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ՄԵՐԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Մեծ լեզվաբան լինելու համար բավական չէ խորությամբ ուսում
նասիրել այս կամ այն լեզուն կամ առանձին լեզվական փաստեր,
անհրաժեշտ է այդ ամենը դիտարկել լեզվի ընդհանուր տեսության
դիտակետից, լեզվական առանձին փաստերը ծառայեցնել լեզվական
համակարգերի ստեղծմանը: Իր գիտակցական ողջ կյանքը գիտութ
յանն ու կրթությանը նվիրած ՀԽՍՀ գիտությունների ակադեմիայի
ակադեմիկոս, ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ, Հայաստանի
Հանրապետության պետական մրցանակի դափնեկիր, բանասիրական
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Գևորգ Բեգլարի Ջահուկյանն այդ
գիտնականներից է:

Բաժինների խմբագիրներ`
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ԱՐՄԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Հայ ժողովրդի պատմության մեջ ականավոր գործիչների և ան
հատների շարքում բացառիկ տեղ է վերապահված ազգային զար
թոնքի ռահվիրա, ազգային, հասարակական, եկեղեցական մեծանուն
գործիչ, Ամենայն հայոց կաթողիկոս Մկրտիչ Խրիմյանին: Նրան վի
ճակված էր ապրելու և գործելու հայոց պատմության մի բախտորոշ
ժամանակաշրջանում, երբ դամոկլ յան սրի նման մեր ժողովրդի գլխին
կախված էր լինել, թե չլինելու ահեղ հարցականը։
«Ամենայն հայոց Հայրիկ» պատվանունին արժանացած սույն գոր
ծիչը, իրոք, վիթխարի դերակատարություն է ունեցել ազգային-ազա
տագրական գաղափարախոսության հարստացման, ազգային ինք
նության ամրապնդման, հայ մամուլի, տպագրական գործի,
դպրության զարգացման գործում։
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ՄԵԾ ԼԵԶՎԱԲԱՆԸ.
ԳԵՎՈՐԳ ՋԱՀՈՒԿՅԱՆ
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ԿԻԲԵՌԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐ
ԱՆԱՀԻՏ ՊԱՐԶՅԱՆ
Մարդկության ապագան գրեթե անհնար է պատկերացնել առանց
ժամանակակից տեխնոլոգիաների: Տեղեկատվական տեխնոլոգիա
ների զարգացումը ինչպես մարդկային փոխհարաբերություններում
ու առօրյա կյանքում, այնպես էլ միջազգային հարաբերություններում
ձևավորում է փոխհարաբերությունների նոր ընթացակարգեր: Սա նոր
մարտահրավեր է պետությունների համար, միևնույն ժամանակ՝ մեծ
հնարավորություն, մասնավորապես Հայաստանի համար, վերադա
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26

սավորվելու, արագ զարգանալու և մրցակցային լինելու ապագայի
առանց սահմանների թվային միջավայրում:

26		
2019 թ. ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ
ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՏԱՍՆՅԱԿԸ

ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ
ՓՈԽԵԼ ԱՇԽԱՐՀԸ

Շարունակե՛ք կարդալ 2019 թ. տասը լավագույն նորարարական
տեխնոլոգիաներից վերջին երկուսի մասին:

34
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ՆՈԲԵԼՅԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿ – 2020
Ծանոթացե՛ք 2020 թ. Նոբել յան մրցանակի դափնեկիրներին:

38

COVID-19-Ը ՔԱՅՔԱՅԵԼ Է ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ ՊԱՏՆԵՇՆԵՐԸ
Ռուսաստանի Առողջապահության նախարարության և Մոսկվայի
Առողջապահության դեպարտամենտի գլխավոր միզաբան Դմիտրի
Պուշկարի և կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Իռլանդիա
յի Համակարգային կենսաբանության ինստիտուտի դոցենտ Մարինա
Գրանովսկայայի՝ թարգմանաբար ներկայացված բանավեճի առիթը
COVID-19-ի պատճառով առաջացած արտակարգ իրավիճակն էր,
որը հնարավորություն տվեց քանդելու կենսաբանության և բժշկության
միջև պատնեշը և սկսելու համատեղ գործունեություն, ընդ որում, խոս
քը ոչ միայն մոլեկուլային կենսաբանների, այլ նաև կառուցվածքային
քիմիկոսների, կենսաինֆորմատիկների, իմունաբանների մասին է:
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38

ԱԶՈՏԻ ԱՏՈՄ ՆԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ
ԿԵՆՍԱԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԵՐԸ ԲՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԵՋ. ՎԻՏԱՄԻՆՆԵՐ, ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ,
ԱԼԿԱԼՈԻԴՆԵð
ԳԵՎՈՐԳ ԴԱՆԱԳՈՒԼՅԱՆ
Հայտնի է, որ ազոտն այն կարևորագույն տարրերից է, որը մեծ
դերակատարություն ունի բնության, առաջին հերթին բույսերի և կեն
դանիների աճի ու զարգացման գործընթացների կարգավորման մեջ:
Ազոտ պարունակող բազմաթիվ նյութերի շարքին են պատկանում
վիտամինները, հորմոնները, ալկալոիդները, որոնց մասին հոդվածում
հետաքրքիր և կարևոր մանրամասներ են ներկայացված:
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ՄԵՐԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Բանասիրական գիտությունների թեկ
նածու
ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային
կենտրոնի գիտական քարտուղար,
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի
ինստիտուտի գիտաշխատող
Գիտական
հետաքրքրությունների
ոլորտը՝ ընդհանուր և կիրառական
լեզվաբանություն, լեզվաբանության
պատմություն և տեսություն

ՄԵԾ ԼԵԶՎԱԲԱՆԸ.

ԳԵՎՈՐԳ
ՋԱՀՈՒԿՅԱՆ
(Ծննդյան

Մ

100-ամյակի առթիվ)

եծ լեզվաբան լի
նելու համար բա
վական չէ խորութ
յամբ ուսումնասիրել այս կամ
այն լեզուն կամ առանձին լեզ
վական փաստեր, անհրաժեշտ
է այդ ամենը դիտարկել լեզվի
ընդհանուր տեսության դիտա
կետից, լեզվական առանձին
փաստերը ծառայեցնել լեզվա
կան համակարգերի ստեղծ
մանը: ՀԽՍՀ գիտությունների
ակադեմիայի
ակադեմիկոս,
ՀԽՍՀ գիտության վաստա
կավոր գործիչ, Հայաստանի
Հանրապետության պետական
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մրցանակի դափնեկիր, բա
նասիրական գիտությունների
դոկտոր, պրոֆեսոր Գևորգ
Բեգլարի Ջահուկյանն այդ
գիտնականներից է: Իր գի
տակցական ողջ կյանքը նվի
րել է գիտությանը և կրթութ
յանը: Ծնունդով լոռեցի է.
ծնվել է 1920 թ. ապ
րի
լի 1-ին
Շահնազար (ներկայիս Տաշիրի
շրջանի Մեծավան) գյուղում։
1937 թ. ավարտել է Երևանի
Ս. Շահումյանի անվան միջ
նակարգ դպրոցը: Բուհական
կրթությունն ստացել է Երևա
նի պետական համալսարանի

բանասիրական
ֆակուլտե
տում, այնուհետև ծառայութ
յան անցել բանակում, ծառա
յությունն ավարտելուց հետո
սովորել է ասպիրանտուրա
յում, ե
ղել մեծ հա
յա
գետ Հ.
Աճառյանի ասպիրանտը:
1947 թ. Գ. Ջահուկյանը հա
ջողությամբ պաշտպանել է
«Քերականական և ուղղագրա
կան աշխատությունները հին և
միջնադարյան Հայաստանում»
ատենախոսությունը և ստացել
բանասիրական գիտություննե
րի թեկնածուի գիտական աս
տիճան։ 1955 թ. «18–19-րդ դդ.
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հայ լեզվաբանական միտքը
և աշխարհաբարի հարցերը»
ատենախոսության
համար
նրան շնորհվել է բանասիրա
կան գիտությունների դոկտո
րի գիտական աստիճան։ 1949
թ. ստացել է դոցենտի, 1958թ.՝
պրոֆեսորի կոչում։
Երիտասարդ հետազոտողի
գիտամանկավարժական գոր
ծունեությունն սկսվել է դեռևս
ասպիրանտական տարիներից
և շարունակվել մինչև կյանքի
վերջը։ Շուրջ 60 տարի զբաղվել
է գիտամանկավարժական աշ
խատանքով՝ դասավանդելով
լեզվաբանական առարկաների
մի հրաշալի փունջ՝ ժամանա
կակից հայոց լեզու, գրաբար,
լատիներեն, հին հունարեն,
գերմաներեն, լեզվաբանության
պատմություն, համեմատական
քերականություն, ընդհանուր
լեզվաբանություն և այլն։ Ան
վանի գիտնականին աշակեր
տած գրեթե բոլոր ուսանողնե
րը և գործընկերները փաստում
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են, որ որքան բարդ էր նրա
խոսքը գիտական աշ
խ ատ ա ն քն եր ո ւ մ ,
նույնքան մատչելի
էին դասախոսութ
յունները:
Լինելով բավա
կան
խստապա
հանջ գիտության
մեջ, ամբողջովին
նվիրվելով գիտութ
յանը, հետազոտա
կան աշխատանքին՝
Գ. Ջահուկյանը հմտո
րեն կարողացել է այն
համատեղել նաև վար
չական աշխատանքի
հետ: Գաղտնիքը
գ ի տն ակ ան ի
ա շխ ատ աս ի 
րության, մեծ եռանդի և աշ
խատանքային խիստ ռեժիմի
մեջ էր: Ժամանակակիցները
պատ
մում են, որ Գ. Ջա
հուկ
յանը մշտապես հետևում էր
իր ռեժիմի ն, ևայն գրեթե եր
բեք չէր խախ
տում: 1948–1956
թթ. մեծանուն գիտնականը
ղեկավարել է Երևանի համալ
սարանի օտար լեզուների, իսկ
1957–1970 թթ.՝ ռոմանագեր
մանական
բանասիրության
ամբիոնը։ Թե՛ Գ. Ջահուկյանի
գիտական
գործունեության
մեջ և թե՛ հա
յաս
տան
յան լեզ
վաբանական մտքի զարգաց
ման գործում շրջադարձային
է 1962 թ., երբ գիտ
նա
կա
նը
նշանակվում է Հայաստանի գի
տությունների ակադեմիայի Հ.
Աճառյանի անվան լեզվի ինս
տիտուտի տնօրեն։ Մեծ գիտ
նականի և հետազոտողի իր
հեռատեսությամբ նա կարողա
նում է գիտելիքներն ու փորձը
ծառայեցնել լեզվաբանության
տարբեր բնագավառների զար
գացմանը: Նրա ղեկավարութ
| ¹4. 2020

