
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԸՆԴԴԻՄԱԽՈՍԻ ԿԱՐԾԻՔ 
Բաբկեն ձովհաննիսյւսնի ֆիզիկամաթեմաւռիկական գիտությունների թեկնածուի 

աստիճանի հայցման համար Ա.04.03 «Ռադիոֆիզիկա» մասնազիտությամբ 049 ֆիզիկայի 
մասնագիտական խորհուրդ ներկայացված «Կենսաազդանշանների հետազոտումը բարձր 
կարզի սպեկտրալ վերլուծության լքիջոցով» թեմայով ատենւսխոսությաև վերաբերյալ:

Կենդանի օրգանիզմի աոանձին օրգաններն ուղեղի հետ հաղորդակցվում են 
էլեկւռրական ազդւսևշաննեյւով: ձետևաբար հևւսրւււվոր է օրգանիզմի կենսւսզործունեությաև 
մասին ինֆորմացիա ստանալ մշակելով ւսյդ ւսզդաևշանևեյ՜ւը, բանի որ նրանք պւսրունակում 
են օրզւսնիզլքի զործունեությւսնն առնչվող ողջ ինֆորսւսցիւււն: Օրգանիզմի ւխճակի մասին 
ինֆորմւսցիւսյի ստացումը ւսնտււււի կւսրևոր է շատ հիւ[աևդությունևերի արւսզ ե ճիշտ 
ախտորոշմւսն և ւսրդյուևւսւ|եւո բուժում իրւսկւսնացնելու հւսւքւսր:

Սւսկայն ւսյդ ւսզղանշանները գրանցելը տւսւիադանց բարդ է, քանի որ դրւսնք մշտաւդես 
ուդեկցւխւմ են ւււդմուկներու[: ձետնւսբւսր, շււււո օզտակւււր կւսրոդ են լինել 
կենսաւււզդւււնշանների ւսյնպիււի կիճւսկազրակւււն ւխրլուծությունները, որոնց լքիջոցու[ 
կարելի է ազդանշւսն-ւսդմուկ խաոնուրդից զտել օզտակւււր ւսզդւսնշւսևևերը և ււտւսնւսլ նոր, 
օրյեկտիւ[ ինֆռրմւսցիւս օրզւսնիզմուլք կատւււրւ|ոդ այս կամ այն պրոցեսի մասին:

Բւսբկեն ձուխւււննիսյւսնի ւստենւսխոսւսկան աշխւստանքը նւ[իրւ[ւսծ է կենդւսնի 
օրզանիզլքից ստւււցւ[ոդ ւուււրւսբնույթ էլեկւռրւսկան ւսզդանշւււնների զրանցմւււնը և նրանց 
ւ[իճւսկւսզրւսկան ւխրլուծությւսնը:

Ատենւսխոսւսկւսն աշխատանքում աոաջին անգամ սրտի ւսշխւստւսնքի դինւսմիկ 
պատկերը բւսցւսհւսյտԼդու հւսմար ւււոաջւսրկվել է կիրաոեյ ստանդւսրտ էյեկտրւսսրտազրի 
սւդեկւորււդ ե բիււս|եկւորւսլ ւ|երլուծություն ւււսհոդ ւդւււտուհանի լքեթոդու|: Ցույց է տրւխլ, որ 
ւսյս մեթոդի կիրւսոումը թույյ է տալիս ճշգրիտ ւոեդեկւստւխւթյուև ււտւււնալ սրտի 
ւսշխւսւռւսնքի դինւսմիկ զործրնթւսցևևրի, լքւսսնաւխրաւցես սրտի ոիթմի ւիոփոխությունների 
մւսսին, որոնք կսդւոդ են չնկւստվե| էլեկտրասրւուսզիրը ւսնզեև ւստքով զննելու դեպքում՛

Աշխատւսնքոււք հետազոտվել է ւ1՜ւսրդու զլխւուդեդի ւսկտիվություևը 
ուսդիոհւսճւսխային տիրույթում: Օզւռւս գործելով հւստուկ մշւսկւիււծ ւսււլլիկատորայիև 
անտենա տւնւոկւսյին սենււոր) ւսուսջին ւււնզւսւք զրւււնցւխլ են ւևսրդու գլխուղեղի բււտձր 
հւսճախւսյին տիրույթի (5-30 Մձց) ուսդիուսզդւսնշւսններ: Բացահւսյւռւ|ել են այդ 
ոադիոազդանշանևերի որոշ ւսոանձնւսհւսւոկույղուններ պւսյմւսնաւ|որվւսծ մարդու հոզեկւսև 
և ֆիզիոլւււզիական ւի՜ւճակներով:

ձետւսզոտությունևերի ւււրդյուևքները կարոդ են օզտւսկւսր լինել լ[ւսրդու ուղեղի հետ 
կաււյւխւծ տւսրբեր հիլ]ւււնդությունևերի ախտորոշման ե րուժմւսն համար:

Աշխւււսոսնքոււ( հետազոտվել հ նաև ԳԲձ սենսորների լքիջոցով ջրւսյին լուծույթում ոտ 
իևվազիվ եդւսնւսկով զյյուկոզի կոնցենտրացիան որոշելու հնարւսվորությունը: Այս 
ուսումնւսսիրու թյունների ւսրդյունքները կւպ՜ւող են օզւուսկար փնել ւսրյան ւ(եջ զըուկոզյ՜ւ 
կոնցենտրացիւսյի չւսւիւէան սւււրքևրի մշակմւււև հււււքւսր:

Այսպիսու[, կւսրծոււք ելք, որ Բ. ձուխւււննիսյւսնի ւսւռենւսխոսության թեմայի 
արդիակւսևությունր կււակած տի հւսրուցում:



Ատենախոսությունը կազմված է առաջաբւսնից, երեք գլուխներից, եզրակացությունից, 
գրականության ցանկից և հւսպւսւ[ումների ցանկից:

Առաջաբանի մեր հիմնավորկած 1. աւոևնւսխոսությւսն թեմայի ւսյւզիւսկանությունը: 
Շւսրազրված են ւսշխւստւսնքի նււյւստւսկը, զիտակւսն նորույլՅը. գործնական արժեքը և 
պաշտպանության ներկւսյացվող գրույթները:

Աւոենախոսության աոաջին ցլիւոււ1 հեւոացոտւ|ել ե ջրային լուծույթում գլյուկոզի 
խտության որոշման հնաաւ|որությունր ԳԲ2 ավիշների միջոցով:

Ցույց է ւորվել, որ ԳՐձ ւովիչների օգնությանը զիէյեկւռրիկ թափանցե|_իությաև 
որոշման միջոցով, ոչ իևվւսզիվ եզանա կով հնարավոր է որոշել լուծույյււում գլյուկոզի 
կոնցենտրացիան: հետազոտությունների արղյուևքնեյւը կւււրող են օզտակւսր լինել մւպ՜պու 
արյան մեջ ոչ ինվազիվ եզանակով զյյուկոզի կոնցենտրացիան չափող սարքերի ստեղծման 
հւսմւււր:

Երկրորդ գլուխը նվիրւիսծ ե էյ եկտրարտագրի ւ էլեկտրակարդիոզրւսմի)
հետազոտմանը սպեկտրալն բիսպեկտրալւխրլուծությւսև միջոցով:

Սրտի ւսշխւստւսնքի ընթացքում ղինւսմիկ ւիոփոխություևևերը բացահւսյտելու համւսր 
ւսուսջարկվել և յիրականացւլել է էլեկտրւսրտւսզրի հաճւււխաժամւս նավային վերլուծություն 
սահող պատուհանի ւ[եթողու| օգտագործելով սպեկտրալ և բիսպեկտրալ 
վերլուծությունները:

Աերլուծա թյուններր կւստարվել են թվային եղանակով 1տե>\'ր1£\\/ր միջավայրում 
օգտվելով դիսկրետ ձնւսւիոխությունների հւսմւսր հայտնի առնչություններից:

Ցույց է տրվել, որ սւսհող ււլատուհանի լքեթողի կիրւսռմաև ղեպքոււ[ հզորության 
սպեկտրում ե բիսպեկտրում հստակ արտացոլվում են սրտոււք տեղի ունեցող ղինւսմիկ 
փոփոխությունները (լքւսսնավորապես սրտի ռիթմի փոփոխությունը): Հետևաբար 
էլեկտրարտազրի ժամանակւսհւսճախային վհրլուծությւսմբ կւււրելի է բացահայտել սրտի 
աշխւստւսնքի որոշակի առանձնահւստկություևներ. ինչը կարող է նպաստել սրտի 
հիվանղություևների աւ|ևլի ւսրւսզ և ճշգրիտ ախտորոշմանը:

Երրորրպ գլուխը նվիրւիսծ է լքւսրղու ուղեղում ւսռւսջացող բւսրձրհւսճախւսյին 
է|եկւորւսմւսզնիսւսկւււև ւսգդանշւսնների զրանցԱ՚անր և ևրւսևց ւ|իճւսկազրւսկան
ւ|երլուծությւսն|՜ւ: Մշակվե| է հաւոուկ ապլիկատորւսյին ւսնտեևա (ուևակւսյին տւփչ), որի 
միջոցով առաջին ւսևզամ զրաևցվեյ են գլխուղեղի կողմից արձակված բարձր հւսճախայիև 
տիրույթի (5-30 ՄՀց) ռսսյիոազղւսնշանևեր:

Կատարվել հ ուղեղից ստւսցվւսծ ռւսղիոազղւսնշւսևևերի սպեկտրալ և բիսպեկտրալ 
վերլուծություն: Տւսրրեր մարղկւսնցից ստացված ռաղիոազղաևշւսևների սպեկտրների ե 
բիսպեկտրների համեմատակւսն ւ|երլուծությւսւ(բ ցույց է տրվել որ ւնսրղու ուղեղի 
ռաղիուսզղաևշտնի սպեկտրոււք առկա են մեզահերցային տիրույթի փոխկւսպւս կցված 
ւււղեկտրալ բւսղւսղրիչներ: Ցույց է տրվել նաև, որ ուղեղից ստւսցվւսծ ռւււղիոազղաևշւսևևերի 
բիսպեկտրի բնույթը պւսյմանւսվորված է մւսրղու հոզեկւսն ն ֆիզիոլւսզիւսկւսն վփձակներով: 
Հետնաբար, ուղեղի բարձրհւււճւսխային ազղանշաևի բիսպեկտրալ վերլուծության միջոցու[ 
կւսրելի է լրւսցուցիչ ինֆորմացիա ստանալ գլխուղեղում տեղի ունեցող ււյրոցհսների մասին.
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որոնք կարու՜լ են օգտակար լինել մարդու ուղեղի և նրա հեա կապված տարբեր 
հիվանդությունների ախտորոշման և բուժւքւսն հաւքար:

Եզրակացության մեջ բերւիււծ են ատենւււխոսությւսն հիմևւսկան ւսրդյուևքևերը:
Բ. մովհւսննիսյւսնի ատենսփւոււությունր զուրկ \Է նան որոշ թերություններից.

1. Ատենախոսությւսն մեջ տկւււ «Կեևսւսւսզդանշւսն» հւսսկացությւսն ֆիզիկւսկւսն իմւսսւոի 
հ ս ւռ ա կ ււյ ա րզ ա բ անում:

2. Ատենւսխոսության մեջ բւսցակւսյում են ւհսրդու զլխուդեղից զրանցված 
ազդանշանների հաւքեմւստությունր ւհսրմնի այլ հատւյածներից զրանցված 
ւսզդանշանների հետ:

3. Չի խոսվում ազդանշանի զրաևցմաև կետի կւսրևորությւսն, ինշպեււ նւսե 
կենսւււրանակւսն ակտիվ (ւււկուպունկտուր) կետերի հետ ւււյդ կետի կապի մասին:

4. Ատենախոսությւսն մեջ աոկա են վրիսյւսկներ:
Սւսկայն նշված թերություններով հանդերձ, ւստեևւււխոււութւունր շաւո ւսրժեքւսւի՜ւր ե. 

և, ընհանուր ւսոմւսմր, լաւ} տեղավորություն է թողնում: Կատարւիսծ են մեծածսոխղ և 
հեւռաքրրիր ւիորձւսրարւսկւսև հետւււզոտություններ որոնք կւււրոդ են զտնել նան տարբեր 
գործն ա կ ա ն կ ի ր ա ոությ ուևև ե ր:

Սեդլքլլւզիրը լիովֆւև արտւսցոլում հ ւււտենւսխոսությւսն բովանդակությունը:
Ելնելով վերն ասվածից, գտնում եմ. որ Բւսբկեն Արթուրի ձովհաննիսյւսնի 

«Կենսւսւսզդւււնշւսնևերի հհտւսզոտոււ1ր բարձր կարգի սպեկտրւււլ վերլուծության միջոցով»' 
թեմւսյով ւստենախոսություևը լ|՜ւոե[ին բւսվարւսրոււ[ է 33 ԲՈԿ-ի կողմից թեկևւսծոււսկւււն 
ատեևւսխոսություննևրիև ներկւսյւսցւխղ բոլոր պւսհւււնջևերին, իսկ ևրւս հեղինակն արժանի է 
Ա.04.03. ԱԲւււդիոֆիզիկւս" լքւսսնւսզիտությաւքբ ֆիզիկւս-լքլււթեմւստիկւսկւսն գիտությունների 
թեկնածուի զիտակւսն ււատիձւսնի շնորհւևսնր:

Պաշւոոևակւսն ընդդիմախոս 
Ֆիզ-ւԲսթ. զիտ. դոկտոր,

պրոֆեսոր

Ա. Յախոււկանի ստորւււզրությունը հւսստւսւռում եմ 
33 ԳԱՍ ՌՖԷԻ-ի զիտ. քարտուղար ' , Ա. Եսայւսն
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