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կեևււսփիւքիայի ինստիտուտի տնօրեն, կ.գ.թ.
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<Ն2Ռ> ապրիլի 2022 թ..

ԱՌԱՋԱՏԱՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 
ԿԱՐԾԻՔ

Սեդւււ Գիկտորի Մարությանի «Նյութափոխանակային փոփոխությունները ե ԴՆԹ-ի 
կառուցվածքային վնասվածքները ռենտգենյան ճա ռա գայ թ ահա ր մ ա և ենթարկված 
Շ.թսՈհշրոոօոժո Հ Բ ֊4  խմորասնկերում «Գ.00.04-կենսաքիմիա» մււանացիաությամբ 

կեևսաբանակաև գիտությունների դոկտորի դիտական աստիճանի հայցման
ատեն ա խ ո ս ո ւ թյ ա ն վ ե ր ա ր ե ր յ ա լ

Աշխատանքը քննարկվել և տրվել է կարծիք I I  ԳԱԱ I. Րունիաթյանի անվան 
կենսաքիմիայի ինստիտուտի գիտխորհրդի 2022թ. ապրիլի 21-ի թիվ 6 նիստում: Նիստին 
մասնակցում էին կ.գ.դ., պրոֆեսոր Մ.Ա. Միմոևյանը, կ.գ.դ. Ս.Ս. Մարդանյանը, կ.գ.դ. 
Ս.Ս. Աբրահամյանը, կ.գ.թ., դոցենտ 1.Լ. 1այրապետյանը, կ.գ.թ. Գ. Գ. Գյուլյսանդանյանը, 
կ.գ.թ. Վ Կ. Գասպարյանը, կ.գ.թ. Թ.Ե. Սեֆերյաևը, կ.գ.թ. Ն.1ս. Ալտուջյանը, կ.գ.թ., 
դոցենտ Ա. Անտոնյանր, կ.գ.թ. Ֆ.Պ. Սաըուխտևյանը, կ.գ.թ. Ջ.1ս. Պարոնյանը, կ.գ.թ. Վ.1. 
Քնարյտնը, կ.դ.թ. Ն.Կ,. Քոտարյաևը, կ.դ.թ. Ք.Է. Դանիելրսնը, կ.գ.թ. Ա.Ա. Աղա բաբո վան, 
կ.գ.թ., դոցենտ Լ.Ն. Առաքելյաևը, կ.գ.թ. Ի.Կ.Սահակյանը:

Քննարկման ընթացքում տրվեցին հարցեր, որոնց ատենախոսը տվեց 

մանրամասն պատասխաններ: Ելույթ ունեցան կ.դ.դ. Ս.Ս. Մարդանյանը, կ.գ.դ., պրոֆ. 

Մ. Ա. Սիմոնյանը, կ.գ.թ. Գ. Գյուլյսանդանյանը, որոնք ընդգծեցին աշխատանքի 

հիմնական արժանիքները նորույթը և գիտագործնական նշանակությունը: 

Ատենախոսության թեմայի արդիականությունը: Ներկայումս շրջապատոդ

միջավայրի տեխնածին ադտոտվածության մեծացման հետ միասին շատանում են նան 

կենդանի օրգանիզմների' իոնացնող ճառագայթման ենթարկվելու

հնարավորությունները: Ռւստի ճառագայթման տարբեր տեսակներից, մասնավորապես 

իոնացնող ճառագայթման ազդեցությունից պաշտպանվելու միջոցների մշակումը խիստ 

արդիական է: Օրգանիզմների կենսունակության, հետճառագայթային վերականգնման 

ե բազմաթիվ այլ հարցերի ուղղությամբ մեծ թվով հետազոտություններ են կատարվել, 

սակայն այս տեսակետից դեռևս շատ հարցեր մնում են չպարզաբանված:

Մեծ կարևորություն ունի խմորասնկերի ռադիոգգայունությաև 

ուսումնասիրությունը, որոնք օժտված են ավելի բարձր կայունությամբ արտաքին



գործոնների նկատմամբ, քան կաթնասունները: Նրանց ցածր ռադիոզգայուևությս; U 

պւստճառների իմացությունը ուղիներ է հարթում ճառագայթւսհւսրմւսև նկատմամբ 

խիստ զգայուն օրգւււնիգմևերի, այդ թւխւմ մարդու ոադիոկւսյունությւսն բարձրացմւււն 

միջոցներ մշակելու հւսմւսր, ինչը խիստ կարեոր է գոււո գործնական տեսանկյունից, 

թանի որ լքւսյւդու գործունեության տարբեր ոլորտներում լւււյնորեն ներդրւիւււք են 

ճառագայթային տարբեր տեխնոլոգիաներ, նորանոր բժշկւււկան ւսււրրսս[որոււքևեր ն 

ււդլն, որոնք օգտւսգործոււք են էլեկտրամւսգնիսակաև ճւսռւսգայթման տարբեր 

տեսակներ:

ԴՆԹ-ի ւլերւււկւսնգնւքան (ռեպւսրւսցմւսն) հւսւքլսկարգի բաղադրիչների

ճւսռւսգւսյթւսյին ւ|նււաոււ(ը կւսրոդ է հանգեցնել բջջում ԴՆԹ-ի ւլնււաւիսծրների 

ւ[երւււկւնւևգևն(ւսև հնւսրւսւիւրությւսն կորստի կւսմ ււխւսլ ռեւդւսրւսցւևսն, սակայն այս 

ուդղությւսմբ ստւււցւիււծ տւիալները դեռևս ւսնբւսւ[արար են որոշակի

եզրւււկացություևների հւսմւսր ե սյւււհանջւ|ում է բջջի ռեւգարւսցիոն համակարգի 

խորւսցւիսծ ուււոււքնւսսիրություն ծայրւււհեդ ւգււդմւււևներոււք օրգաեիգւքևերի

ւ|երապրման ունակության բարձրւսցլքւսև միջոցների լ[շակման համար:

Դեռևս անբաւիսրար են ուսոււքնւսսիրւ|ած օրգանիզււների ւ[րա տարբեր ծայրահեղ 

ւսզդեցությունևերի ւդւսյւևսններուլք սււյիտակուցների ֆրւււկցիաների ւիուիոխության 

հւսրցերը, որոնք կարոդ են հանգեցնել նուկլեոտիդների ւիոխւսնւսկույծյւսն ե փրկությւսն 

ուղիների ֆերլքենտների ւիուիոիւության:

Անբւսւիււրւււր են ուււոււքնւսւփրւ{ւււծ նաև իոևւսցևոդ ճւսռւսգւսյթլքւսն ւսգդեցությւււլ[բ 

բջիջների էներգիւււկւււև կւոխանւււկությւււն մեխւսևիզմևերի խւււխտւքան ե

հեւոճառւսգւււյթւսյին ւււձի շրջւււնոււք նրւսնց ւ]երւււկւսնգնլ[լսն հւսրցերը: Մւսնրէների, որոշ 

սւոորւոկւււրգ էուկւււրիոտ օրգւսնիգլքնևրի բջիջներում, ւււյդ թւ|ոււք ևւււև խմորււանկերում, 

հւււյտնւսբերւյել են ւգոլիֆոսֆւսսոսյին կաւ( ւււցիդոկւսլցիսու1'ւսյիև գրանուլներ 

ւխյյուտինի հւսւոիկներ, որոնք լինելուի լ[ւսկրոէրգիկ միւսցություններ ունեն էներզիւււ 

ւդւսհեստոդ նշւսնւսկության և կ ւււ ր և ո ր դեր Բջիջների օ ււ լք ո կ ւււ ր գ ւս ւ} ո ր լք ւս 1ւ

գործընթւսցևերում:

Ներկւսյւսցւ[ւււծ ւսւոենւււխոււությւււն լքեջ որպես հետւււզոտությւսն լքոդել ընտրվել են 

Candida guilliermondii NP-4 խլքորւսսևկերը, ե իրւււկւսնւսցւյել է նրւսնց 

նյութւսւիոխւււևւսկւււյին որոշ գործընթւււցների ւիուիոխույտդունր ռեևտգենյւսն



ճառագայթահարման և խմորասնկերի հեաճառագայթային 24-ժամյա աճեցումից հետո 

բջիջների ւ|երակաևգնմաևը նպւսստող պւսյմաններոււք:

Ուսումնասիրւ|ել է ոենագենյւսն ճառագայթլքւսն ազգեցությաւքբ ւս11ւժրուօոմււ

ԴԲ-4 խմորասնկերի կենսունակության, նրւււնցոււք նյութւսւիոխւււնւււկւսյիև որոջ 

գործընթւււցների խւսխւոոււքներր, լքորֆոֆուևկցիոևւսլ ւիուիոխություննևյւր, ինչւղեււ նւււն 

ԴՆԹ-ի ֆիզիկւսրիլքիւսկւսն հատկությունների ւիուիո խ ությունը ինչպես 

Ճաուսգւււյթւււհւսրւ1ւսն, այնպես էլ հեւռճււտւսգւսյթւււյին ւյերւււկւսնգնոգւսկւււն 

գործընթւսցից հետո:

Ատենախոսության ցիտւսկւսն նորույթը: Ներկւււյւււցւիսծ ւււշխւսաւսնրուլք ցույց է 

արկեր որ C  ^ւււ1հժոոօոԺ]ւ NP-4 խլքորւսսնկերի ոենագենյւսն ճւսռագայթւււհարումից 

հեաո բջիջների հեւոճւսուսգւււյթւււյին աճի րնթւււցրոււք ղիտւխււք է կենսւսկան ցիկլի բոլոր 

ւիուլերի 2-ժււսքյւս ուշւււցոււք \ճւսուււգւսյյ9ւսհւււրւի.սծ խլքորւււսևկերի հւսւքեմաաությւսւքբ 

պւսյմւսևււււ]որւ|ւսձ Նշ-բլոկու[ կււււք լքիսւոզի ուշացումու[: Ռենւռգենյւււն

ճւսուսգւււյթւսհւսրմւււն ւււզգեցությւսւ1բ նվւսգուլք է Շ  ^Հւս՚ՍւժոոօոԺււ .\Բ-4 խմորււանկերի 

գւսղույծւսռւսջւսցլքւսն ունակությունը, նրւււնցոււք չի դրսեորւխււք ֆերւք ենաւււցիայի 

ունւսկություն, որը խմորասնկերի հեւոճւսուսգւււյթւււյին կերւսկւււնգնւքւսն րնթւււցրոււք 

լքւսսւսւքբ ւ|երւսկւսնգնւ|ուլք է, սւսկւււյն գգւււլիորեն ցւսծր է մնոււք չճւսռւււգւսյթւսհւււրւիււծ 

խմորասնկերին բնորոշ ելւււկեւուււյին ւււրժերից: Ռենագենյւււն ճւսոագայթւէան 

ւսզգեցությււււքբ Շ^ւոԱարւրւօուհւ ւ\'Բ֊4 խմորաււնկային բջիջների ԴՆԹ-ոււք ւսուսջւււնոււք են 

կւսոուցւլւսծրւսյին ւիուիոխություններ, որոնք հեւռճւսուսգւււյթւսյին վերւսկւսնգնմւսն 

ւիուլում ււււյելի են խորւսնոււք: Վնւււսվւււծրների թիւ[ը ւքեծւււնոււք է բջիջները ՕՆ 

ջերւքւսսաիճանուլք ճւսռւսգւսյթւււհւււրել[ւււ, երբ ճնշվում է ռեւգւււրւււցիոն ֆերլքենաների 

ւսկաիւխւթյունը: Միենույն ժւսւքլււնւսկ, ռեւղւււրւսցւ[ւււծ իւււքորւսսնկերի ԴՆԹ-ոււք ի հւււյւռ են 

գւււլիււ լրւսցուցիչ ցւսծրււսքոլեկուլւււյին ֆրւււկցիւււներ, ինչը կարող է բ ւււ ց ւս ւււ ր ւ[և լ “ււխւււլ 

ռեպւսրւսցմւսև” հեաեւսնրու[ աեղի ունեցող ֆերմենաւսյին ւ]երւսւ]նւււսոււքուի ինչպես 

նաև ռեկուքբինւսցիոև ոեւղւսրւււցլքլււն շնորհիւ[ Դ Ն Թ ֊ի  նոր լքոլեկուլւսյին ձևերի 

ւսոաջւււցոււքուի Ռենւոգենյւււն ճւսոագւււյթւււհարմաև ենթւււրկվւսծ Շ. gւlilliermondll \Ր -4  

խլքորւսսնկւսյին ԴՆԹ-ի հւսրքլււն ջերմւււսաիճաեը, հւււկւսռւււկ սւղւսսելիրներիև, 

բւււրձրւււնոււք է, իսկ հւււլլքլււն լքիջւււկւսյրը ւիորրւււնոււք, ինչը կւււրող է ււ]ւսյւքլււնւսւ|որւ|ւսհ 

լինել ԴՆԹ-ԴՆԹ ե ԴՆԹ֊սւղիաւսկուց ւոիւղի կւսրերի ւսուււջւսցոււքուի Շ. Հւււ11ւժրտօու/ո \ Բ - 

4 խլքորւսսնկւսյին բջիօներոււք ւղուրինւսյին ե ւղիրիլքիղինւսյին ւսգուռւււյին հիլքրերր,



նուկլեոզիդները ե եուկլեոաիւ]ևերը ղեզամինացնող ֆերմենտների ակտիվությունները 

ենթարկվում են փոփոխությունների ռենտգենյան ճառագայթահարման և

վերականգնման պայմաններում ապահովելով նրանց մասնակցությունը

ոեպարացմանը և նուկլեոտիգների փրկության ուղիներին: Ռենտգենյան ճառագայթման 

հետնանքով Շ. բսւ11ւժոոօոժհ' >^Բ-4 խմորասնկային Բջիջների պոպուլյացիայում 

առաջանում են գիգանտ բջիջներ ն թելանման ձևեր: Ռենտգենյան

ճառագայթահարումից հետո խմորասնկերի ցիտոպլազմայում ի հայտ են գափս 

վոլյուտինի հատիկներ, որոնք չճառագայթահարված խմորասնկերի բջիջներում 

գտնվում են վակուոլների մեջ, նրանք դուրս են բերվում ցիտոպլագմա, իսկ 

հետճաոագայթային վերականգնման ընթացքում մանրանում և տարածվում ամբողջ 

բջջապլազմում: Խմորասնկային բջիջների հետճառագայթայիև վերականգնման

ընթացքում, հակառակ սպառումներին, տեղի է ունենում ԴՆԹ-ի ճառագայթային 

վնասվածքների խորացում ԴՆԹ-ի լրացուցիչ միաշղթա և երկշղթա խզումների, ԴՆԹ- 

ԴՆԹ և ԴՆԹ-սպիտակուց տիպի կարերի առաջացում ն այլն: Մեծ հետաքրքրություն է 

ներկայացնում այն, որ ռեպարացիոն գործընթացները բերում են գենոմի նոր, խորը 

փոփոխությունների: Ստացված արդյունքները կարող են օգտակար լինել ինչպես 

ճառագայթումից պաշտպանական միջոցների, այնպես էլ բուժական եղանակների 

մ շ ա կ մ ա ն ն ււյ ա տ ա կ ո վ:

Ատենախոսության բովանդակությունը և ձևավորման գնահատականը՛. 

Մեղա Դիկտորի Մարությանի ատեեախոսակաև աշխատանքը կագմված է 

ևերածություև, գրական ակնարկ, փորձարարական մաս, ստացված արդյունքների 

քննարկում, ամփոփում բաժիններից, եզրակացություններից, օգտագործված 

գրականության հ հապավումների ցանկերից:

Ներածական բաժնում հայցորդի կողմից հիմնավորված են աշխատանքի 

արդիականությունը, գիտական նորույթը, աշխատանքի նպատակն ու խնդիրները, 

ստացված արդյունքների գործնականում կիրառելու հնարավորությունները:

Գրական ակնարկում հեղինակի կողմից կատարված է խմորասնկերի 

կառուցվածքի հ բազմացման առանձնահատկությունների, իոնացնող ճառագայթման 

ազղեցույպան պայմաններում նրանց բազմացման, վերապրման

առանձնահատկությունների, ինչպես նան ճառագայթման ազդեցությամբ ԴՆԹ-ի 

կառուցվածքային փոփոխությունների մասին գիտական տվյալների բազմակողմանի



վերլուծություն: Քենւսրկված են նան պուրիեայիե ե ււյիրիմիդիեւււյիե եուկլեոզիւլեերի և 

նուկլեոտիդևերի սինթեզի և կատաբոլիզմի լքեխանիմները, նուկլեոտիզների ւիրկության 

ուղիները: 2.ետւսզոտության աուսրկան ե մեթոդները բաժեոււէ ւքւսնրամասև

նկարագրվւսծ են ւսաեեւսխոււի կողմից կիրւսռւխւծ հեւոազոսւության կենսւււքիմիակւսն 

ժամանակակից մեթողները:

Արդյունքների եկարազրւ1ան ե քննարկման բաժիններում ներկւսյացված են 

կւսաարած ծաւ[ւււլուև փորձարարւււկւսն աշխատանքի հիլքան վրւս սաւսցվւսծ տվյալներր 

և ղրանց քննւսրկումը:

Ներկայացված աշխատանքում աոաջին անդամ իրականացվել է Candida 

guilliermondii NP-4 խւեւրւսսնկերի կեևււււպործուևեությւսն բւսզւէւսկողլքանի 

ոևսոււքնաււիրություն ոենտզենյւււն ճաոադւսյթմւււն ազղեցությւսն ե հետճւււուսզայթւսյին 

ւլերակաևդնման պայմաններում: Ցույց Լ տրվել, որ ոենտզենյւււն ճաուսզայթմւսև 

ազղեցությամբ հետազոտւ[ւսծ խմորւսսեկերի պոպուլյացիայում ի հայտ են զալիս 

թելանման ն հսկա ձևեր, զաղութաոաջւսցմաև ունակությունը 2.8 աևզաւք նւիսզում ե 

տձւււ ոազայ թ ւս հա ր լիս ծ խ մո ր ասն կ ե ր ի հւսմե մատո ւթյ ա մբ: 11՝ե ևւոզե նյ ւսև

ճաոազւսյթւււհւււրումից հետո տեղի է ուևեևոււ! ւ[ոլյուտիևի ղուրււ բերում ւիսկուոլներից 

դեպի ցիտուղլւսզւքլս խոշոր կոնգլոմերատների տեսքով, որոնք հետճաուսզւսյթային 

ւ|երւււկւսնզնւ1ւսն ընթացքոււք մւսնրւււնոււ[ են և տարածվում ւսմբողջ ցիտոպլւսզմւււյում 

վերւսկանզնմւսն էներզւստւսր զործընթւււցներում որպես էևերզիւսյի լրւսցուցիտ ւսղբյուր 

օ զ ւո ւս զ ո լւծւ[ե լու հ ա ւ[ ւս ր:

Ատենւսխոսության շրջանակներում ցույց է տրվել, որ ճւսոազայթւսհարվւււծ 

խմորասնկերի ԴՆԹ-ում աուսջանում են երկրորղային կաոուցւիսծքի ւ[նւսսւ[ւսծքևեր 

միաշդթա խզումներ, ւքիջմոլեկուլային կարեր, որոնց մի մասը հետճւսոսպւսյթային 

վերակաևզնման գործընթացում վերածվում են երկշղթւս խզոււքևերի: Այղ

վնասվածքների արդյունքում Դ Ն Թ ֊ի  էլեկտրոֆորեդրամում դրսեորւխււք են 

ցածրամոլեկուլային լրւսցուցիտ ֆրակցիաներ ե Դ Ն Թ ֊ի  բեկորներ: Միևնույն ժամանակ, 

ԴՆԹ-ում լայնւսկաև կապերի, սպիտւսկուց-ԴՆԹ և ԴՆԹ-ԴՆԹ կարերի առաջացման 

հետեւսնքու[ բարձրւսնում է Դ Ն Թ ֊ի  հւււլման ջերմւսստիճաևը, իսկ հալման միջւււկւսյբը 

նվազում, որը ւ[կայում է, հւււկւսուսկ սւղււաւ[ւսծին, ճ ւււո ւս զ ւս յ թ ւս հ ւււ լւ ւ[ ւււ ծ և ոեւղւսրացւիււծ 

Դ Ն Թ ֊ի  կառուցվածքի ներքին կոշտության լքեծացմւսև մասին:



Ցույց է տրվել, որ պուրինային ազոտային հիմքերի ե ևուկլեոզիզեերի 

դեզամիևացումը խմորասնկերում ընթանում է ցածր ինտենսիվությամբ, և նրանք մինչև 

վերջ կատաբոլիզմի չեն ենթարկվում, այլ ներզրավվում են նուկլեոտիղևերի փրկության 

ուղիներում: Պուրինային ևուկլեոտիղների շարքում դեզամինացման ամենացածր 

ուժգնություն ինչպես չճառագայթահարված, այնպես էլ ճառագայթահարված և 

ոեպարացված խմորասնկերում դրսևորվում է Ա Ե Ֆ ֊ի  համար, այսինքն այն 

կատաբոլիզմի քիչ է ենթարկվում, այլ ուժեղանում է նրա հիղրոլիզը էներգիա 

ապահովելով վերականգնողական գործընթացների համար: ԱԵՖ ֊ա գային

ակտիվության աճն առավել արտահայտված է խմորասնկերի միտոքոնղրիումևերոււք 

բջիջների կենսական ցիկլի լոգարիթմական փուլում: Ցույց է տրվել նաև, որ 

ճառագայթահարման ենթարկված խմորասնկերում բարձրանում է մյուս պոլիֆոսֆատ- 

նուկլեոտիղների ԱԿՖ, ԳԿՖ և ԳԵՖ, հիղրոլիզի ոժգնությունը, որոնք նույնպես 

էներգիայի լրացուցիչ աղբյուրներ են:

Ատենախոսության եզրահանգումները տրամաբանորեն հետևում են փորձերի 

արդյունքներից և բազմակողմանի հիմնավորված են:

Ատենախոսության գործնական ւսրժեթը:

Նկատի ունենալով ստորակարգ էուկարիոտ խմորասնկերի և բարձրակարգ 

էուկարիոտ օրգանիզմների ժառանգական նյութի կառուցվածքային, ֆունկցիոնալ, 

տրանսկրիպցիոն առանձևահատկությունների ընղհաևրություևր ատենախոսության 

արդյունքների հիման վրա կարելի է եզրակացնել ռենտգենյան ճառագայթման 

ազդեցությամբ և հետճառագայթային վերականգևողական գործընթացների արդյունքում 

բարձրակարգ էուկարիոտների Դ Ն Թ ֊ի  հնարավոր կառուցվածքային 

փոփոխությունների մասին: Մասնավորապես, հետաքրքրություն է ներկայացնում այն, 

որ ռեպարացիոն գործընթացները բերում են գեևոմի նոր, խորը փոփոխությունների: 

Ստացված արդյունքները կարող են օգտակար լինել ինչպես ճառագայթումից 

ատոմակայանների, ռազմական արդյունաբերության մեջ ըևգրկված մարդկանց, բժիշկ ֊ 

ռաղիոլոգների պաշտպանական միջոցների, այնպես էլ բուժական եղանակների 

մշա կ մա ն և ււյ ա տ ա կ ո ւ|:

Ստացված տվյալները կարող են օգտագործվել կենդանի օրգանիզմների վրա 

իոնացնող ճառագայթման ազդեցության կանխման, հետճառագայթային 

վերականգնողական գործընթացների արդյունավետության բարձրացման.



կենսաքիմիական պաշտպանիչ միջոցների մշակման նպատակով: Դրանք հաշվի 

կառնվեն սթրեսսղին գործոնների նկատմամբ բջիջների կայունության բարձրացման 

արդյունավետ միջոցների մշակման ժամանակ: մա տ կա պես հեռանկարային է բջիջների 

ռեպարացիոն համակարգի ւիաւ ազդեցության միջոցների մշակումը, որն օրգանիզմի 

ռադիոկայունության բարձրացման մեծ հնարավորություններ է պարունակում ե 

կարևոր է հատկապես բջջի ռեպարացիոն համակարգի խթանման 

հնարավորությունների տեսակետից, ինչպես նաև ամբոդջ համակարգը 

ճառագայթահարումից պաշտպանվելու ունակությունը խթանելու տեսակետից:

Տարբեր հիվանդությունների զարգացման ընթացքում դրսևորվում են խոր 

կենսաքիմիական տեղաշարժեր պուրիևային ազոտային հիմքերի և նուկլեոգիդների 

նյութափոխանակության գործընթացում: Ուստի պուրինային և պիրիմիդիևային 

միացությունների դեզամիևացման ուժգնության փոփոխություևնեյփ վերաբերյալ 

տվյալները կարոդ են օգտագործվել ախտորոշիչ նպատակով կլինիկայում դեռևս 

սաղմնային մակարդակում մարդկանց ժառանգական խանգարումներն ախտորոշելու 

համար: Պուրիևային և պիրիմիդինայիև միացությունների սինթեզի և քայքայման 

վերաբերյալ տվյալները կարող են օգտակար լինել նաև միջավայրում ՏՈ-պարուևակոդ 

միացությունների քանակության մեծացման գնահատման համար, որը կարոդ է 

դրսևորվել մասնավորապես քաղցկեղային հիվանդությունների ճառագայթային 

թերապիայի ընթացքում:

Խմորասնկային բջիջների կառուցվածքային կազմակերպման մեջ վոլյուտիևի 

փոփոխությունների էլեկտրոնամաևրադիտակայիև ևույնակաևացման տվյալները 

կարող են ծառայել որպես հարմար մեթոդ իոնացնող ճառագայթահարման 

ազդեցությամբ բջիջների վնասման և վնասվածքների վերականգնման, ինչպես նան 

նրանցում ընթացող կոմպենսատոր գործընթացների գնահատման համար: Դպյուաինի 

ացիդոկալցիսոմային մասնիկները կարոդ են դիտարկվել որպես համապատասխան 

մարկերներ բջիջների վրա սթրեսային գործոնների, այդ թվում իոնացնող 

ճառագայթման ազդեցության ուժը գնահատելու համար:

Սեղմացրի համապատասխանությունը ատենախոսության հիմնական դրույթներին: 

ձեդինակի կողմից ստացված արդյունքները տպագրվել են ազդեցության գործակցով 

միջազգային գիտական ամսագրերում և միջազգային գիտաժոդովների թեզիսներոս. 

Սեղմագիրը համապատասխանում է ատենախոսության բովանդակությանը:



Այս ամենով հանդերձ աշխատանքը զերծ չէ որոշ թերություններից, այսպես

• ճառագայթելուց առաջ և /կամ հետո խմորասևկերները չեն ենթարկվել 
հակաճառագայթային մշակման: ձասկանալի չէ, ինչպես կարելի է 
կանխարգելել կամ վերականգնել ռեպարացիոն շրջանում ճառագայթման 
վնասակար ազդեցությունը Դ Ն Թ ֊ի  կառուցվածքային փոփոխությունների և 
ներբջջային կենսական նշանակություն ունեցող գործընթացների վրա:

• Դեամինացման վերաբերյալ փորձերի արդյունքները անհրաժեշտ էր
վերահաստատաել գոնե որոշ ֆերմենտների հետ օպտիմալ
պ այ մանն երում:

• Դ Ն Թ ֊ի  կառուցվածքի փոփոխությունները էլեկտրաֆորեզից բացի 
գևահատել նան ԴՆԹ-Կոմետ մեթոդով:

• Դ Ն Թ ֊ի  ււտրուկտուրայյւ վիճակը (յնահատել է| հկտրաֆորեգից բացի, 
նաև ԴՆԹ-ԿՈՄԵՏ մեթոդով:

Եզրակացություն: մաշվի առնելով վերը նշվածը, կարելի է եզրակացնել, որ 
Սեդա Դիկտորի Մարությանի կողմից ներկայացված
«Նյութափոխանակային փոփոխությունները և Դ Ն Թ ֊ի  կառուցվածքային 
վնասվածքները ռենտգենյան ճառագայթահարման ենթարկված 
Շ^սՈհշրրոօոժս 1ԿԲ-4 խմորասնկերում» թեմայով դոկտորական 
ատենախոսական աշխատանքը ավարտուն գիտագործնական 
ուսումնասիրություն է: Այն բավարարում է 2.2. ֊ո ւմ  գիտական
աստիճաևաշևորհմաև կանոնակարգի 8-րդ կետով դոկտորական 
ատենախոսություններին ներկայացվող պահանջներին, իսկ հեղինակն 
արժանի է Գ.00.04 - «Կենսաքիմիա» մասնագիտությամբ կենսաբանական 
գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի շնորհմանը:

Կարծիքը քննարկվել հ հաստատվել է 22 ԴԱԱ մ. Բունիաթյանի անվան

կենսաքիմիայի ինստիտուտի գիտխորհրդի նիստում (արձանագրություն թիվ 6, 21

ապրիլի 2022թ.):

Նիստի քարտուղար, 
գիտական խորհրդի քարտուղար. 
կ.գ.թ., դոցենտ


