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Տվյալ հիստոքիﬕական և իմունահիստոքիﬕական աշխատանքը նվիրված է նորմալ
առնետների,ինչպես նաև`ներարկված
``ներարկված հիպոթալամուսի պրոլինով հարուստ պոլիպեպտիդով
(PRP-1 կամ Գալարﬕն անվամբ
անվամբ) ներարկված,
ներարկված իմոբիլիզացման տագնապի ենթարկված
ենթարկված,
հիպոթալամուսի պարավենտրիկուլար կորիզի էլեկտրական գրգռմանը ենթարկված առնետների ոսկրածուծի կառուցվածքների մորֆո-ֆունկցիոնալ վիճակի ուսուﬓասիրությանը:
Թթու ֆոսֆատազի ակտիվության հիստոքիﬕական ﬔթոդի կիրառմամբ ստացված տվյալների
համաձայն նորմալ առնետների ոսկրածուծի սինուսոիդային մազանոթները հիﬓականում
համաձայն,
դատարկ են
են: Սինուսոիդների պատերի արտաքին մասում հայտնաբերվում են մուգ ներկված մանր
բջիջներ որոնցից ձգվում են բավականին երկար ելուստներ
բջիջներ,
ելուստներ, որոնք էլ ամբողջությամբ շրջառում են
սինուսոիդները և որոնք
սինուսոիդները,
որոնք, աﬔնայն հավանականությամբ
հավանականությամբ, պատկանում են ռետիկուլյար բջիջներին
բջիջներին:
Ոսկրածուծի ստրոմայում հանդիպում են արյան ձևավոր տարրեր
տարրեր, և որ ուշագրավ էէ, հայտնաբերվում
են ցիտոպլազմայի կարճ ելուստներով բջիջներ:
Տագնապի ենթարկված բոլոր հետազոտված կենդանիների արդյունքների վերլուծությունը
հայտնաբերեց ոսկրածուծում հեմատոպոէզի երևույթը: Այսպիսով,
Այսպիսով իմոբիլիզացված
առնետների ոսկրածուծի ստրոմայում երևում են բազմաթիվ կարճ աքսոնանման ելուսներով
իլիկաձև կամ կլոր մանր բջիջներ, որոնք գտնվում են պրոլիֆերացիայի տարբեր աստիճաններում որոնք էլ մորֆոլոգիապես հիշեցնում են ﬔզենքիմային բջիջներ:
ներում,
Իմունահիստոքիﬕական փորձերի ընթացքում և՛ ստրոմայում
ստրոմայում, և՛ սինուսոիդային մազանոթներում ակնհայտ է PRP-1-իմունառեակտիվ
PRP-1(PRP-1-Ir) արյունաստեղծ բջիջների
քանակության աճ
աճ: Ոսկրածուծի սինուսոիդների պատերին և ստրոմայում ցուցադրվում են
PRP-1-Ir ﬕայնակ վարիկոզ նյարդաթելեր, իսկ սինուսոիդներում ու ստրոմայում
ստրոմայում, կղզյակների
տեսքով աչքի են ընկնում PRP-1-Ir իմունային համակարգի բջիջներ:
տեսքով,
PRP-1-ի հայտնաբերումը ոսկրածուծի իմունային համակարգի բջիջներում և դրանց հետ
PRP-1սերտ հարևանությամբ գտնվող նյարդաթելերում ենթադրում է`` PRP-1PRP-1-ի սինթեզն ու անջատումը, ինչպես նաև PRP-1PRP-1-ի ներգրավումը հեմատոպոէտիկ պրոցեսին` հիպոթալամուսի
կորիզների գրգռման արդյունքում և տարբեր տագնապների ժամանակ:
Այլ փորձերի ընթացքում
ընթացքում, գլիայի ֆիբրիլային թթու պոլիպեպտիդի (GFAP), ցողունային
բջիջների նեյրոէպիթելային մարկերի՝ նեստինի (nestin և PRP-1-Ir) դեմ հակաշիճուկների
օգտագործ մամաբ, ուսուﬓասիրել ենք ներարգանդային իմոբիլիզացման տագնապի
ենթարկված առնետների ուղեղը:
Ստացված տվյալների համաձայն
համաձայն, գլխուղեղի ուսուﬓասիրված հատվածներում հայտնաբերվում են մանրաչափ զարկերակներ` բազմաթիվ nestin-Ir կլորավուն բջիջներով
բջիջներով, ինչպես
նաև տարբեր չափի և ձևի բջիջներ` շատ կարճ ելուստներով ու տեղաշարժված բացասական
կորիզներով:
Ուշագրավ է նաև GFAP-Ir աստրոցիտների քանակի ավելացումը ողնուղեղի և գլխուղեղի
սպիտակ նյութում
նյութում: Տվյալ աշխատանքում nestin-Ir բջջային կառուցվածքները դրական են
նաև GFAPGFAP-ի նկատմամբ:
Այսպիսով ենթադրվում է գլխուղեղի ցողունային բջիջների հարմարողականության
Այսպիսով,
երևույթը` ի պատասխան տագնապի: Սակայն դեռևս հարց է ﬓում
ﬓում. արդյո՞՞ք արյան ﬔջ
շրջանառվող այս բջիջները ոսկրածուծից առաջացած ցողունային բջիջներ են: Գտնում ենք,
որ այս փորձերը հետագա շարունակական ուսուﬓասիրության կարիք ունեն:
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