յամբ նախանշվում են ինստի
տուտի գիտահետազոտական
աշխատանքների
հիմ
ն ական
ուղղությունները, պատրաստ
վում են բարձրորակ գիտական
կադրեր։ ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի
անվան լեզվի ինստիտուտում
այսօր էլ շարունակվում են ջա
հուկյանական ավանդույթները,
և նկատելի է ջահուկյանական
շունչը:
Ճանաչված
գիտնականի
աշխատանքային գործունեութ
յունը վերոնշյալով չի սահմա
նափակվում. Գ. Ջահուկյանն
ակտիվորեն զբաղվել է նաև
հասարակական գործունեութ
յամբ: Երկար տարիներ ղեկա
վարել է լեզվի ինստիտուտին
կից գիտական աստիճաններ
շնորհող խորհուրդը, կատարել
է Հայաստանի Հանրապետութ
յան Նախարարների խորհր
դին առընթեր տերմի նաբանա
կան կոմիտեի փոխնախագահի
պարտականությունները, գոր
ծուն մասնակցություն է ունե
ցել բարձրագույն կրթության
և լուսավորության նախարա
րությունների մեթոդական խոր
հուրդների աշխատանքներին։
Հատկանշական է, որ Գ.
Ջահուկյանի աշխատանքային
բուռն գործունեությունն ըստ
արժանվույն գնահատվել և
գնահատվում է. 1956 թ. նրան
շնորհվել է գիտության վաս
տակավոր գործչի կոչում,
1968 թ. ընտրվել է Հայաստանի
գիտությունների ակադեմիայի
թղթակից անդամ, 1974 թ.՝ ակա
դեմիկոս, արժանացել է կառա
վարական մի շարք պարգևների
և մրցանակների։
Գ. Ջահուկյանը թողել է գի
տական հարուստ ժառանգութ
յուն, որը թեև մասամբ ուսում
նասիրված է, սակայն լիովին
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չբացահայտված դեռ շատ հար
ցեր կան: Նկատելի է, որ վեր
ջին ժամանակներում լեզվա
բանական զանազան հարցերի
ջահուկյանական
մեկնաբա
նություններն ու ըմբռնում
ն երը
նոր հետ
ևորդ
ներ են գտնում:
Վստահաբար կարելի է ասել,
որ Ջահուկյանի աշխատութ
յունները մեծ ազդեցություն են
ունեցել իր ժամանակակիցների
և հետագա սերունդների գի
տական հետազոտությունների
վրա: Այդ են վկայում նրա որոշ
ըմբռնում
ն երի արտացոլում
ն ե
րը ժամանակակից լեզվաբան
ների ուսում
ն ասիրություննե
րում, ինչպես նաև բազմաթիվ
գրախոսությունները՝ նվիրված
նրա զանազան աշխատություն
ներին և հոդվածներին1, ինչպես
նաև գիտական ժառանգությա
նը նվիրված ուսում
ն ասիրութ
յունները2:
Նոր գաղափարներով ու
մտքերով հարուստ են Գ. Ջա
հուկյանի գրեթե բոլոր աշխա
տությունները: Ամե նուր նա
հանդես է գալիս նորամու
ծություններով՝ թե՛ նոր հար
ցեր առաջ քաշելիս, թե՛ տարբեր
խնդիրներ նորովի ներկայաց
նելիս, թե՛ տերմի նաստեղծ
1
Տե՛ս М. Хамоян, Новое в ар
мян
ском и общем языкознании, «Պատ
մա
բանասիրական հանդես», 1979, հ.
4, էջ 278-281; Ю. Степанов, Э. Тума
нян, Рец. на кн.: Джаукян Г. Б. Об
щее и ар
мян
ское языкознание, “Се
рия литературы и языка”, т. 39, н. 2,
1980, с. 174-177; Պետրոսյան Հ., Գրա
խոսություն. Գ. Բ. Ջահուկյան, Լեզ
վաբանության պատմություն, հատ. I,
Երևան, 1960, II հատոր, Երևան, 1962,
«Պատմաբանասիրական
հանդես»,
1964, հ. 4, էջ 239-242; А. Мовсесян,
Рец. на кн.: Джаукян Г., История языко
знания, т. 1-2, Ер., 1960-1962, т. 1, 1960;
т. 2, 1962, “Вопросы языко
знания”,
1965, № 5, с. 133-137.
2
Մ. Սարգսյան, Գ. Ջահուկյանի
ընդհանուր լեզվաբանական հայացք
ները, Ե., 2017:
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ման առումով: Իր ինքնատիպ
մտածողության շնորհիվ Գ.
Ջահուկյանը միշտ հանգել է
նոր մտքերի և լեզվաբանական
խնդիրների լուծման նոր ճանա
պարհների, երբեմն էլ լեզվա
կան երևույթների ներկայաց
ման ու մեկնաբանության նոր
միջոցների և տարբերակների:
Գ. Ջահուկյանն իր ժամանա
կի լավագույն լեզվաբաններից
էր, տի
րա
պե
տում էր շատ լե
զուների, հրաշալի տեղյակ էր
թե՛ նախորդ, թե՛ ժամանակա
կից լեզվաբանների և հետա
զոտողների ձեռքբերում
ն երին,
նոր ուսմունքներին: Պետք է
նշել, որ նա կա
րո
ղա
նում էր
ճշգրիտ ձևով օգտ
վել իր նա
խորդների ձեռքբերում
ն երից,
գտնել այն էականը, որը կարող
էր մշակման արդյունքում նոր
պտուղներ տալ: Գ. Ջահուկյա
նի հետազոտության շրջանակ

ները շատ լայն են՝ հայերենի
համեմատական քերականութ
յուն, հայ քերականական մտքի
պատմություն, հայոց լեզվի
պատմություն, հայ բարբառա
գիտություն,
ժամանակակից
հայոց լեզվի նկարագրություն,
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հնդեվրոպական և նոստրատիկ
լեզվաբանություն, ընդհանուր
լեզվաբանություն, լեզվաբա
նության պատմություն, լեզվա
բանության տեսություն…
Գ. Ջահուկյանի առաջին մե
նագրությունը՝ «Քերականական
և ուղղագրական աշխատանք
ները հին և միջնադարյան Հա
յաստանում», տպագրվեց 1954
թ., ո
րով էլ հիմք դրվեց հայ
քերականական մտքի և հայոց
լեզվի պատմությանը նվիր
ված նրա ուսում
ն ասիրություն
ներին: Հայ լեզվաբանական
մտքի զար
գաց
մանն են նվիր
ված նաև նրա դոկտորական
ատենախոսությունը, ինչպես
նաև «Գրաբարի քերականութ
յան պատմություն» մենագրութ
յունը: Գ. Ջահուկյանը հատկա
պես ներկայացնում է գրաբարի
քերականական
համակար
գի ազդեցությունից զերծ աշ
խարհաբարի
նկարագրութ
յուն ստեղծելու խնդիրը, լեզվի
նորմավորման սկզբունքների
մշակման և լեզվի զարգաց
ման հար
ցե
րը։ Պետք է նշել,
որ այս հետազոտություններով
Գ. Ջահուկյանը Ն. Ադոնցից հե
տո հայ քերականական մտքի
պատմությունը մի նոր աստի
ճանի բարձրացրեց:
Գ.
Ջահուկյանի
ուշադ
րության կենտրոնում մշտա
պես ե
ղել են նաև հա
յոց լեզ
վի պատմական զարգացման
հարցերը: «Հայոց լեզվի զար
գացումն ու կառուցվածքը»
աշխատության առաջին բաժ
նում Գ. Ջահուկյանը ոչ միայն
ներկայացնում է հայոց լեզվի
զարգացման ընթացքը, այլև
կատարում գրավոր հայերենի
շրջանաբաժանում: Հետագա
յում իր հայացքները զարգաց
նում է մեծածավալ ուսում
¶ÆîàôÂÚ²Ü
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նասիրություններից
մեկում՝
«Հայոց լեզվի պատմություն.
Նախագրային շրջան» աշխա
տության մեջ: Փաստորեն այս
աշխատությամբ Գ. Ջահուկ
յա
նը ստեղ
ծում է հա
յոց լեզ
վի պատմության ամբողջա
կան ուսում
ն ասիրություն: Նա
ներկայացնում է հայերենի
նախագրային շրջանի լիակա
տար պատմությունը, հայերենի
պատմական զարգացման հե
տագա փուլերի ամբողջական
բնութագիրը, առաջին անգամ
հայերենի նկատմամբ կիրառում
է լեզվաժամանակագրության
մեթոդը, մանրամասն քննում
ու գնահատում աշխարհաբա
րի զարգացման ընթացքի վե
րաբերյալ տեսությունները: Այս
աշխատությունը կարևոր է ոչ
միայն իր առաջադրած խնդիր
ների խորությամբ և արդիակա
նությամբ, այլև հայոց լեզվի
պատմության շրջանաբաժան
ման առումով: Ներկայում այն
լայնորեն կիրառվում են հայա
գետները։ Նշենք նաև, որ 1989
թ. այս հսկայածավալ աշխա
տանքի համար Գ. Ջահուկյանն
արժանացել է հանրապետութ

յան պետական մրցանակի3:
1959 թվա
կա
նին լույս է
տեսնում Գ. Ջահուկյանի «Հին
հայերենի հոլովման սիստեմը
և նրա ծագումը» մենագրութ
յու
նը, ո
րով էլ տրվում է մե
ծանուն գիտնականի ուսում
նասիրությունների մեկնարկը՝
հայերենի համեմատական քե
րականության բնագավառում:
Հետագայում իր հայացքները
զարգացնում է “Сравнительная
грамматика армянского языка”
մենագրության մեջ: Մանրա
մասն ներկայացնում է հայե
րենի առնչությունները հնդեվ
րոպական և այլ ընտանիքների
պատկանող բազմաթիվ հին
և հնագույն լեզուների հետ,
ճշգրտում հայերենի տարած
քային դիրքը հնդեվրոպական
լեզուների շարքում, հայերենի
հնդեվրոպական և խուռա-ու
րարտական
ենթաշերտերը,
անդրադառնում
հայերենից
ուրարտերենին, խեթերենին և
այլ լեզուներին անցած փոխա
ռություններին, ուսում
ն ասիրում
հայերենի անհայտ ծագման
բառաշերտը,
ներկայացնում
http://hpj.asj-oa.am/5384/1/19902(212).pdf
3
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նոր ստուգաբանություններ:
Գ. Ջահուկյանի հետաքրքրության շրջանակ
ներում են եղել նաև հնդեվրոպական լեզու
ների պատմահամեմատական ուսում
ն ասի
րության հարցերը: Նա առաջինն է քննել
հնդեվրոպական, խուռա-ուրարտական և
կովկասյան լեզուների փոխհարաբերութ
յունը՝ բացահայտելով հնդեվրոպական և
խուռա-ուրարտական զուգաբանություն
ներ, որոնք վկայում են այդ լեզվաըն
տանիքների միջև գոյություն ունեցած
հեռավոր ցեղակցության մասին, աոա
ջինն է զբաղվել նոստրատիկ լեզվա
բանության հարցերով:
Ինչ վերաբերում է հայ բարբա
ռագիտության բնագավառում Գ.
Ջահուկյանի ուսում
ն ասիրություն
ներին, ապա պետք է նշել, որ նա
ստեղծել է նոր գիտակարգ՝ վիճա
կագրական բարբառագիտություն:
Գ. Ջահուկյանի՝ «Հայ բարբառա
գիտության ներածությունը» աշ
խատությամբ հայ բարբառագի
տության ուսում
ն ասիրության մեջ
նոր փուլ է սկսվում: Մե
ծա
նուն
լեզվաբանն առաջ է քաշում և՛
համաժամանակյա, և՛ պատմա
կան բարբառագիտության կար
ևոր հարցեր, առաջադրում հայ
բարբառների դասակարգման
բազմահատկանիշ սկզբունքը և
վիճակագրական բարբառագի
տության մեթոդը:
Ընդհանուր լեզվաբանության
և լեզվաբանության տեսության
բնագավառում հատկապես հի
շատակելի են լեզվաբանության
պատմության շրջանաբաժան
ման, լեզվական մակարդակ
ների, կաղապարման մե
թոդի, լեզվի տեսության
հարցերը, որոնք տար
բեր աշխատություննե
րում և հոդվածներում
ներկայացվում են
ա ստ իճ ան ակ ա ն
զա րգա ցմ ա մ բ

6

(«Լեզվաբանության պատմություն», “Общее
и армянское языкознание”, «Ժամանակակից
հայերենի
տեսության
հիմունքները»,
“Универсальная теория языка”):
Մեծ լեզվաբանի մտքում անընդհատ հա
մընդհանուր լեզվաբանական տեսություն
ստեղծելու գաղափարն է եղել, տարիներ շա
րունակ անդրադարձել է այս հարցին: Նրա
նպատակն էր՝ մշակել լեզվաբանական նկա
րագրության միասնական և ընդհանրական
սկզբունքներ, միևնույն սկզբունքներից ելնե
լով, մի քանի պարզ գործողությամբ ընդգր
կել լեզվի ամբողջ համակարգը՝ և՛ արտա
հայտության պլանը, և՛ բովանդակության
պլանը, և՛ դրանց փոխհարաբերությունը:
Նման միտք ունեցել են հայտնի լեզվա
բաններից շատերը, ինչպես, օրինակ, Ն.
Խոմսկին, Լ. Ելմսլևը: Նրանք էլ ստեղ
ծել են համընդհանուր լեզվաբանա
կան տեսություն, բայց դրանք մնացել
են որպես տեսական ուսում
ն ասի
րություններ: Ջահուկյանի առավե
լութ
յունն այն է, որ նա ոչ միայն
ստեղծեց նոր տեսություն, այլև
գործնականում կիրառեց այն
հնչույթաբանության, հետագա
յում նաև ժամանակակից հա
յերենի բառակազմության և
իմաստաբանության նկատ
մամբ
(«Ժամանակակից
հայոց լեզվի իմաստա
բանություն
և
բառա
կազմություն»): Իհարկե,
տեսությունը
լիարժեք
չի կիրառվել գործնա
կանում, և հուսով ենք,
որ հետագայում լեզվա
բանները
կզբաղվեն
այս խնդրով, և տեսա
նելի կլինի դրա լիար
ժեք կիրառելիությունը
գործնականում:
Գ. Ջահուկյանը հան
դես է եկել մի շարք նո
րամուծություններով ոչ
միայն լեզվաբանական
տեսության
մշակման,
տեսական
նշանակութ
¶ÆîàôÂÚ²Ü
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յուն և կարևորություն ունեցող
շատ խնդիրների ու հարցերի
սպառիչ ձևակերպմամբ, այլև
այս բնագավառում նոր տեր
միններ ստեղծելու առումով:
Նրա հայացքների զարգացմա
նը զուգահեռ՝ որոշակի զար
գացում է ապրել նաև տերմի
նակերտումը: Գ. Ջահուկյանի
աշխատություններում լեզվա
բանական նորաստեղծ տեր
մինների առկայությունը գերա
զանցապես պայմանավորված
է նոր ըմբռ
նում
նե
րով ու հա
յեցակետով, նոր մեթոդների
կիրառմամբ, ինչպես նաև նոր
տեսություն առաջ քաշելու հան
գամանքով: Այսպիսով՝ Գ. Ջա
հուկյանի տերմի նաբանությունը
ընդհանուր առմամբ կարելի է
համարել համընդհանուր լեզ
վաբանական տեսության տեր
մինաբանություն: Պետք է նշել,
որ Գ. Ջահուկյանի կերտած
լեզվաբանական
տերմի ննե
րը բազմազան են. դրանց մեծ
մասը լեզվաբանական գրակա
նության մեջ դեռևս լայն կիրա
ռութ
յուն չի գտել, դրանց կի
րառման ոլորտը հիմ
ն ականում
սահմանափակվում է իր իսկ
աշխատություններով: Սակայն
ժամանակակից ուսմունքների,
ուղղությունների, մեթոդների
տերմի նաբանության
մշակ
ման առումով անգնահատե
լի է Ջահուկյանի դերը, քանի
որ լեզվաբանական զանազան
տերմի ններ առաջարկել և կի
րառության մեջ է դրել հենց նա:
Հարստացնելով
լեզվա
բանության բնագավառը նոր
մտքերով,
որոնք
հանդես
են գալիս որպես ամբողջա
կան համակարգեր, փորձելով
նպաստել հայ և համաշխար
հային լեզվաբանական մտքի
զարգացմանը՝ Գ. Ջահուկյանն
¶ÆîàôÂÚ²Ü
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իր աշխատություններում առաջ
է քաշել լեզվաբանական զա
նազան խնդիրների լուծման
ճշգրիտ ուղիներ: Կարելի է
անվերապահորեն ասել, որ Գ.
Ջահուկյանի շնորհիվ հայ և
համաշխարհային լեզվաբանա
կան միտքը մի նոր բարձունքի
է հասել:
Սակայն Գ. Ջահուկյանի մա
սին պատկերացումը փոքր-ինչ
թերի կլինի, եթե չանդրադառ
նանք նաև մեկ այլ բնագավա
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ռի, որը ևս տարիներ շարու
նակ եղել է նրա ուշադրության
կենտրոնում: Ինչպես նշում է
անձամբ Գ. Ջահուկյանը. «Ոչ
ոք, բացի ամե նամոտ մի քա
նի մարդուց, չէր կասկածում,
որ կա մի տարեթիվ ևս՝… 1935
թվա
կա
նը, երբ սկսվել է իմ
բանաստեղծական կյանքը»4:
Պարզվում է՝ մեծանուն գիտ
նականն իր գիտահետազոտա
4
Գ. Ջահուկյան, Բանաստեղծական
գիրք, Ե., 2001, էջ 3:

7
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կան բեղուն գործունեությանը զուգըն
թաց նաև ստեղծագործել է: Քաջածանոթ
լինելով արևելյան և արևմտյան տարբեր
երկրների պոեզիային՝ Գ. Ջահուկյանի
բանաստեղծությունները, բնականաբար,
կրել են դրանց ազդեցությունը: Բայց և
այնպես գիտահետազոտական աշխա
տանքներում միշտ ինքնատիպ ու յուրօ
րինակ դիրքորոշում
ն եր ունեցող մարդը
չէր կա
րող այլ կերպ վար
վել նաև այլ
գործունեության մեջ, ուստի համոզված
ենք, որ Գ. Ջահուկյանի բանաստեղծա
կան աշ
խար
հը ևս լե
ցուն է ջա
հուկյա
նական մոտեցում
ն երով: Ներկայացնենք
դրանցից մեկը5.

Ինձ մի՛ մեղադրեք, իբր չար եմ այնքան,
Որ խնդությամբ լուսե չեմ խնդացել երբեք,
Որ իմ հոգու խորքում բոլոր լույսերն հանգան,
Որ հանգան իմ հոգում և՛ ցնծություն, և՛ երգ:
Ինչ որ կար իմ սրտում խնդագին ու բարի,
Ինչ որ կար իմ սրտում և՛ գեղեցիկ, և՛ լավ,
Ես բոլորը տվի մարդկանց ու աշխարհին,
Այնպես անհոգ, ասես չեմ ունեցել բնավ:
Ու նրանց տեղ մարդիկ ինձ տվեցին լոկ թույն,
Ինձ տվեցին թախիծ, ինձ տվեցին սև վիշտ,
Կուտակելու համար անզոր մի չարություն,
Եվ դաժան եմ թվում, ասես չար եմ ես միշտ:
Բայց չարությունն այդ մութ արտաքին է միայն,
Եվ իմ հոգու խորքում ես բարի՜ եմ այնպես,
Ինչ որ չար եմ արել, պատահական էր այն,
Ինչ որ բարի արել, նրանով կամ լոկ ես:

Գ. Ջահուկյան, Բանաստեղծական գիրք, Ե.,
2001, էջ 119:
5
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Ի ԴԵՊ

ԱՆԳՈՒՅՆ ԹԱՆԱՔԻ ՀԱԿԱՌԱԿԸ *
Սովորական անգույն թանաքը երևակվում է
դրանով գրված տեքստը տաքացնելիս: Չինա
ցի քիմիկոսներն ստեղծել են «թանաք», որով
գրում են, տաքացնելով թուղթը, իսկ սառեցնե
լիս գրվածքն անհետանում է: Ճիշտ է, դրա հա
մար անհրաժեշտ է հատուկ թուղթ և էլեկտրա
տաքացվող գրիչ: Թուղթը ծածկված է կապույտ
ներկանյութով, որը մինչև 65 0C տաքանալիս
գունաթափվում է, այնպես որ գրիչի ծայրից
սպիտակ հետք է մնում: Եթե պետք է գրվածը
ջնջել, ապա թուղթը դնում են սառնարան՝ –10 0C
պայմաններում տեքստն անհետանում է: Առանց
սառեցման գրվածքը պահպանվում է գրեթե
կես տարի: Տեքստը կարելի է
ջնջել և նորից գրել ավելի
քան 100 անգամ:

*
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ԿՐԿԻՆ ՊԼԱՍՏԻԿ
ՏՈՊՐԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ *
Բազմաթիվ ընկերություններ և խանութ
ներ պիտակում են փաթեթավորման իրենց
նյութերը որպես «կենսատարալուծվող»,
այսինքն՝ աղբանոցում հայտնվելուց կարճ
ժամանակ անց դրանք քայքայվում են՝ վե
րածվելով անվ
ն աս միացությունների՝ ջրի և
ածխաթթու գազի: Մեծ Բրիտանիայի Պլի
մուտի համալսարանի քիմիկոսները և բնա
պահպանները որոշել են պարզել՝ արդյոք
դա այդպե՞ս է: Նրանք համեմատել են օգ
տագործված տոպրակի «ճակատագիրը»
կենսատարալուծվող տոպրակների չորս
տեսակի հետ: Պարզվել է, որ այդ նյութե
րից ոչ մեկը, այդ թվում՝ որպես «պիտանի
պարարտանյութի համար» նշվածները երեք
տարի անց չեն անհետացել և չեն տարա
լուծվել հողում, ջրում կամ պարզապես
օդում: Դրանք բոլորը, բացի պարարտա
նյութի համար կիրառվողներից, դրանցում
որոշակի բեռ տեղադրելիս չեն պատռվել:
Հեղինակները եզրակացրել են, որ կենսա
տարալուծվող նյութերը սովորական պլաս
տիկների համեմատությամբ չունեն էկոլո
գիական առավելություն:

*
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ԱՐՄԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Պատմության գիտությունների թեկ
նածու,
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի
ավագ գիտաշխատող
Գիտական
հետաքրքրությունների
ոլորտը՝ XIX դ. հայ հասարակական
մտքի պատմություն, հայ մամուլի
պատմություն

ՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ԶԱՐԹՈՆՔԻ ՌԱՀՎԻՐԱՆ...
(Մ. Խրիմյանի ծննդյան
200-ամյակի առթիվ)

Հ

այ ժողովրդի պատմության մեջ ականավոր գոր
ծիչների և անհատների շարքում բացառիկ տեղ
է վերապահված ազգային զարթոնքի ռահվի
րա, ազգային, հասարակական, եկեղեցական մեծանուն
գործիչ, Ամենայն հայոց կաթողիկոս Մկրտիչ Խրիմյանին
(1820–1907 թթ.)։
«Ամե նայն հայոց Հայրիկ» պատվանունին արժանա
ցած սույն գործիչը, իրոք, վիթխարի դերակատարութ
յուն է ունեցել ազգային-ազատագրական գաղափա
րախոսության հարստացման, ազգային ինքնության
ամրապնդման, հայ մամուլի, տպագրական գործի,
դպրության զարգացման գործում։
Նրան վիճակված էր ապրելու և գործելու
հայոց պատմության մի բախտորոշ ժամանա
կաշրջանում, երբ դամոկլյան սրի նման մեր
ժողովրդի գլխին կախված էր լինել, թե չլի
նելու ահեղ հարցականը։
Մ. Խրիմյանը ծնվել է 1820 թ. ապլիլի
4-ին, Վան քաղաքի Հայնկույսներ թա
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ղում՝ Խրիմցոց տանը։ Հայրը,
որն առաջներում տարազագործ
էր, հետագայում առավել շատ
վաճառականական
գործու
նեութ
յամբ էր զբաղ
ված։ Նա
Վանում իր և այլոց պատրաս
տած հագուստները տանում էր
վաճառելու Ղրիմում, որտեղից
էլ առաջացել է նրանց ազգա
նունը։ Փոքրիկ Մկրտչի ուսման
և դաստիարակության գործով
զբաղվում է հորեղբայրը՝ Խա
չատուրը, որի շնորհիվ նա տա
ռաճանաչություն է սովորում։
Վանում այն ժամանակ կա
նոնավոր դպրոցներ չկային և
կրթություն ստանալու փափա
գը պատանուն տանում է դեպի
վանական անապատները՝ Լիմ,
Կտուց, Արտեր և Աղթամար
կղզիներ, որոնց միջնադար
յան վանքերն ու տաճարները
հիացմունք էին պատճառում
իրենց հոգևոր հարստությամբ՝
եզակի ձեռագիր մատյաննե
րով, պաշտամունքի իրերով,
հնագույն գտածոներով։ Ինք
նակրթությամբ նա շատ բան է
վերցնում միջավայրից։ Ցավոք,
շուտ է զրկվում իր որդեգրից ու
դաստիարակից։ Տասնյոթ տա
րեկան էր, երբ վախճանվում է
հորեղբայրը, որի հիշատակին
նվիրված «Խաչի ճառ» կրոնաբարոյախոսական գործում նա
ընդգ
ծում է. «
Դու մե
ռար, դեռ
ողջ էին ծնողքս և երիցագույն
եղ
բայրս, բայց ես հայն
ժամ
զգա
ցի, թե սի
րո և դաս
տիա
րակութեան գրկեն որբացած եմ։
Ոչինչ մեծ ժառանգություն աշ
խարհին հարստութենեն չթողիր
քո հոգի Մկրտիչին. ոչ ոսկի, ոչ
արծաթ, այլ մի Աստվածաշունչ
և մեր սուրբ նախնյաց մի քանի
մատյաններ, զոր հաճախ կար
դալ տալով՝ ընտանի լեզվով կը
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բացատրեիր ինձ...»1։
Պատանի և երիտասարդ
հասակից Խրիմյանը շատ է ճա
նապարհորդում, առավել սիրով
կապվում հայրենի եզերքի հետ,
սիրահարվում նրա բնաշխար
հին։ 1842 թ. ամռանը նա երեք
ընկերների հետ շրջագայում է
Վասպուրականի գրեթե բոլոր
գավառներում, ուսում
ն ասիրում
հայրենի բնությունը, պատմա
ճարտարապետական հուշար
ձանները, ժողովրդի սոցիալտնտեսական վիճակը։
Որոշ ժամանակ անց երի
տասարդ Խրիմյանը մեկնում
է կայսրության մայրաքաղաք
և այնտեղ մնում երկու տարի։
Կ. Պոլսում առավել մեծանում
է նրա հետաքրքրությունների,
նախասիրությունների և բա
րեկամ
ն երի շրջանակը։ 1846 թ.
վերադառնում է Վան, ուր վախ
ճանվել էր հայրը։ Մոր թախան
ձագին խնդրանքներին տեղի
տալով, ամուսնանում է վա
նեցի Սևիկյան գերդաստանի
օրիորդ Մարիամի հետ։ Սակայն
նրան վիճակված չէր ապրելու
ընտանեկան երջանկությամբ,
հանդարտ ու անդորրավետ
ամուսնական կյանքով։
Թուրքական
զինվորագ
րությունից խուսափելու նպա
տակով Խրիմյանը թողնում
է կնոջն ու նո
րա
ծին դստե
րը
և 1847 թ. վեր
ջե
րին անց
նում
Պարսկաստան, ապա այնտե
ղից մեկ
նում Ար
ևելյ
ան Հա
յաստան, ճանապարհորդում
է Այրարատում, Շիրակում,
հասնում Ալեքսանդրապոլ և
այնտեղ հանգրվանում վեցյոթ ա
միս։ 1848 թ. գար
նա
նը
մեկնում է Թիֆլիս, ապա Բա
թումի նավահանգստից նորից
Մ. Խրիմյան, Խաչի ճառ, Էջմիածին,
1894 թ., էջ Ա։
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ճանապարհվում է Կ. Պոլիս,
որտեղ Խասգյուղ թաղամասի
աղջիկների նորաբաց կրթօ
ջախում ստանձնում է ուսուցչի
պարտականությունները։ Նաև
մասնավոր դասեր է տալիս
հարուստ և ազդեցիկ Օտյան և
Այվատյան գերդաստաններում։
Այդ օրերից արդեն դրսևոր
վում է Խրիմյան ուսուցչի,
քարոզչի և հասարակական
գործչի բնատուր տաղանդը։
Հասարակական տարբեր մի
ջավայրերում նրա հայրենախոս
բանախոսությունները, ազգա
շունչ և ազգօգուտ ճառերն ու
զրույցները մեծ տպավորութ
յուն են գործում թե երիտասար
դության, թե հասարակական
մնացած հատվածների վրա։
Այստեղ, Կ. Պոլսում Խրիմյանը,
ունկնդիր լինելով հասարակա
կան տրամադրություններին,
զգալով ազգային ինքնությանն
ու միասնությանը սպառնացող
մարտահրավերները, ընթեր
ցողի գրասեղանին է դնում
«Ընդդեմ պապականության»
խորագրով գրքույկը։ Կ. Պոլ
սի հայոց պատրիարքարանը,
գնահատելով նրա հասարա
կական ջիղն ու ակտիվութ
յունը, գործուղում է Կիլիկիա՝
տեղում ուսում
ն ասիրելու կրթա
կան գործի վիճակն ու նախան
շելու և գծագրելու այն բարվո
քելու միջոցները։ Կիլիկիայում
Խրիմյանը մնում է մեկ տարի
և պատրաստում անհրաժեշտ
տեղեկագիրը։ Վերադառնալով
Կ. Պոլիս, նա որոշում է մեկնել
հայրենի Վան, որտեղ ապրում
է ծանր վիշտ։ Մա
հա
ցել էին
մայրը, կինը և դուստրը։ Որո
շում է հրաժարվել աշխար
հիկ կյանքից և նվիրվել միայն
հոգևոր գործունեության։
1854 թվականին Աղթա
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մարում կուսակրոնություն է
ընդունում և ձեռնադրվում
վարդապետ։ Նույն թվականի
մարտի 25-ին հայրենի քաղա
քում իր առաջին վարդապետա
կան քարոզն է կարդում։ Ըստ
ուսում
ն ասիրողների, դա ոչ թե
աստվածաբանական քարոզ էր,
այլ «Հայրենասիրական ջերմ
ներ
բող, մի հո
գե
ցունց կոչ ու
հրա
վեր, որ թմրած մտքե
րին
ու ոգիներին արթնություն էր
կոչում, կրթություն, լուսավո
րություն և դաստիարակություն
պատգամում»2։
Աղթամարի մթնոլորտը, սա
կայն ծանր էր ու հեղձուցիչ, որը
կամա թե ակամա ստիպում է
Խրիմյանին նորից թողնել հայ
րենի ոստանը և կրկին հայտն
վել Կ. Պոլ
սում։ Այս ան
գամ
կայսրության
մայրաքաղա
քում նրա գաղափարական ըն
2
Է. Կոտանդյան, Մկրտիչ Խրիմյան
հասարակական-քաղաքական գոր
ծունեությունը, Ե, 2000 թ., էջ 47։
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կերներն ու բարե
կամ
ն երը դարձան
սահմ ան ադր ակ ան
շարժման գործիչ
ները՝ Գրիգոր Օտ
յանը,
Նահապետ
Ռուսինյանը,
Նի
կողայոս Պալյանը
և ուրիշներ։ Այս
տեղ նա քարոզիչ
է կարգ
վում ևաչ
քի ընկնում ակտիվ,
եռանդուն
գոր
ծունեությամբ։ Իր
քարոզներից մեկի
ժամանակ անվախ
հայրենասերը այս
պիսի խոսքով է դի
մում արքունի վառո
դապետ Հովհաննես
բեյ Տատյանին. բավ
է արքունիքին վա
ռոդ մատակարարել, ամբարած
վառոդից հարկավոր է «Քիչ
մըն ալ Հայաստանի հայերուն»
տրամադրել՝ նրա թշնամի ների
դեմ գործածելու նպատակով։
Շուտով բանավոր քարո
զից անց
նում է նաև գրա
վոր
քարոզի։ 1855 թ. հիմ
ն ադրում
է և խմբագրում է «Արծուի
Վասպուրական»
հանդեսը:
Այն հրատարակվում էր Արաբ
յան եղբայրների տպարանում։
Չորս համար հրատարակելուց
հետո Խրիմյանին հաջողվում է
ունենալ սեփական տպարանը։
Հանդեսի էջերում հայոց երկ
րին ու նրա ժո
ղովր
դին պա
տած դժվարություններն էին,
հոգսերը, սոցիալական անե
լանելի վիճակը, տարագրյալ,
պանդուխտ հայերը և այլն։
Մեկ տարի շարունակ Խրիմ
յանը հետևողական ծանր և
տառապալից աշխատանք տա
րավ հանդեսը հայրենի երկիր՝
Վան տեղափոխելու համար։

1856 թ. աշ
նա
նը նա ճա
նա
պարհվում է դեպի Վասպու
րա
կան և 1857 թ. հուն
վա
րին
նշանակվում է Վարագա վան
քի վանահայր։ Ինչպես ամե
նուր, այս վանքի ցոփ ու շվայտ
կյանքով ապրող միաբանութ
յունը ևս նրան դիմավորում
է բացահայտ դժկամությամբ
և չարությամբ։ Սակայն դա
չի վհատեցնում հայրենասեր
գործ
չին։ Նա սկսում է վան
քի
բարեկարգման աշխատանքնե
րը, ստացված հասույթների մի
մասը տրամադրում է Վարագա
դպրոցի և տպարանի գործու
նեության ապահովմանը։ Տգետ
ու ագահ հոգևորականների
դա
վե
րը հաս
նում են այն աս
տիճանի, որ փորձում են վարձ
կան քրդերի միջոցով սպանել
Խրիմյանին։ Բայց, բարեբախ
տաբար, ապարդյուն։
Րաֆֆին, որ այդ ժամանակ
Վարագա վանքում հյուրըն
կալվել է հայրենասեր վանա
հայրին, «Հյուսիսափայլի» էջե
րում, գրւմէ. «Ոչ մի անգամ չէի
տեսած ազգասիրական հոգին
այդպես կենդանի, որպես այդ
արժանապատիվ կրոնավորի
մեջ, մի կողմից թշնամի ների
ահագին բազմությունը, մյուս
կողմից արծաթի պակասությու
նը չէին կարողացել հատանել
նորա հույսը, շիջուցանել նրա
ազգային կրակը»3։
Խրիմյան
հայրենասերի
ջանքերով Վարագա վանքին
կից 1857 թ. մարտին բացվում
է «Ժառանգավորաց» կրթա
կան օջախը, իսկ ուսում
ն ական
դասընթացը սկսում է նույն
թվականի օգոստոսի 1-ից։ Այն
գիշերօթիկ դպրոց էր, նախա
տեսված քսանհինգ աշակերտի
«Հյուսիսափայլ», 1860 թ., թիվ 11,
էջ 407։
3
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համար և իր բնույթով նորութ
յուն էր արևմտահայ իրակա
նության մեջ։
«Ժառանգավորացի» սանե
րից շատերը դարձան հոգևո
րական, կրթական և մշակութա
յին եռանդուն գործիչներ։
1861 թ. նոյեմբերի 22-ին
«Ժառանգավորացը» կազմա
կերպում է մեծ հանդես՝ առա
ջին նորավարտներին կյան
քի ուղեգիր շնորհելու առթիվ:
Ուսում
ն արանի հիմ
ն ադիրն ու
վանքի վանահայրը նշում է.
«Իբրև մշակ ձեր քրտինքը ցո
ղեցիք և իբրև ժառանգ այսօր
կվայելեք... ձեր արյան կաթիլ
ներով սույն ուսում
ն արան հի
մունք կազմ
ված են, բայց ձեզ
համար է այս ամե ն»:
Նյութական ծանր վիճակը
դարմանելու թելադրականով
Խրիմյանը մերձավոր համա
խոհների (Գ. Սրվանձտյանց,
Հր. Սևիկյան, Ե. Տևկանց) ճա
նապարհվում է դեպի Արևելյան
Հայաստան, որտեղ ժողովրդա
յին հանդիպում
ն եր է ունենում
բազմաթիվ շրջաններում ու
քաղաքներում, հանդես գալիս
հայրենասիրական ջերմաշունչ
բանախոսություններով: Խրիմ
յանի գործունեության կարևոր
կենտրոնը շուտով դառնում
է Տարոնը, որի ազգաբնակ
չության խնդրանքով նշա
նակվում է Տարոնի հոգևոր
առաջնորդ և Սուրբ Կարապե
տի վանքի վանահայր: 1862 թ.
օգոստոսի 30-ին նա հասնում է
իր նոր պաշտոնատեղին: Այս
տեղ ևս հայրենասեր գործչին
սպասվում էր ծանր ու դաժան
պայքար՝ ընդդեմ տեղի հոգևոր
ու աշխարհիկ հայ և այլազգի
ջոջերի
կամայականություն
ների և կողոպուտի։ Դիմադիր
կանգնելով բոլոր կարգի դա
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վադրություններին ու
բանս արկ ությ ունն ե
րին, Խրիմյանը Տա
րոն աշխարհում ևս
կատարում է անհրա
ժեշտ բարեփոխութ
յուններն ու բարե
կարգում
ն երը։ Սուրբ
Կարապետի
վան
քում բաց
վում է նոր
«Ժ առ անգ ավոր աց»
վարժարան,
որի
տնօրենը դառնում է
Խրիմյանի
նախկին
սանն ու հավատարիմ
զինակիցը՝ Գարեգին
Սրվանձտյանցը։ Վեր
ջինս դառնում է նաև
«Լրատար
Արծուիկ
Տարոնո» երկշաբա
թաթերթի խմբագիրը, որը
սկսեց լույս տես
նել 1863 թ.
ապրիլից։ Թե թերթի, թե պաշ
տոնյաներին ուղղված բողոք
ների միջոցով Տարոնի հոգևոր
առաջնորդն իր զինակիցերով
պայքարում էր տարոնահա
յության վիճակի բարելավման
համար՝ չընկրկելով քրդական
հրոսակապետերի և սուլթանա
կան պաշտնյաների սպառնա
լիքների առջև։
Երբ
դավադրությունները
հասնում են գագաթնակետին
և Խրիմյանին սուլթանական
պաշտոնյաները ներկայացնում
են որպես հույժ անբարեհույս
անձնավորություն, նա ստիպ
ված է լինում մեկնել Կ. Պոլիս
և հերքել իր դեմ ուղղված մե
ղադրանքները, ապա վերա
դառնում և շարունակում է իր
ազգօգուտ գործունեությունը։
Մկրտիչ Խրիմյանի ազգա
յին-հասարակական գործու
նեությունը էլ առավել ցոլանում
է այն ժամանակ, երբ ընտրվում
է Կ. Պոլ
սի հա
յոց պատ
րիար
| ¹4. 2020

քի պատասխանատու պաշտո
նում։ Դա տեղի ունեցավ 1869
թ. սեպտեմբերի 4-ին։ Այս լու
րը ցնծությամբ է ընդունվում
Կ. Պոլսի Մայր եկեղեցու կա
մարների ներքո, ինչպես նաև
ողջ գավառահայության շրջա
նում։ Ընտրության լուրը Խրիմ
յանը ստացավ, երբ դեգերում
էր Մուշի և Էրզրումի ճանա
պարհներին։ Դեպի Կ. Պոլիս
ուղևորվող նորընծա պատ
րիարքին ամե նուր ջերմ ըն
դունելություն են ցույց տալիս։
1869 թ. հոկտեմբերի 3-ին դուրս
գա
լով Մու
շից, նա գրե
թե մեկ
ամիս հետո ժամանում է կայս
րության մայրաքաղաք, որտեղ
ևս արժանանում է փառահեղ
ընդունելության: Տպավորված
այդ ամե նով, տաղանդավոր
պատանի բանաստեղծ Պետ
րոս Դուր
յա
նը նրան է ձո
նում
«Ի դիմաւորութիւն Խրիմեան
Հայրիկին» բանաստեղծությու
նը, որը նրա առաջին տպագիր
գործն էր:
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1869 թ. նոյեմբերի 12-ին
Ազգային ընդհանուր ժողովի
նիստում պատրիարք Խրիմյա
նը երդմ
ն ակալության խոսքն է
ա
սում. «Ես ար
դեն այդ ուխտ
ըրեր եմ Հայաստանի մեջ, Մշո
դաշտին մեջ, իմ մերկ և բոկոտն
զավակացս առջև, իմ հարստա
հարյալ ժողովրդյանս քով, այդ
կը կրկնեմ նորեն»4:
Բազմելով պատրիարքի գա
հին, Խրիմյանը առաջվա պես
շարունակեց հավատարիմ մնալ
ժողովրդական համեստ խավե
րին, լինել նրանց շահերի ար
տահայտիչն ու պատգամախո
սը: Գավառահայության կյանքի
ներքին ու արտաքին դրամա
տիզմը, տագնապներն ու հա
կասությունները նա ցույց տվեց
ի լուր բոլորի և ամե նքի:
1870 թ. մար
տին Գում-Գա
փուի Մայր եկեղեցում հավաք
ված վեց հազար հայերը ջերմո
րեն ունկնդրեցին նրա առաջին
հրապարակային քարոզը նոր
Ատենագրութիւնք Ազգային ժողո
վոց, 1860–1870 թթ., էջ 413։
4
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պաշտոնում, ուր ասվեց ճշմար
տությունը գոյություն ունեցող
անելանելի վիճակի մասին:
Կարճ տևեց նրա պատ
րիարքության շրջանը՝ մինչև
1873 թվա
կա
նը, բայց այս ըն
թաց
քում նա հասց
րեց նոր
խնդիր
ներ, նոր հար
ցեր ու
հարցականներ արծարծել և
մանավանդ հոգեկան ու մտա
յին նոր մթնոլորտ ձևավորել:
Իհարկե, կղերաամիրայական
խավը կրկին ուժգին կերպով
դիմադրում էր և շատ բան էր
կարողանում ձախողել: Այնուա
մենայնիվ, Խրիմյանին հաջող
վեց Ազգային Ժողովի օրակարգ
մտցնել Ազգային Սահմանադ
րության վերաքննության (հո
գուտ Արևմտահայաստանի հայ
բնակչության), Սսի կաթողիկո
սության, Աղթամարի կաթողի
կոսի ընտրության, Բրուսայի
հոգևոր առաջնորդի պահված
քի ու վարքագծի հետ առնչվող
հիմ
ն ահարցերը։
Դրանք ծանր և արմա
տական
լուծում
պահան
ջող խնդիր
ներ էին։ Ի վեր
ջո,
խրիմյանական թևին հաջող
վեց որոշ հետադեմ, գռփող
ու թալանող կղերից ազատել
Արևմտյան Հայաստանի գա
վառները։ Դրանք էին Բրուսա
յի Բարդուղիմեոս եպիսկոպո
սը, Վանի տխրահռչակ Պողոս
վարդապետը, և այլք։ Սակայն
հետադեմ կղերապահպանողա
կան խավը չէր հանդարտվում
ևամե ն կերպ ձգտում էր տա
պալել Խրիմյանի նախաձեռ
նությունները։ Կանգնելով փա
կուղային վիճակում, Խրիմյանը
հարկադրված է լինում ներկա
յացնել իր հրաժարականը։
Խրիմյանի
պատրիարքա
կան գործունեությունը բարձր
են գնահատել ժամանակա

կիցները և հետագա սերունդ
ները։ Անվանի հասարակականքաղաքական գործիչ Արփիար
Արփիարյանն այսպիսի բնու
թագրում է տվել. «Խրիմյան
Հայրիկին պատրիարքությամ
բը Հա
յաս
տան և Պո
լիս ավե
լի սերտ իրարու կապվեցան։
Մինչ այն ատեն պատրիարքնե
րը կուգային Պոլսո շրջանակ
ներեն կամ Փոքր Հայքեն. Նի
կոմեդիա, Պրուսա, Ռոտոսթո,
Իզմիր, ասոնք էին պատրիարք
ներ պատրաստող մենաշնորհ
յալ քաղաքները։ Իսկ Հայրիկ
բնիկ վանցի է, Հայաստանը
քա
րո
զած է ու Վա
նեն կը բե
րեին զինքը։ Ազգային ժողովը
հայ ազգին գաղափարներուն
թարգմանը կը հանդիսանար։ ...
Հայրիկ պատրիարքը ինքզինքը
հռչակեց «Հայաստանի վիշտե
րուն պատկերը»5։
Փաստորեն Խրիմյանի պատ
րիարքության օրոք ձևավորվում
ու ա
ռաջ էր քաշ
վում Հայ
կա
կան խնդիրը կամ Հայկական
հարցը, իր բնօրրանում՝ Արևմ
տահայաստանում ապրող ժո
ղովրդի գոյության ապահով
ման հարցը։ Պատրիարքական
գահից հեռացած Խրիմյանը
չէր կարող, սակայն, հեռանալ
իր ժողովրդին սպառնացող
մարտահրավերներից։ Նա շա
րունակում էր զբաղվել գրա
կան գործունեությամբ և ուշիուշիով հետևում էր ընթացող
իրադարձություններին։
Մի
ջազգային ասպարեզում խմոր
վում էին նոր հակասություն
ներ, որից ծնվեց 1877–1878 թթ.
ռուս-թուրքական պատերազ
մը, որը օրակարգում էր դնում
Հայկական հարցը։ Խրիմյանի
համար նորից մեծ ասպարեզ
«Նոր Կյանք», 1899 թ., թիվ 13, էջ
195-196։
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էր բաց
վում։ Կ. Պոլ
սի ղե
կա
վար շրջանները և պատրիար
քարանը Բեռլինի վեհաժողով
առաքեցին ազգային պատվի
րակություն, որը ինքնավարութ
յուն էր պահանջելու Արևմտյան
Հայաստանի համար։ Պատվի
րակությունը գլխավորում էր
ին
քը՝ հա
յոց վշտի գի
տակ ու
թարգման Մկրտիչ Խրիմյանը։
Եվրոպական
մայրաքաղաք
ներում հնչեցնելով Հայկական
խնդիրը, Խրիմյանը փորձում է
այն պաշտպանել Բեռլինի վե
հաժողովում։ Սակայն վերջինս
տխուր ավարտ ունեցավ հայ
կական պատվիրակության հա
մար։
Թերևս միակ կարևորագույն
դասը այն եղավ, որ հայ ազգա
յին-ազատագրական շարժումն
այս անգամ հստակ գիտակցեց,
որ հայությունը պարտավոր է
ապավինել միմիայն սեփական
ուժերին։
Ոչ միայն Խրիմյանը, այլև
հայ
հասարակական-քաղա
քական մտքի բազմաթիվ ներ
կայացուցիչներ համոզված էին
այդ ճշմարտության մեջ։Գրիգոր
Արծրունին այսպես էր փաս
տարկում ստեղծված իրավի
ճակը. «Եթե հայը Թուրքիա
յում զին
վում է միայն նրա
համար, որ բռնավորության
դեմ պաշտպանողական դիր
քը բռնի միայն, ևոչ թե հար
ձակողական, եթե Թուրքիայի
հա
յը մի ձեռ
քով մուրճ, ա
րոր
կամ բահ բռնե
լով, մյուս ձեռ
քով հրացան կբռնի, այդ գու
ցե կլինի միակ միջոց թուրքաց
տիրապետության տակ ճնշված
հայոց ազգի համար պաշտպա
նել և ապահովել իր ազգային
գոյությունը»6։ Բեռլինի վեհա

ժողովի ընթացքն
ու
արդյունքները
խոր հիասթափութ
յուն ու հուսահա
տություն
ծնեցին
հայության
բոլոր
հատվածների մեջ։
Գ. Սրվանձտյանը՝
Խրիմյանի նվիրյալ
սանը ահազանգում
էր. «Հայաստանի
մեջն է բուն Հայ
կական խնդիրը և
մենք Պերլինի մեջ
կորոնենք զայն»։
Ինքը՝ Խրիմյա
նը, որը Եվրոպա
էր մեկնել ժողովր
դի
ակնկալիքնե
րով,
վերադառ
նա
լով, նրա առջև
հաշվետու
եղավ
Գում-Գափուի մայր
եկեղեցում արտա
սանած «երկաթյա
շերեփի» հանրա
հայտ
քարոզով։
«Ժողովուրդ հայոց,
անշուշտ լավ հաս
կա
ցաք, թե զեն
քը ինչ կրնա
գոր
ծել և կը գոր
ծե։ Ու
րեմն,
սիրելի և օրհնյալ հայաստան
ցիներ, երբ հայրենիք վերա
դառնալու լինեք, ձեր բարե
կամաց և ազգականաց իբր
պարգև՝ մեկ-մեկ զենք տարեք,
զենք առեք և դարձյալ զենք»7։
Խրիմյանը երկար չէր կարող
մնալ Պոլսում, քանզի հայրե
նի Վանա հայությունը իրեն էր
սպասում։ 1879 թ. նոյեմբերին
մեկնում է Վան, իսկ դեկտեմ
բերին երեսփոխանական ժողո
վի առաջին նիստում միաձայն
ընտրվում է Վասպուրականի
հոգևոր առաջնորդ։ Տասնյոթ

Գր. Արծրունի, Թուրքաց հայերի
տնտեսական դրությունը, Թիֆլիս,

1904, էջ 37-38։
7
Է. Կոստանդյան, նշվ. աշխ., էջ 266։
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տարվա
բացակայությունից
հետո նա նորից պիտի գործեր
իրեն ծնած ժողովրդի միջա
վայրում։ Սակայն այդ օրերին
Վանն ապրում էր տնտեսական
ծանր ճգնաժամ։ Բնակչութ
յու
նը հայտն
վել էր սո
վի ճի
րաններում։ Խրիմյանի նախա
ձեռնությամբ ստեղծվում է Կ.
Պոլսի Սովելոց հանձնաժողովի
տեղական մասնաճյուղը, որը
մեծ ջան
քեր է թա
փում սո
վի
հետևանքները հնարավորինս
մեղմացնելու համար։ Ժամա
նակակիցների գնահատութ
յամբ, եթե այդ միջոցին հայոց
Հայրիկը Վանում չգտնվեր, տե
ղի բնակչության զգալի մասը
սովից կմեռներ։ Նրա հեղինա
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Անգլիայում գրասեղանի գաղտնի դարակում հայտնաբերվել է Խրիմյան Հայրիկի
ձեռագրով գրված անտիպ բանաստեղծությունը. «Արևելք»

կության շնորհիվ Կ. Պոլսից,
Արևելյան Հայաստանից և գաղ
թօջախներից հօգուտ սովյալնե
րի առատ հանգանակություն է
կատարվում։ Որպես հոգևոր
առաջնորդ, Խրիմյանը մեծ ջան
քեր է թափում Վասպուրականի
կրթական հաստատություննե
րը բարեկարգելու ուղղությամբ։
Նրա կարևորագույն ձեռնարկն
է լինում Վարագում երկրագոր
ծական վարժարանի հիմ
ն ադ
րումը, որի բացումը եղավ 1880
թ. նոյեմբերին։
Անդադրում ու անխոնջ գոր
ծում, աշխատանք էր տանում
Վանի հոգևոր առաջնորդը,
մինչև անցանկալի դեպքերի
գահավիժումը, որոնք հանգեց
րին նրա հրաժարականին։
Այնուհետև,
թուրքական
բարձրագույն իշխանություն
ների կամքով ու կարգադրութ
յամբ Խրիմյանը պարզապես
աքսորվում է Վանից։ Նրա հրա
ժեշտի արարողությունը վե
րածվում է ժողովրդական ջերմ
ցույցի։ Հրաժեշտի արարողութ
յունը տևում է մեկ շաբաթ։ Այդ

ընթացքում ժողովրդական լայն
խավերը ոգևորված ունկնդրում
են Խրիմյան Հայրիկի ջերմա
շունչ քարոզները։ Ժամանակա
կիցն այս կերպ է արձանագրել
այդ օրերի դրամատիզմը. «Եր
բեք հայրիկի քարոզները չեն
եղած այնքան սրտառուչ, այն
քան ոգեշունչ, որքան անոր՝
նույն օրվա Վարագի մէջ տված
և անոր հետևող չորս հրաժեշ
տի քարոզները»8։
Ճշմարիտ, ոչ չափազանց
ված է այն զգա
ցու
մը, որ ժո
ղովուրդը «արցունքով լսեց իր
հրաժեշտի սրտառուչ խոսքե
րը Վանի բոլոր եկեղեցինե
րուն մեջ, ու ա
վագ ե
րեք
շաբ
թի ամե նքը տխրությամբ զինք
ուղարկեցին Լիմ, ուր անցուց
Զատիկի օրերը։ Դեռ իր բնա
գավառի սահմաններեն չէր
բաժանված Խրիմյան, երբ կա
րոտի կսկիծը կայրեր արդեն
ամե նուն սիրտը, ու հայրենիքի
ոգին «Տոսպայ քնարին վրայ»
կու լար իր սրտահատոր զավ

8

16

ԳԱԹ, Խրիմյանի ֆոնդ, գ. 162։

կին համար»9։
Սակայն Խրիմյանի անձի ու
անհատի փառքի գագաթնակե
տը դեռ առջևում էր։ Նա դեռևս
չէր իջնելու հայոց պատմության
թատերաբեմից։ Ընդհակառա
կը՝ դեռ վերև էր բարձրանալու։
Ճակատագիրը նրան հասցնելու
էր Ամե նայն հայոց կաթողիկո
սի գահին, որին իրավամբ ար
ժանի էր ու արժանավո՛ր։ Իր
կյանքի և գործունեության բո
լոր փու
լե
րով նա դար
ձել էր
հայ ազգային կյանքի ամե նա
պատասխանատու պաշտոնի
սպասված հավակնորդը։
1892 թ. մա
յի
սի 5-ին Էջ
միածնում կայացան կաթողիկո
սական ընտրություններ, որտեղ
իր աքսորավայրում՝ Երուսաղե
մում գտնվող Մկրտիչ Խրիմյա
նը միաձայն ընտրվեց Ամե նայն
հայոց կաթողիկոս։ Ընտրվելուց
13 ամիս անց միայն Խրիմյանը
ազատվեց
թուրքահպատա
կությունից և աքսորից։ 1893 թ.
հունիսի 3-ին Երուսաղեմի ռու
սական դեսպանը աքսորական
Խրիմյանին հաղորդեց ցարա
կան բարձրագույն հաստատ
ման հրամանը։ Հունիսի 21-ին
Մայր Աթոռից պատվիրակութ
9
Յ. Վարդիվառեան, Մեծ երազի
ճամբուն ուղևորները եւ համա
պար
փակ պատմութիւն Ռամկավար Ազա
տական կուսակցութեան, Նիւ Ճըրզի,
2015 թ., էջ 55։
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յուն ուղարկվեց Երուսաղեմ՝
նորընտիր կաթողիկոսին Էջ
միածին ուղեկցելու համար։
Օգոստոսի 3-ին սկսվեց կաթո
ղիկոս Խրիմյանի պաշտոնա
կան ուղևորությունը դեպի Էջ
միածին։ Այդ երթուղին անցնում
էր բազմաթիվ հայաշատ քա
ղաքներով, որտեղ տեղի հա
յությունը ջերմ ու հանդիսավոր
ընդունելություն էր ցույց տալիս
սիրելի ու պաշտելի Հայրիկին։
Յուրաքանչյուր
հանդիպում
վկա
յում էր, որ նա, ի
րոք հա
մազգային ընտրյալ է։ Ճանա
պարհորդությունը տևում է 80
օր։ 1893 թ. սեպտեմբերի 10-ին
կաթողիկոսական պատվիրա
կությունն արդեն Երևանում էր,
իսկ սեպտեմբերի 26-ին՝ Վա
րագա Սբ. Խաչի օրը կայացավ
վեհափառի օծման հանդիսա
վոր արարողությունը։
Կաթողիկոսացած Հայրիկը
շարունակում էր նույն ոգով ու
ոճով օրնիբուն աշխատել հա
յության հոգսերի թեթևացման,
եղած կարիքների ու դժվա
րությունների մեղմացման հա
մար։ Առաջին լուրջ փորձութ
յունը 1893–1894 թթ. առաջացած
սովն էր, ո
րը ե
րաշտ տա
րու
հետևանքն էր։ Հատկապես
ծանր իրավիճակ էր տիրում
արևմտահայկական գավառ
ներում, որտեղից սկսվում է
զանգվածային
արտագաղթ
դեպի Արևելյան Հայաստան։
Հարկավոր էին նոր, լրացուցիչ
միջոցներ ու ջանքեր, որոնց
անմիջապես ձեռնամուխ եղավ
կաթողիկոսը։ Բնական աղետին
շուտով հետևելու էր արհեստա
կան աղետը՝ 1894–1896 թթ. հայ
կական ջարդերն ու կոտորած
ները Արևմտյան Հայաստանի
ողջ տարածքում։ Նորից հազա
րավոր սովյալ գաղթականներ
¶ÆîàôÂÚ²Ü
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են հայտն
վում Ար
ևելյան Հա
յաստանում։ Նրանց սատարե
լու, կորստից փրկելու խնդիրը
դառնում է կաթողիկոսի ամե
նօրյա հոգածության առար
կան։ Շուտով հակահայկական
հալածանքներ են սկսվում նաև
Արևելյան Հայաստանում, հատ
կապես այն պահից, երբ Կով
կասի կառավարչապետ է նշա
նակվում հայատյաց Գոլիցինը։
1903 թ. հունիսի 12-ին հրա
պարակվեց ցարական հրա
մանագիրը հայ եկեղեցու և ու
սում
ն արանների ամբողջ գույքը
և միջոցները պետականացնելու
վերաբերյալ։ Հայկական ծխա
կան դպրոցները դրանով իսկ
զրկվում էին գոյատևման հա
մար անհրաժեշտ նյութական
միջոցներից։ Վերոնշյալ օրեն
քը փաստորեն ուղղված էր ողջ
հայ ժողովրդի դեմ, որի միակ
պաշտոնական ներկայացուցիչը
հայ Առաքելական եկեղեցին էր։
Ընդդեմ ցարիզմի բիրտ
ոտնձգության՝ բողոքի և ընդ
վըզման ալիք բարձրացավ ողջ
հայաշխարհով մեկ։ Պայքարի
առաջնագծում հայոց եկեղե
ցին էր՝ կաթողիկոսի գլխավո
րությամբ։ Հայկական պարբե
րականները
բացահայտորեն
դրվատում էին Մ. Խրիմյանի
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համարձակ ու անվախ պահ
վածքը։ «Արմե նիա» պարբե
րականը հիացած նշում է.
«Վեհափառը արի է 30 տարե
կան մի անձնվեր երիտասարդի
նման»10։
Զիջման ոչ մի նշաններ ցույց
չէր տալիս անվախ կաթողիկո
սը։ Նույն «Արմե նիան» 1903 թ.
սեպտեմբերի 30-ին հրապարա
կեց Ամե նայն հայոց կաթողիկո
սի հեռագրերը՝ ուղղված ռու
սաց ցարին, Սինոդին, ներքին
գործոց նախարար Պլեվեին,
ռուսահայոց թեմակալ առաջ
նորդներին։
Հայությունը, ի վերջո, շահեց
այս դատը։ Ցարիզմը ստիպված
էր մեղմացնել իր հակահայ
պահվածքն ու դիրքորոշումը։
Խրիմյան Հայրիկը վախճան
վեց պատկառելի տարիքում՝ 87
տարեկան հասակում, 1907 թ.
հոկտեմբերի 29-ին։
Նրա անունը ընդմիշտ սիրե
լի ու հարազատ եղավ իր ժո
ղովրդին։ «Հայրիկ» պատվա
նունը յուրաքանչյուր ժողովրդի
մեջ տրվում է մեկ անհատի ու
մեկ ան
գամ և մեզանումայն
վիճակված էր Խրիմյանին։

10

«Արմէնիա», 1903 թ., թիվ 22։
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Ի ԴԵՊ

Աշխարհում յուրաքանչյուր
մարդու բաժին է հասնում
2000 մ2 ցանքատարածություն:
Արդեն այսօր գյուղատնտե
սության արտադրանքը կա
րող է կե
րակ
րել 12 մի
լիարդ
մարդու (աշխարհի բնակ
չությունը շուրջ 7,6 միլիարդ
է), բայց այդ սննդամ
թեր
քի
զգալի մասը պահպանման,
առաքման և ռացիոնալ օգ
տագործման հետ կապված
խնդիրների պատճառով վե
րածվում է թափոնի:

1820 թ. մոլորակի
չափահաս բնակչութ
յան 88 %-ը չէր կարող
կար
դալ ու գրել: Մեր
ժամանակներում այդ
ցուցանիշը 14 % է:

Ֆրանսիացի
հոգեբանների
տվյալներով, երազների նվազա
գույն քանակը գիշերվա ընթաց
քում 5 է: Կյանքի ընթացքում մենք
տես
նում ենք շուրջ 100000 ե
րազ:
Երազների 80 %-ը կապված է բա
ցասական հույզերի հետ:

Որքա՞ն հաճախ ենք մենք
ստում: Գերմանացի և իսրա
յելցի սոցիոլոգներն ամփո
փել են ստի 565 միջազգա
յին հետազոտությունների
արդյունքները: Պարզվել է, որ
տղամարդիկ մի փոքր ավելի
հա
ճախ են ստում, քան կա
նայք (42 % և 38 %),
եր իտ աս ա ր դն եր ը `
ավելի հաճախ, քան
տարեցները (47 % և
36 %):
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Օրվա
ընթացքում
ստացված տեղեկատ
վության 80 %-ը հաջորդ
առավոտյան
մարդն
արդեն չի հիշում:

Մի քանի դար շարունակ Լոնդոնում գործում էր շուկա, որտեղ գի
շերները` մայրամուտից մինչև արևածագ, կարելի էր բացարձակ ան
պատիժ վաճառել գողոնը: Անհիշելի ժամանակներից այսպիսի կարգի
հաստատումը հետապնդում էր միանգամայն խելամիտ նպատակ: Քանի
որ անհնար էր փնտրել յուրաքանչյուր կորած իր, Լոնդոնի իշխանութ
յունները ստեղծել էին առևտրային հատուկ հարթակ, որպեսզի գողոնը
տարվեր մի տեղ: Տուժածը կարող էր գալ այդտեղ ևիր սեփականութ
յունը հայտնաբերելու դեպքում հրավիրել մոտակայքում հերթապահող
ոստիկանին, որն իրավունք ուներ բռնագրավել գողոնը: Իսկ եթե տե
րը չէր փնտրում գողացած իրը, վաճառքը համարվում էր օրինական:
Ավանդույթների նկատմամբ բրիտանացիների սերը նպաստեց այդ
շուկայի գոյությանը մինչև 1995 թ., երբ «գողերի շուկայում» ծիծաղելի
գնով վաճառվեցին թանգարանից գողացված XVIII դարի երկու հին
կտավ
ն եր: Գողերը մնացին անպատիժ, բայց շուկան փակվեց:

Այլ քաղաքակրթություններից ազդանշանների որո
նում
ն երն սկսվել են գրեթե 60 տարի առաջ, բայց առայժմ
արդյունք չկա: Սակայն դեռ վաղ է հուսահատվել, ասում
է ամերիկացի աստղագետ Ջեյսոն Ռայթը: Նրա հաշվարկ
ներով, եթե համեմատենք մեր ռադիոհեռադիտակների
օգնությամբ հետազոտված տիեզերքի ծավալը Երկրի
բոլոր օվկիանոսների ծավալի հետ, ապա մեր հետազո
տությունների ծավալը համեմատելի է մի փոքրիկ լողա
վազանի ծավալի հետ: Եվ մի՞թե զարմանալի է, որ ջրի
այս աննշան քանակում կարող է ոչ մի ձուկ չհայտնվել:
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ԱՆԱՀԻՏ ՊԱՐԶՅԱՆ
Քաղաքական գիտությունների թեկ
նածու միջազգային անվտանգության
գծով, մասնագիտացումը՝ կիբեռանվ
տանգություն
Գիտական
հետաքրքրությունների
ոլորտը՝ կիբեռանվտանգություն, կի
բեռպատերազմներ, թվային պետութ
յուն

ԿԻԲԵՌԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՈՐՊԵՍ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐ

Թ

վային տեխնոլո
գիաների
զար
գացումն ու արագ
տարածումը
ժամանակակից
աշխարհում
մարդկությա
նը նոր մարտահարվերների
առաջ են կանգնեցնում՝ մե
ծացնելով
կախվածությունը
տեխնոլոգիաներից. անձնա
կան շփումներ, կրթություն,
վճարումներ,
ժամանց
և
այլն: Մ
յուս կող
մից, մեր օ
րե
րում
պետությունները հան
րային ծառայությունների մա
տուցումն իրականացնում են
թվային տիրույթում՝ դրանք
դարձնելով
քաղաքացինե
րի համար ավելի մատչելի,
արագ ու հարմարավետ, որի

20

արդյունքում արդեն 2019 թ.
ավարտին համացանցին (ին
տերնետ) միացած մարդկանց
թիվը հատել է երկրագնդի
բնակ
չութ
յան 53,4 %-ը, այ
սինքն՝ 4,1 մլրդ մարդ ա
մեն
օր համացանցում որևէ գործո
ղություն է կատարում՝ տեղե
կատվություն ստանում, վճա
րումներ կատարում, կրթվում,
բժշկա
կան կամ այլ ծա
ռա
յություններ ստանում։ Դրան
կարելի է ավելացնել նաև
բիզնես ոլորտը, այդ թվում՝
բանկային «fintech» և «techfin»
համակարգերը, թվայնացված
հանրային ծառայությունները,
որտեղ մարդ-մարդ անմիջա
կան
հարաբերություններին

սկսել են փոխարինել թվա
յին հարթակները։ Ստացվում
է, որ տարբեր մակարդակնե
րում՝
անձնական, պետութ
յուն-քաղաքացի հարթության
մեջ, ինչպես նաև միջազգային
մակարդակում,
քաղաքացի
ների կյանքն անմիջականորեն
առնչվում է համացանցին: Սա
է պատճառը, որ ժամանակա
կից աշխարհում այդչափ մեծ
կարևորություն է տրվում կի
բեռանվտանգությանը։
Անհրաժեշտ է նշել, որ պե
տության համար առաջնային
կարևորություն ունեցող են
թակառուցվածքները ևս թվային
տեխնոլոգիաների կիրառմամբ
են շահագործվում։ Այս առու
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մով
կիբեռանվտագությունը
դառնում է ինչպես անձնական,
այնպես էլ պետական կար
ևորություն ունեցող երևույթ։
Նմանատիպ կախվածությունը,
իր հերթին, առաջացնում է նաև
վտանգներ. համացանցում քա
ղաքացու մասին առկա այդչափ
մեծ տեղեկատվությունը նրան
խոցելի է դարձնում։ Կիբեռտի
րությում առկա տեղեկատվութ
յունը, ինչպես նաև ազգային և
միջազգային
կարևորություն
ունեցող
ենթակառուցվածք
ների թվային կիրարկումը, լի
նելով կիբեռհարձակում
ն երի
նկատմամբ զգայուն, կարող է
թիրախավորվել՝ առաջացնե
լով և՛ ազգային, և՛ միջազգա
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յին անվտագության խնդիրներ։
Ի տարբերություն ավանդական
զինատեսակների՝ հաքերային
հարձակում
ն երի համար վի
րուսային ծրագրերը բավա
կան մատչելի և հասանելի են,
և հաքերները դրանք մշտապես
շահագործում են։
Ըստ իրականացման նպա
տակի, կիբեռհարձակում
ն երը
կարելի է բաժանել երեք մա
կարդակի. անհատական, որոնք
հիմ
ն ականում խուլիգանական
բնույթի են, երբ հարձակվում
են, օրինակ, անձնական ֆի
նանսաբանկային հաշվի կամ
էլ՝ պետական որևէ կառույցի
վրա, որը սակայն կրում է ան
հատական բնույթ։ Երկրորդ՝
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այդպիսի
գործողություններ
իրականացնում են մասնագի
տացած կազմակերպություն
ներ, որոնց կարելի է վարձել։
Դրանք կարող են իրականաց
նել տեղեկատվական արշավ
ն եր
ներ կամ DDoS1 հարձակում
որևէ կառույցի, կայքէջի վրա և
անջատել համակարգը։ Նման
կազմակերպությունները հա
ճախ անհամաչափ պատե
1
DDoS (անգլերեն` Distributed De
nial of Service՝ ծառայության բաշխ
ված մերժում), ի սկզբանե ցանցային
հարձակման տեսակ՝ հիմնված հար
ձակման ենթարկվող ծառայության
ռեսուրսների անսահմանության վրա,
որին կատարվում են անթիվ հար
ցումներ, որոնք նա չի կարող հաղ
թահարել և ստիպված է մերժել սպա
սարկումը կամ սպասեցնել բավական
երկար ժամանակ:

21
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րազմ
նե
րի արդ
յունք են, երբ
տվյալ խումբը ցանկանում է
արտահայտել իր մերժողա
կան վերաբերմունքը որոշակի
գործողությունների դեմ և չու
նենալով համաչափ ուժ՝ կիրա
ռում է հակերային հարձակում
ները, որոնք այս պարագայում
ավելի շահավետ են, քանի որ,
եթե, օրինակ,
զենքն արժե
մեծ գումարներ, ապա համա
կարգչային վիրուս հնարավոր

22

է գնել՝ սկսած 5 դո
լա
րից, և
դրա հնարավոր զարգացման
պարագային ծախսված հինգ
դոլարով հնարավոր է իրակա
նացնել հարձակում պետական
մակարդակով: Ինչ վերաբերում
է երրորդ մակարդակին, ապա
սրանք պետական ֆինան
սավորմամբ և ուղղորդմամբ
իրականացվող
հարձակում
ներն են, որոնք միջազգային
անվտանգության կարևորա

