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ՆՍՏԱՆՅԱՐԴԻ ՃՄԼՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՊԱՐԱԹԻՐՈԻԴ ՀՈՐՄՈՆԻ, 
ՊՐՈԼԻՆՈՎ ՀԱՐՈՒՍՏ ՊԵՊՏԻԴԻ (PRP-1) ԵՎ ՄԻՋԻՆԱՍԻԱԿԱՆ 

NAJA-NAJA OXINA ԿՈԲՐԱՅԻ ԹՈՒՅՆԻ ՊՐՈՏԵԿՑԻԱՅԻ 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՆՅԱՐԴԻ ԾԱԼԻՉ ԵՎ ՏԱՐԱԾԻՉ ՃՅՈՒՂԵՐՈՒՄ 

ՌԵԳԵՆԵՐԱՏԻՎ ԵՎ ԴԵԳԵՆԵՐԱՏԻՎ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԻ 
ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Մելիքսեթյան Ի.Բ.1, Մինասյան Ա.Լ.2, Ազնավուրյան Ա.Վ.3, Դանիելյան Մ.Ա.1, 
Պողոսյան Մ.Վ.1, Խուդավերդյան Դ.Ն.4, Սարգսյան Վ. Հ.1, Սարգսյան Ջ.Ս.1

1 ՀՀ ԳԱԱ Լ. Օրբելու անվ. ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ, Երևան, Հայաստան
2 Երևանի Մ. Հերացու անվ. պետ. բժշկական համալսարանի օպերատիվ վիրաբուժության և 

տոպոգրաֆիկ անատոմիայի ամբիոն, Երևան, Հայաստան 
3 Երևանի Մ. Հերացու անվ. պետ. բժշկական համալսարանի հյուսվածաբանության ամբիոն, 

Երևան, Հայաստան 
4 Երևանի Մ. Հերացու անվ. պետ. բժշկական համալսարանի նորմալ ֆիզիոլոգիայի ամբիոն, 

Երևան, Հայաստան 

Ca2+-կախյալ թթու ֆոսֆատազայի (ԹՖ) ակտվության հայտնաբերման մեթոդով առնետ-
ների մոտ նստանյարդի ճմլումից հետո տարբեր ժամանակներում կատարվել են դեգե-
ներատիվ և ռեգեներատիվ պրոցեսների զարգացման հետազոտություններ: Վնասված 
նյարդում վերականգնման լավացման և արագացման համար կիրառվել են պարաթիրոիդ 
հորմոնի (ՊԹՀ), պրոլինով հարուստ պեպտիդի (PRP-1) և միջինասիական Naja-naja oxiana 
կոբրայի թույնի համակարգային ներարկումներ: ՊԹՀ-ի ազդեցության պայմաններում 
ճմլումից հետո արդեն 3-րդ օրը հայտնաբերվել է G-նյարդի (n. gastrocnemius) և P-նյարդի 
(n.peroneus communis) էնդոնևրիայի և շվանյան բջիջների պրոլիֆերացիայի 7-9-րդ օրը 
ԹՖ-ի ակտիվության լրիվ վերականգնում: PRP-1-ի ազդեցության տակ նստանյարդի 
ճմլումից 5 օր անց վնասման շրջանում առաջանում է ԹՖ-ի ակտիվության խիստ անկում` 
տեղ-տեղ ոչ էական փոփոխություններով, ոչ խիտ, բայց զուգահեռ տեղադրված նյարդա-
թելերով, նրանց ալիքաձև շերտավորման խանգարումով, ուռչումով և խիստ ուռչած 
դատարկ շվանյան փողիկներով: Վնասման օջախում 7-րդ օրը հայտնաբերվում են մեծ
քանակի շվանյան և էնդոնևրիայի բջիջներ, ինչը նպաստում է նյարդաթելերի վերականգ-
նմանը, բնորոշվում է հովհարաձև հաստացումներով և ոչ կանոնավոր տրամաչափով: 
Տարածիչ նյարդի մերձադիր հատվածում ուռչած շվանյան փողիկներում արդեն հայտ-
նաբերվում են աքսոններ: Նկատվում է ծալիչ խրձի նշանակալի արագ վերականգնում, բայց 
առանց ինտակտ նյարդին բնորոշ ալիքաձևությամբ: 9-րդ օրը նկատվում է վերականգնման 
միտում նյարդի ինչպես ծալիչ, այնպես էլ տարածիչ խրձերում` էնդոնևրիայի և շվանյան 
բջիջների հազվադեպ պրոլիֆերատիվ տարրերով, ԹՖ-ի ակտիվության լրիվ արտահայտ-
մամբ նաև տարածիչ խրձերում: 17 օր անց, հաջող ռեգեներացիայի արդյունքում հայտ-
նաբերվել է նյարդի արտահայտված ալիքաձև շերտավորում և շնորհիվ պերինևրիայի 
պահպանման` նյարդաթելի ընթացքի վերականգնում: Naja-naja oxiana կոբրայի թույնի 
ազդեցության տակ ճմլման 7-րդ օրը նկատվել է էնդոնևրիայի և շվանյան բջիջների 
պրոլիֆերացիայի ուժեղացում: 10 օր անց զարգացող շվաննոզը նշանակալի նվազում է և 
ամենուրեք դիտվում է խոշոր անոթների վասկուլիարիզացիայի ուժեղացում: 17-րդ օրը 
լրիվ վերականգնվում է նյարդի ալիքաձև շերտավորումը: Naja-naja oxiana-ի ազդեցության 
տակ էնդո- և պերինևրիայի բջիջների ակտիվ պրոլիֆերացիայի արդյունքում, որպես կանոն, 
ծալիչ և տարածիչ խրձերը բաժանվում են լայն շարակցահյուսվածքաին շերտավորում-
ներով: Արդյունքները թույլ են տալիս ենթադրել ռեգեներատիվ պրոցեսների առկայություն` 
զուգորդված վերասերված առանձին նյարդաթելերի հազվադեպ պատկերով: Naja-naja 
oxiana-ի ազդեցության տակ ռեգեներացիայի ողջ ընթացքում ֆոսֆատազային ակտիվու-
թյունը դրսևորվում է բարձր մակարդակով:




