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ԹԹՎԱՅԻՆ ԵՎ ՀԻՄՆԱՅԻՆ ՖՈՍՖԱՏԱԶԱՆԵՐԻ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ 
ՏԵՂԱՇԱՐԺԵՐԸ ՁՈՒՍՊԱՀԵՂՈՒԿՈՒՄ ՈՐՊԵՍ ՄԱՀՎԱՆ 
ՎԱՂԵՄՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

(փորձարարական հետազոտություն)

ԶիԼֆյան ա.վ.1, անանյան ա.գ.1, վարդանյան Շ.ա.2, բաբայան ա.Է 2, 
ավագյան Ս.ա.1, ԿիրաԿոՍյան գ.վ.1,

1 Երևանի Մ. Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի ԳՀԿ, Երևան, Հայաստան
2 Երևանի Մ. Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի դատական բժշկության ամբիոն

Երևան Հայաստան

Մահվան վաղեմության որոշման հետ կապված պրոբլեմը հանդիսանում է ժամանակակից 
դատական բժշկության հրատապ խնդիրներից մեկը: Դատական բժշկության լաբորատոր 
պրակտիկայում մինչ այժմ բացակայում են օբյեկտիվ չափանիշները, որոնք թույլ կտային 
կենսա քիմիական, կազմաբանական, բջջաբանական հետազոտությունների մեթոդների 
օգնությամբ որոշել մահվան վաղեմության որոշակի ժամանակահատվածները:

Հարկ է հատուկ նշել, որ առ այսօր, մահվան վաղեմության ժամկետների որոշման ժամա-
նակ, ձուսպահեղուկը չի ծառայել իբրև ուսումնասիրության առարկա: Միևնույն ժամանակ, 
մեր կարծիքով, մահվան վաղեմության որոշման գործընթացում առավել քան նպատակա-
հարմար է կիրառել հենց ձուսպահեղուկը` որպես հետազոտման օբյեկտ: 

Չի բացառում, որ, կախված մահվան վաղեմությունից, ձուսպահեղուկում պետք է 
խախտվեն նաև թթվային և հիմնային ֆոսֆատազաների հավասարակշռությունը: 

Մենք հնարավոր ենք համարում, որ մահվան վաղեմության որոշման համեմատաբար վաղ 
ժամկետներում, երբ «ինտենսիվանում» են ձուսպաթաղանթների և հոդաճառների ինքա-
լուծանքային գործընթացները, հոդերի ձուսպային միջավայրի զույգ բաղադրիչ տարրերում 
բարձրանում են լիզոսոմալ ֆերմենտների, այդ թվում նաև` թթվային և հիմնային ֆոսֆա-
տազաների ակտիվությունը: Նկատի ունենալով այս հանգամանքը, կարող են ստեղծվել 
մահվան վաղեմության ժամկետների որոշման իրական նախադրյալներ` ձուսպա հեղուկում 
թթվային և հիմնային ֆոսֆատազաների ակտիվության ուսումնասիրության միջո ցով, հաշվի 
առնելով ժամանակագրորեն ընթացող ռեգիոնալ ինքնալուծանքային գործընթացը:

Ուսումնասիրության օբյեկտ է հանդիսացել` թվով16 սեռահասուն, 5 տարեկան կովերի 
ծնկահոդերից վերցված ձուսպահեղուկը: Հետազոտվող խմբերի ձուսպահեղուկի նմուշները 
վերցվել են մասնահատված ծնկային հոդերից, որոնք պահվել են սենյակային ջերմաստիճանի 
պայմաններում, համապատասխանաբար` 2, 4 և 5 օր:

Մեր կողմից փորձարկված մահվան վաղեմության ժամկետների նույնացման թեսթը 
կապված` թթվային ֆոսֆատազայի ակտիվության տեղաշարժի հետ, տեղեկատվական 
հանդիսացավ միայն` մորթից հետո չորրորդ և հինգերորդ օրը, այն դեպքում, երբ այդ իսկ` 
ձուսպահեղուկում հիմնային ֆոսֆատազայի ակտիվությունը որոշելիս, նշված ֆերմենտի 
ակտիվության ցուցանիշներն եղան առավել տեղեկատվական, ինչն արտահայտվում էր 
հեղուկում ֆերմենտի ակտիվության հաստատուն աճով, կախված` կատարված կենսաքի-
միական հետազոտությունների վաղեմության ժամկետներից:

Մեր կողմից կատարված կենսաքիմիական հետազոտությունների ստացված տվյալների 
հետագա վիճակագրական վերամշակման հիման վրա, դատական բժիշկների համար ստեղծ-
վում են իրական նախադրյալներ` կոնկրետ ժամանակահատվածում մահվան վաղեմության 
որոշման համար:

 Անշուշտ, մեր ստացած տվյալները կրում են նախնական բնույթ, քանի որ կենսաքիմիական 
հետազոտության այդ նույն մեթոդները ձուսպահեղուկում` թթվային և հատկապես` հիմնային 
ֆոսֆատազաների ակտիվության որոշման նպատակով, պետք է փորձարկվեն մարդկային 
նյութի վրա: 


