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ԲԺՇԿԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ

RRDSS – REGENERATION AND RECONSTRUCTION OF 
DISCS AND SEGMENTS OF THE SPINE

Arsen Babayan
Dr. Med. sci, Prof, «Spine and Joint Center», Munich, Germany

Abstract: The modern level of medicine does not allow reverse degenerative changes 
and deformation of spine segments and ensure natural regeneration or reconstruction of 
different spine structures. Besides, conservative and especially surgical treatment methods 
can lead to complications and have risks of side effects. In 2004 professor Dr. MD. 
Arsen Babayan suggested a regenerative reconstruction method of vertebral discs that 
contributed to the beginning of a series of studies in this area. In 2014, MIBRAR method 
R, developed by professor Babayan, aimed at the regenerative reconstruction of all the 
musculoskeletal structures, first time in the world was successfully applied in a unique 
way to intervertebral discs and facet joints. These surgical interventions performed during 
degeneration and deformation of intervertebral discs and spine segments have all the 
advantages of MIBRAR method, which confirm the effectiveness of the method. 

Keywords: Disc degeneration, spinal segment deformation, spondylolisthesis, 
regenerative reconstruction of the segment, autolog regenerative concentrate.

INTRODUCTION
Degenerative diseases of spine or its traumas often lead to deformation and 

limitation of segment mobility that usually have progressive character. Mobility of 
the spine is due to elasticity of intervertebral discs and mobility of facet joints. 

With severe degree of degeneration processes, that accompanied by disc’s 
or the whole segment’s deformation, where conservative methods are not 
effective, surgical methods are used, in order to reconstruct intervertebral disc, 
intervertebral space and segments of spine. 

RRDSS indicated for pathologies that by modern standards are treated with 
big invasive surgeries and under general anesthesia. In most cases patient gets 
implantation of intervertebral prosthesis, screws or other artificial implants that 
often leads to side effect complications, chronic pain syndromes, affection of the 
nervous system and musculoskeletal apparatus limitations. This in turns negatively 
affects the patient’s quality of life. 

METHODS
In order to avoid all of the above complications, those surgeries could be replaced 

by RRDSS method. RRDSS method allows to achieve effective anatomical and stable 



ԵՀՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2022

5

functional restoration of the intervertebral discs and spine segments, thereby providing 
an opportunity for unlimited physical exercises and full-fledged maintenance of quality 
of life. 

Under C-arm X-ray machine control or with help of Cyber-Navi-Hand, into the 
intervertebral disc inserted rigid hollow probe with 0,8 mm diameter. With its help, 
necessary micro perforations are performed by MIBRARR method. Simultaneously, 
through the canal of the spine cord, in intervertebral disc area, under pressure 
autologous concentrate is injected.

The process of autologous concentrate implantation is controlled under 
intraoperative C-arm X-ray regime with simultaneous height increase and shape 
recovery of the intervertebral disc and space. 

Due to implantation, intervertebral disc restores its original height and shape that 
calculated in advance by programming of Cyber-Navi-HandTM. 

This method allows to restore height and shape of intervertebral disc during any 
degenerative or traumatic deformation; not only during height loss of the disc, but 
also during displacement of vertebrae (slipped vertebrae/spondylolisthesis, pseudo 
spondylolisthesis, ventrolisthesis, retrolisthesis ). Displaced vertebrae restores its 
original position because of height increase by vertical pressure, arising at the moment 
of implantation of autologous concentrate, and also tension of stretched anterior and 
posterior longitudinal ligaments during dilatation of intervertebral space. 

In most cases it is possible to restore the height and shape of intervertebral disc, 
and also of the whole segment already during implantation of autologous concentrate. 

After completion of transplantation of regenerative autologous concentrate into 
intervertebral disc under X-ray or Cyber-Navi-Hand control, another intra-articular 
transplantation of autologous concentrate carries out into facet joints using spinal 
probe. At the same time micro perforations and irritations of degenerated surface 
of facet joint are performed. Then autologous concentrate is injected in facet joint. 
X-ray control allows precisely observe the process of transplantation of the concentrate 
in facet joint; also clearly seen an increase in the joint space. Autologous transplant 
promotes reconstruction already during surgery, and also stimulates regenerative 
processes. 

Autologous transplant consists of plasma, derived from venous blood of the 
patient, enriched with growth factors, anti-inflammatory factors and mesenchymal 
growth factors, and also from separated highly concentrated lipogenic stem cells, 
derived from subcutaneous fat tissue of the patient. During transplantation only fresh 
autologous concentrate is used, derived from venous blood of the patient and his 
subcutaneous fat tissue, immediately before surgery. 

Example of the individual surgical planning images in the Cyber Navi Hand 
Software. Based on the MRI the images of the patient.
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RESULTS
According to the statistics, patients get rid of complaints and symptoms during 

one to thirty days after the surgery, although much research shows complete 
regeneration with complete reconstruction minimum after three month after the 
surgery. Postoperative regenerative effect can progress over a year. Performed 
radiological examinations done from three month to year and a half, evidence of 
a permanent process of improving condition of the intervertebral disc and the 
whole spine segment.

Comparison of the images made during completion of the surgery and three 
month after the surgery, showing volume increase of the intervertebral discs, and 
also complete anatomical spine discs and segments restoration during scoliosis or 
other vertebrae deformations in sagittal plane, and also during this combination. 
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Following radiological examinations done in half a year, year and year and a half, 
indicate further progress in recovery of volume and shape of the discs, and also 
progress in anatomical recovery of the whole segment. 

Example of the C-arm X-ray images of the live intraoperative control during 
the reconstruction of the spinal segments by the transplantation of the ARK.

DISCUSSION
Case: 2.A.DDD.7.19.20.25

Anamnesis:
Patient complaint on lower back pain with irradiation into the dorsal part 

of the left leg. She was diagnosed with L5/S1 hernia. For that reason she had 
radiofrequency nucleotomy in 2013. 
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After the surgery patient’s condition slightly improved, but began to have 
irradiating pains during movement and body position change, as postoperative 
complications. Patient regularly had conservative treatments, including blockade 
of nerve roots, injections, physiotherapy, etc. that didn’t give desired results.

Status 02.05.2016
Patient complains on circular pains in lower back, and also radiating to the 

left buttock and dorsal part of the left leg including hill. During any body position 
change, and also sitting or standing, patient is trying to get comfortable. During 
clinical examination visually observed curvature of the lower back and position 
of the buttocks.

Diagnosis:
• Condition after the radiofrequency nucleotomy;
• Hiperlordosis;
• Degenerative changes and height increase of L4/L5 discs
• Pseudoretrolisthesis of L4 vertebra;
• Postoperative, degenerative, absolute wear with bony contact of L5 and S1 discs;
• Pseudoretrolisthesis of L5 vertebra;
• Activated bilateral spondyloarthrosis of L4/L5 and L5/S1;
• Activated osteochondrosis of L4/L5 and L5/S1;
• Bilateral neuroforaminal stenosis of L4/L5 and L5/S1;
• Destabilization of lumbosacral spine;
• Abnormal sagittal balance of the spine

Surgical report:
Collection of blood from cephalic vein. Separation of autologous concentrate, 

enriched with mesenchymal stem cells, growth factors and anti-inflammatory 
factors from venous blood of the patient by CGF technology.

Collection of subcutaneous fatty tissue by liposuction. Separation of the 
autologous concentrate, with especially high concentration level of mesenchyme 
stem cells (exceeds concentration of mesenchymal stem cell of the bone marrow 
1000 times).

Intradiscal transplantation of autologous concentrates CGF and Lipogems 
by MIBRAR® method under X-ray control in L4/L5.L5/S1 discs, with segment 
reconstruction because of height, volume and shape restoration of L4/L5 and 
L5/S1 discs. 

Bilateral intraarticular transplantation by MIBRAR® method under X-ray 
control in facet joints of L4/L5, L5/S1, with enlargement of the joint space and 
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reconstruction of facet joints.
Epidural application of autologous concentrates CGF and Lipogems with 

dilatation and flushing of L4/L5 and L5/S1 foramen from both sides. 

Surgery results:
In a year after the surgery patient was free of complaints and symptoms that 

was not shown any more in a consequence.
Control examination 10.11.2017 (in 18 months after the surgery):
Patient is feeling good, all the above described symptoms are not present, she 

has no limitations in everyday life and can actively do sport.

Images description:
Surgical intervention by MIBRAR® method in L5/S1 disc area

Images 1,2,3
MRI images in sagittal plane from 02.05.2016 before surgery; images 

presented in three different planes:
Green arrow → indicates on L4/L5 and L5/S1 with degenerative deformation, 

bone changes.
Image 1- central; Image 2-mediolateral left; Image 3- mediolateral right
All the images showing degenerative deformation of intervertebral disc L4/

L5, significant postoperative wear of L5/S1 disc, with bone contact of L5 and S1 
vertebras (image 3), and osteochondrosis.

Images 4 and 5
MRI images in axial plane showing facet joints arthrosis. Green arrow → 

indicates on L4/L5 and L5/S1 with degenerative deformation, bone changes and 
right-sided scoliosis. 
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Images 8, 9 and 10 in sagittal plane; Images 11, 12 and 13 in frontal 
plane
Control X-ray images, taken during surgery:
• Green lines showing disc’s height
• Blue lines - condition of anterior and posterior longitudinal ligaments
• Red lines - vertebrae displacement
• Orange lines - overall height of operated segments
• Green arrows → indicate on intervertebral space of L4/L5

Images 8 and 14 

Image 8
Image in sagittal plane, corresponds to condition before surgery:
• deformation and height decrease in intervertebral space of L4/L5
• pseudoretrolisthesis of L4 vertebra
• neuroforaminal stenosis
• Intervertebral space of L5/S1 is almost absent
• L5/Si vertebrae contact with bone tissue
• pseudoretrolisthesis of L5 vertebra and significant neuroforaminal stenosis

Image 9
Image in sagittal plane shows intermediate result, obtained directly during 

surgery:
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• intervertebral space increase and overall height increase in both segments,
• partial elimination of retrolisthesis due to return of L4/L5 vertebrae into

the right anatomical position, and also partial reposition of anterior and
posterior longitudinal ligamnts.

Image 10
Image in sagittal plane shows final intraoperative result :
• with complete reconstruction of height and shape of both L4/L5 and L5/

S1 discs,
• with significant widening of neuroformina of both segments,
• absolute elimination of retrolisthesis, due to reposition of anterior and

posterior longitudinal ligaments,
• also with complete reconstruction of both segments and restoration of

sagittal balance.
Both images taken in sagittal plane and submitted for comparison of the 

condition before and after 18 months of the surgery.

Image 14 
Control X-ray image from 10.11.2017, taken in 18 months after surgery:
• as a postoperative following result – further clear increase of intervertebral

space and its reconstruction
• reconstruction of both segments,
• also complete restoration of sagittal balance compare to condition before

surgery (image 8) and final result, received right after the surgery (image 10).
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Case: 6.A.DDD.SL.7.19.20.25
Female. DOB :14.02.69

Anamnesis:
During last 8 years patient has pain complains in lower back area while 

walking, turning and getting up from sitting. Shooting pains with girdle radiating 
pain to the legs, especially to the left leg. Constant aching pains in lumbar area. 
Also circular pains. Feet numbness from outside, especially on a left. In the last 
two years, the situation worsened. 

Diagnosis:
• Degeneration and circular protrusion of L3/L4 discs.
• Deforming degeneration of L4/L5, L4/S1 discs.
• Spondylolisthesis with Ventralisation of L4 vertebral body
• Circular stenosing centro-lateral protrusion of L4/L5 caused by

spondylolisthesis. Complete stenosis of L5/S1 foramina.
• Segment destabilization of L4/L5, L5/S1.
• Facet joint arthrosis on both sides of L3/L5, L4/L5,L5/S1.

Clinical examination from 17.02.16
Spine destabilization in L4-S1 area. Pain syndrome during palpation in C5-

C7 and L3-S1 areas. Signs of osteochondrosis in cervical and lumbar areas, 
degenerative changes that destabilize the spine. 

Surgical report from 29.02.16
Use of MIBRAR®

• Intradiscal, intraarticular, transplantation of autologous concentrates by
perforations:

• CGF, enriched with mesenchymal stem cells, growth factors and anti-
inflammatory factors (derived from the venous blood of the patient) 

• Lipogems, with especially highly concentreted mesenchymal stem cells
(derived from the subcutaneous fatty tissue)

• In the segments area of L4/L5, L5/S1

Surgical report from 20.04.12017
Use of MIBRAR®

• Intradiscal, intraarticular, transplantation of autologous concentrates by
perforations:

• CGF, enriched with mesenchymal stem cells, growth factors and anti-



ԵՀՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2022

13

inflammatory factors (derived from the venous blood of the patient) 
• Lipogems, with especially highly concentreted mesenchymal stem cells 

(derived from the subcutaneous fatty tissue)
• In the segments area of L4/L5, L5/S1

 Surgery results
Right after the first surgical intervention irradiating pains in the left leg, 

described in anamnesis were disappeared. Numbness symptoms were not observed 
already after three days of the surgery. Lower back pains were significantly less 
in a week. As a result, patient’s complaints were 80 % less. In a month after the 
second surgery patient had no complaints, which subsequently never manifested. 

X-ray description: 
Intervention by MIBRAR® method in L5/S1 discs area
Image 1: X-ray image from 29.02.2016 in the sagittal plane before the 

intervention of spinal probe in the L5/S1 area. Image corresponds to the condition 
before surgery.

Image 2: X-ray image from 29.02.2016 in sagittal plane after the transplantation 
of autologous CGF and Lipogems by MIBRAR® method. After the implantation in 
the L5/S1 area, there is a clear increase of disc’s height

Image 3: Control X-ray image from 12.05.2016 in sagittal plane corresponds 
to the condition after ten weeks after the surgery. 

Image 4: X-ray image taken in sagittal plane on 20.04.2017 during the second 
surgery. Image shows further enlargement of L5/S1 disc’s height after 14 months 
of the first intervention by MIBRAR® method.

Image 5: X-ray image from 20.04.2017 in sagittal plane after the secondary 
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implantation by MIBRAR® method of autologous CGF and Lipogems concentrates 
in L5/S1 area. I on L5/S1 disc. 

Surgical intervention by MIBRAR® method in the area of L4/L5 
discs immediately after the intervention in the discs area of L5/S1
Image 10: X-ray image from 29.02.2016 in sagittal plane during insertion of 

spinal probe in L4/L5 disc area and before implantation of autologous concentrates 
CGF and Lipogems. Image shows clear decrease of L4/L5 disc height and ventral 
displacement of vertebra. 

Image 11: Control X-ray from 12.05.2016 in sagittal plane corresponds to the 
condition in 10 weeks after the surgery. Clear increase in disc’s height is observed, 
and also slight return forward of displaced L4 vertebra into the anatomically 
right position; there is no apparent recovery of anatomically right position of the 
displaced forward vertebra.
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Image 12: X-ray image from 20.04.2017 in sagittal plane during insertion of 
spinal probe before implantation of autologous concentrates CGF and Lipogems. 
Compare to images 10 and 11, image 12 shows increase of disc’s height, 
ventralization of L4 vertebra remained the same.

Image 13: Control X-ray image from 20.04.2017 in sagittal plane shows 
clear disc’s height increase and partial return of displaced L4 vertebra to the 
anatomically right position right after the implantation of autologous concentrates 
CGF and Lipogems.. 

Image 14: Control X-ray from 14.07.2017 in sagittal plane corresponds to the 
condition of 3 months after the surgery. Full restoration of height and shape of 
discs L4/L5 and L5/S1 cab be observed, and also complete return of displaced L4 
vertebra to its anatomically right position without ventrolisthesis features. 
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Overall result of the surgery corresponds to the complete 
reconstruction of both segments of L4/L5 and L5/S1

АРСЕН БАБАЯН. РЕГЕНЕРАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ДИСКОВ И СЕГМЕНТОВ 
ПОЗВОНОЧНИКА. Современный уровень медицины не позволяет обратить вспять 
дегенеративные изменения и деформации сегментов позвоночника и обеспечить 
естественную регенерацию или реконструкцию различных структур позвоночника. 
Кроме того, консервативные и особенно хирургические методы лечения могут при-
вести к осложнениям и риску развития побочных эффектов. В 2004 году профессор 
Арсен Бабаян предложил метод регенеративной реконструкции позвоночных дисков, 
что способствовало началу серии исследований в этой области. В 2014 году метод 
MIBRAR, разработанный профессором Бабаяном, направленный на регенеративную 
реконструкцию всех структур опорно-двигательного аппарата, впер вые в мире был 
успешно применён на межпозвоночных дисках и фасеточных суставах уникальным 
способом. Данные оперативные вмешательства, проводимые при дегенерации и 
деформации межпозвоночных дисков и сегментов позвоночника, обладают всеми 
преимуществами метода MIBRAR, подтверждающими его эффективность.

ԱՐՍԵՆ ԲԱԲԱՅԱՆ: ՍԿԱՎԱՌԱԿՆԵՐԻ և ՈՂՆԱՇԱՐԻ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՎԵՐԱ
ԿԱՆ Գ ՆՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ: Բժշկության ժամանակակից մա կար դակը թույլ 
չի տալիս վերականգնել ողնաշարի հատվածների դեգե նե րատիվ փոփոխությունները 
և ապահովել նրանց բնական գործառույթները: Բա ցի այդ, բուժման պահպա նո ղական 
և հատկապես վիրաբուժական մեթոդ նե րը կարող են հանգեցնել բարդու թյուն ների 
և կողմնակի ազդեցությունների։ 2004 թվականին պրոֆեսոր Արսեն Բաբայանի 
առա ջարկած ողնաշարային սկա վա ռակների վերականգնողական մեթոդը սկիզբ 
դրեց այս ոլորտում մի շարք ուսում նասիրությունների: 2014 թվականին նրա մշակած 
MIBRAR մե թո դը, որն ուղղված է բոլոր հենա շարժական կառույցների վերականգն մա-
նը, կիրառվել է միջողնային սկավա ռակների և ֆասետային հոդերի վրա և գրան ցել 
աննախադեպ հաջողություն։ Միջողնաշարային սկավառակների և ողնաշարի հատ-
վածների դեգեներացիայի և դեֆորմացիայի ժամանակ կատարված այս վիրա բու-
ժական միջամտություններն ունեն MIBRAR մեթոդի բոլոր առավելու թյունները, որոնք 
հաստատում են մեթոդի արդյունավետությունը։
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SONO CONTROL ARM ACCORDING TO PROF BABAYAN 
WHEN USING THE MIBRAR METHOD

Arsen Babayan
Dr. Med. sci, Prof, «Spine and Joint Center», Munich, Germany

Abstract: The image resolution of today’s sonography has gained in visual, image 
contrasts, and depth of the visible tissue structures so that the range of applications for 
sonography has significantly expanded in the medical fields. Particularly in orthopedics, 
accident surgery, neurosurgery, intensive neurosurgery, and regional anesthesia, the 
optical requirements and the increased use of sonography are to be found here.

Sonography can represent the most diverse tissue structures much more accurately 
and more securely than the commonly used methods such as radiography, MRI, and CT.

Most imaging methods provide static images. Using ultrasound, you can create “moving 
images” for movement sequences for the functional assessment of tissues and structures. 
Movable images are also possible for video recordings and also for visual inspection of the 
overall movement of the instruments during the course of the operation. Thus, a dynamic 
examination and visual inspection with a representation of structures of all tissues in 
different body parts in real-time is possible.

Nowadays, sonography is used not only for diagnosis but also for intra-operative 
therapeutic use to control the operation, i.e. to perform surgery under ultrasound.

During the surgical procedure - particularly in the micro-therapeutic field - the image 
presentation of the sonography is particularly important for the safety orientation and the 
ongoing control of the surgical instruments used.

Keywords: Sono Control Arm, micro invasive, regenerative reconstruction, no cut, 
without narcosis 

INTRODUCTION
In the reverse sense, this means that without the imaging of the sonography, 

many surgical procedures - particularly in the micro-therapeutic area - would not 
be possible or very severely restricted.

With the today`s practice of freehand realized Sonography-intervention or 
Sonography-control, exist the following disadvantages:

First, a surgeon’s hand is always occupied with the ultrasonic head probe and 
permanently busy with the post-correction to create and maintain a qualified, 
sonographic image. This is done with simultaneous, constant monitoring of the 
monitor on which the sonographic images are displayed.

Secondly, the continuous visual inspection (in the sound width of micro-
dimensions) of the manually guided ultrasonic head means a tremendous strain 
on the surgeon who must simultaneously focus on two instruments: the ultrasonic 
head and the surgical instrument. Such uncertainties and complex processes 
have hitherto prevented the intra-operative use of the ultrasound in difficult 
interventions, and the clear advantages of the ultrasound visualization that is 
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superior today are obviously not used for intra-operative interventions.
From these years of experience, the Sono Control Arm has been developed 

from me with a special holder for the ultrasound head, which is highly mobile for 
the most varied areas of operation in the OP in flowing, easy movements and at the 
same time with maximum precision in every position. Furthermore, with a handle it 
is securely fixable in order not to lose the sound layer of the ultrasound imaging.

According to the present state of the art, such interventions are carried out 
using a permanent x-ray control, which can have a harmful radiation exposure 
for the patient. The X-ray-based visualization also has the great disadvantage of 
the not possible representation of numerous tissues and organs (nerves, vessels, 
musculature, tendons, ligaments, volume, and parenchymatous organs, cartilage). 
Which is the prerequisite for an accurate and safe execution of an intervention.

METHODS
Due to the optimal use of the sonography by the targeted use of the Sono 

Control Arm, the micro-therapeutic MIBRAR method can perform safely and 
successfully all joint or spinal surgery operations without having to open the 
body and still with complete visual inspection. This technical advancement is the 
prerequisite for performing an ankle or spinal surgery with the aid of the MIBRAR 
method without the usual anesthesia and the usual operating expenditure with 
hospital stay. The surgeon thus has both hands free and is relieved from the 
internal tension, which entails constant manual guidance and visual inspection of 
the ultrasound head. Instead, the operator can concentrate all his attention on 
the operation and the instrumental use.

A further advantage of the Sono Control Arm is the fundamental safety of maintaining 
a desired position and imaging of the ultrasound head - especially during surgery, which 
can hardly be ensured by handholding in this exact position over an extended period. 
This method of operation and use of the Sono Control Arm also allows much more 
complicated surgical procedures to be performed than hitherto possible.

Thanks to this Sono Control Arm device, the valuable and qualified imaging 
of the ultrasound can be used optimally intra-operatively in order to perform 
much more precise and safe interventions, whereby the secure ultrasound head 
guidance is achievable in under 1 mm dimensions.

The sonography, applied by the Sono-Control arm safely, is a very crucial aid 
to realize under precise visual inspection

• the planning of the operations accesses and
• the performance of the operations or
• the introduction of an endoscope
• and the entire operating sequence without the risk of uncontrollably 

violating important tissue structures or organs.
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RESULTS 
The safe imaging of sonography using the Sono Control Arm and the MIBRAR 

method has many advantages:
• There is no radiation exposure to the patient due to intra-operative imaging 

instruments such as image transducer / X-ray / C-arm.
• The micro-invasive procedure according to the MIBRAR method is 

enormously timesaving, so that the overall procedure is less stressful for 
the patient.

• The time saving with the use of the micro-invasive MIBRAR method and the 
help of modern sonography makes it possible to carry out more complex 
and complex procedures in the joint or spinal area.

These interventions are carried out as efficiently and gently as possible in a 
wide range of areas, such as e.g.

• for intra-spinal interventions in the spinal canal,
• for intervertebral discs
• or in micro-invasive interventions on joints, e.g. the micro-invasive arthroscopy. 

This innovation revolutionizes today’s existing worldwide surgery.

Clinical case description No. 6 
Male / 49 years old 
Anamnesis:
The patient was operated due to the knee osteoarthritis (grade IV) and me-

niscal tears (abrasion arthroplasty + micro-perforations) in an attempt to rebuild 
a cartilage. In the two and a half months after the surgery the situation worsened 
significantly. A progressive knee swelling and knee pain was identified. The patient 
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was not able to walk independently, only with two underarm crutches. The knee 
was absolutely immobilized. An osteonecrosis has developed.

Diagnosis:
Left knee joint in a postoperative condition; arthritis (grade IV); bone edema 

and osteonecrosis of a medial femoral condyle; meniscus degeneration.

Surgical report 29.01.2016:
Intraosseous, intrameniscal and intraarticular transplantation of stem cells 

and growth factors concentrate via MIBRAR® method received that was created 
from abdominal fatty tissue by LIPOGEMS technology, also autologous concentrate 
from venous blood via CGF technology into the medial femoral condyle, medial 
meniscus and joint gap of the left knee joint.

Images description:
MIBRAR® surgery on the left knee joint.
The images 5 and 7 dated 12.01.2016
MRI images on different levels correspond to the preoperative status and show 

osteonecrosis, bone edema, meniscus degeneration and massive fluid retention.

Images 6 and 8 dated 02.06.2017
MRI images on different levels correspond to the postoperative status in 1,5 

years after the MIBRAR® surgery. Osteonecrosis and bone edema can no longer 
be seen, a complete regeneration of meniscus and cartilage layer have been noted. 

Surgery result:
All the symptoms disappeared within 4 weeks after the surgery, the patient 

can move freely without crutches. Within 8 weeks after the surgery, the patient 
was able to do a competitive sport without any problems, up to the present day 
the patient is free of complaints.
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Clinical case description No. 7 
Male / 56 years old 
Anamnesis:
The patient complains on girdle pains in medial area of the right knee joint 

during motion and bending. After applying pressure to the knee joint the patient 
experiences knee swelling. Due to pain the patient wakes up at night. During the 
last 2 months the complaints have worsened significantly.

Diagnosis:
Posterior horn medial meniscus tear
Patellofemoral and tibiofemorale cartilage abrasion, osteoarthritis (grade I-II)

Surgical report dated 03.05.2017:
Intrameniscal and intraarticular transplantation of stem cell and growth factors 

concentrate by MIBRAR® method received and created from abdominal fatty 
tissue by LIPOGEMS technology, also autologous concentrate from venous blood 
via CGF technology into the medial meniscus and joint gap of the right knee joint

Images description:
MIBRAR® surgery on the right knee joint 
Images 3 dated 31.08.2016
MRI images on different levels correspond to the preoperative status; they 

show posterior horn medial meniscus tear and cartilage abrasion clearly.

Images 4 dated 30.05.2017
MRI images on different levels correspond to the postoperative status in 4 

weeks after the MIBRAR® surgery. Meniscus particles have grown together; a 
regeneration of cartilage layer can be noted.
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Surgery result:
All the symptoms disappeared within 1 week after surgery, the patient can 

move freely. Within 3 weeks after the surgery patient was able do a sport without 
any problem up to the present day.

АРСЕН БАБАЯН․ SONO CONTROL ARM ПО ПРОФ. БАБАЯНУ ПРИ ИСПОЛЬ
ЗОВАНИИ МЕТОДА МИБРАР․ Разрешение изображений современной сонографии 
улучшилось благодаря визуальным контрастам изображения и глубине видимых 
структур тканей, так что диапазон применения сонографии в медицинских обла-
стях значительно расширился. В частности, в ортопедии, травматологической 
хирургии, нейрохирургии, интенсивной нейрохирургии и регионарной анестезии здесь 
можно найти оптические требования и более широкое использование сонографии. 
Сонография может отображать самые разнообразные структуры тканей гораздо 
точнее и надежнее, чем широко используемые методы, такие как рентгенография, 
МРТ и КТ. Большинство методов визуализации предоставляют статические изо-
бражения. Используя ультразвук, вы можете создавать «движущиеся изображения» 
для последовательностей движений для функциональной оценки тканей и струк-
тур. Подвижные изображения также возможны для видеозаписи, а также для ви-
зуального наблюдения за общим движением инструментов в ходе операции. Таким 
образом, возможен динамический осмотр и визуальный осмотр с отображением 
структур всех тканей в разных частях тела в режиме реального времени.

В настоящее время сонографию применяют не только для диагностики, но и 
для интраоперационного терапевтического применения для контроля операции, 
т.е. для выполнения операции под ультразвуковым контролем. Во время хирур-
гической процедуры, особенно в микротерапевтической области, представление 
изображения на сонографии особенно важно для ориентации на безопасность и 
постоянного контроля над используемыми хирургическими инструментами.

ԱՐՍԵՆ ԲԱԲԱՅԱՆ։ SONO CONTROL ARM  Ը MIBRAR ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌ ՄԱՆ 
ԴԵՊՔՈւՄ։ Ներկա սոնոգրաֆիկ պատկերների բարձր լուծողունա կու թյունը թույլ է 
տալիս հյուսվածքների պատկեր ների տեսողական զննում, որը զգա լի որեն ընդլայնել 
է սոնո գրաֆիայի կիրառման շրջանակները բժշկության մեջ, հատ կա պես օրթո պե-
դիայի, դժբախտ պատահարների վիրաբուժության, նյարդավի րա բու ժու թյան, ինտեն-
սիվ նյար դա վիրաբու ժության և ռեգիոնալ անզգայացման ոլորտ ներում: Սոնոգրա ֆի-
ան կարող է շատ ավելի ճշգրիտ և անվտանգ ներկայացնել հյուս վածքների ամենա-
տարբեր կառուց վածքները, քան սովորաբար օգտագործվող ռենտ գենյան, ՄՌՏ և ԿՏ 
մեթոդները: Ներկայումս սոնոգրաֆիան օգտագործվում է ոչ միայն ախտո րոշման, 
այլ նաև ներվիրահատական   նպատակներով՝ ուլտրաձայնային վիրա հատություն և 
շարունակական հսկողության իրակա նաց նելու համար։

Ներկայումս սոնոգրաֆիան օգտագործվում է ոչ միայն ախտորոշման, այլ նաև 
ներվիրահատական նպատակներով՝ վիրահատությունը վերահսկելու համար, այսինքն. 
Վիրահատությունը կատարել ուլտրաձայնային հսկողու թյամբ. Վիրահատության 
ընթացքում, հատկապես միկրոթերապիայի ոլորտում, օգտագործվող վիրաբուժական 
գործիքների նկատմամբ մշտական հսկողության համար
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ԻՇԵՄԻԿ ԻՆՍՈՒԼՏԻՑ ՀԵՏՈ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ 
ՌԵԱԲԻԼԻՏԱՑԻԱՅԻ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ՎԱՂԱԺԱՄ 

ԵՎ ՈՒՇԱՑԱԾ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ։ 
ՌԵՏՐՈՍՊԵԿՏԻՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

Պետրոսյան Տիգրան 
Երևանի Հայբուսակ համալսարանi Բժշկական ինստիտուտ

Մկրտչյան Հասմիկ, գևորգյան Սամվել 
Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ

Ամփոփագիր. Հետինսուլտային վերականգնման գործընթացում լավագույն գնա-
հատման գործիքն է համարվում ֆունկցիոնալ անկախության չափման (FIM) հար ցա-
թերթը։ Անկախության գնահատումը իրականացվում է սովորաբար 6 չափա նիշներով 
(ինք նասպասարկում, սֆինկտրների վերահսկում, ընդհանուր շարժողական հմտու-
թյուն ներ, տեղաշարժվելու կարողություն, հաղորդակցման հմտություններ և սոցիալա-
կան կյանքին մասնակցելու ունակություն): Աշխատանքի նպատակն է ռետրոսպեկ-
տիվ կոհորտային հետազոտության հիման վրա ցույց տալ հետին սուլ տային ռեաբիլի-
տացիայում վաղաժամ սկսված վերականգնողական ծրագրի արդյու նա վետությունը՝ 
ուշ ժամկետում սկսված միջամտության համեմատ։ Մեր կողմից իրա կանացվել է 
ռետրոսպեկտիվ հետազոտություն, որի մեջ ներգրավվել են ինսուլտով ախտորոշված 
և 2012թ-ի սեպտեմբերից մինչև 2022թ-ի դեկտեմբեր ընկած ժամա նակահատվածում 
Երևան քաղաքի տարբեր վերականգնողական կենտրոններում և կլինիկական բա-
ժան մունքներում վերականգնողական բուժում ստացած անձինք։ Ներառման չափա-
նիշների հիման վրա հետազոտության մեջ ներգրավվել են 82 հիվանդներ, որոնք 
բաժանվել են հինգ տարբեր խմբերի, ըստ ախտորոշումից հետո վերականգնողական 
բուժումն սկսելու ժամանակա հատ վածի։ Մեր կողմից կիրառվել է Փիրսոնի հարա-
բերակցության գործակիցը, որի նպատակն էր գնա հատել ընդու նելությունից մինչև 
վերականգնողական բուժման սկիզբը ընկած ժամկետի և FIM թեստի միավորների 
սկզբնական և վերջնական արժեքների միջև եղած հարաբե րակցությունը։ Ուսում-
նա սիրված հետազոտությունների արդյունքները վկայում են, որ ինսուլտով հիվանդ-
ների առօրյա հմտությունների վերականգնման օպտիմալ ժամ կետը կազմում է մինչև 
150 օր, սակայն առավել դրական արդյունքներ են ստացվում վերականգնողական 
աշխատանքները մինչև 30 օր ժամկետում սկսելու դեպքում։ 

Հիմնաբառեր՝ ինսուլտ, վերականգնողական բուժում, միջամտության ժամկետ, 
հիվանդների անկախության գնահատում, ուշացած վերականգնում

Ներածություն
Ինսուլտը անոթային ծագման սուր խանգարում է, որն արտահայտվում 

է ընդ հանուր ուղեղային և օջախային ախտանշաններով: Ինսուլտի հա-
մար որպես հիմնա կան տեղային էթիոտրոպ գործոն առանձնացնում են՝ 
մագիստրալ և ներուղեղային անոթների աթերոսկլերոզը, սրտային ախ-
տա  բանությունը, ինչպես նաև ողնաշարի պարանոցային հատվածի դե գե-
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ներատիվ և դեֆորմացնող փոփոխությունները, որոնք բերում են ողնա շա-
րային զարկերկաների ճնշմանը և վերտեբրոբազիլյար ավազանում իշեմիայի 
զարգացմանը [1]:

Ինսուլտի կլինիկական պատկերը կազմված է ընդհանուր գանգուղեղային 
և օջախային ախտանշաններից: Հիմնական շարժողական խանգարումը ին-
սուլտների դեպքում կաթվածներ են, որոնք լինում են սպաստիկ բնույթի և 
հիմնականում դրսև որվում են հեմիպարեզների տեսքով։ Հեմիպարեզների 
ֆիզիկական վերականգնման գործընթացում հիմնական տեղը զբաղեցնում 
է սպաստիկայի դեմ տարվող պայքարը, հիվանդների կենցաղային հմտու-
թյունների վերականգնումը և նրանց ընդհանուր առօրյա գործունեության կամ 
անկախության վերականգնումը։ 

Ըստ գրականության տվյալների հետինսուլտային վերականգնման գործ-
ընթա ցում լավագույն գնահատման գործիքն է համարվում Անկախության 
ֆունկցիոնալ չափման (FIM) հարցաթերթը, որի միավորների հիման վրա 
նախա- և հետմի ջա մտա կան փու լում գնահատում են հիվանդին։ FIM 
միավորների հետ մեկտեղ, որպես ռե աբիլի տա ցիոն միջամտության արդյու-
նավետության ցուցանիշ, տարբեր հեղինակ ներ կիրառել են նաև հիվանդների 
հիվանդանոցում անցկացրած օրերի քանակը [2-4]։ 

Անկախության գնահատումը իրականացվում է սովորաբար 6 չափա նիշ-
ներով (ինքնասպասարկում, սֆինկտրների վերահսկում, ընդհանուր շարժո-
ղական հմտու թյուն ներ, տեղաշարժվելու կարողություն, հաղորդակցման հմ-
տու  թյուններ և սոցիալա կան կյանքին մասնակցելու ունակություն) [5]: 

Ներկայացված ռետրոսպեկտիվ հետազոտությունը սկսելուց առաջ իրա-
կանացրել ենք գրականության վերլուծություն, որի նպատակն էր առավել 
արդյունավետ կերպով իրականացնել վերականգնողական շրջանի բաժանումը 
փուլերի։ Առավել ուշագրավ է Մուսիկոյի և Յորգենսոնի հետազոտությունները, 
ովքեր հիվանդներին բաժանել են երկու խմբի՝ հիմնվելով ինսուլտի դեպքից 
մինչև նյարդաբանական վերական գնո ղա կան բաժանմունք/կենտրոն ընդուն-
վելը ընկած ժամանակահատվածի վրա [4,5]: Հեղինակները առանձնացրել 
են երկու խումբ, որոնցից առաջինը վերա կան գնողա կան միջամտություն 
է ստացել մասնագիտացված կենտրոնում կաթվածի դեպ քից մինչև 30 օր 
կամ ավելի քիչ տևողությամբ ժամանակահատվածում, իսկ երկրորդ խմբում 
ներառ ված էին անձինք, ովքեր վերականգնողական բուժում են սկսել 31-150 
օր ժամանակահատվածում [4-6]։

Երեսուն օրվա ժամկետը, որն օգտագործվել է վաղաժամ ընդունելությունը 
բնորոշելու համար, նախկինում օգտագործվել է գրականության մեջ այլ 
բուժման մեթոդներ գնահատելու համար [7-9]: 

Ըստ գրականության տվյալների առօրյա գործողությունների (ԱԳ), կամ 
ինչպես այլ կերպ են բնորոշում, կենցաղային հմտությունների օպտիմալ 
վերականգնման ակնկալվող ժամկետը ինսուլտով հիվանդների համար 
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համարվում է 150 օր ժամկետը: Ցավոք սրտի, նշված հետազոտություններում 
բավարար տեղեկատվություն չկար համակցված հիվանդությունների քանակի 
կամ տեսակի վերաբերյալ: Բացի այդ, ոչ մի տեղեկություն չկար հիվանդների 
նախնական վիճակի, նրանց ընդհանուր վիճակի ծանրության աստիճանի 
վերաբերյալ։ Թեև այս հետազոտություններում բոլոր մաս նա կիցները 
ունեցել են միևնույն ախտորոշումը։ Ընդունելության ժամանակ գրանցված 
FIM միավորները օգտագործվել են որպես ինսուլտից հետո ի հայտ եկող 
սկզբնական ֆունկցիոնալ դեֆիցիտի ծանրության աստիճանի գնահատական: 

Աշխատանքի նպատակն է ռետրոսպեկտիվ կոհորտային հետազոտության 
հիման վրա ցույց տալ հետինսուլտային ռեաբիլիտացիայում վաղաժամ 
սկսված վերական գնողական ծրագրի արդյունավետությունը՝ ուշ ժամկետում 
սկսված ֆիզիկական ռեա բիլիտացիայի ծրագրի համեմատ։ Մեր առջև 
նպատակ էր դրվել իրականացնել հետ ինսուլտային ռեաբիլիտացիայում 
վերականգնողական միջամտության կիրառ ման վե րաբերյալ գիտական 
աղբյուրների վերլուծում, հիմնական շեշտը դնելով այն ծրագրերի վրա, որոնք 
կիրառվել են ուշացած՝ հետինսուլտային ֆիզիկական նեյրոռեա բիլի տացիայի 
ուշ փուլում: Առանձին աշխատությունների ուսումնասի րությունը ուղղված 
էր նաև հետինսուլտային վերականգնման ուշացած կիրառման դեպքում 
կատարված ֆիզիկական մեթոդների արդյունավետության գնահատմանը, 
որոնք կարող են արդյունավետ լինել համալիր վերականգնողական բուժման 
գործընթացում ]10-12]։ 

Հետազոտության մեթոդներ
Հետազոտության կառուցվածքը և մասնակիցները
Մեր կողմից իրականացվել է ռետրոսպեկտիվ հետազոտություն, որի մեջ 

ներ գրավվել են ինսուլտով ախտորոշված և 2012թ-ի սեպտեմբերից մինչև 
2022թ-ի դեկ տեմ բեր ընկած ժամանակահատվածում Երևան քաղաքի տարբեր 
վերականգնո ղական կենտրոններում և կլինիկական բաժանմունքներում 
վերա կանգնողական բուժում ստացած անձինք։ Կլինիկական տվյալների 
հավաքագրումը և վերլուծությունը իրականացվել է առանց հիվանդների 
անձնական տվյալները ներկայացնելու՝ համա ձայն Հելսինկյան դեկլարացիայի։ 

 Հետազոտության մեջ ներառվել են այն հիվանդների տվյալները, ովքեր 
եղել են առնվազն 18 տարեկան, հիվանդության պատմության մեջ առկա է 
եղել ինսուլտ ախտորոշումը, վերականգնողական բաժանմունք/կենտրոն են 
ընդունվել «ինսուլտ» ախտորոշումից 0-150 օր հետո և նրանց փաստաթղթերում 
առկա է եղել անհրաժեշտ կլինիկական, լաբորատոր, ֆունկցիոնալ գնահատ-
ման տվյալներ, ինչպես նաև դուրս գրման ժամանակահատվածում նրանց 
ֆունկցիոնալ վիճակի նկարագիրը։

Հետազոտության մեջ չեն ներգրավվել հիվանդներ, ովքեր ըստ հիվան-
դու թյան պատմության տվյալների ունեցել են որևէ այլ նյարդաբանական 
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խնդիր (օրինակ՝ էպիլեպսիա, նեյրոդեգեներատիվ հիվանդություն և այլն) 
կամ հաստատված ֆունկ ցիոնալ հաշմանդամություն։ 

Ուսումնասիրվել են 134 կլինիկական դեպքերի փաստաթղթեր և նե-
րառ   ման չա փա նիշների հիման վրա հետազոտության մեջ ներգրավվել են 
82-ը։ Այնուհետև հի վանդները բաժանվել են հինգ տարբեր խմբերի, ըստ 
ախտորոշումից հետո վերա կանգնողական բուժումն սկսելու ժամա նակա-
հատվածի։ Խմբերը ընտրվել են հետևյալ ժամանակահատվածների հա մար՝ 
վերականգնողական բուժումը սկսվել է ինսուլտ ախտորոշմանը հաջորդող 
0-15, 16-30, 31-60, 61-90 և 91-150 օր ժամկետներում: 

Մեր կողմից կիրառվել է Փիրսոնի հարաբերակցության գործակիցը, 
որի նպա տակն էր գնահատել ընդունելությունից մինչև վերականգնողական 
բուժման սկիզբը ընկած ժամկետի և FIM թեստի միավորների սկզբնական 
և վերջնական արժեքների միջև եղած հարաբերակցությունը։ Նույն կերպ, 
Փիրսոնի գործակցի միջոցով գնա հատվել է այդ արժեքների՝ վերա կանգ-
նողական բուժման ընդունվելու, FIM միավոր ների և կլինիկայում անցկացրած 
օրերի միջև եղած հարաբերակցությունը:

Աղյուսակ 1. Խմբերում ներառված հիվանդների բնութագիրը

Ռեաբիլիտացիոն բուժման ընդունվելու ժամանակահատվածը

0-15 օր 16-30 օր 31-60 օր 61-90 օր 91-150 օր

Տարիքը  
(միջին և 

ՍՇ)
63.2(14.4) 64.4 (13.8) 66.8(12.8) 64.2(16.8) 69.6 (12.4)

Սեռ  
(ար/իգ) 31/11 8/3 7/3 6/3 6/5

Ինսուլտի 
տեսակը 

հեմոռգիկ/
իշեմիկ

36/6 7/4 6/4 6/3 5/6

Կիսա - 
գունդը  

(աջ/ձախ)
14/28 2/9 3/7 1/8 2/9

Որպես վերականգնողական բուժման արդյունավետության գնահատման 
գործիք կիրառվել է Ֆունկցիոնալ անկախության գնահատման (FIM - Func-
tional independence measurement) թեստը, որը ներառում է 18 հարցեր և 
լայնորեն կրառվում է nեյրո ռեա բիլիտացիայում հիվանդների ֆունկցիոնալ 
ինքնուրույնությունը գնահատելու համար։ Յուրաքանչյուր հարցի պատասխան 
գնահատվում է 1 – 7 միավորով (1 = լիովին կախված օժանդակությունից 
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7 = ամբողջովին անկախ)։ Մյուս հիմնական չափանիշը, որով գնահատվել 
է ռեաբիլիտացիոն միջամտության արդյունավետությունը՝ կլինի կայում (վե-
րականգնողական կենտրոնում) անցկացրած օրերի քանակն էր։

Հետազոտության արդյունքներ և վերլուծություն
 Ինսուլտից մինչև վերականգնողական բաժանմունք ընդունվելն ան ցած 

ժամա նակահատվածը զգալիորեն և հակադարձորեն կապված էր ֆունկ-
ցիոնալության սկզբ նական գնահատականի հետ։ Նման բացասական հա-
րա բերակցություն ստացվել է ինչպես պացիենտների վերականգնողական 
բաժանմունքն ընդունվելու, այնպես էլ բաժանմունքից դուրս գրվելու ժամա-
նակ։ Ըստ վերլուծության տվյալների փիրսոնի գործակիցը կազմել է -0.362 և 
-0.448 համապատասխանաբար։ Հարաբերակ ցու թյունը դրական է ստացվել 
հիվանդության վերականգնողական բուժման ընդունվելու ժամկետի և ներ-
հիվանդանոցային օրերի միջև, կազմելով մոտ 0.384։

Վաղ և ուշացած խմբերի միջին տարիքային տարբերություններ գրեթե 
չեն եղել, չեն տարբերվել խմբերի նաև ըստ սեռային բաշխվածության կամ 
ինսուլտի ենթար կված կիսագնդի։ Սակայն հետաձգված վերականգնողական 
բուժում ստացող խմբում համեմատաբար շատ էին հեմոռագիկ ինսուլտով 
հիվանդները, ինչը բացատրվում է ինսուլտի այս տեսակի ընթացքի առանձնա-
հատկություններով։

Աղյուսակ 2. ֆունկցիոնալ անկախության չափման գործիք (FIM)

Միավոր` 1-7

Ինքնասպասարկում  
Ուտել  
Խնամք  
Լոգանք  
Հագնվել-վերին մարմին  
Հագնվել-ստորին մարմին  
Զուգարանից օգտվել  

Սֆինկտրների վերահսկում  
Միզապարկի կառավարում  
Աղիների կառավարում  

Տեղաշարժ  
Մահճակալ, աթոռ, անվասայլակ  
Զուգարան  
Լոգանք, ցնցուղ  
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Լոկոմոցիա  
Քայլել, անվասայլակ  
Աստիճաններով բարձրանալ/իջնել  

Շարժողական ֆունկցիայի ենթամիավոր  

Հաղորդակցություն  
Ընկալում  
Խոսք  

Սոցիալական ճանաչողություն  
Սոցիալական շփում  
Խնդրի լուծում  
Հիշողություն  

Ճանաչողական ֆունկցիայի ենթամիավոր  

Ընդհանուր FIM միավոր  

FIM 
սանդղակը

Անկախ 
7 Լիարժեք անկախ (ապահով)
6 Ադապտացված անկախություն (օժանդակ 
միջոցներով)

Օգնական 
չկա

Մասնակի կախվածություն 
6 Ինքնավերահսկում ( Հիվանդի 
մասնակցություն= 100%+)
5. Նվազագույն օգնություն (Հիվանդի 
մասնակցություն = 75%+) 
4 Չափավոր օգնություն (օժանդակող անձ = 
50%+) 
Ամբողջական կախվածություն 
2 առավելագույն օգնություն (Հիվանդի 
մասնակցություն = 25%+) 
1 Միայն օգնությամբ (Հիվանդի 
մասնակցություն = 25%-ից պակաս)

Օգնականի 
միջոցով

Աղյուսակ 3. FIM գրանցված արժեքները և հիվանդանոցում անցկացրած 
օրերի քանակը տարբեր խմբերում

0-15 
օր

16-30 
օր

31-60 
օր

61-90 
օր

91-150 
օր

FIM ընդունվելիս 81.4 62.6 55.7 42.4 33.5
FIM դուրս գրվելիս 106.8 82.4 78.2 65.5 52.3
Վերականգնողական 
կենտրոնում անցկացրած 
օրերի քանակը

48.8 56.6 64.4 78.8 82.2
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Նկար 1. Հիվանդանոցում անցկացրած օրերի քանակը, FIM թեստավոր ման 
միավորները կլինիկա ընդունվելիս և դուրս գրվելիս բոլոր հինգ ենթախմբերի 

համար՝ 015, 1630, 3160, 6190 և 91150։

FIM ընդունելության և դուրսգրման միավորների զգալի տարբերություն 
է գրանցվել, վաղ ընդունված (0-16 օր) խմբի հիվանդների մոտ, անգամ 
համեմատած 16-30օր հետո ընդունված հիվանդների խմբի հետ: Խմբային 
առավել էական տարբերում թյունները հայտնաբերվել են 16-30 օրվա և 31-
60օր ժամկետով խմբերի միջև:

Ինսուլտից 60 օր հետո անցկացված համեմատությունը չի հայտնաբերել 
հետագա էական փոփոխություններ, թեև հայտնաբերված միտումները ցույց 
են տալիս, որ 31 օրից մինչև 150 օրվա ընթացքում FIM արժեքը շարունակում 
է նվազել ավելի դանդաղ, մինչդեռ կլինիկայում անցկացրած օրերի թիվը 
գնալով ավելանում է։

Հետաքրքրական է, որ ավելի վաղ սկսված վերականգնողական բուժման 
դրա կանորեն հարաբերակցված լինելը ավելի բարձր աստիճանի ֆունկցիոնալ 
ինքնու րույնության հետ՝ անկախ սկզբնական ֆունկցիոնալ դեֆիցիտից, 
գրանցվել է նաև որոշ գիտնականների կենդանիների վրա կատարված 
փորձարարական հետազո տու թյուններում [13]։ 

Հիվանդները, ովքեր ինսուլտից հետո առաջին անգամ վերականգնողական 
բուժ ման մեջ ներգրավվում են ուշացած ժամկետներում, կարող են հասնել 
զգալի ֆունկ ցիոնալ բարելավումների ֆիզիկական վերականգնման երկա րատև 
ընթացքի դեպ քում: Ուսումնասիրված հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ 
վաղ ժամկետներում վերա կանգնողական բուժում սկսած ինսուլտով հիվանդները 
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առավել կարճ ժամա նակա հատվածում են հասնում նույն ֆունկցիոնալ վերա-
կանգնման և անկախության մակար դակին, քան ուշ ժամկետներում ներգրավված 
հիվանդները։ Չնայած ուսում նասիրված հետազոտությունների մեջ եղած 
սահմանափակումներին, ինչպիսիք են հիվանդների նկարագրերի անբավարար 
լինելը, վիճակագրորեն հավաստի է հա մարվում վաղ սկսված ֆիզիկական 
վերականգնման արդյունավետությունը, որը ապա ցուցվում է հիվանդների 
անկախության գնահատման սանդղակով և վերա կանգնողական կլինի կայում 
անցկացրած ժամկետի տևողության գնահատմամբ։ Ուսում նասիրված հետազո-
տու թյունների արդյունքները վկայում են, որ ինսուլտով հիվանդների առօրյա 
գործո ւղությունների վերականգնման օպտիմալ ժամկետը կազ մում է մինչև 150 
օր, սակայն առավել դրական արդյունքներ են ստացվում վերա կանգնողական 
աշխատանքները մինչև 30 օր ժամկետում սկսելու դեպքում։ 
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ПЕТРОСЯН ТИГРАН, МКРТЧЯН АСМИК, ГЕВОРГЯН САМВЕЛ․ РЕЗУЛЬТАТЫ ФИ
ЗИ ЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА ПРИ РАННИХ 
И ОТСРОЧЕННЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ. РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
Опрос ник измерения функциональной независимости (FIM) считается лучшим 
инструментом оценки в процессе восстановительного лечения после инсульта. 
Оценка самостоятель ности обычно основывается на 6 критериях (уход за собой, 
управление сфинктерами, общая моторика, подвижность, коммуникативные навыки, 
способность участвовать в социальной жизни). Целью данной работы является 
оценка эффектив ности программы преждевременного вмешательства при постин-
сультной реабилита ции по сравнению с поздним вмешательством на основе ретро-
спективного когортного исследования. Мы провели ретроспективное исследование, 
в котором приняли учас тие пациенты с диагнозом инсульт, проходившие реабили-
тационное лечение в различных реабилита ционных центрах Еревана с сентября 2012 
года по декабрь 2022 года. В исследование были включены 82 пациентов, которые 
были разделены на пять групп в зависимости от сроков начала восстановительного 
лечения после инсульта. Мы использовали коэффициент Пирсона, с помощью кото-
рого оценивали соотноше ние между начальными и конечными результатами теста 
FIM. Анализ результатов проведенных исследо ваний показывает, что оптимальный 
срок восстановления бы тов ых навыков у больных, перенесших инсульт, составляет 
до 150 дней, но наи более положительные результаты получаются при начале реа-
билитационого вмешательства в пределах 30 дней.

PETROSYAN TIGRAN, HASMIK MKRTCHYAN, SAMVEL GEVORGYAN․ EARLY AND 
DELAYED INTERVENTION RESULTS OF PHYSICAL REHABILITATION AFTER ISCHE MIC 
STROKE. RETROSPECTIVE STUDY․ The Functional Independence Measu rement (FIM) 
questionnaire is considered to be the best assessment tool in post-stroke rehabilitation 
process. Independence assessment is usually based on 6 criteria (self-care, sphincter 
control, general motor skills, mobility, communication skills, ability to participate in social 
activities). The aim of this work is to demonstrate the effectiveness of an early rehabilitation 
program in post-stroke rehabilitation compared to a late intervention based on retrospective 
cohort study results. We conducted a retrospective study, which involved patients diagnosed 
with a stroke who received rehabilitation intervention in various rehabilitation centers in 
Yerevan from September 2012 to December 2022. Based on the inclusion criteria, 82 
patients were included in the study, who were divided into five different groups according to 
the period of rehabilitation treatment following the onset. We used the Pearson correlation 
coefficient to estimate the ratio between the initial and final values   of FIM test scores. The 
results of the study show that the optimal period of recovery of activities of daily living 
in stroke patients is up to 150 days, but the most positive results are obtained when the 
rehabilitation intervention starts within 30 days.
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ՄԱԿԵՐԻԿԱՄԻ ՄՈՐՖՈՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՐԿԱՐԱՏԵՎ 

ՀԻՊՈԿԻՆԵԶԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ «ԼՈՇՏԱԿԻ»  
(Bryonia alba L) ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԹՈՒՐՄԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՄԲ

Հ․Վ․ Գասպարյան1,2, Ա․Ե․Պողոսյան1, Ս․Ա․Բուլոյան1,2

1 ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական Դեղագործական Քիմիայի  
Գիտատեխնոլոգիական Կենտրոն

2 Երևանի « Հայբուսակ » Համալսարան

Ամփոփագիր․ Ներկայումս սթրեսային իրավիճակի կարգավորման նպատակով 
բժշկական պրակտիկայում օգտագործվում են տարբեր ադապտոգեն դեղանյութեր, 
որոնք հիմնականում ստացվում են կենսաբանորեն ակտիվ դեղաբույսերից, որոնց 
ուսումնասիրումը և հայտնաբերումը մինչև այժմ բժշկության համար հանդիսանում 
են արդիական պրոբլեմներից մեկը: 

Այս տեսանկյունից հետաքրքրական էր գիպսային հիպոկինեզիայի (ստրես) 
պայմաններում ուսումնասիրել Լոշտակի (Bryonia Alba L) թուրմի ազդեցությունը 
մակերիկամների մորֆոֆունկցիոնալ վիճակի փոփոխությունների վրա, նկատի 
ունենալով որ մակերիկամները հանդիսանում են ստրես– սինդրոմի կարգավորման 
հիմնական օղակներից մեկը: 

Ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ Լոշտակի թուրմի ազդեցության 
պայմաններում կարգավորվում է մակերիկամների մորֆո–ֆունկցիոնալ վիճակը։ 
Թուրմը որոշակիորեն պահպանում է մակերիկամների կեղևային և միջուկային 
նյութի կառուցվածքային և մետաբոլիկ պոտենցիալը՝ ապահովելով օրգանիզմի 
հարմարողական ռեակցիաների արդյունավետ ընթացքը:

Որպես նմանակ համեմատվել է հայտնի մերձավորարևելյան բուսական 
ադապտոգեն Էլեուտերոկոկկի թուրմը (Eleutherococci extractum fluidum)։ 

Հիմնաբառեր․ Մակերիկամներ, հիպոկինեզիա, մորֆոմետրիա, կեղև, միջուկ, 
բուսական, ադապտոգեններ

Ներածություն
Տեխնոլոգիաների արագ զարգացումը, մեքենայացումը և արտադրության 

ավտո մատացումը, որոնք մարդուն բերում են անգնահատելի օգուտներ, 
միևնույն ժամանակ հանգեցնում են նրա մկանային ակտիվության զգալի 
նվազմանը՝ հանգեցնելով մարդուն ոչ բնորոշ իրավիճակի: Այս առումով 
հիպոկինեզիայի և ֆիզիկական անգոր ծության խնդիրը դառնում է ժամա-
նակակից բժշկության և կենսաբանության կենտրոնական խնդիրներից մեկը։

 Այս առումով ուշադրության է արժանի մակերիկամի կեղևի և մեդուլլայի 
մորֆո ֆունկցիոնալ վիճակի վրա բուսական ադապտոգենների դրական 
ազդեցության մասին [1,2,3]: Այս համատեքստում հետաքրքրական է Bryonia 
Alba L.-ի ազդեցության ուսումնասիրությունը մակերիկամների մորֆո ֆունկ-
ցիոնալ վիճակի վրա հիպոկի նեզիայի պայմաններում, փորձելով պար զա -
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բանել մակերիկամների կոմպենսատոր-ադապտիվ ռեակցիաների ընթացքը և 
բնույթը ստրեսային իրավիճակներում: (4,5), ուսումնասիրել մակ երի կամների 
կեղևի և միջուկային նյութի կորտիկոստերոիդների և կատեխոլամինների 
որակական և քանակական բնութագիրը հիպոկինեզիայի ժամանակ և 
փորձարկել (Bryonia Alba L)–ն որպես ադապտոգեն դեղամիջոց (6,7)։ 

Էքսպերիմենտալ հիպոկինեզիա առաջացնելու համար ներկայումս լայն-
որեն կիրառվում են մի շարք մեթոդներ․

1․Վանդակների չափերի սահմնափակում, որտեղ գտնվում են կենդա-
նիները։

2․Կենդանու գիպսավորում՝ առավել կոշտ իմոբիլիզացիայի ձև, որի օգնու-
թյամբ կենդանուն կարելի է պահել բավականին երկար ժամանկա հատված 
[8]: 

Սակայն նշված մեթոդները ունեն իրենց թերությունները, քանի որ 
նրանք առա ջա ցնում են ոչ միայն հիպոկինեզիայի վիճակ, այլև առաջացնում 
են լրացուցիչ սթրե սային վիճակ՝ կտրուկ փոխելով կենդանու ապրելու 
պայմանները։ Այս տեսանկյունց որոշվեց ստանալ հիպոկինեզիայի մաքուր 
մոդելը՝ հնարավորին չափով բացառելով լրացուցիչ սթրեսային մոմենտները։

Ապացուցված է, որ արտաքին և ներքին ոչ սպեցիֆիկ ազդակների 
ազդե  ցությամբ ակտիվանում է մակերիկամների ֆունկցիան, սկիզբ դնե լով 
ընդհանուր ադապ տա ցիոն սինդրոմի զարգացմանը [9,10,11]։ Այս տես ան-
կյունից հարց է առաջանում ինչպիսի ակտիվ միջոցներով կարելի է պաշտ-
պանել օրգանիզմի հավասարակշռու թյունը՝ ստեղծելով օրգանիզմում ոչ 
սպեցիֆիկ դիմադրողականության բարձրացման ակտիվ վիճակ [12,13,14]։ 
Դեղա միջոցների մեջ, որոնք կարող են կարգավորել սթրե սային վիճակը, 
ուրույն տեղ են գրավում կենսաբանորեն ակտիվ դեղաբույսերը կամ ադապ-
տո գենները, որոնց որոնումը, հայտնաբերումը և ուսումնասիրումը շարունակ-
վում է մինչև այժմ և տարեցտարի լրացնում նրանց շարքերը [15,16]։ 
Այսպիսով, բազմաթիվ հետազոտություններ հանգում են մի ընդհանուր 
եզրա կացության, որ ադապտոգենները բարձրացնում են օրգանիզմի աշխա-
տու նակությունը, պահպանում են նրա կենսագործունեությունը ծանր թունա-
վորումների ժամանակ, թուլացնում են վեստիբուլյար ապարատի ֆունկցիան 
գերծանրաբեռնվածության պայմաններում։

