducted in Dakar-Senegal, International Journal of Medicine 

and Medical Sciences ISSN 2167-0404 Vol. 5 (8),pp. 284-287, September, 2015 

 

 

    Սույն աշխատությունում գնահատվել է Նուկլեո ՑՄՖ ֆորտե դեղի 

արդյունավետությունը դիաբետիկ նեյրոպաթիայի ժամանակ: Նուկլեո ՑՄՖ ֆորտեն 

իրենից ներկայացնում է նուկլեոտիդների համակցում (ցիտիդին 5-մոնոֆոսֆատ 

նատրիում, ուրիդին 5-եռֆոսֆատ եռնատրիում): Մի շարք նախակլինիկական 

հոտազոտություններ  ցույց են տվել, որ ՑՄՖ-ի և ՈւԵՖ- զուգակցումը ունի դրական 
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ազդեցություն միելինային թաղանթի և նյարդային բջիջների ռեգեներացիայի 

պրոցեսում: Իրականացվել է կլինիկական հետազոտություն երեք ամիս տևողությամբ, 

դիաբետիկ նեյրոպաթիայով հիվանդ 75 անհատների վրա: Հետազոտության համար 

օգտագործվել է կլինիկական, բիոքիմիական և էլեկտրոֆիզիոլոգիական մեթոդներ: 

Հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել, որ ՑՄՖ-ի և ՈւԵՖ- զուգակցումը ունի 

բարձր արդյունավետություն նշված պաթոլոգիայի բուժման ժամանակ: 

 

2.  Alejandro Gella1, Tania Martiañez, Aloa Lamarca, Cristina Gutierrez, Nuria Durany, A 

Nucleotide-Based Drug Protects against Glutamate- and MPP+-Induced Neurotoxicity Received 

February 22nd, 2011 

Բազմաթիվ աշխատություններում նկարագրվել է Նուկլեո ՑՄՖ ֆորտե դեղի, որը 

պարունակում է ցիտիդին մոնոֆոսֆատ, ուրիդին մոնոֆոսֆատ, ուրիդին դիֆոսֆատ և 

ուրիդին եռֆոսֆատ, նյարդապաշտպան ազդեցությունը ծայրամասային նյարդային 

խանգարումների ժամանակ, ինչպիսիք են դիաբետիկ և ալկոհոլային 

պոլինեյրոպաթիաները, տրիգեմինալ նևրալգիան: Սակայն վերջինիս ազդեցության 

գնահատումն ուղեղի պաթոլոգիաների ժամանակ արժանացել  է քիչ ուշադրության:  

Տվյալ հոդվածում հեղինակները ուսումնասիրել են Նուկլեո ՑՄՖ ֆորտե դեղի 

ազդեցությունը գլյուտամատային էքսայտոտոքսիկությամբ կամ MPP+-ով (1-մեթիլ-4-

ֆենիլ-պիրիդին) մակածված բջիջների տոկսիկականության վրա` Պարկինսոնի 

հիվանդությամբ առաջացված բջիջների մոդելում  in vitro պայմաններում: Օգտագործվել 

է մարդու դոֆամիներգիկ բջիջներ`SH-SY5Y շարքի, և առնետի գլխուղեղի կեղևի 

բջիջներ, որոնք նախապես բուժվել են դեղով 24 ժամ, որից հետո ենթարկվել է MPP+-ի 

կամ գլյուտամատային էքսայտոտոքսիկության։ Բջիջների կենսունակությունը չափվել է 

տարբեր ժամանակահատվածներում: Նուկլեո ՑՄՖ ֆորտե դեղով նախապես բուժված 

առնետների մոտ SH-SY5Y բջիջներում նկատվել է բջիջների բաժանման արագության 

նշանակալի բարձրացում, ինչպես նաև տրիգլիցերիդների և ֆոսֆոլիպիդների սինթեզի 

բարձրացում: Ավելին, դեղով բուժված կենդանիների մոտ MPP+-ով և գլյուտամատով 

խթանված բջիջների մահը SH-SY5Y բջիջների շարքում,  ինչպես նաև կեղևի բջիջներում 

նվազել է:   
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Ստացված արդյունքները վկայում են, որ Նուկլեո ՑՄՖ ֆորտեի մեջ առկա 

նուկլեոտիդները կարող են լինել խոստումնալից մոլեկուլներ գլխուղեղում ֆոկալ 

իշեմիայով, Պարկինսոնի հիվանդությամբ կամ այլ նեյրոդեգեներատիվ 

խանգարումներով պայմանավորված բջիջների նեյրոնալ մահվան կանխման համար:  

 

3. Arpád Dobolyi1,*, GáborJuhász, ZsoltKovács and Julianna Kardos, Uridine Function in the 

Central Nervous System, Current Topics in Medicinal Chemistry, 2011 

 

       Տվյալ աշխատանքը նվիրված է ուրիդինի ազդեցության ուսումնասիրությանը 

կենտրոնական նյարդային համակարգում: Մասնավորապես ուսումնասիրվել է, որ 

ուրիդինը կարող է հանդիսանալ նեյրոակտիվ մոլեկուլ, որն ընդգրկված է կարևորագուն 

նյարդային ֆունկցիաների կարգավորման մեջ, ինչպիսիք են նրա քունը խթանող, 

հակաէպիլեպտիկ ազդեցությունները, հիշողության ֆունկցիաների և նեյրոնալ 

պլաստիկության բարելավումը:  

          Աշխատության արդյունքները վկայում են այն մասին, որ ուրիդինը, ինչպես նաև 

պիրիմիդինային ընկալիչների վրա ազդող դեղերը կարող են առաջարկվել որպես 

նյարդապաշտպան միջոցներ էպիլեպսիայի և նեյրոդեգեներատիվ խանգարումների 

ժամանակ: 

 

4. G. P. Connolly, Uridine and Pyrimidine Nucleotides in Cell Function. Purinergic and  

Pyrimidinergic Signalling 2001, pp 403-421. 

 

     Նշված հոդվածում կարևորվում է այն հանգամանքը, որ պիրիմիդինային 

նուկլեոզիդներ ուրիդինը և ցիտիդինը, ինչպես նաև համապատասխան 

նուկլեոտիդները` ՈՒԴՖ և ՈՒԵՖ, հանդիսանալով էնդոգեն բջջային բաղկացուցիչներ 

կարող են կարգավորել բջջի ֆունկցիան արտա և ներբջջային մակարդակներով: 

Պիրիմիդինի մետաբոլիզմով պայմանավորված բազմաթիվ խանգարումներ կապված են 

ցիտիդինի և ուրացիլի մետաբոլիզմի փոփոխությամբ, որը բերում է համակարգային և 

նյարդաբանական դիսֆունկցիաների: Պիրիմիդինները կարող են նաև փոխել բջջի 
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ակտիվությունը ֆիզիոլոգիական և ախտաբանական պայմաններում` կապվելով P2Y 

ընկալիչների հետ: 

 

բ) Ինչպես երևում է վերը բերված հոդվածներից ուսումնասիրվել է պիրիմիդինային 

նուկլեոտիդների և դրանց համակցված ազդեցությունը ծայրամասային նյարդային 

խանգարումների ժամանակ, ինչպես նաև վերջիններիս ներգրավումը ԿՆՀ-ի 

ֆունկցիաների կարգավորման մեջ:   

    Այս ամենը հիմք է հանդիսանում ուսումնասիրել նշված նուկլեոտիդների` ՑՄՖ-ի և 

ՈւԵՖ-ի զուգակցված ազդեցությունը իշեմիայի ենթարկված գլխուղեղի հյուսվածքի 

արյան մատակարարման, նյութափոխանակության, ֆունկցիայի խանգարումների և 

կառուցվածքային փոփոխությունների կանխման նպատակով: 

 

1.3. Օգտագործված գրականություն ցանկ 

 

1. Alejandro Gella1, Tania Martiañez, Aloa Lamarca, Cristina Gutierrez, Nuria Durany  

Received «A Nucleotide-Based Drug Protects against Glutamate- and MPP+-Induced 

Neurotoxicity», , 2011 

2. Carlos Pereira Nunes, Ari Boulanger Scussel Jr, Henrique Goldberg, Gerson Goldwasser, Lisa 

Oliveira, Helio Rzetelna, Marco Antonio Mibielli, Alessandra Santos and Mauro Geller, 

«Alcoholic Polyneuropathy: Clinical Assessment of Treatment Outcomes Following Therapy 

with Nucleotides and Vitamin B12, Research in Neurology», An International Journal Vo l. 

2013  

3. Dávalos A, Alvarez-Sabín J, Castillo J, Díez-Tejedor E, Ferro J, Martínez-Vila E, Serena 

J, Segura T, Cruz VT, Masjuan J, Cobo E, Secades JJ, «Citicoline in the treatment of acute 

ischaemic stroke: an international, randomised, multicentre, placebo-controlled study (ICTUS 

trial)». 2012  

4. Jens Minnerup , Brad A. Sutherland, Alastair M. Buchan and Christoph Kleinschnitz, 

«Neuroprotection for Stroke: Current Status and Future Perspectives», Int. J. Mol. Sci. 2012 

 5. José Álvarez-Sabín and Gustavo C. Román  «The Role of Citicoline in Neuroprotection and 

Neurorepair in Ischemic Stroke» Brain Sci. 2013 
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 6. Lala Bouna Seck, Anna Basse, El Hachim Cissé, Demba Diedhiou, Kamadore Touré, Moustapha 

Ndiaye, Said Nourou Diop, Mouhamadou Mansour Ndiaye,  «Efficacy and tolerance of combination 

of Cytidine 5 ' monophosphate (CMP) and Uridine-5 ' Triphosphate Trisodium (UTP) in patients 

with diabetic neuropathy: results of a study conducted in Dakar-Senegal»,  International Journal of 

Medicine and Medical Sciences ,2015  

7. Mehmet Cansev, «Uridine and cytidine in the brain: Their transport and utilization», Brain 

Reserch Reviews 52, 2006 

8. Piero L. Ipata* and Rossana Pesi, «Metabolic Regulation of Uridine in the Brain», Current 

Metabolomics, 2015 

9. Shih-Jen Chen , Chia-Ming Chang , Shen-Kou Tsai , Yuh-Lih Chang, Shih-Jie Chou, 

Shiang-Suo Huang, Lung-Kuo Tai, Yu-Chih Chen, Hung-Hai Ku, Hsin-Yang Li,  and Shih-Hwa 

Chiou, «Functional Improvement of Focal Cerebral Ischemia Injury by Subdural 

Transplantation of Induced Pluripotent  Stem Cells with Fibrin Glue»,  Shih STEM CELLS AND 

DEVELOPMENT  Volume 19, Number 11, 2010 

10. Zsolt Kovбcs1, Бrpбd Dobolyi, Katalin A. Kйkesi and Gбbor Juhбsz, «5'-Nucleotidases, 

Nucleosides and their Distribution in the Brain», Pathological and Therapeutic Implications 

Current Medicinal Chemistry, 2013. 

 

2. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

     Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել պիրիմիդինային 

նուկլեոտիդների` ցիտիդին-5-մոնոֆոսֆատի և ուրիդին-5-եռֆոսֆատի զուգորդման 

նյարդապաշտպան ազդեցությունը ուղեղի իշեմիայի պայմաններում: 

 Նպատակի իրականացման համար նախատեսվում է ուսումնասիրել ցիտիդին-5-

մոնոֆոսֆատի և ուրիդին-5-եռֆոսֆատի ազդեցությունը կենդանիների. 

1. ուղեղի տեղային արյունահոսքի վրա` նորմայում և ուղեղի արյան շրջանառության 

խանգարման պայմաններում ինչպես նաև համակարգային արյան ճնշման վրա  

2.  հիշողության և ուսուցման գործընթացների վրա` միջին ուղեղային զարկերակի 

կապման պայմաններում 

3.  տեղային իշեմիկ  խանգարումներով պայմանավորված տագնապի զարգացման վրա  



 –8 –

4. շարժողական կոորդինացիայի փոփոխությունների վրա` միջին ուղեղային 

զարկերակի կապման պայմաններում 

5. ուղեղային հյուսվածքի մորֆոլոգիական փոփոխությունների վրա` տեղային  իշեմիկ 

խանգարման պայմաններում 

6. ուղեղի իշեմիկ խանգարումներով պայմանավորված էներգետիկ փոխանակության 

խափանումների վրա: 

 

3. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ 

ա. փորձարարական 

4. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ  ՆՅՈՒԹԸ ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 

Հետազոտության նյութը-նուկլեո ՑՄՖ ֆորտե (ցիտիդին-5-մոնոֆոսֆատ և ուրիդին-5-

եռֆոսֆատ խոլին` Ferrer Internacional S.A. Spain), ցիտիդին-5-մոնոֆոսֆատ (Ferrer 

Internacional S.A. Spain), ուրիդին-5-դիֆոսֆատ խոլին (Ferrer Internacional S.A. Spain): 

