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ՍՊԻՏԱԿ ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ԷՐԻԹՐՈՑԻՏՆԵՐԻ ԹԱՂԱՆԹՆԵՐԻ 
ՖԻԶԻԿՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ ՍՈՒՐ ԱԿՈՒՍՏԻԿ 

ՍԹՐԵՍԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 
1Մելքոնյան Մ.Մ., 2Սահակյան Գ.Վ., 2Պողոսյան Գ.Ա., 1Հունանյան Լ.Ս. 

1Երևանի Մ. Հերացու անվ. պետ. բժշկական համալսարանի քիմիայի ամբիոն, Երևան, Հայաստան
 2 Երևանի Մ. Հերացու անվ. պետ. բժշկական համալսարանի գիտահետազոտական կենտրոնի 
կենսաքիմիական և կենսաֆիզիկական հետազոտությունների լաբորատորիա, Երևան, Հայաստան

Հետազոտվել են 91 դԲ ուժգնությամբ աղմուկի in vitro և in vivo ազդեցությունները 
էրիթրոցիտային թաղանթների հետ` 1-anilinonaphthalene-8-sulphonate-ի (ԱՆՍ) կապման 
պարամետրերի վրա: Հետազոտության օբյեկտ են ծառայել սպիտակ արու ոչ ցեղային 
առնետները, որոնցից արյունը վերցվել է կարդիոպունկցիայի եղանակով: Աղմուկը ստացվել է 
սպիտակ աղմուկի գեներատորի օգնությամբ: 

In vivo հետազոտությունների ժամանակ առնետները նախապես ենթարկվել են աղմուկի 
մեկժամյա ազդեցությանը, որից հետո նրանցից վերցվել է արյունը, լվացվել են էրիթրոցիտները, 
ստացվել են էրիթրոցիտների ստվերներ և չափվել են ԱՆՍ-ի, դրանց հետ կապման ռեակցիայի 
արագության հաստատունը (Кс) և կապման կենտրոնների քանակը (N): 

In vitro հետազոտությունների ժամանակ կապման ռեակցիայի արագության հաստատունը 
(Кс) և կապման կենտրոնների քանակը (N) որոշվել է ինտակտ կենդանիներից վերցրած արյան 
նմուշում, որը բաժանվել է երեք մասի, որոնցից մեկը ծառայել է որպես հսկիչ, մյուսը ենթարկ  
վել է աղմուկի 20 րոպե տևողությամբ ազդեցությանը` ԱՆՍ-ի հետ ինկուբացիայի ժամանակ 
(iv vitro I), իսկ երրորդը՝ նույն պարամետրերով աղմուկի ազդեցությունից հետո (in vitro II): 

Ցույց է տրվել, որ հետազոտվող ազդեցությունը բերում է թաղանթների հետ ԱՆՍ-ի կապման 
ռեակցիայի արագության հաստատունի և կապման կենտրոնների քանակի նվազման: Ընդ որում, 
բացահայտված փոփոխություններn առավել արտահայտված են in vitro աղմուկի ազդեցության 
դեպքում: Այսպես, ռեակցիայի արագության հաստատունը և կապման կենտրոնների քանակը 
աղմուկի in vivo ազդեցության դեպքում նվազել են համապատասխանաբար 25%-ով և 72,7%-ով, 
in vitro I – ի դեպքում՝ 50%-ով և 98,75%-ով, իսկ in vitro II ազդեցության դեպքում՝75% -ով և 98,72%-ով: 

Ստացված տվյալները թույլ են տալիս ենթադրել, որ նշված պարամետրերով աղմուկի ազդեցությունը 
բերում է էրիթրոցիտների թաղանթների մոլեկուլային կազմի տեղաշարժերի, ինչը դրսևորվում է 
լիպիդ-սպիտակուց միջմոլեկուլային փոխազդեցությունների փոփոխությամբ: Այդ փոփոխությունների 
հիմքում կարող են ընկած լինել ինչպես լիպիդային բաղադրիչի փոփոխություններն վերջիններիս 
գերօքսիդային օքսիդացման արդյունքում, այնպես էլ աղմուկի մեխանիկական ազդեցութայն հետևանքով 
սպիտակուցային մոլեկուլների կոնֆորմացիոն փոփոխությունները:




