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1. ԹԵՄԱՅԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

1.1. Ներածություն 

Արդի բժշկությունը բազմաթիվ ձեռքբերումներ ունենալով հանդերձ դեռևս չի կարող 
տալ պատասխաններ մի շարք հիվանդությունների էթիոլոգիայի վերաբերյալ,ինչպես 
նաև առաջարկել դրանց կանխարգելման և բուժման եղանակներ:Այդպիսի 
հիվանդությունների շարքում է Ալցհեյմերի հիվանդությունը՝ պրոգրեսող դեմենցիա, 
որն արտահայտվում է հիշողության կորստով, խոսքի, մտքի խանգարումներով, 
տարածության և ժամանակի մեջ կողմնորոշվելու ունակությունների 
խանգարումներով, ինչն առավելագույն կերպով ազդում է կյանքի որակի վրա: Մեկ 
այլ խնդիր է AD ճիշտ ախտորոշումը: Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ շատ 
դեպքերում ԱՀ դիագնոզով պացիենտների դեմենցիայի պատճառները լրիվ 
տարբերվում են Ալցհեյմերի հիվանդության պատճառներից (հետմահու): 

ԱՀ բուժման ուղիներ որոնելու հարցում ներկայումս մեծ տեղ է հատկացվում β-
ամիլոիդների և տաու–խողովակային խրձերի առաջացման կանխարգելման 
գործընթացում պրոգրանուլին սպիտակուցի դերի ուսումնասիրմանը[1]: 

Պրոգրանուլինը, որի դերն առավել լավ ուսումնասիրվել է FTLD (frontotemporal lobar 
degeneration) ժամանակ, լայնորեն էքսպրեսվում է բարձր միտոտիկ ակտիվություն 
ունեցող բջիջներում, բացառությամբ էպիդիդիմիսի բջիջների, որոնց միտոտիկ 
ակտիվությունը ցածր է, սակայն PGRN ակտիվությունը բարձր[2]: Ըստ 
գրականության տվյալների՝ պրոգրանուլին-ը լայնորեն էքսպրեսիայի է ենթարկվում 
նեյրոէպիթելում՝սաղմնային զարգացման շրջանում, սակայն զարգացման հաջորդ 
փուլերում հայտնաբերվում է միայն ուղեղի որոշակի հատվածներում՝ ուղեղիկի 
Պուրկինյեի բջիջներում և հիպոկամպի պիրամիդալ բջիջներում[2]: 

Նորմայում պրոգրանուլին-ը խթանում է բջիջների միտոգենեզը, պերիֆերիկ 
հյուսվածքների լավացումը[3], մասնակցում է էմբրիոնալ զարգացման ժամանակ 
սեռային դետերմինացիային[4]: Ենթադրվում է, որ ԿՆՀ-ում ևս պրոգրանուլին-ը 
կարող է ունենալ նույն հատկությունները (նեյրոտրոֆիկ և հյուսվածքները 
լավացնող), ինչ և ծայրամասային արյան մեջ: Պրոգրանուլինի էքսպրեսիան բարձր է 
միկրոգլիայում, ինչը զարմանալի չէ,քանզի միկրոգլիայի բջիջները սկիզբ են առնում 
հեմատոպոետիկ շարքից և ծառայում են որպես ԿՆՀ իմունային բջիջներ[5]: ԱՀ-ի վաղ 
շրջանում միկրոգլիան ճնշում է β-ամիլոիդի կուտակումը` շնորհիվ ֆագոցիտոզի և 



որոշակի ֆերմենտների, ինչպիսիք են նեպրիլիզինը և ինսուլինքայքայող ֆերմենտը 
(IDE), ակտիվացման : 

Պրոգրանուլին-ը ցիստեինով հարուստ պրեկուրսոր սպիտակուց է, որի պրոտեոլիզի 
(էլաստազայիև այլ պրոտեինազների ազդեցությամբ) արդյունքում առաջանում են 1 
կիսատ և 7 ամբողջական գրանուլիննային դոմեններ, որոնք, ի տարբերություն 
պրոգրանուլինի, ունեն ինֆլամատոր հատկություն[6,7]: Պարզվել է, որ A,C,F 
գրոնուլինները լավ դասավորված պեպտիդներեն, իսկ ռեզիդուալ գրանուլինային 
պեպտիդները գոյատևում են որպես ավելի թույլ կառուցվածքով դիսուլֆիդային 
իզոմերներ[8]: 

ԿՆՀ-ում պրոգրանուլի դերի մասին ենթադրությունները հիմնված են պերիֆերիայում 
ստացված տվյալների վրա:ԿՆՀ-ում պրոգրանուլինի հնարավոր էֆեկտները 
բացատրվում են հետևյալ կերպ.ԿՆՀ վնասվածքի ժամանակ նեյրոնալ 
պրոգրանուլինը կարող է ենթարկվել նեյտրոֆիլային էլաստազայի ազդեցությանը՝ 
առաջացնելով գրանուլիններ, որոնք սկիզբ կտան բորբոքային գործընթացի :Միևնույն 
ժամանակ հնարավոր է աստրոցիտների կողմից SLPI (secretory leukocite protease 
inhibitor), ApoA1 և այլ գործոնների արտազատում, որոնք, ճնշելով էլաստազայի 
ակտիվությունը, կբերեն վնասվածքի լավացման[9,6]: 

 

 

Մյուս կողմից հայտնի է, որ ԱՀ-ի զարգացման մեխանիզմում իրենց նշանակալից 
ազդեցությունն ունեն օքսիդատիվ պրոցեսները: Հնարավոր է, որ դեմենցիաների 
զարգացումը կապված լինի պրոգրանուլինի օքսիդատիվ մոդիֆիկացիաների հետ: 
Պրոգրանուլինը հարուստ է ցիստեինով, իսկ սպիտակուցների օքսիդատիվ վնասման 



խթանիչ մեխանիզմը սպիտակուցների ցիստեինային մնացորդների սուլֆհիդրիլ 
խմբերի և ազատ ռադիկալների փոխազդեցությունն է, որի արդյունքում առաջանում 
են դիսուլֆիդներ կամ սուլֆոնաթթվի ածանցյալներ[10]: 

Ավելի վաղ նեյրոբլաստային բջջային կուլտուրայի վրա in vitro հետազոտությունները 
ցույց են տվել, որ պրոգրանուլին-ը կարող է ցուցաբերել պաշտպանիչ ազդեցություն 
հիպօքսիկ սթրեսի, բայց ոչ H2O2-ինդուցված օքսիդատիվ սթրեսի նկատմամբ[11]: 

Պրոգրանուլինը էստրոգեն-ինդուկցվող աճի գործոն է, որն ազդում է ԿՆՀ –ում մի 
շարք պրոցեսների վրա, այդ թվում՝ հասուն տարիքում սեռային դիֆերենցիացիայի և 
նեյրոգենեզի, նաև՝ նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունների զարգացման վրա[12,13]: 
Հայտնի է, որ պրոգրանուլինը կարող է ակտիվացնել P13K և MAPK կասկադները որոշ 
տիպի բջիջներում[14]: 

Մեր կողմից նախկինում ուսումնասիրվել է որոշ հեմատոլոգիական պարամետրերի 
փոփոխությունը և արյան պլազմայի սպիտակուցների օքսիդատիվ մոդիֆիկացիան 
արտաքին էլեկտրաստատիկ դաշտերի (ԷՍԴ) ազդեցությամբ[15,16]: ԷՍԴ աղբյուր են 
հանդիսանում հաստատուն էլեկտրական հոսանքի հաղորդալարերը, ամպրոպը, 
էլեկտրիզացնող նյութերը, տարբեր տեխնոլոգիական գործընթացները: ԷՍԴ ունեն 
նաև պրակտիկ կիրառություն՝ աէրոզոլէլեկտրոթերապիա՝ աէրոզոլի կաթիլների 
էլեկտրիզացիա՝բուժման էֆեկտիվությունը բարձրացնելու նպատակով: 
Այդուամենայնիվ, 30-80 kV/m լարմամբ ԷՍԴ երկարատև ազդեցությունը բերում է 
նյարդային համակարգի ֆունկցիոնալ վիճակի վրա: Այս դաշտերի ուղղակի 
ազդեցությունը, սակայն, թույլ է ուսումնասիրված: 

Որպես AD զարգացման համալիր մեխանիզմի օղակներից մեկը դիտարկվում է նաև 
արյան մոնոցիտների դերը, դրանց հնարավոր տարբերակումն ակտիվ 
մակրոֆագերի, որոնք մորֆոլոգիապես չեն տարբերվում միկրոգլիայի բջիջներից, 
բայց առավել ակտիվ ֆագոցիտար հատկությամբ են օժտված: Նախկինում 
կատարված հետազոտությունները ցույց են տվել,որարյան մակրոֆագերը կարող են 
արտազատել մի ծարք գործոններ՝ մասնավորապես գլիայից սերվող նեյրոտրոֆիկ 
ֆակտոր (GDNF), դրանով իսկ պաշտպանել  նյարդային համակարգը, և միևնույն 
ժամանակ ոչնչացնել ամիլոիդը: 

 

 



1.2 Ժամանակակից գրականության քննադատական վերլուծություն. 

1.Progranulin protects against amyloid β deposition and toxicity in Alzheimer’s disease 
mouse models., S.Minami et al., Nature Medicine, Advance online publication, 2014, 
doi:10.1038/nm.3672 

Հետազոտության հեղինակներն ուսումնասիրել են պրոգրանուլինի 
անբավարարության ազդեցությունը ԱՀ պաթոգենեզի վրա in vivo: Վարքային 
թեստերի միջոցով ցույց է տրվել,որ պրոգրանուլինի ավելցուկային էքսպրեսիան 
կանխում է հիշողության խնդիրները: Ցույց է տրվել, որ միկրոգլիայից սերված 
պրոգրանուլինը ունի անտիամիլոիդոգենիկ ազդեցություն և խթանում է 
ֆագոցիտոզը: Հեղինակները ցույց են տվել նաև,որ միկրոգլիալ պրոգրանուլին 
դեֆիցիտը բերում է APPhigh մկների մոտ վահանիկների կուտակման՝ չազդելով լուծելի 
β-ամիլոիդի մակարդակի վրա՝ի հակադրումն պրոգրանուլինի ավելցուկային 
էքսպրեսիայի, որը դանդաղեցնում է վահանիկների կուտակումը: Այս տվյալները 
հաստատվում են հետազոտություններով, որոնք ցույց են տվել, որ ռեկոմբինանտ 
պրոգրանուլինը բարձրացնում է β-ամիլոիդի ինտերնալիզացիան միկրոգլիայի 
կողմից (Pickford, F. et al. Progranulin is a chemoattractant for microglia and stimulate their 
endocytic activity. Am. J. Pathol. 178, 284–295 (2011): 

Ի հակադրումն հոդվածի հեղինակների ստացված տվյալների, պրոգրանուլին-
դեֆիցիտով պերիտոնել մակրոֆագերը ցուցաբերում են ապոպտոտիկ բջիջների 
բարձր ֆագոցիտոզ (Kao, A.W. et al. A neurodegenerative disease mutation that accelerates 
the clearance of apoptotic cells. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 108, 4441–4446 (2011): 

2.PGRN enhances neural progenitor cell proliferation through GSK-3β phosphorilation 
(Nedachi et al.,2011) 

Համաձայն հոդվածի տվյալների՝WT մկների հիպոկամպից իզոլացված նեյրոնալ 
պրոգենիտոր բջիջները արտադրում են որոշակի քանակի PGRN: Միևնույն ժամանակ 
պարզվել է,որ Էկզոգեն PGRN խթանում է NPCs բջիջների պրոլիֆերացիան՝ չազդելով 
NPC բջիջների ասիմետրիկ շարքի (division) վրա: Պարզելու համար՝ արդյոք 
պրոլիֆերացիայի մեծացումը պայմանավորված չէ բջիջների մահացության 
նվազմամբ, որոշվել է էկզոգեն պրոգրանուլինի ազդեցությունը լակտատդեհիդրո-
գենազի քանակի փափոխության վրա, որը եղել է մինիմալ: 



Ուսումնասիրվել է PGRN կողմից խթանվող P13K և MAPK կասկադների որոշ 
կոմպոնենտներ և PGRN-ինդուցված NPC պրոլիֆերացիային զուգահեռ 
հայտնաբերվել է GSK-3β-ի 9-րդ սերինի ֆոսֆորիլացման մեծացում: 

3.Harutyunyan  H.,Mkrtchyan V.,Sukiasyan K.,Sahakyan G., Poghosyan G.,Soghomonyan 
A.,Cherniavsky E.,Bondarenko E.,Shkumatov V.//Biological effects of electrostatic 
field:effects of in vivo and in vitro exposures to electrostatic field on some hematological 
parameters in rats/Bioelectromagnetics, 2016, 37(8), 513-526 

Արտաքին էլեկտրաստատիկ դաշտը ունի ազդեցություն կենսաբանական 
համակարգերի վրա,մասնավորապես նրա ազդեցությունը կարող է հանգեցնել  
արյան սպիտակուցային ֆրակցիայի, հեմատոմորֆոլոգիական, պրո-և 
անտիօքսիդանտային կազմի վրա: Հոդվածի հեղինակները ցույց են տվել, որ 200 kv/m 
լարմամբ էլեկտրաստատիկ դաշտի և երկարաժամկետ ,և կարճաժամկետ 
ազդեցությունը թե in vivo, թե in vitro բերում է էրիթրոցիտների դեֆորմացիայի: 
Ստացված տվյալների մասին են խոսում նախկինում կատարված 
հետազոտությունները (Artsruni et al, 2013): Նման արդյունքներ են ստացել նաև 
Գասսը և ուրիշները (Gass GV, Chernomordik LV, Margolis LB. 1991. Local deformation of 
human red blood cells in high frequency electric field. Biochim Biophys Acta 1093:162–167):  

Որոշ այլ հետազոտությունների համաձայն՝ մինչև 340 Kv/m լարմամբ դաշտը չունի 
որևէ բացասական ազդեցություն հեմատոլոգիական,ռեպրոդուկտիվ համակարգերի 
կամ պրե/պոստնատալ կյանքի վրա: (Kowalczuk CI, Sienkiewicz ZJ, Saunders RD. 1991. 
Biological effects of exposure to non-ionizing electromagnetic fields and radiation. Static 
electric and magnetic fields. National Radiological Protection Board, NRPR-R238 ) 

1.3 Օգտագործված գրականության ցանկ 

1. S.Minami et al.,Progranulin protects against amyloid β deposition and toxicity in 
Alzheimer’s disease mouse models,Nature Medicine,Advance online publication,2014 

2. Daniel R, He Z, Carmichael KP, Halper J, Bateman A: Cellular localization of gene expression 
for progranulin. J. Histochem. Cytochem. 48(7), 999–1009 (2000) 

3. He Z, Ong CH, Halper J, Bateman A: Progranulin is a mediator of the wound response. Nat. 
Med. 9(2), 225–229 (2003) 

4. Suzuki, M., Nishiahara, M., 2002. Granulin precursor gene: a sex steroid-inducible gene 
involved in sexual differentiation of the rat brain. Mol. Genet. Metab. 75,31–37. 

5. Jordan F. L. and Thomas W. E. (1988) Brain macrophages: questions of origin and 
interrelationship. Brain Res.472, 165–178 



6. Zhu J, Nathan C, Jin W et al.: Conversion of proepithelin to epithelins: roles of SLPI and 
elastase in host defense and wound repair. Cell 111(6), 867–878 (2002) 

7. Kessenbrock K, Frohlich L, Sixt M et al.: Proteinase 3 and neutrophil elastase enhance 
inflammation in mice by inactivating antiinflammatory progranulin. J. Clin. Invest. 118(7), 
2438–2447 (2008) 

8. Tolkatchev D, Malik S, Vinogradova A, Wang P, Chen Z, Xu P,Bennett HP, Bateman A, Ni F 
(2008) Structure dissection of human progranulin identifies well-folded granulin/epithelin 
modules with unique functional activities. Protein Sci 17:711–724 
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Identification of elastase as a secretory protease from cultured rat microglia. J. Neurochem. 58, 
1401–1408 

10. Stadtman ER, Levine RL .Protein oxidation. Ann NY Acad Sci., 899, 191–208,2000 
11. Paola Piscopo, Roberto Rivabene, Alice Adduci, CinziaMallozzi, Lorenzo Malvezzi-

Campeggi,AlessioCrestini, Annamaria Confaloni,Hypoxia induces up-regulation of 
progranulin in neuroblastoma cell lines,Neurochemistry International 57 (2010) 893–898 

12. Suzuki M, Yoshida S, Nishihara M, Takahashi M (1998) Identification of a sex steroid-
inducible gene in the neonatal rat hypothalamus.,Neurosci Lett 242:127–130. 

13. Suzuki M, Yonezawa T, Fujioka H, Matuamuro M, Nishihara M (2001),Induction of granulin 
precursor gene expression by estrogen treatmentin neonatal rat hypothalamus., Neurosci Lett 
297:199–202 

14. Xu SQ, Tang D, Chamberlain S, Pronk G, Masiarz FR, Kaur S, PriscoM, Zanocco-Marani T, 
Baserga R (1998) The granulin/epithelinprecursor abrogates the requirement for the insulin-
like growth factor 1 receptor for growth in vitro. J Biol Chem 273:20078–20083. 

15. HarutyunyanH.A., KhachatryanL.G., SoghomonyanA.N, ArtsruniG.G..Modification of 
Oxidative Processes in Blood under the External Static Electric Field. The New Armenian 
Medical Journal Vol.7 (2013), Nо 1, p. 22-32 

16. Harutyunyan  H.,Mkrtchyan V.,Sukiasyan K.,Sahakyan G., Poghosyan G.,Soghomonyan     
A.,Cherniavsky E.,Bondarenko E.,Shkumatov V.//Biological effects of electrostatic 
field:effects of in vivo and in vitro exposures to electrostatic field on some hematological 
parameters in rats/Bioelectromagnetics,2016, 37(8), 513-526: 

17. Pickford, F. et al. Progranulin is a chemoattractant for microglia and stimulate their 
endocytic activity. Am. J. Pathol. 178, 284–295 (2011) 

18. Kao, A.W. et al. A neurodegenerative disease mutation that accelerates the clearance 
of apoptotic cells. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 108, 4441–4446 (2011) 

19. Gass GV, Chernomordik LV, Margolis LB. 1991. Local deformation of human red 
blood cells in high frequency electric field. Biochim Biophys Acta 1093:162–167 
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2.Հետազոտության նպատակն ու խնդիրները 

Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել պրոգրանուլին սպիտակուցի դերը 
ԿՆՀ-ում նորմայում և Ալցհեյմերյան հիվանդության դեպքում,նախքան արտաքին 
էլեկտրաստատիկ դաշտի ազդեցությունը և դրանից հետո: Արու և էգ առնետների մոտ 
3 տարբեր տարիքներում՝(18, 24, 30 ամսական) ուսումնասիրել ԷՍԴ ազդեցությունը 
պրոգրանուլինի կոնցենտրացիայի, էլաստազայի ակտիվության, SLPIսպիտակուցի 
կոնցենտրացիայի վրա նորմայում և ԱՀ մոդելի դեպքում: Պրոգրանուլին/գրանուլին 
հարաբերակցության փոփոխությանը զուգահեռ նեյրոններում և գլիայում, 
մասնավորապես՝աստրոգլիայում և միկրոգլիայում հնարավոր փոփոխությունների 
հայտնաբերում: 

Բացի այդ նպատակ է դրվում հետազոտել ոսկրածուծի մոնոցիտների 
ներգրավածությունը ալցհեյմերյան տիպի նեյրոդեգեներատիվ գործընթացում: 

Հետազոտության հիմնական խնդիրներն են. 

1. Որոշել պրոգրանուլինի և գրանուլինների,SLPI սպիտակուցի կոնցենտրացիան 
,ինչպես նաև էլաստազայի ակտիվությունը նորմալ առնետների մոտ: 
Որոշել պրոգրանուլինի և գրանուլինների,SLPI սպիտակուցի կոնցենտրացիան, 
ինչպես նաև էլաստազայի ակտիվությունը արտաքին էլեկտրաստատիկ դաշտի 
ազդեցությամբ: 

2. Նեյրոդեգեներացիայի in vitro մոդելավորում՝FAB մոդելի ստացում: 
3. Որոշել պրոգրանուլինի և գրանուլինների,SLPI սպիտակուցի կոնցենտրացիան , 

ինչպես նաև էլաստազայի ակտիվությունը ԱՀ առնետների մոդելների մոտ: 
4. Որոշել պրոգրանուլինի և գրանուլինների,SLPI սպիտակուցի կոնցենտրացիան, 

ինչպես նաև էլաստազայի ակտիվությունը ԱՀ առնետների մոդելների մոտ 
արտաքին էլեկտրաստատիկ դաշտի ազդեցությունից հետո(տարբեր տարիքում): 

5. Սպեցիֆիկ մարկերների օգնությամբ տարանջատել նեյրոններն ու ասրոգլիան, 
արձանագրել հնարավոր փոփոխությունները՝ պրոգրանուլին/գրանուլին 
հարաբերակցության փոփոխությանը զուգահեռ: 

6.  ոսկրածուծի բջիջների in vivo կուլտիվացիա, 
7. միելոիդ նախորդող բջիջների in vitro աճի խթանում 



8. մոնոցիտային գաղութների in vitro անջատում ու պիտակավորում, դրանց 
ներարկում գլխուղեղ, 

9. ոսկրածուծից սերված մակրոֆագերի հայտնաբերում 
10. մոնոցիտների միգրացիայից հետո պրոգրոնուլին/գրանուլին հարաբերակցության 

որոշում: 

3.Հետազոտության տեսակը՝փորձարարական 

4.Հետազոտության նյութը և մեթոդները, 

Հետազոտությունները կատարվելու են սպիտակ արու և էգ առնետների վրա՝3 
տարիքներում՝ 

ԱՀ in vivo մոդելավորում 

Նորմալ և ԱՀ մոդելով առնետների մոտ մինչ ԷՍԴ ազդեցությունը և ԷՍԴ-ից հետո 

1. Պրոգրանուլինի կոնցենտրացիայի որոշում՝Western blotting մեթոդով 
2. Էլաստազայի ակտիվության որոշում՝ELISA մեթոդով 
3. SLPI սպիտակուցի կոնցենտրացիայի որոշում՝ELISA մեթոդով 
4. Նեյրոններում հնարավոր փոփոխությունների արձանագրում՝սպեցիֆիկ NeuN 

մարկերի օգնությամբ 
5. Աստրագլիար և միկրոգլիար բջիջների կուլտիվացում՝համապատասխան Կաջալի 

ինստիտուտի Նեյրոիմունոլոգիայի դեպարտամենտի կողմից առաջարկված 
պրոտոկոլի: 

6. Աստրոցիտներում և միկրոգլիայում հնարավոր փոփոխությունների 
արձանագրում՝համապատասխանաբար GFAP և CD11b մարկերներիի միջոցով: 

7. առնետի ազդրից ոսկրածուծի անջատում և գրանուլոցիտ-մակրոֆագ գործոնի 
միջավայրում աճեցում, 

8. ոսկրածուծի կուլտուրայից մոնոցիտների անջատում և դրանց պիտակավորում 
բրոմդեզօքսիուրիդինով (BrdU), 

9. պիտակավորված մոնոցիտների ներքթային և ներերակային ներարկում 
առնետներին (Imamoto K., Leblond C. 2004; Danielyan L., Schäfer R. et al, 2004.), 

10. պիտակավորված մոնոցիտների հայտնաբերումը գլխուղեղի տարբեր 
բաժիններում իմունոհիստաքիմիական մեթոդով՝ կիրառելով CD45+/CD11b+/Ly6G-

/CD115+ մարկերները: 

 



Անհրաժեշտ նյութական ռեսուրսները 

1. Anti-Progranulin/GRN Antibody, clone 8H10 
2. Rat NE(Neutrophil Elastase) ELISA Kit 
3. Anti-S100 beta antibody - Astrocyte Marker (ab41548) կամ Anti-GFAP antibody 

(ab16997) 

4. Rat SLPI(Secretory Leukocyte Protease Inhibitor) ELISA Kit 

5. Ամիլոիդի Aβ 1-42 ֆրագմենտ 
6. FeSO4 
7. Բութիոնինսուլֆօքսիմին 

Բջջային կուլտուրաների ստացման համար՝ 
8. Dulbecco´s modified Eagle´s Media (DMEM, Lonza BE12-604F) 
9. DMEM/F12 (Gibco, 31331-028) 
10.  Phosphate Saline Buffer (PBS, Gibco, 10010-015) 
11.  Fetal Bovine Serum (FBS, Gibco, 10270-106) 
12. Horse Serum (HS, Gibco, 26050-088) 
13. Penicillin/Streptomycin (Gibco, 15070-063) 
14.  Bovine Serum Albumine (BSA, Gibco, 15260-037) 
15. Apo-transferrin (Sigma, T1147) 
16. Insuline (Sigma, 11070-73-8) 
17.  Putrescine dihydrochoride (Sigma, P7505) 
18. Progesterone (Sigma,P6149) 
19.  Sodium Selenite (Sigma,S9133) 
20.  D-Biotin (Sigma,B4639) 
21.  Hydrocortisone (Sigma, 07904) 
22. Human PDGF-AA (Peprotech, 100-13A) 
23. BasicFGF (Peprotech, 100-18B) 
24.  Poly-D-Lysine (Sigma, P7280) 
25.  Trypsin/EDTA (Gibco, 15090) 
26. RPMI-1640 Medium, HEPES Modification, with 25 mM HEPES, without L-

glutamine., liquid, sterile-filtered` անհրաժեշտ է բջջային կուլտարայի համար, 
27.  Cell culture multiwell plate` անհրաժեշտ է բջջային կուլտարայի համար, 
28. CD45+/Ly6G-/CD115+-ի առաջնային հակամարմիններ: 

 

5.Նախագծի վերաբերյալ աշխատանքներ, գիտական զեկուցումներ 

1. Harutyunyan  H.,Mkrtchyan V.,Sukiasyan K.,Sahakyan G., Poghosyan G.,Soghomonyan     
A.,Cherniavsky E.,Bondarenko E.,Shkumatov V.//Biological effects of electrostatic 
field:effects of in vivo and in vitro exposures to electrostatic field on some hematological 
parameters in rats/Bioelectromagnetics,2016, 37(8), 513-526 



2. HarutyunyanH.A., KhachatryanL.G., SoghomonyanA.N, ArtsruniG.G..Modification of 
Oxidative Processes in Blood under the External Static Electric Field. The New Armenian 
Medical Journal Vol.7 (2013), Nо 1, p. 22-32 
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