Հետազոտության օբյեկտը-ոչ ցեղային տեսակի սպիտակ առնետներ 

Կիրառվող մեթոդները 

1. Ուղեղի տեղային արյունահոսքի որոշում`լազերային հոսքաչափության եղանակով 

LazerDopler Flowmeter (LDF) սարքի օգնությամբ (Transoic System Inc. BLF-21, USA) 

2. Առնետների արյան ճնշման և սրտի զարկերի որոշում` Tall-Cuff մեթոդով (Daugherty 

A. Et al., 2009), LE5001 սարքի օգնությամբ 

3. Լոկալ իշեմիայի մոդել`առաջացված միջին ուղեղային զարկերակի կապումով (ըստ 

Tamura et al (1981)`մոդիֆիկացված Топчян А.В. и др. (1998) մեթոդի 

4. Ուղեղի արյան շրջանառության ացողիկ խանգարումների մոդելավորում` աջ քնային 

զարկերակի կապումով (ցիտված ըստ Yoshizaki K., et al, 2008) 

5. Կենդանիների բաժանում ըստ շարժողական ակտիվության` բաց դաշտի թեստի 

եղանակով (Бессалова Е.Ю., 2007) 

6. Կենդանիների մոտ տագնապի զարգացման գնահատում բարձրացված խաչաձև 

լաբիրինթոս թեստում (Pellow S. Et al, 1985) 

7. Առնետների հիշողության և ուսուցման ուսումնասիրություն պասիվ խուսափման 

պայմանական ռեֆլեքսի թեստի միջոցով (Ader et al., 1972) 
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8. Առնետների շարժողական կոորդինացիայի  հետազոտում ըստ Rota Rod Treadmill 

թեստի  (Yang YR. Et al, 2012) 

9. Գլխուղեղի հյուսվածքների մորֆոլոգիական հետազոտություն ըստ Նիսլի մեթոդի 

(Katherine Kapelsohn, 2015): 

 

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԹԵՄԱՅԻՆ  

       

    Աշխատանքը կատարվում է ֆարմակոլոգիայի ամբիոնի «Իշեմիզացված ուղեղի 

դեղաբանական շտկումը» թեմայի շրջանակներում: 

 Աշխատանքը կատարվում է ԵՊԲՀ-ի ԳՀԿ-ի և Նուրբ Օրգանական Քիմիայի 

ինստիտուտի հետ համատեղ: 

 

6. ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ, ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 

 

1. Khachaturyan M., Balasanyan M., CEREBROVASCULAR EFFECTS OF NUCLEO CMP 

FORTE UNDER THE CONDITION OF GLOBAL ISCHEMIA, The New Armenian Medical 

Journal, Vol. 4 No 1, 2010, p.-74 

2. Մ.Գ.Բալասանյան, Մ.Ս.Խաչատուրյան, Պիրիմիդինային նուկլեոտիդների 

ազդեցությունը ուղեղի արյան շրջանառության  վրա, Երևան, 2012, էջ 86-92 

3. Մ.Ս.Խաչատուրյան, Cerebral ischemia caused anxiety and motor discoordination 

prevention by pyrimidine nucleosides, Oxford Journal of scientific research, volum III, 2015, p-

872-878 

4. БАЛАСАНЯН М.Г., ХАЧАТУРЯН М.С., ЕРИЦЯН Э.Л., ПИРИМИДИНОВЫE 

НУКЛЕОЗИДЫ В УСТРАНЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 

ИШЕМИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ МОЗГА, Человек и лекарство, 2016: 
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7. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

1. Սկզբնաղբյուրների վերլուծություն 2012-2016 

2. Հետազոտության մեթոդների տիրապետում 2012- 2013 

3. Հետազոտությունների նյութերի հավաքում 2012-2016 

4. Գիտական հոդվածների հրատարակում 2012-2016 

5. Աշխատանքի ձևակերպում 2016 

6. Աշխատանքի նախնական փորձաքննություն 2017 

7. Ատենախոսության պաշտպանություն 2017 

 

Գիտական ղեկավար՝ ____________________ 

  

 

Հայցորդ՝ ____________________ 

 ստորագրություն 

 

հեռախոսաշխ.,տուն, բջջ.(060) 621426,  (093) 966721, (055) 966727  

e-mail:milena_s85@mail.ru 

 

 

 

   

 


