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Որոշվել է հիպոթալամուսից անջատված` պրոլինով հարուստ պոլիպեպտիդի` գալարմինի 
(ՊՀՊ-1) կարգավորիչ ազդեցությունը` հակաօքսիդանտային ակտիվությանբ օժտված 
մետաղա պրոտեինների (ՀԱՄ) (Cu,Zn-ՍՕԴ, Mn-ՍՕԴ և կատալազ) և պրոօքսիդանտային 
ակտիվությամբ օժտված մետաղապրոտեինների (ՊԱՄ) (NADPH օքսիդազի իզոձևեր և 
սուպերօքսիդ-գոյացնող լիպոպրոտեին-սուպրոլ) քանակությունների և ակտիվությունների 
վրա, առնետներին ներորո վայնային ներարկված լիպոպոլիսախարիդով (ԼՊՍ) (0,5 մգ/կգ) 
և մկներին ներորովայնային ներարկված մետիցիլին-կայուն S. aureus-ով (MRSA) (6x108 
գաղութ առաջացնող միավոր/մուկ), ստաֆիլոկոկային վարակումով հարուցված օքսիդատիվ 
վնասման դեպքում (25 մկգ/կգ ըստ առնետի քաշի և 1 մկգ` մեկ մկան հաշվով) ներարկման 
ժամանակ: (Ստուգիչ կենդանիներին գալարմինի փոխարեն ներարկվել է 0,9% NaCI):

ՀԱՄ-երը և ՊԱՄ-երը անջատվել ու մաքրվել են կենդանիների արյան շիճուկից, էրի-
թրոցիտների թաղանթներից, հյուսվածքներից (ոսկրածուծ, լյարդ, երիկամ, փայծաղ), օգտա-
գործելով իոնափոխանակային կլանման (DE-52, KM-52 և DEAE A-50 ցելյուլոզների վրա ) և 
գել-ֆիլտրման մեթոդները (G-100 սեֆադեքսի վրա):

Ցույց է տրվել, որ ԼՊՍ-ի և MRSA վարակի տոքսիկ ազդեցությունը կապված է ՀԱՄ-երի 
և ՊԱՄ-երի միջև բնորոշ դիսբալանսի հետ, որն արտահայտվում է պրո-օքսիդատիվ 
կարգավիճակի կտրուկ ակտիվացմամբ, մասնավորապես` NADPH կախյալ О2- գոյացնող Nox 
իզոձևերի, հիմնականում արյան շիճուկի արտաբջջային Nox-ի ակտիվացմամբ և ՀԱՄ-երի 
ակտիվությունների ճնշմամբ:

Գալարմինը մեծամասամբ կարգավորում է ՀԱՄ-երի և ՊԱՄ-երի մակարդակները, ակտի-
վությունները մոտեցնում է նորմալ չափանիշներին, դրանով իսկ ցուցաբերում հակասթրեսային 
և հակաօքսիդանտային ազդեցություն: Այսպես. ԼՊՍ-ի ազդեցության պարագայում մենք 
արձանագրել ենք Nox–ի զգալի բարձրացում` էրիթրոցիտների թաղանթներում (56.3%) 
և սուպրոլի արյան շիճուկում (21.3%), այնինչ, գալարմինի ներարկման հետևանքով այդ 
ցուցանիշները իջել են` կազմելով 31.5% և 14.9% համապատասխանաբար, գրեթե կրկնակի 
մոտենում են ստուգիչ չափանիշներին: Մյուս կողմից ԼՊՍ-ն հարուցել է eNox-ի և փայծաղի, 
ոսկրածուծի բջիջների Nox-ի զգալի բարձրացում, երբ գալարմինը նվազեցրել է այդ 
ցուցանիշները մինչև 8 անգամ` eNox-ի դեպքում: MRSA վարակի դեպքում ևս տեղի է ունեցել 
Nox իզոձևերի մակարդակների զգալի դիսբալանս. իջել է Nox-ի մակարդակը` երիկամների, 
փայծաղի eNox-ի և լյարդի բջիջներում eNox-ի ակտիվությունների զգալի բարձրացմանը 
զուգահեռ: Բոլոր այս դեպքերում գալարմինն այդ ցուցանիշները մոտեցրել է ստուգիչին, 
հիմնականում` eNox-ի և լյարդի բջիջների Nox-ի դեպքում:

Այսպիսով, գալարմինի կարգավորիչ ազդեցությունը ՀԱՄ-երի և ՊԱՄ-երի մակարդակների 
վրա, ինչպես նաև հակասթրեսային ազդեցությունը պայմանավորված է NADPH կախյալ О2- 
գոյացնող Nox իզոձևերի զգալի իջեցմամբ, հիմնականում` արյան շիճուկի eNox-ի դեպքում: 
Միևնույն ժամանակ, մենք արձանագրել ենք ՍՕԴ-ի և կատալազների ակտիվության զգալի 
բարձրացում` գալարմինի ազդեցության ներքո և մոտեցում` ստուգիչ ցուցանիշներին, հատ-
կապես` էրիթրոցիտներում, ոսկրածուծի և փայծաղի բջիջերի ցիտոզոլում: Գալարմինի 
կարգավորիչ ազդեցությունը, ԼՊՍ-ի և MRSA վարակով հարուցված օքսիդատիվ վնասման 
ժամանակ, կարող է պայմանավորված լինել նաև HO• ռադիկալների չեզոքացման 
ունակությամբ` ինչպես ՀԱՄ-ի, այնպես էլ ՊԱՄ-ի համար:


