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Ա վա գյան Ս.Ա.
Եր ևա նի Մ. Հե րա ցու ան վ. պե տա կան բժշ կա կան հա մալ սա րա նի ԳՀԿ-ի Ի մու նո ֆեր մեն տային 
հե տա զո տու թյուն նե րի լա բո րա տո րի ա, Եր ևան, Հա յաս տան

ՄԻ Ո ԿԱՐ ԴԻ ԲԱՐՁՐ ԿԾ ԿՈ ՂԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ԱԿ ՏԻ ՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄ ՔՈՒՄ 

ԸՆ ԿԱԾ  ՌԵ ԳԻ Ո ՆԱԼ ՊՈՒՏ ՐԵՍ ՑԻՆ-ԿԱԽՅԱԼ ՄԵ ԽԱ ՆԻԶՄ ՆԵ ՐԸ

(ՓՈՐ ՁԱ ՐԱ ՐԱ ԿԱՆ ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ. ԵՐԿՐՈՐԴ ԾԱ ՆՈՒ ՑՈՒՄ)

Ու սում նա սիր վել է պուտ րես ցի նի ցածր կոն ցենտ րա ցի ա նե րի ազ դե ցու թյու նը օր նի տին դե-

կա բոքսի լա զայի (ODC), էն դո թե լի ալ NO-սին թա զայի (eNOS) ակ տի վու թյան, ին սու լի նի և գլյու-

կո զայի մա կար դակ նե րի վրա փոր ձա րա րա կան կեն դա նի նե րի մի ո կար դում։ 

Կա տար ված ի մու նո մոր ֆո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն քում հայտնաբեր վել 

է փոր ձա րա րա կան մկ նե րի միոկարդիոցիտներում ODC-ի ակ տի վու թյան նշա նա կա լի ի ջե ցում 

պուտ րես ցի նի 10-8 մգ/մլ չա փա բաժ նով նե րար կու մից 20 րո պե (I փոր ձա րա րա կան խումբ) և 

2 ժամ (II փոր ձա րա րա կան խումբ) հե տո մի ո կար դի ո ցիտ նե րում։ Պուտ րես ցի նի նե րար կու մից 

8 ժամ ան ց (III փոր ձա րա րա կան խումբ) ODC-ի ակ տի վու թյու նը կա նո նա վոր վել է։ ODC-ի ակ-

տի վու թյան ի ջեց ման հնա րա վոր պատ ճառ նե րից մե կը հան դի սա նում է մեր կող մից նե րարկ-

ված էկ զո գեն պուտ րես ցի նը, ո րը « հե տա դարձ կա պի» սկզ բուն քով միջ նոր դա վոր ված մո դու-

լաց նում է ODC-ի ակ տի վու թյու նը ճն շող գոր ծըն թաց նե րը։ Պուտ րես ցի նի նե րար կու մից 2 և 8 

ժամ ան ց, մկ նե րի մի ո կար դի միկ րոա նոթ նե րի պա տե րում նկա տե լի ո րեն ի ջել է նաև eNOS-ի 

ակ տի վու թյու նը։ Կա տար ված ի մու նոֆ լյո ւո րես ցեն տային հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե-

րը հա րա բե րակց վում են ի մու նո ֆեր մեն տային ա նա լի զի ար դյունք նե րի հետ, ո րոնք վկա յում 

են մի ո կար դում NO-ի բա վա կա նին ցածր ցու ցա նիշ նե րի մա սին հե տա զոտ ման նույն ժամ կետ-

նե րում։ Հենց այդ պատ ճա ռով, չի բա ցառ վում, որ պուտ րես ցի նի շատ ցածր կոն ցենտ րա ցի-

ա նե րի նե րար կու մը փոր ձա րա րա կան կեն դա նի նե րին ու ղեկց վում է in situ ֆեր մեն տային և 

մե տա բո լիկ ռե ակ ցի ան նե րի ար գե լա կու մով, ո րոնք նոր մա յում ա պա հո վում են NO-ի օպ տի մալ 

սին թե զը մի ո կար դի մա զա նոթ նե րի էն դո թե լի ո ցիտ նե րում։ Պուտ րես ցի նի նե րար կու մից 20 րո-

պե հե տո, մեր կող մից, գրանց վել է ին սու լի նի բարձր ցու ցա նիշ ներ ա րյան սի ճու կում, սր տի 

հյոս վածք նե րում և գլյու կո զայի ցածր մա կար դակ` սր տում։ Չի բա ցառ վում, որ տվյալ դեպ քում 

գլյու կո զայի բարձր մա կար դա կը ա րյան սի ճու կում հան դի սա նում է նե րարկ ված պուտ րես ցի նի 

ո ւղ ղա կի խթա նիչ ազ դե ցու թյան հետ ևանք` են թաս տա մոք սային գեղ ձի ին սու լյար b-բ ջիջ նե րի 

վրա։ Ին սու լի նի ցածր մա կար դա կը III փոր ձա րա րա կան խմ բի կեն դա նի նե րի ա րյան սի ճու կում 

ո րո շա կի ո րեն միջ նոր դա վոր ված է (ին սու լի նան ման ա ճի գոր ծոն-1-ով (IGF-1)), ո րի պա րու նա-

կու թյունն ա րյան սի ճու կում նշա նա կա լի բարձ րա ցել է պուտ րես ցի նի նե րար կու նից 8 ժամ ան-

ց։ Չի բա ցառ վում, որ տվյալ դեպ քում ը նդ գրկ ված է նաև ին սու լի նի և գլյու կո զայի մե տա բո լիզ-

մի IGF-1- կա խյալ մե խա նիզ մը, ին չը ներ կա յումս հան դի սա նում է լայն քն նարկ ման ա ռար կա։