Այդպիսի ադապտոգեններից են չինական ժենշենը [17], հեռավոր արևելյան 
Էլե ուտերոկոկը [18], Կարմիր ռոդիոլան [19,20] և այլն։ Հետաքրքրություն է 
ներկայացնում նաև Հայաստանում աճող դեղաբույս Պերեստուպեն Սպիտակը 
(Bryonia Alba L), որը Հայաստանում հայտնի է Լոշտակ անվամբ։ 

Ժողովրդական բժշկության մեջ Լոշտակը կիրառվում է դեռևս անտիկ 
ժամանակ ներից՝ հասնելով մինչև մեր օրերը [21]։ Նրա արմատում հայտ-
նաբերված են գլիկոզիդ ներ (բրիոնին, բրիոնիդին, բրիոնիցին, բրիոնոլ), խեժ 
(որն օժտված է ուժեղ լուծ առաջացնող հատկությամբ), ֆիտոստերին, դաբաղա-
նյութեր, կումարիններ, ստերոլ, եթերայուղ, միզանյութ, խնձորաթթվական 
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աղեր, օսլա: Սերմերը պարունակում են ալկալոիդներ, 20-25% չսառչող ճար-
պայուղ, տերևները` վիտամիններ (C, E, կարո տին)։ Լեհ գիտնականները պար-
զել են, որ լոշտակից անջատված թուրմը ունի հակաուռուցքային ակտիվություն 
[22]: 

Պետք է նշել, որ լոշտակի ադապտոգեն հատկությունը քիչ է ուսում նա-
սիրված, որն էլ անհրաժեշտություն առաջացրեց լոշտակի թուրմը փորձարկել 
որպես բուսա կան ծագում ունեցող ադապտոգեն։ 

Լոշտակի փորձարկումը որպես ադապտոգեն հիպոկինեզիայի պայ ման -
ներում, և մասնավորապես համեմատելով հայտնի ադապտոգեն էլեուտերո-
կոկկի հետ, կարող է կարևոր հիմք հանդիսանալ հետագայում նրա թուրմը 
որպես նոր ադապտոգեն դեղամիջոց գտագոր ծելու, օրգանիզմի ոչ սպեցիֆիկ 
դիմադրողականությունը էքստրեմալ պայմաններում կարգավորելու գործում։

Հետազոտությունների նյութերը և մեթոդները
Մեր կողմից իրականացվել է գիպսային հիպոկինեզիայի մոդելի ձևա-

փոխում՝ ստեղծելով կենդանիների համար ավելի մեղմ պայմաններ, որը չի 
արգելում տեղա շարժը վանդակում և հնարավորություն է տալիս օգտվելու 
կերից և ջրից, հնարավո րինս լիկվիդացնելով լրացուցիչ սթրեսորային ազ-
դակները։

Փորձերը կատարվել են 150–170գ  սպիտակ արու առնետների վրա։
Փորձերում առաջ քաշված խնդիրներին համապատասխան կենդանիները 

բաժանվել են 4 խմբի
1–ին խումբ – ինտակտ առնետներ (առողջ կենդանիներ)
2–րդ խումբ – գիպսային հիպոկինեզիայով առնետներ (ստուգիչ կենդա նիներ)
3–րդ խումբ – գիպսային հիպոկինեզիայով առնետներ, որոնք փորձից 1 

ժամ առաջ և ամեն օր երկու անգամ ստացել են (զոնդի օգնությամբ) էլեուտե-
րակոկ 10մգ/կգ դոզայով;

4–րդ խումբ – գիպսային հիպոկինեզիայով առնետներ որոնք համապա-
տասխան ձևով և նույն սխեմայով ստացել են լոշտակ 10մգ–կգ դոզայով։

Դիտարկման ժամկետների համաձայն ( 1. 3. 7.12, 18 օրեր), յուրաքանչյուր 
խմբում առանձնացվել է 5 ենթախումբ ( 10 կենդանուց ոչ քիչ)։ Ինտակտ և փորձ-
նական առնետները պահվել են նույն տարածքում և միևնույն սննդա կարգով։

Մակերիկամի մորֆոֆունկցիոնալ վիճակը գնահատվել է հիմնվելով 
կեղևային և ուղեղային նյութերի ընդհանուր մորֆոլոգիական, մորֆոմետրի-
ական և հիստոքիմիա կան արդյունքների վրա։

Ներբջջային իոնիզացված կալցիումի (Ca++) քանակը և տարածման 
բնույթը մակերիկամի կեղևի տարբեր շերտերի էնդոկրինոցիտներում որոշվել է 
ֆլուորեսցեն տային մեթոդով՝ առաջարկված Ա.Վ Զիլֆյանի և Ռ.Ա Դովլաթյանի 
կողմից [23]։ Ներբջիջային իոնիզացված կալցիումի քանակությունը բջջում 
արտահայտվել է ֆլուորեսցենցիայի պայմանական միավորներով։

Ուղեղային նյութի բջիջներում կատեխոլամինների պարունակությունը 
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գնահատ վել է Ֆալկի մեթոդով , մոդիֆիկացված Ե.Ա. Կրոխինայի կողմից [24]։
Նորադրենալինի պարունակությունը արտահայտվել է ֆլուորեսցենցիայի 

պայ մա նական միավորներով։ Մակերիկամների կծիկային և ցանցային գոտի - 
ների ադրենո կորտիկոցիտների կորիզի ծավալը, կորիզա–ցիտոպլազ մային 
գործակիցը որոշվել է օկուլյար – չափիչ ցանցով’ համաձայն V= π/6.L2B 
բանաձևի։ Մակերիկամի հորմոն ար տադրող ծավալը որոշելիս օգտվել ենք 
И = ВН×ТПЗ:(ТКЗ + ТСЗ) բանաձևից, որտեղ’  ВН-ը մակերիկամի մասսան 
է, ТСЗ,ТКЗ,ТПЗ- համապատասխան գոտիների հաստություններն են [ 25]:

Ստացված քանակական տվյալները ենթարկվել են վիճակագրական մշակ-
ման Ֆիշեր–Ստյուդենտի մեթոդով։ Յուրաքանչյուր տվյալի համար հետա-
զոտվել է 10–15 նմուշ (մակերիկամ)՝ վերցված նույնքան կենդանիներից։

 Մեր տեսակետից օգտագործված քանակական և որակական կոմպլեքս 
մեթոդ ները բավականին ինֆորմատիվ են, որպեսզի հավաստի գնահատվի 
հիպոկինեզիայի ժամանակ իրադարձությունների դինամիկան. հետևելու 
մակերիկամներում փոփո խու թյունների զարգացմանը՝ սկսած ամենավաղ 
շեղումներից մինչև կոպիտ մորֆո լոգիական փոփոխություններ, որոշել 
օրգանի պահուստային հնարավորությունները և նրանց իրացման աստիճանը 
հիպոկինեզիայի պայմաններում, ինչպես նաև բուսական ռեզիստոգեններ՝ 
էլեուտերակոկի և լոշտակի ներմուծման ֆոնին։

Հետազոտությունների արդյունքները
Մինչ հետազոտությունների արդյունքների շարադրմանը նպատահարմար 

ենք գտնում նկարագրել առողջ կենդանիների մակերիկամների մորֆո-
ֆունկցիոնալ վիճա կի որոշ մանրամասներ, գնահատելու համար նրանց փո-
փո խությունները հիպոկինե զիայի պայմաններում։ Նորմալ ֆիզիոլոգիկան 
վիճակներում առնետի մակերիկամի հարաբերական քաշը կազմում է 30.1 ± 

1.4 մգ։ Մորֆոլոգիապես այն բաժանվում է 2 հիմնական մասերի․
1. Կեղևային մաս կամ նյութ, 2․ միջուկային մաս կամ նյութ
Առողջ սեռահասուն առնետների մակերիկամների կեղևը բաժանվում են 

երեք շերտերի՝ 1․ խրցաձև, 2․ կծիկաձև 3․ ցանցաձև շերտեր։
Խրցաձևը կեղևանյութի ամենանեղ շերտն է և կազմված է առանձին 

աղե ղանման ստրուկտուրաներից և հանդես են գալիս խմբերով։ Բջջային 
ցիտոպլազման վակուո լիզացված է, հարուստ է լիպիդներով [նկ․ 1A, 2A], ոչ 
շատ գլիկոգենով, ՌՆԹ–ով և սպիտակուցային ամինոխմբերով։ Խրցաձև 
և կծիկաձև շերտերը կազմված է 2–4 շարքի մանր բջիջներից, զրկված 
լիպիդներով (Belloni A.G. et al, 1987 и др.):

Նշված բջիջները հարուստ են լիպիդներով, մասնավորապես չեզոք 
ճարպերով, խոլեստերինով ու նրա եթերներով, ինչպես նաև ֆոսֆոլիպիդներով։ 
Ցանցաձև զոննան շրջապատված է արյունատար կապիլյարներով, որոնք 
նմանվում են սինուսոիդների, հարուստ են ՌՆԹ–ով ։

 Միջուկային նյութը հինմականում խոշոր, կլոր կամ պոլիգոնալ բջիջներից, 
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ձևավորելով իրարից անջատ շարակցահյուսվածքային կոմպլեքսներ և արյու-
նատար անոթներ։ 

Հայտնի է, որ արտաքին տարբեր ազդակներ օրգանիզմում զարգացնում 
են ոչ սպեցիֆիկ պաշտպանողա–հարմարողական ռեակցիաներ։ Մորֆոլո-
գիապես այն բնութագրվում է հետևյալ տրիադայով․

–Մակերիկամների կեղևային շերտի զգալի մեծացում, կորտիկոցիտներում
լիպիդային ներառուկները պակասում– մակերկամների հիպերտրոֆիա

–Թիմիկո–լիմֆատիկ համակարգի սուր ինվոլյուցիայի երևույթներ
–Ստամոքսի և բարակ աղիների լորձաթաղանթների արյունազեղումներ

և խոցա ռաջացման երևույթներ։
Մենք նախկինում ապացուցել ենք, որ հիպոկինեզիան իրենից ներկա յաց-

նում է որպես ստրեսային իրավիճակ, որտեղ գրանցվել են մակերիկամների 
մասսայի ավե լացում (հիպերտրոֆիա), ուրցագեղձի մասսսայի նվազում 
(ինվոլյուցիա), ստա մո ք սի լորձաթաղանթի վրա կետային արյունազեղումների 
և խոցառաջացման երևույթ ներ։

Աղ 1.

Աղ․ 2 
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Մորֆոհիստոքիմիական հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ հիպո-
կինեզիայի ենթարկված կենդանիների մակերիկամների մաս սայի ավելացումը 
ուղեկցվում է գեղձի կեղևային և միջուկային նյութի բջիջների ֆունկցիոնալ 
փոփոխություններով, խանգարվում են օրգանի միկրոցիր կուլյատոր համա-
կար գը։ Ադրենոկորտիկո ցիտ ներում դիսկոմպլեկսացիայի և դիստրոֆիկ փոփո-
խությունների հետ հայտնաբերվում են էներգետիկ և պլաստիկ նյութի նվազ -
ման երևույթներ։ Մակերիկամների բոլոր զոննաներում նկատվում է ին տենսիվ 
դելիպոիդիզացիայի երևույթներ, որը հաս տա տում է ստերոիդ հորմոն ների 
ակ տիվ ելքը արյան մեջ։ Կարելի է ենթադրել, որ մակ երի կամների հորմոն-
արտադրող ֆունկցիան հիպոկինեզիայի պայմաններում բավա կանին ակ-
տիվացել է, որն էլ պայմանավորված է օրգանիզմոմ հորմոնների ֆունկ ցիո-
նալ պահանջարկի հետ (նկ․1B,2B)։ Միջուկային նյութում նկատվում են կարիո -
պիկնոզի և ցիտոլիզիսի երևույթներ։ Մորֆոլոգիկան փոփոխությունները փոխ-
կա պակ ցված են մետաբոլիկ պրոցեսների վերակառուցման հետ։ Կեղևային 
նյու թում նկատվում է Ca+2 իոնների նվազման երևույթներ (աղ․ 1), իսկ միջուկային 
նյու թում պակասում է կատեխոլամինների քանակությունը (աղ․2)։

Հայտնի է, որ Ca+2 իոնների նվազումը կամ նրանց բացակայությունը բերում 
է գլյուկոկորտիկոիդների արտազատման արգելակմանը և ճն շում է ԱԿՏՀ– 
հորմոնի պատասխանը ընդդեմ մակերիկամի կեղևին։ Հի պո կինեզիայի արդեն 
3–րդ օրը չնայած նկատվում է մակերիկամների մաս սայի ավելցման տենդենց, 
սակայն ակտիվորեն նվազում է ուրցա գեղձի մասսան, կենդանիները կորցնում 
են քաշերը։ Ակտիվանում են դե ստ րուկտիվ և դիստրոֆիկ երևույթները, նվազում 
է Ca+2 իոնների և կատե խոլա մինների քանակությունը(աղ․1,2)։ Վերը նշված 
շեղումները հաս  տա տում են մակերիկամների ֆունկցիոնալ լարվածության 
մասին։ Հիպո կի նե զիայի 7–րդ օրը պահպանվում է մակերիկամների մաս -
սայի ավելացումը, կտրուկ նվազում է ուրցագեղձի մասսան, իսկ ստա մոք-
սի խոցառաջացման երևույթները առաջադիմում են, նկատելիորեն նվա-
զում է կենդանիների քաշային տվյալները։ Հիպոկինեզիայի այս ժամա-
նակահատվածում ուժեղացվել են միկրոցիրկուլյատոր խանգարումները, 
օր գանի պարենխիմայում ավելի ցայտուն արտահայտված են դիստրո ֆիկ և 
դեստ րուկտիվ փոփոխությունները, զգալիորեն քչացել են ֆոսֆո լիպիդները։ 
7–օրյա հիպոկինեզիայի պայմաններում միջուկային նյութի բջիջներում կտրուկ 
իջել է կատեխոլամինների քանակությունը։ Հետաքրքրականն այն է , որ 
այն ուղեկցվում է ներբջջային Ca+2 իոնների քանակության բարձրացումով։ 
Ամենայն հավա նականությամբ կատեխոլամինների քանակության նվազումը 
բերում է մակե րիկամների կեղևի Ca+2 իոնների կումուլյացիայի, որն էլ 
իր հերթին օժանդակում է արյան մեջ կորտիկոստերոիդների լրացուցիչ 
արտածմանը, պահպանելու համար օրգանիզմի հավասարակշռությունը 
էքստրեմալ պայմաններում։ 12–օրյա հիպոկինե զիայի պայմաններում որոշ 
ցուցանիշներ կարծես թե վերականգնվում են, սակայն մակերիկամների 
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պաթոմորֆոլոգիական նկարագիրը հաստատում է նրա ֆունկցիոնալ 
պոտենցիայի հյուծման մասին։ Ակտիվացվել են դեստրուկտիվ և դիստրոֆիկ 
պրոցեսները, աճել է ցիտոլիզի աստիճանը, նկատվում է սուբտոոտալ 
դելիպոիդիզացիայի և հիպերպլազիայի օջախներ (նկ 1B)։ 

   Նկ․1․ Մակերիկամների ֆոսֆոլիպիդների բնութագիրը փորձի 3րդ օրը 
A Ինտակտ;     B Ստուգիչ;           C –Էլեուտերոկոկ;     D– Լոշտակ

Աչքի է ընկնում միջուկային նյութի դիստրոֆիկ խանգարումները և դեկոմ-
պ լեկ սացիայի երևույթները։ Ստացված ինֆորմացիան հիմնավորում է, որ 
ադրենոկորտի կոցիտների բարձր ակտիվությունը չի բավարարվում ան-
հրաժեշտ մետաբոլիկ և կառուցվածքային ռեզերվներով, որի արդյունքում 
օրգանիզմի կոմպենսատոր հնարա վորությունները սպառվում են, բերելով 
հյուծման ստադիայի, որը ցայտուն արտա հայտված են հիպոկինեզիայի 18–
րդ օրում։ Այս հատվածում գրանցվում են մակերի կամների մասսայի ցայտուն 
արտահայտված հիպերտրոֆիկ վիճակ, ուրցագեղձի ին վոլյուցիա, ստամոքսի 
լորձաթաղանթի վրա հաճախակի խոցառաջացման օջախներ (աղ․3)։

Աղ. 3
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Նկատվում են տոտալ դելիպոիդիզացիայի, ցիտոլիզի երևույթներ, ինչպես 
նաև նեկրոզի օջախներ։

Այսպիսով, հայտնաբերված հիստոքիմիական շեղումները և մորֆո լո-
գի ական փոփոխությունները երկարատև հիպոկինեզիայի պայմաններում 
հաստատում են մակերիկամների ակտիվ ֆունկցիոնալ լարվածության մասին, 
որի վերջնական արդյունքը հանդիսանում է խորը պաթոլոգիայի զարգացումը։

Հիպոկինեզիայի պայմաններում մակերիկամներում հայտնաբերված 
մորֆոլո գիա կան և հիստոքիմիական շեղումները նկատելիորեն թուլանում 
են էլեուտե րակոկկով և հատկապես լոշտակի թուրմով բուժման դեպքերում։ 
Հիպերտրոֆիկ պրոցեսները թույլ են արտահայտված, պակասել է ուրցագեղձի 
իննվոլյուցիան, լորձաթաղանթների վրա պակասել են խոցառաջացման 
օջախները(աղ․3)։

 Հիպոկինեզիայի 1–3 օրերին ադրենոկորտիկոցիտներում պահպանված 
են լիպի դային գոյացությունները( նկ.1D, նկ.2D), նվազում են դիստրոֆիկ և 
դեստրուկտիվ փոփոխություններըինչպես կեղևային, այպես էլ ուղեղային 
նյութում և այլն։ Ստացված տվյալները ցույց են տալիս, որ էլեուտերոկոկկով 
և հատկապես լոշտակի թուրմով «բուժման» դեպքերում կեղևում և միջուկում 
նկատելիորեն ճնշվում է «վթարային» սեկ -րեցիան, որը ըստ երևույթին 
օժանդակում է գեղձի հորմոնների ավելի խնայողաբար ծախսմանը էքստրեմալ 
պայմաններում։

Եթե հիպոկինեզիայի 7–րդ օրը չբուժված կենդանիների ստրես–սինդրոմի 
ոչ սպեցիֆիկ կոմպոնենտները առաջադիմում են, ապա էլեու տերոկոկկով և 
հատկապես լոշտակի թուրմով «բուժման» ժամանակ կարծես թե ակտիվանում 
են գեղձի պաշտ պա նողական ֆունկցիան։ Հատկապես հատկանշական է, 
որ լոշտակի ազդեցության պայմաններում ստամոքսի լոր ձաթաղանթների 
վրա խոցառաջացման պրոցեսները կրճատվում են մոտ 22.4անգամ, 
ադրենոկորտիկոցիտներում պահպանված են լիպիդային և ֆոսֆոլիպիդայի 
գոյացությունները (նկ․ 2C,D)։ 

Նկ․2 Մակերիկամների ֆոսֆոլիպիդների բնութագիրը փորձի 12րդ օրը 
A – Ինտակտ; B Ստուգիչ; C –Էլեուտերոկոկ; D– Լոշտակ
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Դիստրոֆիկ և դեստրուկտիվ փոփոխությունները նկատելիորեն պակասում 
են։

Լոշտակի ադապտոգեն հատկությունների մասին է վկայում նաև 
մակերիկամների կծիկաձև և ցանցաձև բջիջների կորիզա–ցիտոպլազմային 
գործակցի փոփոխությոն ները (աղ․4)

Աղյուակ 4․ Կորիզա– ցիտոպլազմային գործակիցները բացի դրանից 
լոշտակը կարգավորում է ադրենոկորտիկոցիտների կորիզների ծավալային 
հարաբերությունները(աղ․5)

Աղյուսակ 5․ Կորիզի ծավալային հարաբերությունները
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Լոշտակի ադապտոգեն հատկության մասին է վկայում նաև նրա հորմոն-
արտադրող պարենխիմայի ծավալի փոփոխությունների բնութագիրը (աղ․6)։

Աղյուսակ 6․ Մակերիկամի հորմոնարտադրող ծավալի փոփոխությունները

Լոշտակը ակտիվացնելով հորմոնարտադրղ պարենխիմայի ծավալը, իր 
հերթին կարգավորում է կեղևային նյութի պահեստային հնարավորությունները, 
որն էլ ստեղ ծում է դրական ֆոն իրագործելու համար կոմպենսատոր– 
հիպերպլաստիկ ռեակցիա ները ինչպես մակերիկամներում, այպես էլ օրգա-
նիզմում ամբողջովին վերցրած։ Լոշտակի դրական ազդեցության մասին է 
վկայում այն փաստը, որ էքսպերիմենտի ամբողջ ընթացքում պահպանվում 
է կենդանիների ապրելունակության աստիճանը (աղ․7) ։

Լոշտակի ազդեցության պայմաններում փոխվում է նաև ստրեսի խրոնո-
լոգիան։ Այսպես, հիպոկինեզիայի 18–օրյա ժամանակահատվածում ստացված 
տվյալները թույլ են տալիս առանձնացնել հիպոկինետիկ ստրեսի հետևյալ 
ստա դիաները։ Սկզբում գրանցվում է մակերիկամների կառուցվածքային–
ֆունկցիոնալ պոտենցիայի արագ մոբի լիզացիայի երևույթներ (տագնապի 
ստադիա): Նշված պրոցեսի արդյունքը հանդիսանում է օրգանիզմի հարմարո-
ղա կանությունը իր համար նոր իրավիճակին։ Հաջորդ ստադիան դա ռեզիս-
տեն տականության ստադիան է, որը «չբուժված» կեն դա նիների մոտ հա մարյա 
չի հայտնաբերվում, քանի որ միանգամից անցում է կա տարում հյուծ ման 
ստադիային, որտեղ մակերիկամների ֆունկցիոնալ ակտիվությունը կտ րուկ 
պակասում է։ Նմանատիպ արդյունքներ հանդիպում են բազմաթիվ հետա-
զոտողների աշխատանքներում։
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Աղյուսակ 7․ Կենդանիների ապրելունակության աստիճանը

Հիպոկինեզիայի պայմաններում հիստոքիմիական, մորֆոլոգիական, 
մոր ֆոստե րեոմետրիական տվյալները հաստատում են, որ լոշտակի ազ-
դե ցության պայման նե րում կարգավորվում է գեղձի մետաբոլիզմի ին տեն - 
 սիվությունը, էապես փոխվում է ստրեսի ստադիաների ժամանակա հատ վածը, 
տագնապի և հյուծման ստադիաների հաշվին երկարաձգվում է ռեզիստեն-
տականության ստադիան։ Կարելի է եզրակաց նել, որ լոշտակը էֆեկտիվորեն 
ազդելով մակերիկամի մորֆոֆունկցիոնալ վիճակի վրա, թուլացնում է 
ստրես–ռեակցիայի լարվածությունը, այսինքն բարձրացնում է օրգա նիզ մի ոչ 
սպեցիֆիկ դիմադրողականությունը, որն էլ թույլ է տալիս մեզ նրան դասելու 
գոյու թյուն ունեցող լավագույ ադապտոգենների շարքին։

Եզրակացություն
1. Լոշտակի թուրմի ազդեցության պայմաններում կարգավորվում է 

մակերիկամի մորֆո–ֆունկցիոնալ վերակառուցման երևույթները։ Այն բնու-
թագրվում է ստրեսի նախնական ստադիայում օրգանի ռեակտիվության 
իջեցմամբ և ամբողջ փորձի ընթացքում որոշակիորեն պահպանվում է 
մակերիկամների կեղևային և միջուկային նյութի ստրուկտուրա–մետաբոլիկ 
պոտենցիալը (քիչ արտահայտված դիստրոֆիկ փոփոխություններ, ցիտո–
հիստոմետրիական ցուցանիշների հարաբերական կայու նու թյուն, կեղևային 
նյութում իոնիզացված Ca2+ իոնների և միջուկային նյութում կատեխոլամինների 
բավարար քանակություն և այլն)։

2. Հիպոկինեզիայի ժամանակ լոշտակի ազդեցության պայմաններում 
ստրես ռեակցիայի ընթացքը վկայում է նրա պաշտպանիչ հատկությունների 
մասին, որն էլ թույլ է տալիս այս պերպարատը դասել ադապտոգենների 
շար քին, որը կարող է բարձրացնել օրգանիզմի ոչ սպեցիֆիկ դիմադրողա-
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կանությունը էքստրեմալ ազդակ ների պայմաններում։
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ГАСПАРЯН Г.В., ПОГОСЯН А.Э., БУЛОЯН С.А.  МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ НАДПОЧЕЧНИКОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЭКСТРАКТА BRYONIA ALBA 
L В УСЛОВИЯХ ГИПОКИНЕЗИИ․ В настоящее время в медицинской практике для 
регуляции стресса–синдрома, применяют адаптогены, которые в основном получают 
из лекарственных растений. Изучение и разработка новых адаптогенов до сих пор 
является важным вопросом в практической медицине. Поскольку надпочечники 
играют решающую роль в регуляции стрессорной реакции, с этих позиций изучение 
состояния надпочечников под действием экстракта Bryonia Alba L в условиях 
гипокинезии с гипсовой повязкой, представляет большой интерес. Действие нового 
экстракта сравнивали с известным адаптогеном дальневосточным элеутерококком.

Исследования показали, что экстракт Bryonia Alba L регулирует морфофункцио-
нальные состояния надпочечников. Под действием экстракта сохраняются 
структуры и метаболического потенциала мозгового и коркового веществ 
надпочечников.

GASPARYAN H.V., POGHOSYAN A.E., BULOYAN S.A. MORPHOFUNCTIONAL 
STATE OF ADRENAL GLANDS UNDER THE ACTION OF THE EXTRACT OF BRYONIA 
ALBA L IN THE CONDITION OF HYPOKINESIA․ Currently, in medical practice, the 
regulation of stress used adaptogens, which are mainly obtained from medicinal plants. 
The study and development of new adaptogens is still considered an important issue in 
medicine As the adrenal glands play a crucial role in the regulation of stress response, 
from these perspectives study of the state of adrenal glands under the action of the extract 
of Bryonia Alba L in the condition of hypokinesia with gypsum bandage is of utmost 
interest. The action of the new extract compared with the well-known Eleutherococcus 
extractum fluidum.

Studies showed that extract of Bryonia Alba L regulates the morphofunctional state 
of adrenal glands. Under the action of the extract preserve the structure and metabolic 
potential of the medulla and cortex of adrenals. 
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Abstract․ In the current paper review, we aimed to determine the methodology 
of HRVB and whether HRVB could be a feasible and effective non-pharmacological 
intervention to manage patients affected by cardiovascular diseases. Articles published 
up to May 31, 2022 in the electronic databases PubMed/Medline, Springer Link, and 
ScienceDirect/Elsevier, Google Scholar were screened according to keywords “Heart rate 
bioavailability”, “HRVBT”, and “cardiovascular diseases”. HRVB had beneficial effects on 
different CVD including arterial hypertension and coronary artery disease (CAD), which 
was demonstrated in several clinical trials. Based on this, People with low variability in 
their HR can be identified and treated by vagal activation through HRVBT as treatment 
or prophylaxis of their chronic condition. As also suggested by Burlacu et al., further 
research needs to be done on mortality rates of CAD patients and a standard universal 
breathing protocol for HRVB training should be devised.

Keywords: Heart rate variability, Heart rate variability biofeedback, cardiovascular 
diseases, HRVBT

INTRODUCTION
Heart rate variability is characterized by time variations between each heartbeat 

and is linked to the RR interval of the electrocardiogram (ECG). HRV level is 
measured in the time domain and in the frequency domain of the ECG or pulse 
wave recordings․

In the World Health Organization estimated a death toll of 17.9 million from 
cardiovascular diseases (CVD) in 2019 which is 32% of all global deaths. This 
significant statistic prompts efforts for better understanding of the disease process 
and methods of treatment, status maintenance and prophylaxis [1].

In diseased states, in general disturbance of autonomic nervous system, 
hyperactivity of sympathetic nervous system and decreased vagal activity is seen 
[2]. This concept was studied in the work of De Couck et al., which reports basic 
mechanisms of chronic diseases such as CVD disturbance to include local oxidative 
stress and DNA damage, Inflammatory reactions, and, Excessive sympathetic 
response. All of which may be inhibited by vagal activity. This vagal activity can 
be measured by heart rate variability (HRV) from an electrocardiogram (ECG). It 
was demonstrated that HRV is inversely proportional to all the mentioned basic 
mechanisms, to their risk factors and correspondingly the diseases themselves 
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[3]. According to Elghozi et al., it is established that this measurable cardiac 
variability is the result of regulation by both the Sympathetic nervous system and 
the parasympathetic nervous system [4]. Each of which exerts their effect on heart 
rate (HR) through acceleration or deceleration, according to the mechanisms 
involved in the short-term regulation of HR. Of these mechanisms, baroreflex 
control responds to blood pressure (BP) by raising HR when BP drops; and, 
respiratory sinus arrhythmia (RSA) is the mechanism through which a higher HR 
is seen in inspiration and lower HR upon expiration [4]. Therefore, heart rate 
variability (HRV) is a suggested metric of autonomic function and is indicative of 
health. High HRV shows that the cardiac system can adapt timely to intrinsic and 
extrinsic changes, and low HRV indicates a risk of morbidity and mortality [5, 6]. 

HRV measurement criteria was described in the meta-analysis done by Fournie 
and colleagues: 

“HRV is characterized by time variations between each heartbeat and is linked 
to the RR interval of the electrocardiogram (ECG). HRV level is measured in the 
time domain and in the frequency domain of the ECG or pulse wave recordings. In 
the time domain, the standard deviation of normal-to-normal RR intervals (SDNN) 
reflects both sympathetic and parasympathetic modulations on HR; and the root 
mean square of successive RR interval differences (RMSSD) reflects predominantly 
parasympathetic activity” [7]. 

In the mentioned frequency domain, based HRV power spectrum, HRV is 
divided into high frequency (HF; from 0.15 to 0.4 Hz) and low frequency (LF; 
from 0.04 to 0.15 Hz). HF bands display RSA mechanism of HR modulation 
mediated by parasympathetic system. In addition, LF bands indicate baroreflective 
mechanism by creating a feedback loop between baroreceptors and brainstem. 
This feedback loop is responsible for changing BP through both sympathetic and 
parasympathetic nervous systems that indirectly change HR [8, 9]. The effects 
of CNS nervous system on the cardiovascular system should also be taken into 
account. In addition, based on the research done by Thayer et al., amygdala, 
insula, and anterior cingulate have a role in emotional processing, emotional 
stress and their link with HRV [10]. Moreover, a neurovisceral integration model 
was developed in which there is reciprocal interaction between heart and brain; 
all of which suggest a cerebral component in control of HR [11]. 

The regulatory effects of HRVB on cardiac regulation by increasing the 
variability of heart rate, restoring vagal response, and emotional self-adjusting is 
used as a non-invasive, non-pharmacological intervention in psychophysiological 
symptoms and chronic diseases such as CVD. As established by Lehrer and 
Vaschillo and their colleagues, once breathing rate reaches 6 breaths/min, 
baroreflex system and breathing rate synchronize and produce a specific HRV 
signal [12-14].
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Aim
In the current paper review, we aimed to determine the methodology of 

HRVB and whether HRVB could be a feasible and effective non-pharmacological 
intervention to manage patients affected by cardiovascular diseases․ 

Methodology 
Articles published up to May 31, 2022 in the electronic databases PubMed/

Medline, Springer Link, and Science Direct/Elsevier, Google Scholar were screened 
accor ding to keywords “Heart rate bioavailability”, “HRVBT”, and “cardiovascular 
diseases”. 

Discussion: In a longitudinal randomized controlled trial (RCT) of 210 patients 
with coronary artery disease done by Yu et al., the 1-year CVD prognosis was 
improved which was identified by a reduced readmission and all-cause emergency 
visits against the control group [4]. Moreover, the RCT including 65 patients 
examined BP and concluded that HRVB was effective in decreasing 24-h systolic 
BP (-2.1 ± 0.9 mmHg, p = 0.03) and 24-h pulse pressure (-1.4±0.6 mmHg, p = 
0.02) after HRVB was practiced for 8 weeks every day and there were no changes 
seen in controls (autogenic relaxation) [14]. Chen and colleagues studied stress-
related cardiovascular response in pre-hypertensive, which showed positive effects 
by enhancing autonomic sympatho-vagal modulation [12]. 

Conclusion 
HRVB had beneficial effects on different CVD including arterial hypertension 

and coronary artery disease (CAD), which was demonstrated in several clinical 
trials. Based on this, People with low variability in their HR can be identified and 
treated by vagal activation through HRVBT as treatment or prophylaxis of their 
chronic condition. As also suggested by Burlacu et al., further research needs to 
be done on mortality rates of CAD patients and a standard universal breathing 
protocol for HRVB training should be devised.
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АЛИ ШАМЬЯР, САМА ШАМЬЯР․ ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕМЕННОСТИ СЕРДЕЧНОГО 
РИТМА В БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СЕРДЕЧНОСОСУ
ДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ․ В настоящем обзоре мы стремились определить методо-
логию ВСРВ и определить, может ли ВСРВ быть осуществимым и эффективным 
немедикаментозным вмешательством для лечения пациентов с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. Статьи, опубликованные до 31 мая 2022 г. в электронных 
базах данных PubMed/Medline, Springer Link и ScienceDirect/Elsevier, Google Scholar, 
были выбраны, по ключевым словам, «биодоступность сердечного ритма» - (HRVBT) 
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и «сердечно-сосудистые заболевания». ВСРВ оказывает благотворное влияние на 
различные сердечно-сосудистые заболевания, включая артериальную гипертензию 
и ишемическую болезнь сердца (ИБС), что было продемонстрировано в несколь-
ких клинических испытаниях. Исходя из этого, люди с низкой вариабельностью 
ЧСС могут быть идентифицированы и пролечены путем активации блуждающего 
нерва посредством HRVBT в качестве лечения или профилактики их хронического 
состояния. Как также предложили Burlacu et al., необходимо провести дальнейшие 
исследования смертности пациентов с ИБС и разработать стандартный универ-
сальный дыхательный протокол для тренировки ВСРВ.

ԱԼԻ ՇԱՄՅԱՐ, ՍԱՄԱ ՇԱՄՅԱՐ։ ՍՐՏԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽԱ
ԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՍԱՀԵՏԱԴԱՐՁ ԹԵՐԱՊԻԱՆ ՍՐՏԱՆՈԹԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒ
ԹՅՈՒՆՆԵՐՈւՄ. Այս աշխատանքի նպատակն է որոշել ՍՀՓԲ-ի մեթոդաբանու-
թյունը և արդյոք այս մեթոդը կարող է լինել իրագործելի և արդյու նավետ ոչ դեղո-
րայքային միջամտություն սրտանոթային հիվանդներին բուժելու հա մար: PubMed /
Medline, Springer Link և ScienceDirect/Elsevier, Google Scholar էլեկտրո նային տվյալ-
ների բազաներում որոնվել են մինչև 2022 թվականի մայիսի 31-ը հրա պարակված 
հոդվածները, ըստ «Սրտի հաճախականության կենսամատչելիություն»՝ «HRVBT» և 
«սիրտ-անոթային հիվանդություններ» հիմնաբա ռերով։ HRVB-ն բարե նպաստ ազդե-
ցություն է ունեցել տարբեր սիրտանոթային խնդիրներով հիվանդների վրա, ներառյալ 
զարկերակային հիպերտոնիան և իշեմիկ հիվանդությունը, ինչը ցույց է տրվել մի քանի 
կլինիկական հետազոտություններում: Ելնելով դրանից՝ սրտի հաճախա կանության 
ցածր փոփոխականություն ունեցող մարդիկ կարող են ախտորոշվել և բուժվել 
HRVBT-ի միջոցով վագուսային ակտի վացման միջոցով՝ որպես իրենց խնդրի բուժում 
կամ պրոֆիլակտիկա: Բուրլակուն և համահեղինակները գտնում են, որանհրաժեշտ 
է կատարել հետագա հետազոտու թյուն սրտի իշեմիկ հիվանդությամբ անձանց մահա-
ցության մակարդակի որոշման համար և պետք է մշակվի ՍՀՓԲ-ի միջամտության 
ստանդարտ ունիվերսալ մոտե ցում:
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A NEW HYPOTHALAMIC PEPTIDE  
AS A NEUROPROTECTIVE MODULATOR

1,2Hasmik G. Vahradyan
1Medical Institute of Yerevan Haybusak University 2Yerevan State Medical University 

Abstract. It was shown the regulatory effect of hypothalamic proline rich peptide 
(PRP) on the pro- and antioxidant metalloproteinase of various tissues at oxidative stress, 
typical for aluminum neurotoxicosis a (model of Alzheimer’s disease) It was quite obviously 
demonstrated an antioxidant role of PRP to regulate the intensity of lipid peroxidation 
processes.

One of the most significant achievements of the research work is the revealing of the 
ability of PRP to prevent the accumulation of aluminum in the cytoplasm of hippocamp 
neurons and their penetration through the nuclear membrane.

PRP prevented the development in the neurons of hippocampal complex, magnocellular 
nuclei of hypothalamus (SO and PV), neuronal cells of motor and limbic parts of cerebral 
cortex neurodegenerative changes evoked by microinjection of beta amyloid peptide (25-
35). It was established an expressed neuroprotective modulatory action of PRP during 
brain neurodegenerative impairments. 

Thus, the results of our research work are going to complete the conception about 
multiform expressions of high biological activity of PRP, the ability to regulate the brain 
free radical processes, the level of lipid peroxidation and as a whole to prevent and correct 
the brain neurodegenerative impairments.

Keywords: hypothalamic peptide (PRP), Alzheimer’s disease, neurodegeneration, 
aluminium neurotoxicosis, metalloproteinase.

INTRODUCTION
The discovery of neurosecretion of cells of the hypotha lamic magnocellular 

nuclei (NPV and NSO), formation of vasopressin and oxytocin in them became the 
beginning of a new field of research in the modern molecular neuroendocrinology. 
The next discovery refers to hypotha lamic releasing hormones, the isolation 
and studying of these peptides [1,2]. The further development of mentioned 
directions has an important value for understanding of brain functions and the 
organization of neurohormonal functions as a whole. This is the basis for creation 
the new endogenic neurohormonal preparations for treatment of the nervous, 
endocrinological, immune and other diseases.

The detailed studying of signal molecules of the brain neuroendocrine immune 
system has revealed the synthesized in hypotha lamus peptides, many of which 
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are produced in the hypotha lamus neurosecretory cells. Their primary structure 
was established [3] In particular, in the hypotha lamus neurosecretory cells it is 
found out an immunophyline (consisting of 107 amino acids), participating in the 
mechanisms of interleukin biosynthesis. 

During last decade Galoyan et al. have discovered a new family of PRP 
including 4 peptides, each of which possess specific properties concerning to 
various functions of an organism. The most investigated from them is PRP-1 (in 
our work it is marked as PRP), having a wide spectrum of biological activity [4] 
The numerous data specify the polyfunctionality of PRP and the involvement of 
mentioned neuropeptide in many biologically significant processes in norm and 
in case of pathology [5]. Therefore, it is established that PRP participates in the 
expression mechanisms of interleukins (TNF, IL-1, IL-6) in fibroblasts, macrophages 
and astrocytes. 

PRP, being immunomodulator and stimulator of immunocompetent cells, 
activates a formation of IL-1, IL-6 and TNF-α in astrocytes [6] as well as it shows 
the neuroprotective action in case of intoxications via the snake poisons [7], 
shows the antibacterial influence in vivo and antiviral action in vitro [9], finally, 
it is the NGF-like compound stimulating a secretion of those from the neuroglial 
elements [10] The problem of modeling the neurodegenerative lesions of CNS, 
particularly the Alzheimer’s disease (AD), is closely connected with the study of 
both pathogenesis and treatment of this most severe human disorder. The majority 
of available data about AD is based on the results of postmortem investigations 
studies, therefore they are carrying information only about the terminal stages 
of disease that brings forth a problem of working-out the correct experimental 
models of AD, being one of the actual problems of neuroscience. The reproducing 
of an adequate identical model assumes a discovery of new priority directions in 
studying of the cellular-and-molecular bases of its pathogenesis and purposeful 
development of ways of prophylaxis and therapy.

The purpose of research is studying the protective and corrective actions 
of synthetic analogue of hypothalamic neurohormone – PRP on mechanisms 
of development of neurochemical, neurohormonal, immunomodulatory and 
morphofunctional disorders arising in case of aluminum neurotoxicosis and 
neurodegenerative changes, induced by beta-amyloid peptide (the AD-model).

Material and methods
The experimental models. According to the tasks put forward at the various 

stages, the investigations are carried out in different variants of experimental 
modeling of AD. Researches were carried out on the white male-mice weighted 
30-40 g and not purebred white rats with weight of 180-200 g.

• The acute aluminum neurotoxicosis was caused by subcutaneous injection
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to the animals (white rats) of 0,2 ml 10%-solution of aluminum chloride. The 
control animals similarly received 0,9%-solution of NaCl. Animals have been 
decapitated under the mild ethereal anesthesia. Blood and other organs (brain, 
hippocampus and liver) are picked in the various containers on a cold and 
processed simultaneously. In case of double introduction of aluminum chloride 
there was revealed the rather low murrain of animals that has formed the basis 
for using the specified dose at the AD-modeling in rats. An experimental model 
of AD in mice has been created by the single subcutaneous introduction of 0,2 
ml of 3%-aluminum chloride. The animals were subdivided into the following 
three groups: the control group of intact animals, the I experimental group – 
with the single injection of АlСl3, the II experimental group – at the 4th day after 
introduction of АlСl3 there are subjected to the PRP, intraperitoneally (i/p) in a 
dose of 15 and 1,5 mcg/40 g of an animal weight. The slaughter of the animals has 
been made on the 8th or 12th day (for mice and rats, correspondingly accordingly) 
after injection of АlСl3.

• The model of a brain amyloidal damage. With the purpose of inducing of the
amyloid damage of a brain and studying the neurotoxic properties of a -amyloid 
peptide fragment – А (25-35) in processes of neurodegeneration, the investigations 
were carried out in 5 series in male-rats with weight of 250-300 g under the 
Nembutal narcosis: 1). intact animals; 2). being injected by the sterile distilled 
water intracerebroventricularly (icv) into the lateral ventricles of a brain from both 
sides on the coordinates of stereotaxic atlas АР-1 mm, L±l,5 mm, DV+3,5 mm with 
speed of 1 mcl/min and being kept before experiment within 45 days; 3). being 
injected icv by 30 nmol of А (25-35), aggregated according to Maurke et al. (l mg/
ml in sterile distilled water at t=37°C within 4 days) into the lateral ventricles of a 
brain from both sides with speed of 1 mcl/min and being kept before experiment 
within 45 days; 4). Being injected icv by aggregated А (25-35) in a combination 
with single i/a injection of 15 mcg of PRP, 24 hours prior to introduction of А; 
5). Being injected icv by aggregated βА (25-35) in a combination with single i/p 
injection of 15 mсg of PRP at the 6th day after introduction of А.

SOD-activity and superoxide-producing activity of suprol were determined in 
the blood serum and rat tissues by nitrotetrazolium method [11] by definition of 
the inhibition degree or increase (in case of suprol) in the formation of formazan 
at the rate calculated on 1 ml of blood serum or 1 g tissue, correspondingly.

The catalase activity of the fractions received from homogenates of the tissues 
of brain, hippocampus, liver and erythrocyte membranes, was determined by the 
spectral method or permanganatometry, having calculated the amount of breaking 
up hydrogen peroxide at the presence of the certain amount of fractions for 1 
minutes at 20°С. The specific activities were determined at the rate of calculated 
on 1 ml of serum (for suprol) and 1 ml of erythrocytes (for SOD and catalase).
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The separation of metalloproteins of antioxidant actions (Cu, Zn-COD and 
catalase) from a brain was carried out by M.A.Simonyan’s method (1988), with 
some modification. The tissues of brain, hippocampus and liver in the certain ratio 
have been homogenated in 0,04 M the potassium phosphate buffer at рН=7,4. 
A part of homogenates was left for definition of MDA . Further the homogenates 
have been homogenated in acetone. The acetonic powders have been mixed with 
the 0,04 M potassium phosphate buffer, and incubated within one hour. The 
insoluble residue was deleted via centrifugation, and supernatant is dialyzed against 
water. The dialyzed supernatants of these mixes are subjected to the ion-exchange 
chromatography on cellulose DЕ-52. SOD and catalase from columns was eluted 
by the 0,03 M and 0,1 M of potassium phosphate buffer, correspondingly.

The neuroimmunological investigations. In order to study the PRP-immuno-
modulating influence on the content of cytokines (IL-1, IL-2, IL-6), prolactin and 
insulin-like growth factor-1 (IGF-1), the blood serum and supernatants, prepared 
from the internal organs (an integral brain tissue, hippocampus, thymus and liver) 
of mice, are subjected to the immunofermental analysis (ELISA). For this purpose 
the animals have been decapitated, and an integral brain, liver and thymus were 
taken, which after cleaning the brain from dura mater and vessels, as well as 
washing up from blood by a cooled isotonic NaCl-solution, were exposed separately 
on ice. The cortex of cerebral hemispheres and hippocampus with freezing in 
liquid nitrogen were kept until the realization of research. Then the tissues are 
weighed and homogenated in the separation medium – 0.9%-solution of NaCl 
(1:10) in homogenizer “Potter S”, with speed 1500 rev/min within 1 minute. The 
homogenates have been centrifugated at 3000 rev/min during 10 minutes at 4°С, 
and then the supernatants have been selected.

The cytokines are determined by means of Kit-sets of DRG International Inc 
(USA), expressing their amount in pg/ml. The content of prolactin was defined 
with using of Kit-sets of Microwell™ FSH EIA (USA). The amount of prolactin was 
expressed in ng/ml.

The radioisotope method of the insulin-like growth factor-1 definition. (IGF-1) 
in a cerebral cortex and blood serum of mice was defined on the radioisotope 
counter “Gamma” (Russia–Ukraine), by means of Kit-ses of IGF-1 I125 (Amersham 
Biotech, USA). The radioisotope activity was expressed in pulses/per minute. The 
determined indices were inversely proportional to IGF-1 concentration, i.e. the 
high activity was corresponded to low concentrations of a hormone, and vice versa.

The electrone-microscopic studies in case of aluminum neurotoxicosis were 
carried out by prof. Shakhlamov and prof. Galoyan at the Institute of Human 
Morphology of Russian Academy of Medical Science. The investigations were 
carried out on 30 not purebred male-rats, weighing 120 g on the following series: 
the I series – 3 rats (control1 1), it was nothing injected; the II series – 2 rats 
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(control1 2), it was injected to the animals daily within 3 days subcutaneously by 
0,2 ml of 10%-solution of АlСl3; the III series – 5 rats preliminary received 0,5 ml 
of PRP-solution containing 0,1 mg of PRP, next day the same animals have been 
injected 0,2 ml 10%-АlСl3, for the 3rd day again – 0,2 ml of 10%-АlСl3, and for 
the 4th day – also 0,2 ml 10%-АlСl3.

The slaughter of the animals was carried out under the ethereal anesthesia, 
slices of tissues from hippocampus were fixed by 2,5%-solution on a cold 
glutaraldehyde on the cocadilate buffer (рН=7,3). After double washing up within 
24 hours the tissue slices have been fixed by 1%-solution of osmium tetroxide on 
cocadilate solution (рН =7,3) during 2 hours, and it was washed out again by the 
buffer, and then carried out by alcohols with the increasing concentration. The 
filling up of tissue slices was carried out in an epon-araldite. Ultra thin slices are 
studied in electronic microscope JEH-100СХ with the accelerating voltage 80 kV.

Results
1. Corrective effect of PRP on the content of interleukins, prolactin
and insulin-like growth factor-1 in the rat tissues at acute aluminum 

neurotoxicosis.

Recently there is established that as the provoking factors, providing the 
synthesis of precursor of an amyloid protein in neuronal structures of the brain 
can be IL-1, IL-6 and TNF. It is simultaneously revealed that the synthesis of 
immunocytokines in neuronal structures under the conditions of physiological 
activity of an organism is rather precisely balanced due to secretion by an 
adenohypophysis the growth hormones, prolactin and insulin-like growth factor-1 
(IGF-1) as well.

As have shown the results of the carried out immunofermental analysis, after 
administration of АlСl3, in the blood serum of mice the trace amounts of IL-1 (fig. 
2) are defined, while IL-1 was not revealed in the control group animals. After the
single PRP-injection the IL-1-level in blood of mice with aluminum neurotoxicosis 
is raised appreciably (more than twice). In supernatant prepared from the thymus 
homogenate of the I-st experimental group mice (with aluminum neurotoxicosis), 
there were defined only the trace amounts of mentioned cytokine, while the 
PRP-injection was accompanied by the tendency directed toward normalization of 
IL-1-content. However, the indices of IL-1 in animals of the second experimental 
group were 1.3 times less lower than the similar parameters in intact animals. In 
a liver of animals with the aluminum toxicosis the contents of IL-1 has decreased, 
while the PRP-injection resulted in observable increasing of its level. IL-1 was not 
revealed in brain homogenates of control mice (fig. 1).

In the brain supernatant was determined the significant amount of IL-1 in case 
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of injection of aluminum chloride. The PRP-administration almost twice lowered 
a level of IL-1 in a brain tissue in comparison with the first experimental group. 
IL-1 was not defined in hippocampus of animals both of control and experimental 
groups.

The content of IL-2 in the blood serum, liver and brain of mice with aluminum 
neurotoxicosis sharply decreased (more than two times). The PRP-administration 
(in a dose of 15 mcg) was accompanied by a various degree of IL-2-normalization. 
In thymus of mice of the first experimental group, in comparison with a high level 
of IL-2 in intact animals, the sharp decreasing of its content (more than 2 times) 
took place. The PRP-administration was accompanied by increase of the IL-2 level 
in thymus (more than three times in comparison with the first experimental group), 
however its content was not normalized (six times lower than the control indices).

The results of the IL-6-analysis represent a certain interest. The sharp 
decreasing of its content took place in serum, thymus (fig. 3) and liver of animals 
of the both experimental groups, however in hippocampus and integral brain (fig. 
2) of animals with aluminum neurotoxicosis and in conditions of PRP-injection the 
rather high level of IL-6 is established, which greatly exceeded an initial control 
level, accordingly more than in 2 and 1.5 times.

It is necessary to note, that the adequate effects of endogenously active 
biological compounds are caused by their low concentrations in blood, liquid media 
of an organism, since just the same doses are as much as possible approached 
to the concentrations of biologically active substances, secreted in conditions of 
physiological functioning of an organism.

As have shown the results of immunofermental analysis, PRP in both doses 
(15 and 1,5 mcg) rendered the similar effect on a level of IL-1 in thymus and 
liver. In case of administration of small doses of PRP, the indices of IL-1 in blood 
serum are similar to those in control group. It is necessary to note, that an 
injection just the low dose of neurоpeptide was accompanied by normalization of 
IL-2-level in thymus. It is not excluded the possibility of just these concentrations 
of a preparation to be the most effective, since they provide even in conditions 
of an aluminum intoxication an optimal level of IL-2 in the central organ of 
immunogenesis. For the benefit of this circumstance testifies also a fact, that in 
case of injection rather high doses of PRP, there was observed only a tendency 
directed toward recovery of its level, in spite of the fact that in the given concrete 
case was registered some neuroprotective effect as well.

Administration of high concentrations of PRP was not accompanied by shifts 
in content of IL-2 in liver, while the low doses of PRP raised the IL-2-level in liver 
in comparison with control group as much in two times. The tendency directed 
toward normalization of the mentioned index in comparison with control group 
in this case was precisely visible. It is necessary to emphasize, that if the PRP-
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injection in high concentrations was accompanied by normalization of the IL-2-
content in the blood serum, then its low concentrations resulted in its appreciable 
increasing.

0

50

100

150

200

250

Pe
rc

en
t

Control ALCl3 ALCl3 + PRP (15 mcg) ALCl3 + PRP (1,5 mcg)

Brain

IL-1 IL-2 IL-6 Prolactine (ng/ml) IGF-1 In Cortex (imp/min)

Fig. 1. The content of immunocytokines, prolactin and insulinlike growth factor 
(IGF1) in mice brain and cortex at the aluminum neurotoxicosis and on a 

background of PRPinjection.

Since IL-1, secreted in a brain tissue, represents itself as inductor of synthesis 
of the amyloidal protein precursor in the initial neurons, it is possible to suggest, 
that PRP on a level of neuronal structures partly inhibits the processes of synthesis 
of the non-typical neuronal proteins. This testifies a circumstance that IL-1-level 
in a brain tissue in conditions of PRP-injection decreased in 2 times. Results of 
definition of IL-2-content also testify for the benefit of its high biological activity, as 
it was shown, in all investigated organs the tendency toward the normalization of its 
content was precisely traced. It is not excluded the possibility that immunomoduling 
action of PRP is mediated also by stimulation of the IL-2 synthesis in the lymphoid 
cells of thymus as well (fig. 3). The similar assumption is acceptable as well in 
the relation of neuronal cells, as the similar tendency was observed also in the 
brain tissue. 

The special interest presents the results of determination of the IL-6 content. 
Administration of the aluminum chloride was accompanied by sharp reduction 
of its content both in the blood serum and in thymus and liver (fig. 2). PRP in 
a dose of 15 mcg, probably, does not possess a modulating action on IL-6 in all 
investigated tissues. But the injection of low doses of neurоpeptide is accompanied 
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by observable increasing of the IL-6-level in liver in comparison with the first 
experimental group more than three times.

Fig. 2. Quantitative changes of IL1, IL6 and prolactine in mice brain, 
hippocampus and inner organs (thymus, liver and blood serum) at the 

aluminum neurotoxicosis and on a background of PRPinjection.

Exactly because of that, it is possible to suggest that as a source of the IL-6-
synthesis can act the cells of monocytic-and-phagocytic series, and, first of all, 



ԵՀՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2022

58

Kupffer’s cells of a liver. This, in particular, is testified by the absence of modulator 
effect of a preparation, i.e. the directed synthesis of the same IL-6 in thymus in 
conditions of aluminum intoxication.

It is necessary to note, that in an integral brain and, especially, in hippocampus 
of the model animals, the level of IL-6 raised more than twice. Taking into account 
the circumstance, that hyperproduction of secreted in situ IL-1 and IL-6 causes a 
synthesis of atypical amyloidal proteins of the neuronal cells in case of AD (IL-1 
possessed direct stimulating effect, but the effect of IL-6 is realized mediated, by 
means of inhibition of IGF-1-synthesis), with certain confidence it is possible to 
conclude, that the model used by us, as a whole reproduces the most essential 
immunopathogenetical parts of the development and course of AD in humans.

Especially it is necessary to note, that PRP-injection promoted observable 
reduction both of level IL-1 and IL-6 in a brain tissue in comparison with the first 
experimental group, that, to a certain extent, testifies to the important modulating 
role of studied neurоpeptide in processes of neuroendocrine regulation of CNS 
and its immunomodulatory role in conditions of a pathology, as well as in aspect 
of inhibition of the cascade of regional immunopathological reactions causing, 
finally, the synthesis of abnormal peptides in case of neurodegenerative diseases 
of CNS, including AD and Parkinson’s disease etc.

It is not excluded the possibility that directed immunomodulating effect of 
PRP is realized also by neuroendocrine mechanisms. In this respect, the special 
place should be given to the hypophyseal prolactin, which, both in CNS and in 
the organs of immunogenesis has possessed immunomodulatory action, causing 
the directed synthesis of the wide spectrum cytokines.

The received results testify that the immunomodulatory effect of prolactin 
on periphery is absent. Dependence between the low level of prolactin in blood 
serum, thymus and liver is revealed in all investigated groups. Especially it is 
necessary to emphasize that in a brain of mice with aluminum neurotoxicosis 
the prolactin content (fig. 1) also decreased (more than in 6 times), however the 
PRP-injection resulted in the sharp increasing of its content, 2,7 times as much 
exceeding the control level. Thus, it is possible to assume, that PRP possesses the 
modulating action on the neuroendocrine structures of hypophysis, directly and/
or indirectly stimulating the directed synthesis of prolactin.

As can be seen from fig. 1, in case of injection of А1С13-solution, the content 
of IGF-1 in the cerebral cortex reduced approximately in 2,2 times in comparison 
with norm. In case of injection of small doses of PRP (1.5 mcg) the content of 
IGF-1 considerably rose in comparison with group of the animals receiving the 
aluminum chloride. The tendency to normalization has been marked mainly in 
case of application of small doses of hypothalamic neurоpeptide.
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Fig. 3. The content of cytokines (IL1, IL2 and IL6) and prolactin in thymus 
of mice in case of aluminum neurotoxicosis and on a background of PRP

administration.

The immunofermental analysis results have not revealed any cer-
tain changes in content of IGF-1 in blood serum of animals of experi-
mental groups in comparison with the control group. It is not excluded 
the possibility that the revealed PRP-effects in respect of realization of 
neuroprotective and immunomodulatory properties on periphery are 
mediated by the processes of neurohormonal activation of the CNS, 
what about indirectly testify the received data concerning to the chang-
es in IGF-1-level.

2. Effect of PRP on a level of metalloproteins
and MDA at acute aluminum neurotoxicosis.

The purpose of this series of experiments is the simultaneous determination 
of quantitative shifts of pro- and antioxidant metalloproteins in rat blood, В5-
cytochrome, SOD, catalase and MDA in an integral brain, hippocampus and in 
liver of animals in case of acute aluminum neurotoxicosis (AAN) and during the 
effect of various doses of PRP in medicinal purpose.

In the first series of the study the white pubertal rats (180-200 g) were used. 
Animals are divided into three groups on 10 animals in each: the animals receiving 
i/p 0,2 ml of the physiological solution at the first and third day of experiment 
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(control group, C); the animals receiving s/c 0,2 ml 10%-А1С13 in a similar mode 
(experimental group, EG-1) and the animals receiving А1С13 in the mentioned 
mode, received also i/p 15 mcg PRP at the sixth and ninth day of experiment 
(EG-2).

Protective and corrective actions of PRP on the content of metalloproteins 
and MDA. The purpose of this series of experiments is studying of the regulating 
influence of PRP on the neurodegeneration model, on the content of pro- and 
antioxidant metalloproteins in different modes (prophylactic and medicinal ones).

Animals (white rats) were divided into the following groups: on 10 rats in 
each: the first group has received s/c twice (at the first and third days) on 0,2 
ml of 10%-solution of aluminum chloride, the II group – 20 mcg of PRP 1 h 
prior the first injection of aluminum chloride, the III group – 20 mcg of PRP 6 
days after the second injection of aluminum chloride. Control animals received 3 
times on 0,2 ml of 0,9%-solution of NaCl. It is established that double injection 
of 10%-solutions of aluminum chloride causes an increasing of the content both 
the pro- and antioxidant metalloproteins in blood of rats.

Table 1 

Brain
SOD 16,5 ± 0,97 14,2 ± 1,2 9,1 ± 0,54

Catalase 5,1 ± 0,37 4,9 ± 0,24 5,5 ± 0,29

Malonic dialdehyde 
(MDA) 11,4 ± 0,78 9,5 ± 0,61 5,1 ± 0,38

Comments: Р<0,05; n = 6
Comparative changes in the endogenous levels (in %) of metalloproteins and 

MDA in rat brain in case of the acute aluminum neurotoxicosis and under the 
action of PRP in different modes (prophylactic and therapeutic ones).

The suprol makes an exception, which amount is sharply reduced. The content 
of antioxidant metalloproteins is increased simultaneously, among which the 
catalase activity grows in 3,5 times (tab. 1). In contradistinction to the blood, the 
reduction of activity SOD and catalase is observed in liver and hippocampus. 
As to the brain, the special changes in activity of these enzymes in case of the 
aluminum neurotoxicosis we can’t establish here, however the certain tendency 
to their growing is observed.

The preliminary (prophylactic) injection of the peptide (II group) in the certain 
degree prevents the development of the metabolic disorders, which have been 
found out in the I group of rats. The level both of the blood pro- and of antioxidant 
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metalloproteinase is reduced. Similar changes are observed in an integral brain, 
as well as in hippocampus and liver. PRP appeared more effective in research, in 
case of its application with a correcting purpose (III group).

Fig. 5. Quantitative shifts of the antioxidant metalloproteins (SOD and catalase) 
and MDA in brain and hippocampus in case of acute aluminum neurotoxicosis.

Administration of PRP after 6 days following the last injection of aluminum 
chloride has rendered the more expressed normalizing effect on a lipid 
peroxidation (LPO)-level and the content of metalloproteinase both in the blood 
and in tissues (fig. 5). 

Thus, PRP in the presented experiment manifests itself as a regulator with a 
broad action spectrum. 

4. Ultrastructural changes in neurons in case of aluminum neuro toxicosis:
effects of PRP
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In 1980 H.Wisniewski et al.[13] by means of electronic microscopy have shown 
that for AD the presence of the spiral neurofilament pair cells in brain neurons is 
typical. G.P. Polyakova [12] on the culture of neurons of neurinoma of the Gasser’s 
ganglion (NGGR-1) investigated the action of aluminum chloride on animals in 
case of experimental aluminum neurotoxicosis. Further V.Shakhlamov[13] et al. 
have studied the chromosomal apparatus and chromatids. The data of these 
investigations have shown that the genetic apparatus of nervous cells at the presence 
of aluminum chloride is not subjected to any changes. It breaks only assembly 
of a spindle fusus and cytoplasmic complex of microtubules. Aluminum has been 
penetrated into cells (nervous and epithelial ones) through the ionic channels in 
plasmolemma. This phenomenon was named cytothesaurismosis, and penetration 
of Al-ions through nucleus pores into the nucleoplasm – nucleothesaurismosis [14] 

According to data of literature, in case of influence of aluminum on a cell 
there occurs a combination of different types of transferrin (TF) С1 and С2 with 
a certain loss by them of ability of capture and transfer of the iron ion. The last 
circumstance, in turn, causes an intensification of free radical oxidative processes 
with participation of oxygen active forms (OAF) in various bioformations of an 
organism, including a brain. Oxidative damage of lipids, carbohydrates, proteins 
and DNA results in inflammatory processes and death of neurons in case of 
AD [15] Changing of OAF-level in neurons under the influence of aluminum 
is accompanied by the appropriate histologic changes of these biosystems. The 
complex studying of histologic changes of a nervous tissue, and also shifts of the 
levels of metalloproteins (which are the regulators of OAF-metabolism in case of 
aluminum neurotoxicosis), as well as the condition of lipid peroxidation will expand 
the possibility of revealing of molecular mechanisms of aluminum neurotoxicosis, 
as possible model of neurodegeneration. 

The purpose of the present research is visualization on the ultrastructural 
level of localization of the aluminum molecules in different organs of mammalian 
(hippo campus, liver, kidneys, small intestine and stomach) and under the influence 
of PRP. 

According to the electronic-and-microscopic research data, in 1 hour after i/a 
introduction of a sterile 0,2 ml of 10%-solution AlCl3 to the experimental animals, 
the neurons with a diffuse distribution of several particles of aluminum are met 
in the cytoplasm of hippocampus neurons. The neurons with small granules of 
the granular electron dense particles were simultaneously found out, and in some 
of them, besides these bodies, the diffuse penetrations of fine-grained particles 
through a nuclear membrane were found out in cytoplasm as well (fig. 7 Б). 
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Fig. 7 The rat hippocampus neuron: 
А) In control; × 10000. 

Б) The rat hippocampus after triple injection of aluminum chloride, diffuse 
penetration of aluminum molecules through nuclear membranes; × 10000. 

В) The rat hippocampus after triple introduction of aluminum chloride, 
aluminum molecules in myelinic membranes of nerve fibers; × 10000. 
Г) The edematous neuron in 1 h. after introduction of AlCl3, × 20000;

Га) the part of a nervous cell with an edematous cytoplasm and a nucleus, × 14000.
Д) The rat hippocampus. Neuron after preliminary administration of PRP and 

triple injection of aluminum chloride, 14000.
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There is worthy of note a fact, that the complete impregnation of some myelinic 
nerve fibers via aluminum-containing granules was observed (fig. 7 В).

After preliminary PRP-introduction to animals, either neurons with an edema 
of cytoplasm and nucleus, or neurons containing the electron dense granules and 
large inclusions in cytoplasm, as well as just in the nucleus itself was not found 
out in hippocampus (fig. 7Д).

The received data testify that aluminum is capable to penetrate into cytoplasm 
and nuclei of cells, where it comes into contact with DNA and RNA, and in case of 
preliminary introduction of PRP it is not found out in the hippocampus neurons, 
pyramidal cells of a cortex of cerebrum, as well as in AlCl3-epitheliocytes. 

It is known, that on an internal surface of the cell membranes are located 
the guanosine 5’- triphosphate (GTP)-bound proteins, which carry out a role 
of conjugating factors in the system of transferring information, coming to the 
endocellular targets from the growth factors (peptides) and hormones. Herewith, 
the balance between the lipid peroxidation and the activity of antioxidant systems 
is broken that is characteristic for the oxidative stress.

Thus, it was possible to visualize some morphological manifestations of oxidative 
stress in the rat hippocampus neurons in case of aluminum neurotoxicosis and 
simultaneously to confirm by microscopic method the neuroprotective action of 
PRP in case of the aluminum lesion of neuronal and epithelial structures.

5. Protective and corrective effect of PRP at the -amyloid peptide
induced morphological in different structures of brain. 

The purpose of presented research is the revealing of morphological and 
electrophysiological changes in different series of experiments in norm, under the 
conditions of intoxication by the .-amyloid peptide (25-35) without using of PRP, 
via its single injection a 24-hours prior intoxication and six days after intoxication.

Because of carried out pathomorphological analysis, it is established that in 
groups of pseudo-operated animals in area of hippocampus neurons had a normal 
appearance on the brain slices. In the cerebral cortex and in the hippocampus 
field СА1 the injections of isotonic solution of NaCl and sterile water have caused 
small damages only in area of direct introduction of the injection needle. Only 
in one case, it was observed the significant neurodegeneration in the superior 
branch of cogged fascia that evidently was caused by introduction of water into 
the hippocampus. 

A.Galoyan has shown that PRP get combined rather strongly with amyloid 
peptide (25-35) in the aqueous medium [Galoyan A., 2003]. On his suggestion, 
we have started the study of PRP-action on the brain structures and its role in 
prevention of neurodegenerative processes. 

On the brain slices of the animals having received an injection of ΒА (25-35), 
we have observed a significant neurodegeneration, the most expressed in a place 
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of direct hit of the needle, as well as in the nearby areas. In the damaged part of 
the СА1 field of hippocampus, we have observed only the wrinkled cellular nuclei 
or the damaged cells. The neurodegeneration was accompanied by the expressed 
reaction of neuroglia. 

The paraventricular nucleus cells of the rat hypothalamus are shown on Fig. 8 
in various experimental conditions: А) paraventricular nucleus (PVN) cells of the 
intact rat hypothalamus; Б) hypertrophied or wrinkled, degenerated PVN-cells of 
a rat, subjected to injection by .-amyloid peptide; В) the hypothalamus PVN-cells 
of rat receiving a single PRP-injection before introduction of .А (25-35). As it is 
seen, the sizes and the form of cells coincide with those parameters in norm (В).

Fig.8 А) The paraventricular nucleus cells of hypothalamus of intact rat; 
Oc.×10. Obj.×10;

Б) The degenerated cells of paraventricular nucleus of rat, subjected to 
injection by βА; Oc.×10. Obj.×10; 

В) The cells of the same nucleus of hypothalamus of the rat receiving a single 
PRPinjection before introduction of βА; Oc.×10. Obj.×10

The morphological researches demonstrating the hippocampus cells of the 
right-brain of control rat (subjected to injection by the sterile water) are carried 
out as well. Almost all gyri of the hippocampal complex СА1, the part of СА2 (the 
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superior gyrus), СА4, and lateral gyri of the cogged fascia are well illustrated. The 
significant degeneration of cells of almost all areas of hippocampal complex (the 
right brain) is revealed in rats with an injection of ΒА (25-35). The remained cells 
are wrinkled and well allocated in light pericellular space. As have show the results 
of the carried out research, a single PRP-introduction to rats before an injection 
of ΒА (25-35) does not render an appreciable effect on the neurodegenerative 
processes in the hippocampal complex cells. 

Thus, the results of our research work are going to complete the conception 
about multiform expressions of high biological activity of PRP, the ability to 
regulate the brain free radical processes, the level of lipid peroxidation and as a 
whole to prevent and correct the brain neurodegenerative impairments.
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ՀԱՍՄԻԿ Գ.ՎԱՀՐԱԴՅԱՆ. ՀԻՊՈԹԱԼԱՄՈՒՍԻ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԵՊՏԻԴԸ՝ 
ՈՐՊԵՍ ՆԵՅՐՈՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄՈԴՈՒԼՅԱՏՈՐ. Ցույց է տրվել հիպոթալամուսի 
պրոլինով հարուստ պեպտիդի (PRP) կարգավորիչ ազդեցությունը տարբեր հյուս-
վածքների պրո և հակաօքսիդանտ մետաղապրոտեինների վրա օքսիդատիվ սթրեսի 
ժամանակ, որը բնորոշ է ալյումինային տոքսիկոզին (Ալցհեյմերի հիվանդության 
մոդել): Այն կարգավորում է լիպիդային պերօքսիդացման գործընթացների ինտեն-
սիվ վությունը.   Աշխատանքի կարևորագույն ձեռքբերումներից է PRP-ի կարողության 
բացահայ տումը հիպոկամպի նեյրոնների ցիտոպլազմում ալյումինի կուտակումը և 
միջուկային թաղան թով ներթափանցումը կանխելու համար: PRP-ն կանխում է հի-
պո կամպային համալիրի նեյրոններում, հիպոթալամուսի մագնոբջիջների միջուկնե-
րում (SO և PV), ուղեղային կեղևի շարժական և լիմբիկ մասերի նեյրոնային բջիջնե-
րում բետա ամիլ ոիդ պեպտիդի միկրոներարկումով առաջացած նեյրոդեգեներատիվ 
փոփոխություն ները (25-35): Հաստատվել է PRP-ի արտահայտված նեյրոպաշտ պա նիչ 
մոդուլացնող ազդեցությունը ուղեղի նեյրոդեգեներատիվ խանգարումների ժա մանակ: 

  Աշխատան քի արդյունքները հավելում են տվյալները PRP-ի բարձր կենսաբանա-
կան ակտի վության բազմաձև արտահայտման, ուղեղի ազատ ռադիկալների գործըն-
թացները կարգավորելու ունակության, լիպիդային պերօքսիդացման մակարդակի 
ընկճման և ընդհանուր առմամբ շտկելու գաղափարը ուղեղի նեյրոդեգեներատիվ 
ախտահա րումների ժամանակ:

АСМИК Г. ВАГРАДЯН. НОВЫЙ ГИПОТАЛАМИЧЕСКИЙ ПЕПТИД КАК НЕЙРО
ПРОТЕКТИВНЫЙ МОДУЛЯТОР. Показано регулирующее действие гипота-
ламического пролин-богатого пептида (PRP) на про- и антиоксидантные метал-
лопротеины различ ных тканей при окислительном стрессе, характерном для 
алюминиевого нейроток сикоза (модель болезни Альцгеймера). Указанный пептид 
регулируют интенсивность процессов перекисного окисления липидов.

Одним из наиболее значимых достижений исследовательской работы явля-
ется выявление способности пептида предотвращать накопление алюми ния в 
цитоплазме нейронов гиппокампа и их проникновение через ядерную мембрану. 
PRP предот вращал развитие в нейронах гиппокампального ком плек са, нейрональ-
ных клетках моторного и лимбического отделов коры головного мозга нейроде-
генеративных изме нений, вызван ных микроинъекцией бета-амилоидного пептида 
(25-35). Установлено выраженное нейропротекторное моду лирующее действие PRP 
при нейродегене ративных поражен иях голов ного мозга.

Результаты работы дополняют представление о многообразных проявлен иях 
высо кой биологической активности PRP, способности регулировать свобод нора-
дикальные процессы в головном мозге, уровень перекисного окисления липидов и в 
целом предотвращать и корректировать нейродегенеративные изменения голов-
ного мозга. 
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ՍԵԼԵՆԻ և ՕՐԳԱՆՈՍԵԼԵՆԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՐԲԵՐ  

ՄԻԿՐՈՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՎՐԱ

Շողիկ Հակոբյան
ԵՀՀ Բժշկական ինստիտուտ, Սաարլանդի Համալսարան, Գերմանիա, ԵՊՀ

Ամ փո փա գիր․ Տար բեր միկ րոօր գա նիզմ նե րի դրսևո րած կա յու նութ յու նը ներ կա-
յումս կի րառ վող հա կա բիո տիկ նե րի նկատ մամբ, ինչ պես նաև վա րա կա յին գոր ծըն-
թաց ներ ա ռա ջաց նող տար բեր տե սա կի բակ տե րիա նե րի ի հայտ գա լը, հիմք են հան-
դի սա նում նոր հա կա բիո տիկ նե րի կամ քի միա պատ րաս տուկ նե րի ստաց ման հա մար: 
Ուս տի բնութ յան մեջ հան դի պող միա ցութ յուն նե րի նոր նմա նակ նե րի սին թե զը և դ րանց 
կեն սա բա նա կան ակ տի վութ յան ու սում նա սի րութ յու նը ար դիա կան է և բա ցում է լայն 
հե ռան կար ներ ժա մա նա կա կից դե ղա գոր ծութ յան մեջ: Se-ը հայտ նա բեր վում է մի շարք 
օր գա նա կան և  ա նօր գա նա կան միա ցութ յուն նե րում, ո րոնք կար ևոր դեր են խա ղում 
կեն սա բա նութ յու նում և բժշ կու թյու նում: Se-ի թու նա վոր ազ դե ցութ յու նը բա ցատր վում 
է Se պա րու նա կող ռեակ տիվ միա ցութ յուն նե րի ա ռա ջաց մամբ (սե լեն պեր սուլ ֆիդ նե րի 
կամ օր գա նա սե լե նի դա յին ա նիոն նե րի), ո րոնք հան գեց նում են սու պե րօք սի դի և ջ րած-
նի պե րօք սի դի ա ռա ջաց մա նը: 

Հե տա զո տութ յան նպա տակն է ու սում նա սի րել ար հես տա կան ճա նա պար հով 
ստաց ված մի շարք օր գա նա սե լե նա յին միա ցութ յուն նե րի հա կա ման րէա յին ակ տի վու-
թյու նը, բա ցա հայ տել դրանց նվա զա գույն ար գե լա կիչ խտութ յուն նե րը:

Հիմ նա բա ռեր։ սե լեն, օր գա նո սե լե նա յին միա ցութ յուն ներ, միկ րոօր գա նիզմ ներ, 
հա կա ման րէա յին ակ տի վութ յուն

 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Սե լե նի քի միա կան հատ կութ յուն նե րը։ Սե լե նի նյու թա փո խա նա-
կութ յու նը և  օր գա նա սե լե նա յին միա ցութ յուն ներ
Սե լե նը հայտ նա բեր վել է 1817թ.-ին Բեր ցե լիու սի կող մից, իսկ 1957թ.-ին 

Շ վարցն ու Ֆոլտ զը բա ցա հայ տել են, որ սե լե նը կար ևոր հետ քա յին տարր է և 
կան խում է առ նետ նե րի լյար դի նեկ րո զը: 1973թ.-ին պարզ վել է սե լե նա ցիս-
տեի նի տես քով նրա առ կա յու թյու նը գլյու տա թիոն պե րօք սի դա զի կազ մում: Այս 
բա ցա հայ տում նե րը հիմք հան դի սա ցան սե լեն պա րու նա կող միա ցութ յուն նե րի 
կեն սա սին թե զի արդ յու նա վետ մե թոդ ներ մշա կե լու հա մար [1]։

Սե լե նը դաս վում է այն միկ րո տար րե րի շար քին, ո րոնք միկ րո չա փա բա-
ժին նե րով պար տա դիր առ կա են ցան կա ցած օր գա նիզ մում: Սե լե նը սնման 
շղթա է անց նում շնոր հիվ բույ սե րի, ո րոնք կաթ նա սուն նե րի հա մար անհ րա-
ժեշտ այս միկ րո տար րի հիմ նա կան աղբ յուրն են։ Սե լե նի բարձր չա փա քա-
նակ ներ առ կա են հա ցա հա տիկ նե րում և  ըն կու զե ղե նում։ Աշ խար հում սե լե նի 
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պա րու նա կութ յու նը տա տան վում է ան բա վա րա րութ յու նից մինչև թու նա վոր 
կոն ցենտ րա ցիա ներ։ 

Սե լե նի ա նօր գա նա կան միա ցութ յուն նե րը կա րող են յու րաց վել բո լոր տի պի 
օր գա նիզմ նե րի կող մից: Օր գա նիզ մում սե լե նատ և սե լե նիտ ա նիոն ներն ա րագ 
վե րա կան գնվում են ֆեր մեն տա յին ճա նա պար հով մինչև սե լե նաջ րա ծին, ո րը 
pH-ի ֆի զիո լո գիա կան ար ժեք նե րի դեպ քում հիմ նա կա նում առ կա է հիդ րո սե-
լե նիդ ա նիո նի տես քով։

Սե լե նի յու րաց ման գոր ծըն թա ցը սկսվում է հո ղում սե լե նի օք սի դա ցած ձևե-
րի՝ սե լե նատ նե րի վե րա կանգ նու մից, ո րոնք հա սա նե լի են միայն վեր գետն յա 
բույ սե րին և բակ տե րիա նե րին: Սե լե նատ նե րը վե րա կանգն վում են մինչև սե-
լե նիտ ներ, ո րոնք կա րող են յու րաց վել բո լոր օր գա նիզմ նե րի կող մից։ Սե լե-
նատ նե րի վե րա կանգ նու մը սե լե նիտ նե րի և վեր ջին նե րիս վե րա կանգ նումն էլ 
սե լե նիդ նե րի ի րա կա նաց վում է սուլ ֆո ռե դուկ տազ նե րի և յու րա հա տուկ սե լե-
նա ռե դուկ տազ նե րի մաս նա վոր պես գլյու տա թիոն ռե դուկ տա զի և թիո ռե դօք-
սին ռե դուկ տա զի հսկո ղութ յամբ։ Մե թիո նի նի տես քով սե լե նը կու տակ վում է 
վեր գետն յա բույ սե րի, ջրի մուռ նե րի և խ մո րասն կե րի մոտ։ Սե լե նի օր գա նա-
կան ձևը՝ սե լե նա մե թիո նի նը նպաս տում է, որ միկ րո տար րը 35 ան գամ ա վե լի 
ակ տիվ կեր պով նե րառ վի օր գա նիզ մի նյու թա փո խա նա կութ յան մեջ, ինչն էլ 
վկա յում է նրա ա վե լի բարձր կեն սա հա սա նե լիութ յան մա սին։ Սե լե նը երկ վա-
լենտ օր գա նա կան ձևով կեն դա նա կան մթերք նե րում գե րակշ ռում է սե լե նա-
ցիս տեի նի (Se-Cys), իսկ բու սա կա նում՝ սե լե նա մե թիո նի նի տես քով (Se-Met)։ 
Սե լե նա մե թիո նի նի հյուս ված քա յին սպի տա կուց նե րի մեջ նե րա ռումն ու պրո-
տեո լի զի ժա մա նակ նրանց ան ջա տու մը դան դաղ ըն թա ցող գոր ծըն թաց ներ են։ 
Ան ջատ ված սե լե նա մե թիո նի նի մի մա սը տրան սա մի նաց վում է ա ռա ջաց նե լով 
ա լա նին և մե թիլ հիդ րո սե լե նիդ, որն էլ հե տա գա յում մե թի լաց վում և  ար տա-
զատ վում է, կամ էլ դե մե թի լաց վում է մինչև սե լե նաջ րա ծին [2]։

Ա զատ ռա դի կալ նե րի չե զո քաց ման հա մար լա վա գույն մի ջոց են հան դի-
սա նում սե լե նաս պի տա կուց նե րը, այս գոր ծըն թա ցի արդ յուն քում նրանք չեն 
ծախս վում, այլ կու տակ վում են փո խազ դե լով ցիս տեին սպի տա կու ցի հետ, 
ինչ պի սիք են գլյու տա թիոն ռե դուկ տա զը, թիե րո դօք սին ռե դուկ տա զը, ուս տի 
ցան կա ցած օր գա նիզ մում, այդ թվում նաև մար դու, անհ րա ժեշտ է օր գա նա կան 
սե լե նի շատ քիչ քա նա կութ յուն (նոր մա յում 80 կգ քա շով մար դու օր գա նիզ մում 
պա րու նակ վում է 0,04 մգ սե լեն, օ րա կան չա փա բա ժի նը՝ 50-70 մկգ։

Հաս տատ վել է նաև, որ սե լե նի միա ցութ յուն նե րը կու տակ վում են օր գա-
նիզ մում և դան դաղ դուրս են գա լիս նյու թա փո խա նա կութ յան ար գա սիք նե րի 
հետ, ին չը նշա նա կում է, որ չի կա րե լի չա րա շա հել սե լեն պա րու նա կող դե ղան-
յու թե րի օգ տա գոր ծու մը: Սե լե նով թու նա վոր ման ախ տան շան ներն են՝ մա զե րի 
թա փու մը, ե ղունգ նե րի կոտր վե լը, մաշ կի թե փո տու մը։ Մ յուս կող մից էլ ցույց 
է տրված, որ սե լե նի քրո նիկ ան բա վա րա րութ յունն ա ռա ջին հեր թին ազ դում 
է սրտի աշ խա տան քի վրա, բե րում է կար դիո միո պա թիա նե րի (սրտամ կա նի 
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կա ռուց ված քա յին և գոր ծա ռու թա յին փո փո խու թյուն ներ) ա ռա ջաց ման։ Սե լե նի 
մաս նակ ցութ յամբ աչ քի ցան ցա թա ղան թում կա տար վում է լու սա յին է ներ գիա-
յի վե րա ծու մը նյար դա յին ազ դա կի։ Սե լե նի բնա ծին բա ցա կա յութ յու նը հան-
գեց նում է ե րե խա նե րի թույլ տե սո ղութ յան կամ կու րութ յան։ Ար ծիվ նե րի մոտ, 
ո րոնք ու նեն բա վա կա նիւն սուր տե սո ղութ յուն, սե լե նը հար յուր ան գամ ա վե լի 
շատ է քան մար դու մոտ։ Տի բեթ յան ա վան դա կան բժշկութ յու նը խոր հուրդ է 
տա լիս սե լե նով հա րուստ մթերք նե րի կի րա ռու մը, օ րի նակ սե լեն պա րու նա կող 
սնկե րի, օր գա նիզ մի եր կա րա կե ցութ յան և  ե րի տա սար դաց ման հա մար։ 1300 
հի վանդ նե րի վրա կա տար ված հե տա զո տութ յուն նե րը վկա յում են, որ օ րի նակ 
200 մկգ սե լե նի ըն դու նու մը նվա զեց նում է ու ռուց քա յին հի վան դութ յուն նե րի 
զար գաց ման ռիս կը: 

Սե լե նի ան բա վա րա րութ յու նից ա ռա ջա նում են ո րոշ հի վան դութ յուն ներ, 
օ րի նակ Կե շա նի հի վան դութ յու նը, ո րը կապ ված է էն դե միկ տե ղան քի հո ղում 
և սնն դում սե լե նի ցածր քա նակ նե րի հետ և սե լե նա յին հա վե լում ներ ըն դու նե-
լուց հե տո հի վան դութ յան մա կար դակն իջ նում է [3]։

Սե լե նի յու րաց ման աս տի ճա նը կա րող է մե ծա նալ, ե թե այն զու գակց վի 
ցածր մո լե կու լա յին կշիռ ու նե ցող սպի տա կուց նե րով և  ո րոշ վի տա մին նե րով 
հա րուստ (B,C,D) լրա ցու ցիչ սննդով։ Սե լե նի հա մակ ցու մը վի տա մին C- ի կամ 
վի տա մին E-ի հետ կի րառ վում է կա տա րակ տի և  աչ քի ցան ցա թա ղան թի դե ղին 
բծի քայ քայ ման կանխ ար գել ման հա մար, ո րոնք տե սո ղութ յան խան գար ման 
և ծե րե րի մոտ կու րաց ման հիմ նա կան պատ ճառն են։ Սե լե նի ա նօր գա նա-
կան ձևերն ա վե լի թու նա վոր են, քան օր գա նա կան նե րը։ « Նուտ րի կոն-սե լեն»-ը 
ա ռա ջին դե ղան յութն է, ո րը պա րու նա կում է օր գա նա կան սե լեն՝ սե լե նով հա-
րուստ սննդա յին միկ րոջ րի մուռ սպի րու լի նա յի տես քով և տար բեր բու սա կան 
հա կաօք սի դանտ ներ։ Սա նշա նակ վում է այն ան ձանց, ով քեր ու նեն լի պի դա-
յին փո խա նա կութ յան խան գա րում, ար յան մեջ խո լես տե րի նի և  եռգ լի ցե րի դի 
բարձ րաց ված մա կար դակ ներ, սիր տա նո թա յին հի վան դութ յուն նե րին ու ղեկ ցող 
բար դա ցում ներ, ինչ պի սիք են ցածր զար կե րա կա յին ճնշու մը, ա թե րոսկ լե րո զը, 
սրտի ի շե միկ հի վան դութ յուն նե րը։

« Սե լեն ֆոր տե» դե ղան յու թը ևս տար բեր հա կաօք սի դանտ նե րի հա մակ-
ցութ յուն է՝ չհա գե ցած ճար պաթ թու ներ, β-կա րո տին, վի տա մին ներ E և C , 
ձկան յուղ, ո րոնք էլ ա պա հո վում են արդ յու նա վե տութ յու նը ա զատ ռա դի կալ-
նե րի դեմ պայ քա րում։

Բ նութ յան մեջ ա նօր գա նա կան սե լե նը կա րող է հայտ նա բեր վել ջրում չլուծ-
ված վի ճա կում կամ հո ղում սե լե նիդ նե րի, սե լե նիտ նե րի կամ սե լե նատ նե րի 
տես քով, այն դեպ քում երբ օր գա նա կան սե լե նը հիմ նա կում առ կա է օ դում, 
հո ղում, բույ սե րում որ պես ոչ մշտա կան ա ծանց յալ ներ՝ մե թիլ սե լե նիդ ներ, եռ-
մե թիլ սե լե նո նիում իոն ներ և սե լե նաա մի նաթ թու ներ (սե լե նա մե թիո նին, մե թիլ-
սե լե նա ցիս տեին), սե լե նա պեպ տիդ ներ և սե լե նաս պի տա կուց ներ [4]։ 

Ի հա վե լում թու նա վո րութ յան ցածր աս տի ճա նին, օր գա նա սե լե նա յին միա-
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ցութ յուն նե րը կար ևոր դեր են կա տա րում կեն սա քի միա կան գոր ծըն թաց նե րում՝ 
հան դի սա նա լով հա կաօք սի դանտ ներ, հա կա քաղց կե ղա յին,հա կա վի րու սա յին 
գոր ծոն ներ։ Դա է պատ ճա ռը, որ վեր ջին տա րի նե րին մի շարք նոր ար հես-
տա կան օր գա նա սե լե նա յին միա ցութ յուն ներ են սին թեզ վել։

Օր գա նա սե լե նա յին միա ցութ յու նե րի հիմ նա կան դա սե րը նե րա ռում են սե-
լե նոլ նե րը, դի սե լե նիդ նե րը, սե լե նօք սիդ նե րը, սե լե նոն նե րը, սե լե նի թթու նե րը, 
սե լե նիդ նե րը, սե լե նի հա լիդ նե րը և սե լե նա հե տե րո ցիկ լիկ միա ցութ յուն նե րը։

Հիմ նա կան խում բը սե լո նոլ ներն են, ո րոնց կար ևոր ներ կա յա ցու ցիչն է սե-
լե նա ցիս տեին ա մի նաթ թուն։ Կաթ նա սուն նե րի տար բեր ֆեր մենտ նե րը, ինչ պի-
սիք են գլյու տա թիոն պե րօք սի դա զը, յո դո թի րո նին դե յո դի նա զը և թիո ռե դօք-
սին ռե դուկ տա զը ի րենց ակ տիվ կենտ րոն նե րում պա րու նա կում են սե լե նոլ ներ 
[5]։

Վեր ջին տա րի նե րին մշակ վել են շատ սննդամ թերք ներ սե լե նով հարս-
տաց նե լու ու ղի ներ: Ա ռա վել հե տաքրք րա կա նը այն սննդամ թերք ներն են, 
ո րոնք ա ծանց վել են ֆեր մեն տա ցիա յի արդ յուն քում, քա նի որ այս գոր ծըն թա ցը 
(ի րա կա նաց վում է կաթ նա թթվա յին բակ տե րիա նե րով) հնա րա վոր է դարձ նում 
ա նօր գա նա կան սե լե նի փո խա կեր պու մը օր գա նա կան ձևե րի [6]։

Սե լե նի դե րը ի մու նա յին հա մա կար գում
Քիչ քա նա կով սե լե նի ըն դու նու մը թու լաց նում է ի մու նա յին հա մա կար գը: 

Շատ դեպ քե րում գե նե տիկ մու տա ցիա յի հետ ևան քով սե լե նի ան բա վա րա րութ-
յու նը մե ծաց նում է վի րու սի վի րու լեն տութ յու նը։ Սնն դի մեջ սե լե նի բարձր մա-
կար դակ նե րը մկնե րի մոտ ցույց են տվել ազ դան շա նի ուժգ նա ցում T բջջա յին 
ըն կա լիչ նե րով խթան ված ակ տի վաց ման ըն թաց քում։ Այս ազ դան շա նը CD4+ 
բջիջ նե րում ու ժե ղաց վել է սե լե նի ներ մու ծու մով։

Օր գա նա սե լե նա յին միա ցութ յուն նե րի հա կա ման րէա յին ակ տի-
վութ յու նը
Վեր ջին տա րի նե րին սե լե նի տար բեր ա ծանց յալ ներ մո դե լա վոր վել և փոր-

ձարկ վել են որ պես հա կա ման րէա յին գոր ծոն ներ զա նա զան միկ րոօր գա նիզմ-
նե րի նկատ մամբ և ն րանց ակ տի վութ յու նը հաս տատ վել է in vivo և in vitro 
պայ ման նե րում։ Բակ տե րիա նե րի կա յու նութ յու նը հա կա բիո տիկ նե րի նկատ-
մամբ և  ախ տա ծին միկ րոօր գա նիզմ նե րի դեմ նոր պայ քա րի մի ջոց նե րի ու նոր 
դե ղան յու թե րի կա րի քը մղել է հե տա զո տող նե րին փոր ձար կել դե ղան յու թե րը 
կամ կեն սա բա նո րեն ակ տիվ միա ցութ յուն նե րը նման թի րախ նե րի վրա։ Օ րի-
նակ, էբ սե լենն ու իր ա ծանց յա լը՝ էբ սե լեն օք սի դը ար գե լա կում են կեն սա շեր-
տե րի ձևա վո րումն ու շար ժու նա կութ յունն Pseudominas aeruginosa-ի մոտ [7]։ 
Էբ սե լե նի ա նա լոգ նե րի ազ դե ցութ յան մե խա նիզ մը պայ մա նա վոր ված է ո րոշ 
սպի տա կուց նե րի թիո լա յին խմբե րով, ինչ պի սիք են թիո ռե դօք սին ռե դուկ տա զը 
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բակ տե րիա նե րում։ TrxR-ի ար գե լա կումն ա ռա ջաց նում է բջջի մահ այն ախ տա-
ծին ման րէ նե րում (H.pylori, S.aureus, M.tuberculosis։), որ տեղ բա ցա կա յում է 
GSH հա մա կար գը։ Մե խա նիզ մի հիմ քում սպի տա կու ցի ցիս տեի նի մնա ցոր դի 
ա զատ թիո լա յին խմբի հետ փոխ ազ դե ցութ յունն է, ո րի ըն թաց քում կտրվում 
է էբ սե լե նի Se -N կա պը [8]։

Հինգ կամ վե ցան դա մա նի օ ղա կում նե րառ ված սե լե նո խումբ պա րու-
նա կող միա ցու թյուն նե րը հա կա բակ տե րա յին ակ տի վութ յու նեն ցու ցա բե րել 
Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Eishericae coli, Pseudomonas 
aeriginosa շտամ նե րի և հա կա սնկա յին հատ կութ յուն ներ՝Candida albicans և 
Candida tropicalis շտամ նե րի նկատ մամբ [9]։

Սե լե նի հա կա քաղց կե ղա յին և քաղց կե ղի կան խար գե լիչ ազ դե-
ցութ յու նը
Մար դիկ, ով քեր ապ րում են տե ղանք նե րում, որ տեղ հո ղում ցածր է սե լե նի 

կոն ցենտ րա ցիան (0,05 մգ/լ-ից ցածր է) կամ պլազ մա յում սե լե նի մա կար դա-
կը ցածր է (128 նգ/լ –ից պա կաս) ու նեն քաղց կե ղի հակ վա ծութ յան բարձր 
մա կար դակ կամ քաղց կե ղով մա հա ցութ յան բարձր ցու ցա նիշ, այն դեպ քում, 
երբ ար յան մեջ սե լե նի բարձր մա կար դա կը (154 մգ/մլ) փոխ կա պակց ված է 
քաղց կե ղի թվա քա նա կի կրճատ ման հետ, նե րառ յալ են թաս տա մոք սա գեղ ձի, 
ստա մոք սի, կրծքա գեղ ձի, թո քի, շնչա ռա կան, մար սո ղա կան, հե մա տո լո գիա-
կան, ար գան դի քաղց կեղ նե րը [10]։

Քաղց կե ղա յին բջիջ նե րը բնո րոշ վում են թթված նի ռեակ ցու նակ տե սակ-
նե րի մե ծա քա նակ ար տադ րութ յամբ, ին չը ստեղ ծում է օք սի դա յին սթրե սի 
հաս տա տուն մա կար դակ։ Հետ ևա բար, ու սում նա սի րութ յուն ներն, ո րոնք կենտ-
րո նա ցել են սե լեն պա րու նա կող միա ցութ յուն նե րի հա կա քաղց կե ղա յին ակ տի-
վութ յան վրա, գլխա վո րա պես հիմն ված են հա կաօք սի դան տա յին հատ կութ-
յուն նե րի գնա հատ ման վրա։ Սե լե նա յին միա ցութ յուն նե րի և՛ ա նօր գա նա կան, և՛ 
օր գա նա կան ձևերն ու նեն ար տա հայտ ված հա կա քաղց կե ղա յին ակ տի վութ յուն, 
օ րի նակ նատ րիու մի սե լե նի տը (Na2SeO3) ու նի թու նա վոր ազ դե ցութ յուն բջջի 
վրա, շնոր հիվ ռեակ ցիոու նակ ձևե րի կու տակ ման։ Այս փոր ձար կումն ի րա կա-
նաց վել է քաղց կե ղի տար բեր գծե րի վրա [10]։ 

Հա կա վի րու սա յին ակ տի վութ յու նը
Սե լե նի ան բա վա րա րութ յու նը կա րող է ու ժե ղաց նել վի րու սա յին վա րակ նե-

րը ի մու նա յին հա մա կար գի թու լաց ման պատ ճա ռով, մինչ դեռ ա պա ցուց ված 
է, որ սե լե նը կրճա տում է ՄԻԱՎ-ի մա կար դա կը և ճն շում է ՁԻԱՀ-ը։ Ըստ 
ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան սե լե նի օ րա կան 
պա հան ջը տա տան վում է 70-100 մկգ սահ ման նե րում, սա կայն վի րու սա յին հի-
վան դութ յուն նե րի դեպ քում ( Հեր պես, ՁԻԱՀ, լեյ կոզ ներ) հաս նում է մինչև 600 
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մկգ -ի։ ՁԻԱՀ-ի դեմ ուղղ ված միա ցութ յուն նե րի ո րոն ման ժա մա նակ ստաց վել 
են դի սե լե նիդ նե րի տե սակ ներ, ո րոնք ու նակ են ընտ րո ղա բար ար գե լա կել HIV1 
և HIV2 կրկնա պատկ ման գոր ծըն թաց նե րը։ Բա ցի այդ դրանք ար գե լա կել են 
նաև վի րու սա յին կրկնա պատ կու մը կլի նի կա կան նմուշ նե րում և շ տամ նե րում, 
ո րոնք ու նեն կա յու նութ յուն մար կե րա վոր ված դե ղան յու թե րի նկատ մամբ։ 

Էբ սե լե նի ՝ա զատ ցիս տեին նե րի հետ փո խազ դե լու ու նա կութ յու նը բա ցատ-
րում է նրա ակ տի վութ յունն ընդ դեմ HCV-ի (հե պա տիտ C վի րուս)։ Ակ տիվ 
կենտ րո նում տե ղա կայ ված ցիս տեի նի հետ ռեակ ցիա յի արդ յուն քում էբ սե լենն 
ու նակ է կո վա լենտ ե ղա նա կով ար գե լա կել վի րու սա յին հե լի կա զը, որն ա ռանց-
քա յին ֆեր մենտ է հե պա տիտ C-ի վի րու սի կրկնա պատկ ման հա մար [11]։

Սե լե նի թու նա բա նութ յու նը
Բա ցի սե լե նի ա ռա վե լութ յու նից որ պես կար ևոր տարր, այն շատ տա րի-

ներ հայտ նի է ե ղել իր թու նա վո րութ յամբ։ Մարդ կանց մոտ քրո նիկ սե լե նի 
թու նա վո րութ յան արդ յուն քում ա ռա ջա նում է սե լե նո զիս, ին չը բնու թագր վում 
է մաշ կի ցա նով, մա զա թա փութ յամբ, ա ղես տա մոք սա յին խախ տում նե րով և 
ն յար դա յին հա մա կար գի ա նո մալ գոր ծու նեութ յամբ։ Սնն դում սե լե նի բարձր 
մա կար դակ նե րը զու գորդ վել են վա հա նաձև գեղ ձի հոր մո նի քա նա կի ի ջե-
ցու մով և լ յար դի թու նա վո րութ յամբ։ Սե լե նի փո շու, սե լե նի եր կօք սի դի կամ 
սե լե նաջ րած նի մեծ քա նա կութ յամբ կտրուկ շնչե լը հան գեց նում է թո քե րում 
ալ վեոլ նե րի վրա տե ղա յին այ տու ցի և գրգռ վա ծութ յան ա ռա ջաց ման, ինչն 
ա ռա ջի կա 4 ժա մե րի ըն թաց քում կա րող է չդրսևոր վել։ Սե լե նի եր կօք սիդ պա-
րու նա կող մի ջա վայ րում գտնվող մարդ կանց մոտ ա ռա ջա նում է ալ լեր գիա, որն 
ու ղեկց վում է կո պե րի այ տու ցով և կարմ րա ծութ յամբ։ Սե լե նով թու նա վոր ման 
ա ռա վել բնու թա գրա կան նշա նը բե րա նում սխտո րի հա մի զգա ցո ղութ յունն է։ 
Այդ հո տը ա ռա ջաց նում է երկ մե թիլ սե լե նը, ո րը ձևա վոր վում է լյար դում սե-
լե նի՝ մե թի լաց ման մի ջո ցով չե զո քաց ման արդ յուն քում։ Ա ռա վել վաղ նշան է 
մե տա ղի հա մի զգա ցո ղութ յու նը բե րա նում։ Բ նու թագ րա կան ոչ յու րա հա տուկ 
նշան նե րից են նաև գու նա տութ յու նը, կոտրտ վա ծութ յան զգա ցու մը, գրգռվա-
ծութ յու նը, գլխապ տույ տը։ Ախ տո րո շիչ թես տե րով ո րո շում են գլյու տա թիոն 
պե րօք սի դա զի, մա լո նա յին եր կալ դե հի դի և լի պիդ նե րի գե րօք սի դա ցու մը վկա-
յող այլ ցու ցա նիշ նե րով [12]։

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐ

Հա կա բակ տե րիա կան/հա կասն կա յին ակ տի վութ յան ո րո շու մը
Սե լե նաէս թեր նե րի հա կա բակ տե րիա կան ակ տի վութ յու նը ո րոշ վել է սպեկտ-

րա լու սա չափ ման ե ղա նա կով։ Որ պես թեստ օր գա նիզմ ներ օգ տա գործ վել են 
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միկ րոօր գա նիզմ նե րի տար բեր խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ՝ Escherichia coli, 
Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae և նե մա տոդ ներ՝ Steinernema feltiae։ 
Թեստ օր գա նիզմ նե րի գի շե րա յին կուլ տու րա ստա նա լու նպա տա կով դրանց 
ա ճի հա մար նա խա տես ված հե ղուկ սննդա մի ջա վայ րը ա սե ղով վա րակ վել է 
թեստ օր գա նիզ մով և տե ղա փոխ վել ջեր մա պա հա րան (37 օC)։ Հա ջորդ օ րը 
գի շե րա յին կուլ տու րան 0,1 մլ քա նա կութ յամբ ա վե լաց վել է ման րէա զերծ ված 
Պետ րիի թա սի մեջ։ Տե ղա փոխ վել Է ջեր մա պա հա րան (37 օC)։ Ա ճած բակ տե-
րիա յի/սնկի խտութ յու նը ո րոշ վել է հետև յալ կերպ՝ 6 մլ ման րէա զերծ ված 0.9% 
NaCl-ի լու ծույ թին ան րէա բա նա կան ա սե ղով ա վե լաց վել է Պետ րիի թա սից մի 
քա նի գա ղութ։ Խ տութ յու նը ստուգ վել է 570նմ  ա լի քի եր կա րութ յան տակ (օպ-
տի մալ ար ժեք հա մար վում է 0.01-0.03 տի րույ թում ըն կած ցու ցա նի շը)։ 

Պատ րաստ վել է հա կա բիո տի կը, ո րը պե նի ցի լի նի, ստրեպ տո մի ցի նի և  
ամ ֆո տե րի ցի նի խառ նուրդ է։

96 փո սիկ նե րով պլան շե տում բո լոր ստու գիչ և փորձ նա կան լու ծույթ նե րը 
պի պե տել ուց հե տո (T0)570 նմ  ա լի քի եր կա րութ յան տակ չափ վել է պղտո րութ-
յու նը, ին կու բաց վել 37 օC–ում և 24 ժամ հե տո (T24) կրկին չափ վել։ Այս դեպ-
քում սեն յա կա յին ջեր մաս տի ճա նում չա փե լուց ա ռաջ փոխ վում է պլան շե տի 
կա փա րի չը, քա նի որ այդ ջեր մաս տի ճա նա յին տե ղա փո խութ յու նից վեր ջի նիս 
վրա գո լոր շի է ա ռա ջա նում։

Փոր ձի ա վար տին պետք է դիտ վի հետև յալ պատ կե րը՝
Բա ցա սա կան ստու գի չում (-ctrl) առ կա է աճ
Դ րա կան ստու գի չում (+ctrl)  չկա աճ
Ն մուշ նե րում առ կա է բա վա րար աճ

Տվ յալ նե րի վեր լու ծութ յուն
T0 և T24 ժա մա նա կա հատ ված նե րի չա փում նե րից ստաց ված ար ժեք նե րի 

հի ման վրա պատ րաս տել աղ յու սակ ներ EXCEL – ծ րագ րում։ Տվ յալ նե րի վի ճա-
կագ րա կան մշա կումն ի րա կա նաց նել Graphpad Prism –ծրագ րով։ Հա մե մա տել 
յու րա քանչ յուր ար ժե քը բա ցա սա կան ստու գի չի հետ։

Մա քուր Se-ի և Se պա րու նա կող դե ղա հա բի հա կա բակ տե րիա-
կան հատ կութ յան ո րո շու մը
Հե տա զո տութ յուն նե րի ա ռա ջին փու լում ի րա կա նաց վել է մա քուր սե լե նի և 

սե լեն պա րու նա կող դե ղա հա բի ազ դե ցութ յան ու սում նա սի րութ յուն տար բեր 
միկ րոօր գա նիզմ նե րի վրա։ Ու սում նա սի րութ յու նը կա տար վել է ա գա րում դի-
ֆու զիա յի մե թո դով՝ պինդ սննդա մի ջա վայ րի վրա ման րէա զերծ ված դա կի չով 
փո սիկ ներ ա նե լու մի ջո ցով:

Թեստ-օր գա նիզմ նե րի գի շե րա յին կուլ տու րա ստա նա լու նպա տա կով 
դրանց ա ճի հա մար նա խա տես ված հե ղուկ սննդա մի ջա վայ րը ա սե ղով նա-
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խա պես վա րակ վել է թեստ-օր գա նիզմ նե րով և տե ղա փոխ վել ջեր մա պա հա րան 
(370C): Հա ջորդ օ րը գի շե րա յին կուլ տու րան 0,1 մլ քա նա կութ յամբ ա վե լաց վել 
է ման րէա զերծ ված Պետ րիի թա սի մեջ և խառն վել հալ ված և մինչև 45-500C 
սա ռեց ված ա գա րաց ված հա մա պա տաս խան սննդա մի ջա վայ րին: Այ նու հետև 
պինդ սննդա մի ջա վայ րի վրա ման րէա զերծ ված դա կի չով փո սիկ ներ ա նե լուց 
հե տո դրանց մեջ լցվել է 0,1 մլ հա մա պա տաս խան խտութ յան ու սում նա սիր-
վող նյութ: Պետ րիի թա սե րը, դի ֆու զիան ա պա հո վե լու նպա տա կով, 40 րո պե 
սեն յա կա յին ջեր մա սի տի ճա նում պա հե լուց հե տո, տե ղա փոխ վել են ջեր մա-
պա հա րան (370C), և թեստ-օր գա նիզմ նե րի զար գաց ման հա մար օպ տի մալ 
ջերմ աս տի ճա նի պայ ման նե րում 24 ժամ յա ա ճե ցու մից հե տո չափ վել է դրանց 
ա ճի բա ցա կա յութ յան գո տի նե րի տրա մա գի ծը:    

     

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄԸ

Հե տա զո տութ յուն նե րի ա ռա ջին փու լում ու սում նա սիր վել է ար հես տա կան 
ճա նա պար հով սին թեզ ված օր գա նա սե լե նա յին միա ցութ յուն նե րի տար բեր 
խտութ յուն նե րի ազ դե ցութ յու նը E. coli, S. Cerevisiae, C.Albicans միկ րոօր գա-
նիզմ նե րի կեն սու նակ կու թյան վրա: Պարզ վել է, որ մեր կող մից փոր ձարկ ված 
միա ցութ յուն նե րից (աղ. 1) միկ րո օր գա նիզմ նե րի կեն սու նա կութ յան վրա գրե թե 
բո լորն ու նե ցել են ո րո շա կի ազ դե ցութ յուն, բայց հե տա գա ու սում նա սի րութ-
յուն նե րի նպա տա կով յու րա քանչ յուր օր գա նիզ մի հա մար ընտր վել են նրանց 
ա ճը ա ռա վե լա գույն չա փով կա սեց րած միա ցու թյուն նե րը:

Հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րը ներ կա յաց ված են գծ. 1-ում, 2-ում, 
3-ում: Ինչ պես եր ևում է գծ.1-ում ներ կա յաց ված տվյալ նե րից Escherichia 
coli–ի կեն սու նա կութ յան վրա ճնշող ազ դե ցութ յուն ցու ցա բե րել են E-NS-16 
(մե տա,պա րա-երկք լոր տե ղա կալ ված սե լե նա ցիա նատ), E-NS-17(պա րա-ֆտոր-
ֆե նիլ սե լե նա ցիա նատ), E-NS-21 (մե տա-օք սի կար բօ նիլ սե լե նա ցիա նատ) միա-
ցութ յուն նե րը 31.25, 62.5 և 125 մկՄ խտութ յուն նե րի դեպ քում: Ընդ ո րում 31.25 
մկՄ խտութ յան պայ ման նե րում բակ տե րիա նե րի կեն սու նակ կութ յու նը նշված 
միա ցութ յուն նե րը ճնշել են 12.84%, 4.85% և 13.61%-ով հա մա պա տաս խա նա-
բար:

E. coli–ի կեն սու նա կութ յան վրա ա ռա վե լա գույն ճնշող ազ դե ցութ յուն դրսևո-
րել է E-NS-21 սե լե նաէս թե րը 62.5 մկՄ և 125 մկՄ խտութ յուն նե րի դեպ քում 
հա մա պա տաս խա նա բար 72.95% և 93.06% ցու ցա նիշ նե րով: 
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 ա)

 բ)

գ)

Գծ 1. ա)ENS16 բ)ENS17 գ) ENS21 միացությունների տարբեր խտությունների 
ազդեցությունը E coli–ի կենսունակության վրա

Sacchromyces cerevisiae խմորասնկային բջիջների կենսունակության վրա 
փոր ձարկված սելենաէսթերներից ազդեցություն ունեցել են օրթո,պարա-
երկքլոր ֆենիլ սելենացիանատը, մետա,պարա-երկքլոր տեղակալված սե-
լե նացիանատը և պարա-ֆտորֆենիլ սելենացիանատը: Ստացված փորձ-
նա կան արդյունքները ներկայացված են գծ. 2-ում, որտեղից երևում է, որ 
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E-NS-12 միացությունը՝ օրթո,պարա-երկքլոր ֆենիլ սելենացիանատը 31.25 
մկՄ խտության դեպքում բջիջների կենսունակության վրա ունեցել է խթանող 
ազ դեցություն 17.16 % - ով:

 ա)

 բ)

 գ)
Գծ 2. ա)ENS12 բ)ENS17 գ) ENS21 միացությունների տարբեր խտությունների 

ազդեցությունը Sacchromyces cerevisiae –ի կենսունակության վրա
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Սելենաէսթերները առավել ճնշող ազդեցություն S.cerevisiae բջիջների վրա 
դրսևորել են 125 մկՄ խտության դեպքում` կազմելով 59.4% E-NS-12, 49.5% 
E-NS-17 և 43.75% E-NS-21 միացությունների դեպքում համապատասխանաբար:

 ա)

 բ)

   գ)

Գծ 3. ա)ENS16 բ)ENS17 գ) ENS21 միացությունների տարբեր խտությունների 
ազդեցությունը Candida albicans խմորասնկերի կենսունակության վրա
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Փոր ձարկ վող սե լե նաօր գա նա կան միա ցութ յուն նե րը տար բե րակ ված ազ դե-
ցու թյուն են թո ղել Candida albicans խմո րասն կի ա ճի վրա (գծ. 3): Այս օր գա-
նիզ մի դեպ քում ճնշող ազ դե ցութ յու նը դիտ վել է բո լոր խտութ յուն նե րի դեպ քում 
հան գեց նե լով ա ճի գրե թե բա ցար ձակ բա ցա կա յութ յան: E-NS-16 սե լե նա ցիա-
նա տը ընկ ճել է խմո րա սնկե րի ա ճը բո լոր խտութ յուն նե րի պայ ման նե րում, 
E-NS-17-ը և E-NS-21-ը բա ցար ձակ ճնշող ազ դե ցութ յուն ներ դրսևո րել են 62.5 
մկՄ և 125 մկՄ խտութ յուն նե րի դեպ քում: 

Այս պի սով ամ փո փե լով հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րը կա րե լի է 
եզ րա կաց նել, որ ար հես տա կան ե ղա նա կով սին թեզ ված սե լեն պա րու նա կող 
օր գա նա կան միա ցութ յուն նե րը հիմք կա րող են հան դի սա նալ նոր հե տաքր-
քիր դե ղա մի ջոց նե րի ստեղծ ման հա մար, ո րոնք հա մա պա տաս խան խտութ-
յուն նե րով նպա տա կաուղղ ված ձևով կա րող են կա սեց նել թի րախ ման րէ նե րի 
կեն սու նա կութ յու նը:

Հաշ վի առ նե լով կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի հա մար ա նօր գա նա կան սե լե նի 
կար ևոր դե րը և ն րա նե րառ վա ծութ յու նը բազ մա թիվ թե րապև տիկ մի ջոց նե-
րի կազ մում հե տա զո տութ յուն նե րի ա ռա ջին փու լում ի րա կա նաց վել է մա քուր 
սե լե նի և սե լեն պա րու նա կող դե ղա հա բի ազ դե ցութ յան ու սում նա սի րութ յուն 
Saccharomyces cerevisiae, Candi da albicans, Candida guillermondi, Debaryomyces 
hansenii խմո րասն կե րի ևգրամ դրա կան՝ Bacillus Subtilis A1, Staphylococcus 
aureus MDC 5233, Micrococcus luteus WT, Bacillus licheniformis, գրամ բա ցա-
սա կան` Pseudomonas aeruginosa CS, Escherichia coli VDCM M-17, Pseodomonas 
aeruginosa GR3, Salmonella typhimurium MDC 1754, Salmonella enterica K3, 
Erwinia aroidea, Escerichia coli Tag-Pol PUC բակ տե րիա նե րի կեն սու նակ կութ-
յան վրա։ Միկ րոօր գա նիզմ նե րը տրա մադր վել են Հա յաս տա նի ման րէ նե րի 
ա վան դադր ման կենտ րո նի կող մից կամ մե կու սաց վել են Ման րէա բա նութ յան, 
բույ սե րի և ման րէ նե րի կեն սա տեխ նո լո գիա յի ամ բիո նում։ Հե տա գա հե տա զո-
տու թյուն նե րի հա մար ընտր վել են այն միկ րոօր գա նիզմ նե րը, ո րոնց կեն սու-
նա կութ յան վրա ա նօր գա նա կան սե լե նը ու նե ցել է ո րո շա կի ազ դե ցութ յուն: 
Ընդ ո րում փոր ձարկ վել են սե լե նի տար բեր խտութ յուն նե րի ազ դե ցութ յուն նե րը 
ընտր ված միկ րոօր գա նիզմ նե րի կեն սու նա կութ յան վրա: Ս տաց ված արդ յունք-
նե րը ներ կա յաց ված են նկար 1-ում և  աղ յու սակ 1-ում
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    1     2

3.   4  

      5.

Նկար 1. Դեղահաբում պարունակվող և մաքուր սելենի հակաբակտերիական 
և հակասնկային ակտիվությունը (ըստ աճի բացակայության գոտիների 

տրամագծի (մմ)) 
1.S.cerevisiae 2.C. albicans 3.B. subtilisA1 4.St.aureus MDC 52335. 5.Er. Aroidea
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Աղյուսակ 1․ Դեղահաբում պարունակվող սելենի և մաքուր սելենի 
հակաբակտերիական և հակասնկային ակտիվությունը (ըստ աճի 

բացակայության գոտիների տրամագծի (մմ))

Թեստ
Օրգանիզմ

Դեղահաբ Սելեն

10  
մկգ/մլ

5  
մկգ/մլ

2,5  
մկգ/մլ

 10  
մկգ/մլ

1  
մկգ/մլ

0.2  
մկգ/մլ

0.1  
մկգ/մլ

S.cerevisiae 3±0.15 16±0.53 - 11±0.31 - - -

C. albicans 8.5±0.42 - - 13± 0.37 - 1±0.04 3±0,14

B. subtilis - - - 13 ստ. ± 0.3 10± 10±0.54 10±0,53

St.aureus - - - - 11±0.32 - -

Er. Aroidea 12±0.36 - - 22±0,76 >30 ±1.2 19.3 0,96 >30 ±1,3

Ինչ պես ցույց են տա լիս հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րը դե ղա հա բի 
բա ղադ րութ յան մեջ առ կա սե լե նը 10 մկգ/մլ խտութ յան դեպ քում ճնշող ազ դե-
ցութ յուն է ու նե ցել S.cerevisiae, C.albicans խմո րասն կե րի ևա վե լի մեծ չա փով 
Er. Aroidea բակ տե րիա նե րի կեն սու նա կութ յան վրա։ Դե ղա հա բի խտութ յան 
նոս րաց ման դեպ քում (5 մկգ/մլ) այն ազ դե ցութ յուն թո ղել է միայն S.cerevisiaeն 
խ մո րասն կե րի ա ճի վրա: 

Մա քուր սե լե նը բո լոր խտութ յուն նե րի պայ ման նե րում Er. Aroidea, B. subtilis 
և C. albicans միկ րոօր գա նիզմ նե րի վրա թո ղել է ճնշող ազ դե ցութ յուն, ընդ 
ո րում ա մե նա մեծ չա փով ճնշվել է Er. aroidea-ի ա ճը:

Այս պի սով, սե լեն պա րու նա կող դե ղա հա բը ցածր խտութ յուն նե րի դեպ քում 
միկ րօր գա նիզմ նե րի կեն սու նա կութ յան վրա ազ դե ցութ յուն չի թող նում:

Այս պի սով ամ փո փե լով հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րը կա րե լի է 
եզ րա կաց նել, որ ար հես տա կան ե ղա նա կով սին թեզ ված սե լեն պա րու նա կող 
օր գա նա կան միա ցութ յուն նե րը հիմք կա րող են հան դի սա նալ նոր հե տաքր-
քիր դե ղա մի ջոց նե րի ստեղծ ման հա մար, ո րոնք հա մա պա տաս խան խտութ-
յուն նե րով նպա տա կաուղղ ված ձևով կա րող են կա սեց նել թի րախ ման րէ նե րի 
կեն սու նա կութ յու նը:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ․
1. Հաս տատ վել է նոր սին թեզ ված Se պա րու նա կող օր գա նա կան միա-

ցութ յունն ե րի հա կա ման րէա յին ակ տի վութ յու նը:
2. Օք սի կար բո նիլ սե լե նա ցիա նա տը ընկ ճող ազ դե ցութ յուն ու նի E. coli-ի 

կեն սու նա կութ յան վրա:
3.  Օր թո երկք լոր տե ղա կալ ված, ֆտոր ֆե նիլ և  օք սի կար բո նիլ ֆե նիլ սե լե-

նա ցիա նատ նե րը փոր ձարկ ված բո լոր խտութ յուն նե րի դեպ քում ճնշում 
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են C. albicans խմո րա սնկե րի ա ճը:
4. Դե ղա հա բում առ կա սե լե նը սկզբնա կան խտութ յան և մա քուր սե լե նը 

բո լոր խտութ յուն նե րի դեպ քում ճնշում են Erwinia aroidea գրամ բա ցա-
սա կան բակ տե րիա յի կեն սու նա կութ յու նը։
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ШОГИК АКОПЯН․ ДЕЙСТВИЕ СЕЛЕНА И СЕЛЕНОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
НА РАЗЛИЧНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ․ Se содержится в ряде органических и 
неорганических соединений, играющих важную роль в биологии и медицине. 
Токсическое действие селена объясняется образованием селенсодержащих реакци-
онноспособных соединений (селенперсульфидов или органосалленид-анионов), 
образующих супероксид и пероксид водорода. Целью наших исследований - 
изучение антимикробной активности ряда искусственно полученных органических 
соединений, выявление их минимальных ингибирующих концентраций.

SHOGIK HAKOBYAN․ THE ACTION OF SELENIUM AND SELENORGANIC 
COMPOUNDS ON VARIOUS MICROORGANISMS․ Se is contained in a number of organic 
and inorganic compounds that play an important role in biology and medicine. The 
toxic effect of selenium is explained by the formation of selenium-containing reactive 
compounds (selen persulfides or organosallenide anions), which form superoxide and 
hydrogen peroxide. The purpose of our research is to study the antimicrobial activity of a 
number of artificially obtained organic compounds, to identify their minimum inhibitory 
concentrations
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НЕРЕШЕННЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
МАГНИТОБИОЛОГИИ

1Тоноян Г.А., 2Мугнецян А.В., 2Баласанян Б.В.
1Ереванский университет «Айбусак»

2Ереванский государственный медицинский университет  
им. Мхитара Гераци

Резюме: Для оценки безопасности электрооборудования и, наоборот, 
терапевтической эффективности биомедицинских электромагнитных устройств 
изучение механизма биологического воздействия электромагнитных полей имеет 
решающее значение. В статье представлены физические проблемы, считающиеся 
нерешенными в магнитной биологии.

Ключевые слова: МП – магнитное поле, ЭМП – электромагнитные поля.

В предыдущих работах [1 – 3] были показаны пределы и области биоло-
гических эффектов магнитных и электромагнитных полей.

Более – менее понятно, почему относительно сильные МП (в отличие от 
слабых) редко вызывают заметные биологические эффекты. Это связано с 
тем, что МП не оказывает силового воздействия на частицы. Большие ампли-
туды МП приводят к большим частотам сдвига фаз, не совпадающим по по-
рядку величины с естественными частотами ионов и молекул в геомагнитном 
поле, и поэтому не влекут нового качества в системе. Так, исследователи [4] 
провели обстоятельное исследование действия ЭМП мембранный кальциевый 
насос в эритроцитах человека. В низкочастотном диапазоне при уровне МП 
более 1 мТл ярких биологических эффектов не обнаружено. Очевидно поля та-
кого уровня выходят за границы возможных интерфереционных механизмов.

Естественно, что один какой – либо механизм, или даже группа механизмов, 
основанная на одной идее, вряд ли в состоянии объяснить все многообразие 
накопленных экспериментальных данных. Вероятно, в различных диапазонах 
МП действуют свои принципы магнитной рецепции биообъектами. Напри-
мер, для относительно высоких уровней МП (от 1 мТл) вероятны механизмы, 
утилизирующие магниточувствительные реакции со свободными радикалами. 
Отметим, что к настоящему времени эта идея остается не подтвержденной в 
экспериментах, которые были бы специально для этого разработаны.

Можно заключить, что нерешенными физическими проблемами маг ни-
тобиологии являются:

- идентификация ионно – молекулярных мишеней МП в хорошо вос про-
изводимых магнитобиологических эффектах;

- механизмы биологического действия умеренных постоянных МП;
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- механизмы устойчивости ионной интерференции по отношению к тепло-
вым возмущениям среды;

- механизмы биологического действия сверхслабых (менее 1мкТл) МП;
- направленное воздействие ЭМП на выделенные физиологические, био-

химические подсистемы;
- доставка сложно организованных МП к локальным участкам биологиче-

ских систем;
- общие методы коррекции иммунных процессов низкочастотными маг-

нитными полями;
- разработка способов защиты от неблагоприятных ЭМ излучений за счет 

разрушения возможных интерференционных эффектов; 
- механизмы действия МП на процессы межклеточной, популяционной, 

межвидовой и др. коммуникаций и их использования для управления попу-
ляциями.

Магнитобиология, как развивающаяся наука, испытывает в настоящее 
время ряд объективных трудностей. Трудности коренятся в недостаточном 
развитии теории магнитобиологии. Естественным было бы параллельное, бок 
о бок, развитие теории и эксперимента.

Опыт многолетних наблюдений говорит о том, что некоторые электро-
магнитные поля представляют потенциальную угрозу для здоровья людей и 
является не менее существенным климатическим фактором, чем температура, 
давление и влажность.

По мере роста осознания этого факта задача изучения механизмов биоло-
гического действия электромагнитных полей становится все более актуальной, 
чтобы демонстрировать безвредность, например, сотовых телефонов и быто-
вого электрооборудования, или, напротив, высокую лечебную эффективность 
некоторых биомедицинских электромагнитных технологий.
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ՏՈՆՈՅԱՆ Գ․Ա․, ՄՈՒՂՆԵՑՅԱՆ Ա․Վ․, ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ Բ․Վ․ ՄԱԳՆԻՍԱԿԵՆ
ՍԱԲԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՉԼՈՒԾՎԱԾ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՊՐՈԲԼԵՄՆԵՐԸ․ Էլեկտրասարքա-
վո րումների անվտանգության չափը, և կեն սա բժշկական էլեկտրա մագ նիսական 
սարքերի բուժական էֆեկտիվու թյունը գնահա տելու համար հույժ կարևոր է էլեկտրա-
մագնիսական դաշտերի կենսաբանական ազդե ցության մեխանիզմի ուսում նասիրու-
թյունը։ Աշխատանքում ներկայացված են մագնիսա կեն սբա նությունում չլուծված 
համարվող ֆիզիկական պրոբլեմները․

TONOYAN G.A., MUGHNETSYAN A.V., BALASANYAN B.V. UNSOLVED PHYSICAL 
PRO BLEMS OF MAGNETOBIOLOGY․ The study of the mechanism of biological 
impact of electromagnetic fields is relevant and actual for presenting the harmlessness 
of electronic and electrical devices, and for proving the high healing effectiveness 
of biomedical electromagnetic technologies. In this article there are presented the 
physics problems that are considered unsolvable in Magnetobiology․
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ԱԾԽԱԾՆԻ ՏԱՐԲԵՐ ԱԼՈՏՐՈՊՆԵՐԻ 
ՆԱՆՈԹԱՂԱՆԹՆԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ 

ՊՈՏԵՆՑԻԱԼԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ ԿԵԼՎԻՆԻ ԶՈՆԴԻ 
ՄԵԹՈԴՈՎ

Մարգարյան Ն.Բ.1,2, Աեքսանյան Է․Մ1, Կոկանյան Է․Պ․3,4

1Ա․ Ա լի խան յա նի ան վան ազ գա յին գի տա կան լա բո րա տո րիա, 2Եր ևա նի Հայ բու-
սակ հա մալ սա րան, 3Խ․ Ա բով յա նի ան վան հայ կա կան պե տա կան ման կա վար-
ժա կան հա մալ սա րան, 4 Մի քա յել Տեր- Մի քա յել յա նի ան վան Ֆի զի կա կան հե տա-

զո տու թյուն նե րի ինս տի տուտ

Ամ փո փա գիր՝ Ա տո մաու ժա յին ման րա դի տա կի գոր ծադր մամբ ստաց ված է տա-
րա բնույթ ած խած նա յին թա ղանթ նե րի մա կեր ևույ թի տո պո լո գիա կան պատ կե րե րը: 
Կել վի նի մե թո դով չափ ված է մա կեր ևույ թա յին պո տեն ցիա լը այդ նմուշ նե րի հա մար: 
Կա տար ված է ստաց ված արդ յունք նե րի հա մե մա տութ յուն և վեր լու ծութ յուն:

 Հիմ նա բա ռեր. Նա նո կա ռուց ված քա յին թա ղանթ, մա կեր ևու թա յին պո տեն ցիալ, 
Կել վի նի մե թոդ:

Ներածություն 
Մեր օ րե րում կի սա հա ղորդ չա յին նա նո կա ռուց ված քա յին թա ղան թնե րը ակ-

տիվ հե տա զո տութ յուն նե րի ա ռար կա են, քա նի որ ու նեն բա ցա ռիկ կի րա ռա-
կան նշա նա կութ յուն օպ տոէ լեկտ րո նի կա յում, լա զե րա յին տեխ նո լո գիա նե րում, 
ա րե գակ նա յին է ներ գե տի կա յում և  այլ ո լորտ նե րում [1]: Հիշ յալ տեխ նո լո գիա-
կան բնա գա վառ նե րի զար գա ցու մը սեր տո րեն կապ ված է կի սա հա ղորդ չա յին 
նմու շի ֆի զի կա կան չա փե րի փոք րաց ման հետ: Մաս նա վո րա պես, կի սա հա-
ղորդ չա յին թա ղանթ նե րի դեպ քում դա պայ մա նա վոր ված է այդ թա ղանթ-
նե րի հնա րա վո րինս բա րա կեց մամբ: Այդ դեպ քում նմուշ նե րի ֆի զի կա կան 
բնու թագ րե րից գե րա կա են դառ նում այն պի սիք, ո րոնք ծա վա լա յին նմու շի 
դեպ քում այն քան էլ ա ռաջ նաին չէին: Հետ ևա բար, նա նո կա ռուց ված քա յին 
թա ղանթ նե րի ֆի զի կա կան հատ կութ յուն նե րի բա ցա հայտ ման հար ցում շատ 
կար ևոր է վեր ջի նիս մա կեր ևու թա յին բնու թագ րե րի հե տա զո տու մը: Ն պա տակ 
ու նե նա լով ու սում նա սի րել քի միա կան գա զա փու լա յին նստեց մամբ (ՔԳՆ) [2] 
և տ րի բո լո գիա կան մե խա նիզ մով ստաց ված (տրի բո թա ղանթ) ած խած նա յին 
թա ղանթ նե րի [3] մա կեր ևու թա յին հատ կութ յուն նե րը, կի րառ ված է NT-MDT 
ֆիր մա յի Solver Nano- տի պի ա տո մաու ժա յին ման րա դի տակ (ԱՈւՄ): Վեր-
ջինս գոր ծարկ ված է կի սա հպու մա յին ռե ժի մով, ին չը թույլ է տվել, նմուշ նե րի 
տո պո լո գիա կան հատ կութ յուն նե րին զու գա հեռ, Կել վի նի մե թո դով չա փել նաև 
նմու շի մա կեր ևու թա յին պո տեն ցիա լը:
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Մե թո դի նկա րագ րութ յուն 
Ինչ պես ար դեն աս վեց, Կել վի նի մե թո դով կա տար վել են կի սահ պու մա-

յին չա փում ներ: Դա թույլ է տա լիս բա վա կա նին մեծ ճշտութ յամբ գրան ցել 
թա ղան թի մա կեր ևու թա յին պո տեն ցիա լը հա մա պա տաս խան տա րա ծա կան 
բաշխ մամբ, ին չը ա ռանց քա յին է բարդ մա կեր ևույթ (ին տեր ֆեյս) ու նե ցող թա-
ղանթ նե րի հատ կութ յուն նե րի ու սում նա սի րութ յան հար ցում: Նա նո կա ռուց ված-
քա յին թա ղանթ նե րի կար ևո րա գույն մա կեր ևու թա յին բնու թագ րե րից է, այս պես 
կոչ ված, ել քի աշ խա տան քը, որն այն նվա զա գույն թեր մո դի նա մի կա կան աշ-
խա տանքն է, որ անհ րա ժեշտ է թա ղան թից է լեկտ րոն պո կե լու և վա կո ւու մում 
գտնվող “չա փա վոր հե ռու” կետ տե ղա փո խե լու հա մար: Այս տեղ “չա փա վոր 
հե ռու” եզ րույ թը նշա նա կում է, որ է լեկտ րո նի վերջ նա կան դիր քը հե ռու է թա-
ղան թի մա կեր ևույ թից ա տո մա կան չա փե րով, բայց և  այն քան մոտ է, որ են-
թարկ վում է վա կո ւու մում ձևա վոր ված է լեկտ րա կան դաշ տի ներ գոր ծութ յա նը: 
Վեր ջինս ար տա հայտ վում է հետև յալ բա նաձ ևով [4]՝

,

որ տեղ - ն էլեկ տր ոնի լիցքն է, φ-ն՝ թ աղա նթի մ ակե րևու յթի մոտ վ ակ ուո ւմում 
կ իրառ ված էլեկ տր ական դա շտի պ ոտե նցի ալը, իսկ -ն՝  Ֆե րմիի էնե րգիան է:  

Կե լվ ինի մ եթ ոդով չա փվում է նմո ւշի մ ակե րևու յթից և  զո նդից ե լքի ա շխ-
ատան քն երի տա րբե րու թյո ւնը:

Այդ մ եթ ոդը հիմ նված է հ ետ ազո տվող նմո ւշի և ո րպես մա նր ադ իտ ակի զոնդ 
կ իրա ռվող հայ տնի բնո ւթա գր երով նյո ւթի միջև էլեկ տր ական դա շտի (պ ոտե-
նցի ալի գր ադիե նտի) գրան ցման վրա, որն էլ իր հե րթին հ ամ ապ ատա սխան 
նո րմ ավո րման հա շվա ռմամբ տ ալիս է զո նդի ու նմո ւշի միջև կ իրա ռված լ արո ւմը: 
Նկ. 1-ում պա տկե րված է հ ամ ապ ատա սխան էնե րգի ական դիա գր ամը:

Նկ.1. Կիլվինի մեթոդով կատարվող չափման Էներգիական դիագրամը
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Այսպիսով, չափելով լարումը, հաշվարկում ենք նմուշից և զոնդից ելքի 
աշխա տանքների տարբերությունը հետևյալ բանաձևով ՝

 :

Եվ չնայած այն հանգամանքին, որ Կելվինի մեթոդով չափվում է միայն ելքի 
աշխատանքների տարբերությունը, դա թույլ է տալիս հաշվել առանձին նմուշի 
ելքի աշխատանքը` ունենալով զոնդի համապատասխան պարամետրերը: 

Մեր այս աշխատանքում չափվել է  մակերևութային պոտենցիալը, 
նմուշի մակերևույթի տոպոլոգիայի ատոմաուժային մեթոդով չափմանը 
զու գահեռ, ինչը հնարավորություն է ընձեռում քննարկել մակերևութային 
պոտենցիալի փոփոխու թյունը մակերևույթի ձևավորման (ՔԳՆ դեպքում) և 
ձևափոխման (տրիբոթաղանթ ների դեպքում) տարբեր փուլերում:

Չափումներ և թվային վերլուծություն 
Ածխածնային նանոկառուցվածքային թաղանթների շարքում իրենց 

ուրույն տեղն ունեն ՔԳՆ ստացված ալմաստանման ածխածնային 
(ԱՆԱ) թաղանթները, որոնք աչքի են ընկնում բացառիկ ֆիզիկական և 
քիմիական հատկություններով: Այս աշխատանքում հետազոտվող ԱՆԱ 
թաղանթները, որոնց ձևավորման ընթացքը և որոնցում նկատված ֆրակտալ 
օրինաչափությունը քննարկված է [5] աշխատանքում, ստացվել են ՔԳՆ 
եղանակով՝ իոնային և մագնետրոնային աղբյուրների համատեղ կիրառմամբ: 
Իր հերթին կարևոր է նաև ուսումնասիրել այդ թաղանթների մակերև ութային 
հատկությունները նստեցման տարբեր փուլերում: Նկ. 2-ում ներկայացված է 
ԱՆԱ թաղանթի մակերևույթի տոպոլոգիան նստեցման տարբեր՝ 20ր, 30ր և 
40ր տևողությունների դեպքերում:

Նկ.2․ ԱՆԱ թաղանթի մակերևույթի տոպոլոգիան նստեցման տարբեր՝ 20ր, 30ր 
և 40ր տևողությունների դեպքերում
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Ինչ պես եր ևում է նկ.2-ից, ԱՆԱ թա ղան թի ՔԳՆ ձևա վոր ման ըն թաց քում 
մա կեր ևույ թին ձևա վոր վում են ո րո շա կի բա րակ կղզյակ ներ, ո րոնք նստեց-
ման ժա մա նա կի հետ ըն դար ձակ վում են և վերջ նա կան փու լում զբա ղեց նում 
են նմու շի գրե թե ողջ մա կե րե սը: Այժմ ստաց ված պատ կեր նե րը հա մե մա տենք 
զու գա հեռ չափ ված մա կեր ևու թա յին պո տեն ցիալ նե րի հետ (նկ. 3):

Նկ.3․ ԱՆԱ թաղանթի մակերևութային պոտենցիալը նստեցման տարբեր՝ 20ր, 
30ր և 40ր տևողությունների դեպքում

Ինչ պես ե րե ևում է նկ.3-ից, նմու շի մա կեր ևույ թին ձևա վոր ված բա րակ 
շեր տի ընդ լայն մա նը զու գա հեռ մա կեր ևու թա յին պո տեն ցիա լը բա ցար ձակ 
ար ժե քով մե ծա նում է՝ նշա նով մնա լով բա ցա սա կան (հա մա պա տաս խա նա-
բար -140 մՎ, -165 մՎ և -250 մՎ այն դեպ քում, երբ թա ղան թի գրե թե ողջ 
մա կեր ևույ թը պատ ված է բա րակ շեր տով), ին չը, իր հեր թին,նշա նա կում է, որ 
ԱՆԱ թա ղան թի մա կեր ևույ թին ձևա վոր վող բա րակ շեր տը պո տեն ցիա լա յին 
փոս է թա ղան թի նկատ մամբ: Փաս տո րեն, աշ խա տան քում քննարկ ված ԱՆԱ 
թա ղանթ նե րի մա կեր ևույ թին ձևա վոր վում է ած խած նա յին բա րակ շերտ, ո րը 
պո տեն ցիա լա յին ա ռու մով տար բեր վում է մնաց յալ թա ղան թից և  էա կա նո րեն 
կա րող է ազ դել թա ղան թի մա կեր ևու թա յին հատ կութ յուն նե րի վրա:

Նկ.4․ Ածխածնային տրիբոթաղանթի մակերևույթի ԱՈւՄ պատկերը նախքան 
փիլինգը և փիլինգից հետո
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Մ յուս կող մից՝ ած խած նա յին նա նո կա ռուց ված քա յին տրի բո թա ղանթ նե րի 
մա կե րև ույ թի հե տա զո տութ յուն նե րը ևս ցույց են տա լիս վե րը քննարկ ված մա-
կեր ևու թա յին շեր տի առ կա յութ յու նը (նկ. 4):

 Հա մա պա տաս խա նա բար [5] և [3] աշ խա տանք նե րում նկա րագր ված են 
ԱՆԱ և տ րի բո թա ղանթ նե րի ինք նա կազ մա կերպ ման գոր ծըն թաց նե րը, ո րոնց 
հա մա տեղ դի տարկ ման և նկ.2-ի ու նկ.4-ի հա մե մատ ման արդ յուն քում հան-
գում ենք եզ րա կա ցութ յան, որ տեխ նո լո գիա պես տար բեր եր կու գործ նը թաց նե-
րի դեպ քում ստաց վող ած խած նա յին թա ղանթ նե րի մա կեր ևութ նե րին ինք նա-
կազ մա վոր վում է հա ման ման ած խած նա յին բա րակ շերտ, ո րի մա կեր ևույ թա-
յին պո տեն ցիալն ու հաս տութ յու նը հա մընկ նում են [6] և [7] աշ խա տանք նե րում 
քննարկ ված ած խած նա յին թա ղանթ նե րի հատ կութ յուն նե րին:  Այդ ա ռու մով 
հե տաքրք րութ յուն է ներ կա յաց նում [3] աշ խա տան քում քննարկ ված տրի բո թա-
ղան թի մա կեր ևու թա յին հատ կութ յուն նե րի փո փո խութ յան դի տար կու մը վեր-
ջի նիս մա կեր ևույ թի կպչուն ժա պա վե նով պի լին գի արդ յուն քում: Նկ. 4-ում 
ներ կա յաց ված են ած խած նա յին տրի բո թա ղան թի ԱՈւՄ-ով ստաց ված պատ-
կեր նե րը` մա կեր ևույ թին բա րակ շեր տի առ կա յութ յամբ ու այդ շեր տը կպչուն 
ժա պա վե նով հե ռաց նե լուց հե տո:

Նկ.5․ Ածխածնային տրիբոթաղանթի մակերևութային պոտենցիալը նախքան 
փիլինգը և փիլինգից հետո

 Ինչպես երևում է նկ.5-ից, տրիբոթաղանթի մակերևույթից բարակ շերտի 
հեռացոմից հետո մակերևութային պոտենցիալն արդեն դրական է, ինչը խո-
սում է հեռացված շերտի ավելի բարձր (բուն թաղանթի համեմատությամբ) 
հաղորդա կանություն ունենալու մասին [8]:

Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի 
ֆինանսա կան աջակցությամբ՝ 21DP-1C014, 21SCG-1C019, 21T-1C275 ծածկա-
գրերով գիտա կան նախագծի շրջանակներում:
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ON THE BASICS OF THE QUANTUM PHYSICS 
Martin G. Abrahamyan

Yerevan Haybusak University, Armenia

Abstract: in this article is studying underlying concepts of the basics of quantum 
theory. In particular, the concepts of Atomic models, the Heisenberg uncertainty principle, 
photoe-lectric effect, wave-particle duality ... and their role for the growing of Quantum 
physics by the author’s site of view are presented. 

Keywords: Quantum Theory, Atomic Model, Waves, Momentum, Uncertainty Principle

Introduction
In the early years of the 20th century Neil’s Bohr, Max Planck, Werner 

Heisenberg, Einstein Louis de Broglie, Schrödinger, Paul Dirac, Max Born et al 
created quantum theory. This was not established in an exceptionally rigorously 
logical way slightly a series of conjectures encouraged by the thoughtful corporal 
understanding in addition to an intensive command of the latest scientific methods 
continued seem organized toward a speculative structure whose analytical power 
is specified in quantum physics which is taken into account in a human mind. 

The black body Planck’s postulate (1900) was one of the furthermost substantial 
research of theoretical Physics just before the slant of the nineteenth century 
sustained to develop a demonstration for the spectrum of the electromagnetic 
energy radiated by a black body in equilibrium by some temperature, T. One of 
the most general equations was Wein’s law [1]:

where  the spectral dist ribution function, is such that  is 
the energy enclosed in a unit volume of electro magnetic radiation in thermal 
equilibrium at an absolute temperature, T, due to waves of frequency among 

, and  The above expression for S was not so considerable derived 
from an additional vital model as quite basically predicted. It was a principle 
that worked well at high frequencies nevertheless was found to be unsuccessful 
after established experimental techniques made it possible to measure S at lower 
(infrared) frequencies [2]. Now, for S that remained subsequent through the idea 
from classical physics, which lead to a formula for  known as the Rayleigh-
Jeans principle:
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where T is temperature, KB is a constant identified as Boltzmann’s con stant,  is 
frequency, and c is the speed of light (3×108m/s). The above formula worked well 
at low frequencies, but suffered from a significant problem - it increases without 
limit with the increased frequency - there is more and more energy within the 
electromagnetic field at higher and better frequencies. At this extent of saying that, 
an object at a little temperature would offer out an unlimited amount of energy at 
a very high frequency. This result is known as the ultra-violet catastrophe specifies 
a profound error in classical physics. To know the shape of the spectrum of non-
parti cu late radiation emitted by a black body, Planck proposed a formula which 
he obtained by searching for a formula that fitted Wein’s law in high frequencies, 
and also fitted the new low-frequency expe ri mental results (which happen to lean 
by the Rayleigh-Jeans formula, though Planck was  not  alert to this).

Figure 1: Shows the Wein, and Planck spectral distributions, RayleighJeans 
(classical & quantum).

It stood when he tried to enlighten a deeper for the basis of this formula 
that he prepared a very vigorous discovery whose signifi cance when he failed to 
appreciate. In this derivation, Planck recom mended that atoms making up the 
black body object fascinated, and emitted light of frequency  in multiples of a 
vigorous unit of energy, or quantum of energy  Based on this concept, 
he was capable to re-derive the formula he had formerly predicted as [3],
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The curve did not assign at a high frequency and here there is no ultra-
violet catastrophe. Additionally, by the exact formula to experimental results, 
he was capable to achieve the significance of the Planck’s constant, h, that is, 

 Later, Dirac introduced ‘h-bar’, , which 
is now the constant most commonly encountered. In terms of , Planck’s formula 
for the light energy quantum, E, becomes,

Here  is the angular frequency.
Although Planck believed that, the rule for the absorption and emission 

of light in quanta realistic merely to black body radiation, and was a possession 
of the atoms, as an alternative of radiation. Einstein saw it as a property of 
Electromagnetic radiation, whether it was the black body or of the other basis [4]. 
Specifically, during this work on the photo electric effect, he proposed that light 
of frequency ω was made of quanta or ‘packets’ of energy  which may well be 
only absorbed or emitted in their entirety.

Bohr’s Idea of the Hydrogen Atom (1913): Bohr formerly made use of Einstein’s 
theories in an experimental to know why hydrogen atoms do not self-destruct, 
as they should to constant with the laws of a classical electromagnetic model. 
Rutherford was incidental that scattering experiments, an atom involves a charged 
nucleus (a proton) around which circulates essentially a light (relative to the proton 
mass) charged particle, an electron. Classical electromag ne tism articulates that 
since the electron is accelerating in its circu lar path, it should be radiating away 
energy within the kind of electromagnetic waves, and do so on a period of 
seconds, throughout which period the electron would coil into the proton and 
also the atom would end to exist. This does not occur. Bohr’s explana tion was to 
recommend that as long as the electron circulates in orbits whose radii r mollify 
a billboard ad hoc rule, now named a quantization condition, theore tical to the 
angular momen tum L of the electron.

In equation (5),  is the speed of the electron,  is the mass, and n a 
positive integer (quantum number), at that time these orbits would be stable—the 
hydrogen atom was alleged to be in an indolent state. He could give no mental 
reason why this should be the situation, but based on the idea he was competent 
to display that the hydrogen atom could only have energies given by the formula 
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(in Gaussian units)

Where 
  

 

 is of order 10-8 cm, identified as the Bohr radius, and gives a size of an atom. 
In Einstein’s work which was tie-in came with an extra suggestion that the 

hydrogen atom emits or absorbs light quanta by ‘jum ping’ among the energy 
levels, such that the frequency  of the photon emitted in a descending transition 
from the standing state with quantum number n to another of lower energy with 
quantum number k would be

Einstein used these concepts of Bohr to re-derive the black body spectrum 
results of Planck. In doing so, he established the notion of absorption, and emis-
sion of light quanta, including spontaneous—the first indication there have been 
handled going on at the atomic level that was fundamentally probabilistic. This 
research also leads him to the postulation that the light quanta were relatively 
packets of energy, but conceded the momentum in a very precise path—the 
light quanta were, of sequence, particles, sequentially named photons through 
the chemist Gilbert Lewis [5]. There was some success in extracting a general 
method, now called the ‘old’ scientific theory, from Bohr’s model of the atom. 
However, this theory, while comparatively active for the Hydrogen atom, was an 
intact catastrophe even for the next, helium atom. The unintended character of 
the expectations on which it had been established gave little suggestion to the 
personality of the fundamental physics, nor was it a belief that would designate 
a phase space, i.e. one that was developing in time [6]. Its character looks to 
retain been one among “breaking the ice”, releasing up the methods of scientists 
at that point to old forms, and opening up new ways of evident at the Physics of 
the atomic world.

De Broglie’s Postulate (1924): If light waves can behave under some conditions 
like particles, then, by symmet ry, it is realistic to assume that particles like an 
electron can act like a wave. More precisely, if light waves of fre quency ω can 
behave sort of collection of particles of energy, , Then, by symmet ry, a 
large particle of energy E, an electron say, should behave under some circum-
stan ces sort of wave of frequency, ν = E/h. It is also necessary to assign a wave-
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length to those ‘matter-wave’. For a particle of light, a photon, the wavelength of 
the associated wave is  A photon is known as a particle of zero mass of 
rest, energy, E, and momentum, p. According to special relativity theory in this 
case  Hence

and

Equation (10) is the wavelength of the photon in terms of its momentum. De 
Broglie assumed that this relationship applied to all free particles, whether they 
were electrons, photons, or anything else, and he arrived at the pair of equations

that gave the wavelength, and frequency of the de Broglie waves that were to be 
related with a free particle of momentum , and kinetic energy . 

The immediate success of de Broglie’s hypothesis was that it gave evidence, 
of sorts, of the quantization condition  If the electron circulating the 
nucleus is related to a wave of wavelength , then for the wave to not destructively 
interfere with itself, there must be a full number of waves (see Fig. 2) fitting into 
one circumference of the orbit, i.e.

Using the de Broglie relation  then gives  which is just 
Bohr’s quantization condition.

Figure 2: Shows De Broglie wave for wavelengths  that fits into a circle of radius 
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Nevertheless, merely if particles can exhibit wave-like properties, the regular 
question that arises is: what’s responsible for the ‘wa ving’. Moreover, as wave 
motion is at a period describable as con cerns some convincingly differ en-
tial equations, it’s then also com mon to ask what the differential equation is for in 
these de Broglie waves [10]. The former question clothed to be much information 
to answer than the first - these waves fulfill the well-known Schrödinger diffe ren tial 
equation [5]. But what these waves endure, generally speaking, a partly answered 
que stion: are they ‘real’ waves, as Schrödinger believed, within the intellect that 
they signify some reasonably physical vib ra tions within the equivalent way as water 
or sound or light waves, or are they a little more abstract, waves carrying data, 
as Einstein gave the imprint to be the first to near. The latter is an interpre tation 
that has been gaining in favor in recent times, a perspec tive that we can support 
some what by staring at what we can find out about a particle by studying the 
properties of those waves [11].

Quantum explanation of atomic orbital model
 In quantum mechanical expla nation of the atomic model, it shows that an 

atomic orbital is defined as the implication that defines the wave-like that measure 
at any electron or bunch up of electrons in an atom. The variables are used as 
the proba bility of discovering a slightly electron of an atom in any de mand turmoil 
around the nucleus of an atom. The atomic orbital span may as well hold in the 
region of the effects slice or part the complete over the calculated electron to be 
organized as anti cipated by the known reason algebraic typical of the orbital usage 
[7]. Every orbital in an atom is characterized by an erra tic group together with 
the doc tri ne of three quantum instability n, l, and m, which corresponds to the 
electrons energy, angular momentum, and an angular mo mentum vector function 
(magnet quantum number). 

Respectively the orbital tin is subjugated by a hit with the highest point of two 
electrons in cooperation with its private spin quantum number. The following s, 
p-, d, and f-orbital is repre sented with angular momentum quantum number l 
= 0, 1, 2, and 3 respectively. These names concurrently with the sum of n, are 
old to express the electron configurations of atoms. They are obtaining from the 
grouping by readiness scientist that specia lized in studying of spectroscopy of rigid 
buttress of alkali metal represented as sharp, principal, diffuse, and fundamental. 

The atomic orbitals are the crucial roof blocks shape such as a swap method as 
the electron cloud or wave modus operandi system for the newest backgro und for 
visualizing the submic roscopic deeds of electrons in matter. The electron cloud of 
a prototype in a multi-electron atom may be seen as an impor tant material in an 
electron confi guration, which is a corollary of simpler hydrogen-like atomic orbitals 
[8]. The periodicity continuous of the blocks of 2, 6, 10, and 14 fundamentals 
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inside a split of the periodic writing desk get up in a relaxed behavior from the 
same extent of electrons that absorb a perfect atomic orbitals s, p, d, and f 
respectively, regular nonetheless stage movement ethics of the quantum number 
n, normally might duplicate that time in mistrust stands a certain charge, the 
positive sub-shells energies befit incredibly in an analogous, and subsequently, 
the instruction is supposed to be occupied by electrons (e.g. Cr = [Ar] 4s1 3d5 , 
and Cr2+ = [Ar] 3d5 ) and can only be rationalized arbitrarily.

Thomson’s atomic models
In 1897, J. J. Thomson has found an electron that was obvious in atoms was the 

negligible house pillar principle of the universe, but instead a common particle. 
The recently resumed committee contained by atoms tempted a lot to visualize how 
parts the atom’s constituent strength relates to each other. Thomson hypothesi-
zed several an orbit-like rings in which electrons revolved around in a positively 
electric jelly-like substance, and between the disco very of the electron’s in 1909, 
this “prestigious pudding model” was a large amount commonly in customary 
justification of atomic structure. In a while after Thom son’s atomic model discovery, 
Hantaro Nagaoka predicted a sundry kind of electronic arran gement. Contrasting 
the presti gious pudding model, the clear-cut expense in Nagaoka’s “Saturnine 
Model” was focused on an inner core, pulling the electrons into circular orbits. 
Na ga oka’s work at the time was noticed by few people and recog nized theory in a 
fundamental defect even at its conception, namely that a classical charged object 
cannot sustain orbital motion because it is accelerating, and energy was lost due 
to electromagnetic radiation [9].

Bohr’s atomic model
Ernest Rutherford in 1909 concluded that the largest part level of the atomic 

was tightly reduced into a nucleus which was stated to be positively charged. In 
1911 it became clear from his assessment that the demand case of the pudding 
may not account for atomic configuration. Ruther ford’s post-doctoral student 
Neil’s Bohr in 1913 was desig ned a novel concept explanation of an atom, which 
he said that electrons orbited the nucleus with classical periods but were barely 
permissible to award discrete main beliefs of raw-boned mo men tum quantized in 
unit’s ℏ. The atom completely shapes the Bohr delinquent of energy slau ghter from 
a radiation mop floor with municipal, by declaring that in present there was no 
state-owned below this, and additional highly explained the derivation of ghostlike 
lines. After Bohr’s wear out of the Einstein’s jus tification photoelec tric, achieve 
to link up energy levels in atoms with the wave length of emitted light, the join 
between the forma tion of elec trons in atoms and the openhanded out and blend 
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spectra of atoms became an increasingly advantageous tool in the comp rehension 
of electrons in atoms. For the large chunk prominent portion of let loose and 
engage ment spectra known experimentally since the middle of the 19th century 
was that these atomic spectra emitted light, the relation between the constitution 
of electrons in atoms, and the release, as well as assimilation spectra, wave-like 
properties since the initiative that electrons may perhaps act using relevant waves 
was not compulsory till eleven days earlier [9]. Still the Bohr models treatment 
of quantized angular momenta, and consequently quantized energy levels was a 
heavy action towards the acceptance of the electron in atoms, and the big phase 
towards the happening of quantum mechanics in signifying that quantized irons 
requisite financial credit for completely alternating spectra, and energy levels in an 
atom. in 1924. De Broglie indication of the being of electron be important waves, 
and for an unfriendly time before the jam-packed of Schrödinger 1926 equation 
prescription of Bohr electron wavelength of a hydrogen-like atom may seem good 
to be in direct of its momentum, and consequently, the orbiting electron of Bohr 
was seen to orbit in a sphere by a numerous of a physically half-wavelength of this 
fabricated Bohr’s prototype, but regularly Bohr’s copy for a crouch time may be 
realized as a usual mock-up through an extra condition. Moreover, this historical 
was recently out of date by the chock-a-block of the 1926 three-dimensional 
wave mechanics. Now our new kindness of Physics, the Bohr work is known as 
a semi-classical pattern for the reason that its quantization of bony momentum 
not largely as of its link with electron wave length, which seemed in obser vation a 
dozen days once the Bohr classical was recommen ded. Bohr’s simple configuration 
remained competent to assign an account for the emanation and incorporation 
spectra of hydro gen. Quantum number principal of the orbital is n = 1, 2, 3, etc. 
states in the Bohr’ illustration of current Physics. Novel quantum physics exp lains 
the procedure in conditions of electron shells, and subshells that remain to settle 
several electrons by the Exclusion Principle of Pauli. In consequence, the n = 1 
situation is capable of enfolding one or two electrons bit the n = 2 disorder be 
capable up to eight electrons in 2s, and 2p subshells. In helium the complete n 
= 1 states are altogether engaged; the matching is accurate for n = 1, and n = 2 
in neon. In argon the 3s, and 3p subshells are also subject by eight electrons; 
quan tum procedure as well allows a 3d subshell but this is at elevated energy 
than the 3s, and 3p in argon (different from the site in the hydrogen atom), and 
remains void.

Novel conceptions and relations to the Heisenberg uncertainty 
principle
Subsequently, Heisenberg disco vers his principle, Bohr memo rable that the 

state of any concern of wave hit implies uncertainty in the wave frequency, and 
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wave length since a dangle of frequ encies is search to find untaken the parcel 
itself. In quantum mechanics all particle momenta are related with waves, it is the 
development of such wave con tai ner that contains the wave and as a result the 
particle in space. In states, everywhere a quantum mecha nical particle is bound, it 
has to be local as a wave packet and the state of the sachet and its smallest extent 
implies a distribu tion, and nom inal profit in par ticle wavelength, and as follows in 
energy, and momentum. Quantum mechanics as a particle is confined to a small 
area to a less important pro vince in space that con nected the compressed wave 
car ton that requires a better, and bigger extent of momenta, and in this way bigger 
kinetic energy like this. The required energy to restrain or understand a particle 
in a minor territory of opening increases without forced, as the state of the room 
grows smaller. Particles cannot be confidential to an algebraic end in space since 
this would entail a vast momen tum particle. Schrödinger, Pauling, Mullikan, and 
others are legendary in chemistry that the significance of Heisenberg’s notice 
was that the electron as a wave packet may perhaps not be reflected to grasp a 
clear-cut position in its orbital. Get an instinctive future that the elec trons stance 
most wanted proba bi lity to be described, giving out which was related with the 
pronouncement of the electron at approximate line of reasoning in the wave run 
which defined its coupled-wave packet. According to the scrutiny of Heisenberg’s 
uncertainty principle, a particle-wave container, which is at the outset local in 

 with characteristic width,  is also contained in k-space with the width 
characteristic.

However, as time advances the width of the wave box in x-space increases 
as the time of the wave carton in k-space remains constant. Therefore, we have;

In addition, we preserve deliberate of x, and k as describing our uncer-
tainty on the topic of the degree of the location of the particle, and wavenumber 
corresponding ly. Hence, a measurement of a particle wavenumber k is compa rable 
to an extent of its momen tum p since p = ћk. Hence, an unpredictability in k of 
the func tion interprets to unpre dictability in p of the function p = ћk. It follows 
from the above quantity will now be stated as [12];
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 The recent quantum theory did not outcome rigid outcomes but distinct of 
the prospects for the event of a strain of capability of such results. Heisenberg 
model shows that the region moved by a particle does not imply, as we cannot 
view it with electrons in an atom.

Wave particle nature of matter
Quality of being relevant with the growth of quantum method and trial 

results such as the cut numerous of the electrons were created that the revolving 
electrons around a center might not be effusive termed as particles but desired 
to be described by the wave-particle duality. Hence is exactly needed to recognize 
the wave and particle temperament of electron and as such the properties of the 
electron are given an explanation as follows: 

Wave like properties
The electron does not orbit the nucleus in the mode of a planet or the likeness 

of the sun but as an option be current as foothold waves. In this style, the buck 
probable energy an electron preserve goes through is corres pondence to the 
sus tai ning frequ ency of a wave on a sequence. The privile ged energy situation is 
similar to the harmonics of that elementary frequency. 

The allegation on the elec tron acts like it is filthy out liber ty in a lasting 
spreading at any aim to the direction towards an electrons wave function. Elect-
rons have no course in a manifest time location smooth even though the relative 
interaction with the electron at an iden tifiable, play a part be competent to 
originate from the wave turn to the electron. 

Particle properties of the electron 
The amount of electron moving the around nucleus in simple terms be a 

whole number.
Electron moves from one orbital to another in particle man ner. For instance, if 

a quantum of light hits an electron typically a separate electron changes posi tion 
in answer to the light direc tion. 

Photoelectric effect
This occurs when smooth metal lic substance breaks the rise emits by an 

electron at pardon period irradiated apparent and ultraviolet was naked by Hein-
rich Hertz in 1887. The subse quent information on the subject of this carry into 
essence contai ner be time-honored through pain staking observation. A defi ned 
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level surface less than emits electrons after an occurrence of the regular perch 
which is illumi nated exceeds a not many thre shold values which is an estate of 
the metal. The overwhelming of photoelectrons is self-supporting of entertaining 
energy but varies directly to the clear occurrence of ingenious retreating on the 
sur face. These minutiae are baffling covered by the constituting classical physics. 
In 1905 Einstein proposed a radically new notion radiance in demand to describe 
for the photoelectric effect. Base on this theory of set frequency compressed of 
a clique of permanent distinct packages designated as quanta of energy 

Hence, a perfect emitter and assimilator of electromagnetic heat that the 
electrons at the shaded brightness of metal be in an impending suc cess of 
penetration A. Hence, the electrons prepare to reach energy (A) in control of the 
emission from the outside hull. Here w is known to bring about of the metals. If an 
electron absorbs a separate quantum of light, it is represented mathematically as

Contrarily, the electron body fas cinated the capabili ty well and is not emitted. 
Disrespectful the relative like the hold of an electron every branch of concurrently 
fascinating two or more gentle quanta is negli gibly product related it’s absor-
bing probability as restricted free from dread quantum as is unde niably the 
foundation for delicate intensity enlightenment by the sphere gauge of Planck’s con-
stant, and the toil situ ation of the metallic substance by in crucial requisi tes plotting 
the kinetic energy of the emitted pho toelec trons as a acquit yourself of the wave 
frequency from the plot of photoelectron it was deducted that  the  magnitude 
of radiated electrons increases with the irradiance of the brilliancy as the other 
intense the daylight of the lookup the transform of gentle quanta on the surface. 
Einstein’s quantum notion is exceptional of accounting for every three times 
observational mentioned in rank about the photoelec tric effect.

Quantum notion of light
Einstein’s quantum hypothesis of light is a monochromatic easy wave of bony 

frequency trans mitting from side to side of a region of space that contains no 
matter, be aware of how to be con centration as a flood of particles known as 
energy photon. 

Meanwhile classical undeman ding waves propagating at the stable velocity c 
of a photons obligation to shuffle as nicely at this velocity. According to Ein s tein’s 
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singular principle of rela tivity individual massless parti cles know how to shift at 
the zip of amusing in a vacuum. Hence photons requisite to be massless. Exclusive 
relativity additionally gives the subsequent correlation among the energy E, and 
the momentum P of a massless particle as

 Taking in accordance that the above equation is steady with this equation that; 

 Where G is the momentum den sity and w is the energy density. Since if start 
burning is complete up of a flow of photons for which  = c, it follows that 
the weightless of the momentum density requirement to be the energy density 
alienated by c. It follows from equation (18), and (19) taking into account relation 
ω/c = k, we have,

Quantum nature of particles
Exactly entertaining wave spot shows particle-like features, it turns that great 

particles from time to time shows wave-like behaviors. For example, it is viable to 
put together a picking up of a double-slit intervention foretell from spill mono-
ener getic electrons outside concluded of a two strappingly spaced nar row slits. 
The frank wavelength of the electrons comprehends how to obtain the size of 
the sprightly, and reproachful bands in the interference steer remar kable as ten 
(10) the unaffected subsequently of kith, and kin is produced for other kinds of 
particles. In 1923 Louis de Broglie who chief discretionary about particles be a 
concept to pride by hand on wave-like behavior, which states that, the de Broglie 
wavelength is in all-purpose cute small. For the electron is given as; 

The electron energy is suitably insufficient in units of electron-volts (ev) an 
electron accelerated retain a complete probable disc re pancy of 1000V obtains a 
1000ev energy, and subsequently on de Broglie wavelength of a proton is flat as; 
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Certainly, the efficiency of de Broglie wavelengths of commu nal particles it 
is in the spy to look from crown to substructure inflexible to resolve particle 
interference experiments. Gene rally, the crystals of a slit consist of a part in a 
position in which the fragment like diffraction gratings with a characteristic spacing 
of neatness in the inter-atomic spacing (which is usually about 10-9 m) equation 
(22) be proficient to be rearranged as;  It follows that the momentum 
of a quantum particle, and hence its velocity is for every time equivalent to its 
wave vector. Since the equation (21) shows the relationship between momen tum 
and wave add up to applies in cooperation photons and enor mous particles seem 
plausible that the strictly interconnected equation (18) among energy, and wave 
angular frequency must moreover harness toward equal photons, and particles. 

In this research, we roughly stu died on the deeds of nonrelati vistic particles of 
non-zero bulk e.g. electrons that do not exist outside forces any particles having 
mass M, energy E, and momentum P run obviously in straight-line with the velocity

Which v satisfy that

        

On the other hand, particle waves, then equations (26), and (24) yield the 
equation (28) below:

For wave propagating in the plane manner the phase velocity designated as

Equation (27) can be expressed as follows 

Note, from equation (28), implies that the velocity is classical and not quantum 
mechanical particle velocity [13].
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Conclusion
The Quantum theory was introduced in the early 20th century. We explained 

the concepts of Thomson’s atomic models, Bohr’s atomic model, wave-particle 
nature of matter, photoelectric effect, Quantum notion of light, Quantum nature 
of particles these are tough models to come to expressions with, and Planck’s 
postulate of black body radiation in 1900 was one of the kind, and even. This 
research also leads Einstein to the postulation that the light quanta were relatively 
packets of energy, but conceded the momentum in a very precise path—the light 
quanta were, of sequence, particles, sequentially named photons through the 
chemist Gilbert Lewis. There was some success in extracting a general method, 
now called the ‘old’ scientific theory, from Bohr’s model of the atom. Even though 
its problems, however, quantum theory remains an essential part of the bedrock 
of modern physics. 
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М. АБРАМЯН. ОБ ОСНОВАХ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ - в статье рассмат-
риваются основополагающие понятия основ квантовой теории. В частности, 
представлены концепции атомных моделей, принцип неопределенности Гейзенберга, 
фотоэлектрический эффект, корпускулярно-волновой дуализм... и их роль в 
развитии квантовой физики с точки зрения автора.

Մ. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ. ՔՎԱՆՏԱՅԻՆ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՇՈւՐՋ 
- Քննարկված են քվանտային ֆիզիկայի հիմնադրույթ ները: Մասնավորապես, հե-
ղինակի մեկնաբանությամբ ներկայացվում են ատոմային մոդելները, Հայզենբերգի 
անորո շու թյան առնչությունները, ֆոտոէլեկտրական էֆեկտը, ալիք-մասնիկ երկակի-
ությունը… և նրանց դերը քվանտային ֆիզիկայի զարգացման գործում:
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ԳԻՏՈւԹՅԱՆ ՆՎԻՐՅԱԼՆԵՐ

ՆՈԲԵԼՅԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿԸ ԵՎ ՀԱՅԵՐԸ. 
ԱՐՏԵՄ ՓԱԹԱՓՈւԹՅԱՆ

Ար տեմ Փա թա փութ յա նը (ծնվ․ 1967 թ., Բեյ րութ) ա մե րի կա հայ մո լե կու լա յին 
կեն սա բան է, նյար դա բան, Նո բել յան մրցա նա կի դափ նե կիր։ 

Փա թա փութ յա նը Հո վարդ Հ յու զի բժշկա կան ինս տի տու տի (Scripps Research, 
La Jolla, California) նյար դա բա նութ յան պրո ֆե սոր է: 2021 թվա կա նին նա Դեյ վիդ 
Ջու լիու սի հետ հա մա տեղ ար ժա նա ցել է ֆի զիո լո գիա յի և բժշ կութ յան Նո բել յան 
մրցա նա կի։

Փա թա փութ յա նի հե տա զո տութ յուն նե րը վե րա բեր վում են ջեր մաս տի ճա նի և 
հպ ման (noci ception) կեն սա բա նա կան ըն կա լիչ նե րին: Դ րանք օգ տա գոր ծվում է 
մի շարք հի վան դու թյուն նե րի, այդ թվում՝ քրո նի կա կան ցա վե րի բուժ ման հա մար: 
Բա ցա հայ տում նե րը թույլ տվե ցին հաս կա նալ, թե ինչ պես են ջեր մութ յու նը, սա ռը 
և մե խա նի կա կան ու ժե րը նյար դա յին ազ դակ ներ գրգռում: 

Ին քը այս պես է նկա րագ րել իր հե տա զո տութ յու նը. « Մեզ հե տաքրք րում է այն, 
ինչ կոչ վում է մե խա նի կա կան զգա ցո ղութ յուն, այն է, թե ինչ պես են բջիջ նե րը ու ժի 
մի ջո ցով զրու ցում միմ յանց հետ: Սա այն է, ինչ մենք սո վոր ենք զգալ՝ մեղմ քա մին 
ձեր թևին կամ մուր ճի հար վա ծը ձեր մա տին: Ս րանք մե խա նի կա կան ու ժեր են, 
ո րոնք կա րող են վե րած վել ազ դան շան նե րի, ո րոնք մենք օգ տա գոր ծում ենք մեր 
մի ջա վայրն ի մաս տա վո րե լու հա մար: Այս պի սով, մեր հե տա զո տութ յու նը վե րա-
բե րում է ոչ միայն հպմանն ու ցա վի զգա ցո ղութ յա նը, այլև նյար դա գի տութ յու նից 
դուրս այլ հի վան դութ յուն նե րին և կեն սա բա նա կան գոր ծըն թաց նե րին: Օ րի նակ, 
թե ինչ պես ենք մենք զգում ար յան ճնշու մը, ինչ պես ենք զգում ոսկ րե րի խտութ-
յու նը և կեն սա բա նութ յան շատ այլ աս պեկտ ներ»:

Փա թա փութ յա նը ու սում նա սի րել է սեն սոր նե րի ազ դան շա նի փո խա կեր պու-
մը։ Իր գոր ծըն կեր նե րի հետ հա մա տեղ ա պաակ տի վաց րել են գե նե րը: Այս կերպ 
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նրանք հայտ նա բե րել են գե նը, ո րը բջիջ նե րը դարձ նում է անզ գա յուն հպման 
նկատ մամբ: Շո շափ ման զգա յա րա նի ու ղին կո չել են PIEZO1: PIEZO1-ի նմա նում-
թյամբ հայտ նա բեր վեց երկ րորդ գե նը և  ան վան վեց PIEZO2: Այս իո նա յին ու ղին, 
որն ա վե լի կա րևոր է եր կու մե խա նոըն կա լիչ նե րից, էա կան է շո շա փե լի քի հա մար: 
Ա պա ցուց ված է, որ PIEZO1 և PIEZO2 ու ղի նե րը կար գա վո րում են լրա ցու ցիչ կար-
ևոր ֆի զիո լո գիա կան գոր ծըն թաց նե րը, նե րառ յալ ար յան ճնշու մը, շնչա ռութ յու նը 
և մի զա պար կի վե րահս կու մը:

Փա թա փութ յա նը նաև նշա նա կա լի ներդ րում ու նի նոր իո նա յին ու ղի նե րի և  
ըն կա լիչ նե րի նույ նա կա նաց ման գոր ծում, ո րոնք ակ տի վա նում են ջեր մաս տի-
ճա նի, մե խա նի կա կան ու ժե րի կամ բջիջ նե րի ծա վա լի ա վե լաց ման պատ ճա ռով: 
Նա և ն րա գոր ծըն կեր նե րը կա րո ղա ցել են ցույց տալ, որ այս իո նա յին ու ղի նե րը 
կար ևոր դեր են խա ղում ջեր մաս տի ճա նի զգա ցո ղութ յան, հպման, պրոպ րիո կեն-
սա ցիա յի, ցա վի և  ա նո թա յին տո նու սի կար գա վոր ման մեջ: Վեր ջին աշ խա տանքն 
օգ տա գոր ծում է ֆունկ ցիո նալ գե նո մի կա յի տեխ նի կա՝ մե խա նի կա կան զգա յուն 
իո նա յին ու ղի նե րը բա ցա հայ տե լու և բ նու թագ րե լու հա մար։

Ն րա աշ խա տանք նե րը բարձր են գնա հատ վել տար բեր գի տա կան և պե տա-
կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից։

Նա 2016 թվից Գի տութ յան ա ռա ջըն թա ցի ա մե րիկ յան ա սո ցիա ցիա յի ան դամ 
է, 2017 թվա կա նից՝ Գի տութ յուն նե րի ազ գա յին ա կա դե միա յի և 2020 թվա կա նից՝ 
Ար վեստ նե րի և գի տութ յուն նե րի ա մե րիկ յան ա կա դե միա յի ան դամ։

2017-ին նա ստա ցել է W. Alden Spencer, իսկ 2019-ին՝ Rosenstiel մրցա նակ նե-
րը, 2020-ին՝ նյար դա բա նութ յան ո լոր տում պատ վա վոր Kavli մրցա նա կը և BBVA 
Foundation Frontiers of Knowledge մրցա նա կը կեն սա բա նութ յան / կեն սաբժշ կու-
թյան ո լոր տում:

2021 թվա կա նին Դեյ վիդ Ջու լիու սի հետ միա սին նրան շնորհ վել է ֆի զիո լո-
գիա յի և բժշ կութ յան Նո բել յան մրցա նակ՝ ջեր մաս տի ճա նի և հպ ման ըն կա լիչ նե րի 
հայտ նա բեր ման հա մար։

2021 թվա կա նի հոկ տեմ բե րին Լի բա նա նի նա խա գահ Մի շել Աու նը Փա թա-
փութ յա նին պարգ ևատ րել է Լի բա նա նի «Ար ժա նիք նե րի» շքան շա նով։

Այս տա րի հու նի սին Ար տեմ Փա թա փութ յա նը ընտր վեց Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յան Գի տութ յուն նե րի ազ գա յին ա կա դե միա յի պատ վա վոր ան դամ:

Խո սե լով իր ըն տա նի քի մա սին՝ Փա թա փութ յա նը ա սել է․«Իմ տա տիկ ներն 
ու պա պիկ նե րը պահ պա նել են ի րենց հայ կա կան ինք նու թյու նը։ Երբ մենք ներ-
գաղ թե ցինք ԱՄՆ, ծնող ներս ո րո շե ցին, որ ես պետք է բժշկա կան հա մալ սա րան 
ըն դուն վեմ: Ծ նող ներս շատ կար ևոր դեր են խա ղա ցել իմ կյան քում, նրանք ցան-
կա նում էին լավ կրթութ յուն տալ ինձ»։

Նո բել յան մրցա նա կի այլ հայ դափ նե կիր է Տորք Սա հակ յա նը
Նա հա մա հե ղի նակ է Կ լի մա յի փո փո խութ յուն նե րով զբաղ վող փոր ձա գետ նե րի 

միջ կա ռա վա րա կան խմբի գնա հատ ման չորս զե կույց նե րից ե րե քին, ո րի հա մար 
2007 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 12-ին ԱՄՆ նախ կին փոխ նա խա գահ Ալ բերտ Գո րի 
հետ հա մա տեղ ար ժա նա ցել է Խա ղա ղութ յան Նո բել յան մրցա նա կի։
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Նո բել յան մրցա նա կի ար ժա նի այլ հայ թեկ նա ծու ներ․
Ա ռա ջին հայ գիտ նա կա նը, ով 9 ան գամ ա ռա ջադր վել է Նո բել յան մրցա նա կի, 

քի մի կոս Լո ւի ջի Ջա կո մո ( Հա կոբ) Չա միչ յանն է, ով լու սա քի միա յի հիմ նա դիր նե-
րից է, ա ռա ջին նե րից մեկն է ու սում նա սի րել ա րե գակ նա յին է ներ գիան լու սա քի միա-
կան ռեակ ցիա նե րով վա ռե լան յու թի նոր տե սա կի վե րա ծե լու հնա րա վո րութ յու նը:

Հա ջորդ հայ Նո բել յան մրցա նա կա կի րը կա րող էր դառ նալ ֆի զի կոս Գուր գեն 
Աս կար յա նը: Դեռևս ու սա նո ղա կան տա րի նե րին նա ա ռա ջար կել է լից քա վոր ված 
ա րագ մաս նիկ նե րի գրանց ման նոր ե ղա նակ: Միտ քը հետև յալն էր. գեր տաք թա-
փան ցիկ հե ղով լից քա վոր ված ա րագ մաս նիկ անց նե լիս կիո նաց նի իր հե տա գծում 
հան դի պող ա տոմ նե րը: Մաս նի կի է ներ գիան բա վա րար կլի նի հե տա գծի եր կայն-
քով հե ղու կի եռ ման հա մար: Դ րա հետ ևան քով հե տա գի ծը կդառ նա դի տե լի՝ ա ռա-
ջա ցած բազ մա թիվ պղպջակ ներ շնոր հիվ: Ցա վոք Գուր գեն Աս կար յա նը չի հրա-
պա րա կում իր այս գա ղա փա րը: Իսկ ա հա մի քա նի տա րի անց՝ 1952 թվա կա նին, 
այն կյան քի է կոչ վում ա մե րի կա ցի ֆի զի կոս Դո նալդ Գ րա սե րի կող մից, ստեղ ծով 
այս մե թո դով աշ խա տող «Պղպ ջա կա յին խցիկ»-ը։ Դ րա հա մար 1960թ. Նա ար-
ժա նա նում է Նո բել յան մրցա նա կի: Աս կարւ յա նը հայտ նա բե րել է նաև է լեկտ-
րա մագ նի սա կան ճա ռա գայթ ման ինք նա ֆո կու սաց ման եր ևույ թը /Askaryan, G.A. 
(1962). “Cerenkov Radiation and Transition Radiation from Electromagnetic Waves”. 
Journal of Experimental and Theoretical Physics. 15(5):943–6/։ Ա վե լի ուշ Աս կար - 
 յա նը ցույց տվեց, որ հզոր լա զե րա յին ճա ռա գայթ նե րը, անց նե լով նյու թի մի ջով, 
գրգռում են ձայ նա յին ա լիք ներ: Այս ու սում նա սի րութ յուն նե րի արդ յուն քում ծնվեց 
ֆի զի կա յի նոր բնա գա վառ՝ ճա ռա գայ թա յին ա կուս տի կան։

1970-ա կան նե րին ես այ ցե լում էի Մոսկ վա յում Լե բեդ ևի անվ․ Ֆի զի կա կան հե տա-
զո տութ յուն նե րի ինս տի տու տում անց կաց վող ա կա դե մի կոս Վ․Լ․ Գինզ բուր գի /2003թ․ 
Նո բել յան մրցա նա կա կիր/ պար բե րա կան գի տա կան սե մի նար նե րին։ Աս կար յա նը 
ներս էր մտնում հա ճախ ու շա ցած /որ պես կա նոն, ոչ ոք չէր հա մար ձակ վում ու շա նալ 
այդ սե մի նար նե րից/, ձախ ու աջ նա յե լով ա ռա ջա նում էր /այդ ըն թաց քում Գինզ-
բուրգն ընդ հա տում էր սե մի նա րը, սպա սե լով, որ Աս կար յա նը տեղ զբա ղեց նի/, ու 
որ ևէ հայ տես նե լիս նստում էր նրա կող քը։ Սե մի նա րը շա րու նակ վում էր։ 

Աս կար յա նը, չնա յած, ար ժա նա ցավ խորհր դա յին ա մե նա հե ղի նա կա վոր՝ Լե-
նին յան մրցա նա կի, սա կայն այդ պես էլ չստա ցավ Նո բել յան մրցա նակ:

Դա րոն Ա ճե մօղ լուն` Ս տամ բու լում ծնված ա մե րի կաբ նակ հայ: Նա ընդգրկ ված 
է աշ խար հի ա մե նաազ դե ցիկ և հղ վող տնտե սա գետ նե րի տասն յա կում, «Ին չո՞ւ ո րոշ 
երկր ներ հա րուստ են, իսկ մյուս նե րը՝ աղ քատ» հա մաշ խար հա յին բեսթ սե լե րի հե-
ղի նակն է: Ն րա աշ խա տութ յուն նե րը լույս են տե սել բազ մա թիվ լե զու նե րով:

1979թ․ Հա մա կարգ չա յին տո մոգ րա ֆիա յի բա ցա հայտ ման հա մար Ալ լան Կոր-
մա կին ու Գոդֆ րի Հաունս ֆի դին շնորհ վեց Նո բել յան մրցա նակ։ Տո մոգ րա ֆիա յի 
մա թե մա տի կա կան խնդի րը դրա նից շուրջ քա ռա սուն տա րի ա ռաջ լուծ ված էր 
ե ղել ա կա դե մի կոս Վիկ տոր Համ բար ձում յա նի աշ խա տանք նե րում։ Սա կայն Նո-
բել յան կո մի տեն, այդ մա սին ի րեն հղված նա մա կի պա տաս խա նում նշել էր, որ 
մրցա նա կը շնորհ վում է տե սութ յան գործ նա կան կի րա ռութ յան հա մար․․․

Մ․ Աբ րա համ յան
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