գույն խնդիր
նե
րից են։ Փոքր
պետությունների
դեպքում
անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռ
նարկել, նախևառաջ տարան
ջատելու համար, թե ինչպիսի
հարձակում
ն երի են ենթարկ
վում նման երկրները, ապա
նաև կարողանալ դիտարկել և
տեսնել դրանք, այլապես նման
երկր
նե
րը կմնան «zero day»
մակարդակում (անտեսանելի,
չբացահայտված) և ըստ այդմ՝
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համապատասխան արձագանք
չի տրվի։
Անդրադառնալով Հայաս
տանին՝ անհրաժեշտ է նշել, որ
այստեղ կիբեռանվտանգության
ապահովման համակարգը բա
վարար զարգացած չէ, և առ
կա է օրենսդրական կարգա
վորման անհրաժեշտություն.
թեև կիբեռանվտանգության և
կիբեռհանցավորության
մա
սին վա
ղուց է խոս
վում, մինչ
օրս ՀՀ-ն չունի օրենսդրական
առանձին կարգավորում, իսկ
կիբեռանվտանգությունն ըն
կալվում է որպես տեղեկատվա
կան անվտանգության բաղադ
րիչ մաս։ Հաշվի առնելով այն,
որ այս համակարգը նոր է ձևա
վորվում, փոքր տերությունների
համար լավ հնարավորություն
է ստեղծվում՝ ցուցաբերելու
ակտիվություն և մասնակցելու
օրենսդրական դաշտի ձևավոր
մանը միջազգային մակարդա
կով: Այս առումով նախևառաջ
անհրաժեշտ է հասկանալ, թե
ՀՀ-ն ինչ ունի անելու ազգա
յին մակարդակում, որից հետո
հնարավոր կլինի հստակեցնել
օրենսդրական առանձին կար
գավորում
ն երը: Վերը նշվածի
հետ մեկտեղ, կարևոր է հաս
կա
նալ նաև, թե ինչ է ակն
կա
լում ՀՀ-ն, ինչ կա
րող է
առաջարկել և ինչպես համա
գործակցել՝ հետագայում մի
ջազգային համագործակցութ
յան դաշտ դուրս գալու համար:
Կար
ևոր է նշել, որ կան
սկզբունքային մի շարք խնդիր
ներ, որոնց ՀՀ-ն պարտավոր է
ուշադրություն դարձնել կիբե
ռանվտանգության ռազմավա
րություն մշակելիս։ Դրանցից
առաջինը կրիտիկական են
թակառուցվածքներն են: Բանն
այն է, որ ՀՀ-ն չունի կրիտիկա
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կան ենթակառուցվածքների և
դրանց պաշտպանության վե
րաբերյալ օրենսդրական կար
գավորում
ն եր. ՀՀ-ում դեռևս
սահ
ման
ված չէ, թե ո
րոնք են
կրիտիկական
ենթակառուց
վածքները, մինչդեռ զարգացած
երկրներն այդ ուղղությամբ
քայլեր են ձեռնարկում՝ սահմա
նելով ոչ միայն կրիտիկական
ենթակառուցվածքները,
այլ
նաև նրանք, որոնք զգայուն են
կիբեռհարձակում
ն երի նկատ
մամբ՝ հաշվի առնելով դրանց
հավանական կախվածությունը
տեխնոլոգիաներից։
Անհրա
ժեշտ է նշել, որ յուրաքանչյուր
պետություն ինքն է սահմա
նում, թե որն է իր համար կրի
տիկական ենթակառուցվածքը:
Որպես օրինակ կարելի է նշել
ԱՄՆ 2016 թ. նախագահական
ընտրությունները, երբ հայտա
րարվեց, որ ներխուժում է տեղի
ունեցել ընտրական համակար
գերի գործընթացում, ընդ որում
չնշելով, թե ինչ բնույթի: Հետ
ևաբար՝ այդ ժամանակ ընտ
րական համակարգը ԱՄՆ-ի
համար դարձավ կրիտիկական
ենթակառուցվածք:
Կրիտիկական ենթակառուց
վածներ կարող են լինել ջրային
և էլեկտրական մատակարար
ման համակարգերը, ատոմա
կայանը, կրթական համակար
գերը, հիվանդանոցները և այլն,
ուստի, ցանկացած պետության
համար կարևոր է ունենալ կի
բեռանվտանգության որոշակի
չափորոշիչներ, որոնք կամ
րագրվեն նաև պայմանագրե
րում, քանի որ այդ ոլորտները
հաճախ սպասարկում են մաս
նավոր կառույցները, և այս հա
մակարգեր ցանկացած ներխու
ժում անմիջականորեն կապված
է պետության անվտանգութ
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յան հետ։ Դա անհրաժեշտ է ոչ
միայն ազգային, այլև միջազ
գային մակարդակում, քանի որ
կրիտիկական որևէ ենթակա
ռուցվածքի վրա հարձակման
դեպքում անհրաժեշտ է գրա
վել միջազգային հանրության
ուշադրությունը, որը ՀՀ-ի դեպ
քում հատկապես առանցքային
է, պայմանավորված մշտապես
լարված ռազմական իրավիճա
կով։ Ներկայում ՀՀ-ն չի կարող
դիմել միջազգային հանրութ
յանը, քանի դեռ չի սահմանել,
թե որոնք են իր համար կրիտի
կական ենթակառուցվածքնե
րը, հետևաբար, հնարավոր չէ
հայտնաբերել տեղի ունեցած,
ընթացող կամ գուցե հնարա
վոր
կիբեռհարձակում
ն երը,
մինչդեռ նման համաձայնագ
րերում և պայմանագրերում
ընդգրկված լինելու դեպքում
հնարավոր կլինի դիմել միջազ
գային հանրությանը՝ թվային
հետաքննություն իրականացնե
լու համար և հասկանալու, թե
որտեղից են այդ ազդակները:
Սրա
շրջանակներում
առանցքային է ՄԱԿ-ին կից
գործող տեղեկատվական գոր
ծակալությունը, որը հավաքագ
րում է կիբեռտիրույթում երկրի
խոցելիության մասին տեղե
կատվություն՝ ուղղորդվելով
մի շարք չափորոշիչներով, ինչ
պիսիք են՝ օրենսդրական կար
գավորում
ն երը, տեխնիկական
հագեցվածությունը, ռազմավա
րությունը, կիբեռանվտանգութ
յան մասին տեղեկացվածության
բարձրացումը և այլն։ 2018 թ.
ՀՀ-ն այդ ցանկում զբաղեցնում
էր 111-րդ տե
ղը, իսկ 2019-ին՝
79-րդը։
Կարևոր է նշել, որ ՀՀ-նու
նի պաշտպանական համա
կարգեր, որոնք ապահովում են
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պետական կառույցների անվ
տանգությունը կիբեռհարձա
կում
նե
րից, սա
կայն դեռևս չի
ձևավորվել այնպիսի մի մար
մին, որը կպաշտպանի նաև
քաղաքացիների անվտանգութ
յունը կիբեռտիրությում։ Նման
իրավիճակներում քաղաքացին
ստիպ
ված է լի
նում դի
մել այլ
անհատների կամ էլ՝ սեփա
կան ու
ժե
րով լու
ծել իր հար
ցերը։ Անհատներից բացի, կան
նաև կազմակերպություններ՝
ՍՊԸ-ներ, ԱՁ-ներ, այ
սինքն՝
հանրության ավելի բազմա
շերտ հատվածներ, որոնք կի
բեռհարձակում
ն երից պաշտ
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պանություն ստանալու կարիք
ունեն։ Այն պետություններում,
որտեղ առավել ամբողջական
են պատկերացնում կիբեռանվ
տանգության դաշտը, գործում
են Անվտանգության արագ ար
ձագանքման կենտրոններ։ Ան
հատը կամ կազմակերպությու
նը պաշտպանություն ստանալու
հա
մար կա
րող է դի
մել այդ
կենտրոններին, որոնք մասնա
վոր, սակայն պետության հետ
համագործակցող կառույցներ
են, և որոնց ֆինանասավորում
են թե՛ մասնավոր, և թե՛ պետա
կան կազմակերպությունները։
Կ իբ եռ ա ն վտ ա նգ ո ւ թյ ա ն

ռազմավարության
հաջորդ
կարևոր բաղադրիչը տեղե
կացվածության բարձրացումն
է։ Մեր օրերում մարդիկ օրվա
մեծ մասն անցկացնում են հա
մացանցում, այնտեղ տեղադ
րում իրենց մասին բավական
շատ տեղեկություններ՝ տեղ
յակ չլի
նե
լով դրա արդ
յուն
քում առաջացող խնդիրների
մասին։ Տեղեկատվական ար
շավ
ն երը նույնպես ցուցիչնե
րի մի մասն են կազ
մում, ո
րի
շրջանակներում տարբեր երկր
ներում կազմակերպվում են կի
բեռանվտանգության ամիսներ,
շաբաթներ և այլն։ Ինչ վերաբե
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տեղադրվել են նաև ՀՀ ԿԳՄՍ
էլեկտրոնային գրադարանում
(հեղինակ՝ Անահիտ Պարզյան):
2020 թ. մարտի 11-ին տեղի ու
նեցավ մեկ այլ տեղեկատվա
կան արշավ՝ «Կիբեռանվտանգ
Հայաստան»,
որը
նախա
տեսված էր ավագ դպրոցա
կանների, նրանց ծնողների և
երիտասարդների ու դասախոս
նե
րի հա
մար: Շուրջ 160 մաս
նակիցները տեղեկատվություն
ստացան կիբեռտիրությում հի
գիենայի կանոնների, կիբեռ
բուլինգի2, անվտանգ առցանց
գնում
ն եր մասին, ինչպես նաև
տեղեկացան, թե ինչ է դրական
թվային հետքը և ինչպես ձևա
վորել այն:
Նմանատիպ միջոցառում
ն եր
պարբերաբար կազմակերպվում
են, սակայն ՏՏ կրիչների տա
րածումը հասարակության լայն
շերտերում ավելի մասշտաբա
յին գործողություններ է ակն
կալում: Մտահոգիչ է նաև այն,
որ պետական կառույցների աշ
խատողները, որոնք մուտք ու
նեն կարևոր փաստաթղթաշր

րում է ՀՀ-ին, ա
պա ազ
գա
յին
մասշ
տա
բով դեռևս չեն կազ
մակերպում տեղեկատվական
ար
շավ
ներ. այս
տեղ մինչ օրս
միայն մասնավոր կազմակեր
պություններն են կազմակեր
պել տեղեկատվական արշավ
ներ ընդհանուր թեմաների
շուրջ, սակայն ոչ մասշտաբա
յին՝ համապետական մակար
դակով։ Օրինակ՝ 2018–2019 թթ.
կազմակերպվել է կիբեռան
վտագության տեղեկատվական
արշավ երեխաների, դեռահաս
ների, նրանց ծնողների և ու
սուցիչների համար: Ստեղծվել
են հակիրճ ուղեցույցեր, որոնք
¶ÆîàôÂÚ²Ü
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Կիբեռբուլինգ՝ ինտերնետ-հա
լա
ծանք կամ կիբեռհալածանք, դի
տավորյալ վիրավորանքներ, սպառ
նալիքներ, զրպարտություն և այլ
վարկաբեկող տվյալների հաղորդա
գրու
թյուն ժամանակակից կապի մի
ջոցներով, սովորաբար երկար ժամա
նակով:
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ջանառության մեջ, հաճախ
օգտագործում են իրենց անձ
նական հիշողության քարտե
րը, որի արդյունքում մեծանում
է վիրուսի տարածման հավա
նականությունը, իսկ որ ավելի
վատ է՝ Facebook սոցիալական
ցանցի միջոցով միմյանց են
ուղարկում պետական փաս
տաթղ
թեր, որն, իր հեր
թին,
անթույլատրելի է կիբեռհիգիե
նայի տեսանկյունից։
Մարդկության
ապագան
գրեթե անհնար է պատկերաց
նել առանց ժամանակակից
տեխնոլոգիաների: Այսպիսով՝
տեղեկատվական
տեխնոլո
գիաների զարգացումը ինչպես
մարդկային փոխհարաբերութ
յուններում ու առօրյա կյանքում,
այնպես էլ միջազգային հարա
բերություններում ձևավորում է
փոխհարաբերությունների նոր
ընթացակարգեր: Սա նոր մար
տահրավեր է պետությունների
համար, միևնույն ժամանակ՝
մեծ հնարավորություն, մասնա
վորապես Հայաստանի համար,
վերադասավորվելու,
արագ
զարգանալու և մրցակցային
լինելու ապագայի առանց սահ
մանների թվային միջավայրում:
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2019 թ. ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ
ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՏԱՍՆՅԱԿԸ*
ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ,
ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՓՈԽԵԼ ԱՇԽԱՐՀԸ
(Սկիզբը՝ «Գիտության աշխարհում», N1, 2, 3 2020)

ՍԱՆ ՅՈՒՊ ԼԻ

9. ԴՆԹ-Ն՝ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ
ՊԱՀԵՍՏԱՐԱՆ
ԿԵՆԴԱՆԻ ՕՐԳԱՆԻԶՄԵՐԻ
ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
ՀԱՐՄԱՐԵՑՆՈՒՄ ԵՆ
ՄԵԾ ՔԱՆԱԿԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Ծրագրային
ապահովման
Domo մշակող ընկերության
տվյալ
նե
րով, 2018 թ. Google-ը
յուրաքանչյուր րոպե մշակել է
3,88 մլն որոնողական հարցում,
մարդիկ YouTube-ով դիտել են
4,33 մլն տեսահոլովակ, էլեկտ
րոնային փոստով ուղարկել են
159.362.760
հաղորդագրութ
յուն, տեղադրել են 473 հազար
հաղորդագրություն
Twitterում և 49 հա
զար լու
սան
կար՝
Instagram-ում: Ըստ գնահատա
կան
նե
րի, 2020 թ. մեկ մար
դու հաշ
վով մեկ վայրկյա
նում
կստեղծվի 1,7 մեգաբայթ տե
ղեկատվություն, և այդ թիվը
վերածվում է տարեկան մոտա
վորապես 418 զետտաբայթի (1
տերաբայթ տարողունակութ
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յանբ 418 մլրդ կոշտ սկավառակ)
այն պայմանով, որ մոլորակի
բնակչությանը 7,8 մլրդ մարդ է:
Տվյալների պահպանման մագ
նիսական և օպտիկական հա
մակարգերը, որտեղ ներկայում
զետեղված է զրոների և միա
վորների այդ ծավալը, կծառայի
լավագույն դեպքում 100 տարի:
Բացի այդ, տվյալների մշակման
գործող կենտրոնները սպառում
են էներգիայի հսկայական ծա
վալ: Մի խոս
քով, մեր առջև
ծառանում է տվյաների պահ
պանման լուրջ խնդիր, որը ժա
մանակի ընթացքում միայն խո
րանալու է:
Այսօր հաջողությամբ մշակ
վում է կոշտ սկավառակների
այլընտրանք՝ կուտակիչ՝ A, T,
C և G նուկլեոտիդներից կազմ
ված երկար կենսամոլեկուլի՝
ԴՆԹ-ի հենքի վրա: Այս գենե
տիկական նյութը պարունա
կում է կենդանի օրգանիզմ
ն երի
մասին ամբողջ տեղեկատ
վությունը: Տվյալները կարելի
է պահպանել այդ «տառերի»
հաջորդականությունում՝ վերա
ծելով ԴՆԹ-ն տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նոր ձևի: Այ
սօր ար
դեն ԴՆԹ-ն հեշ
տութ

յամբ հաջորդակարգում (սեք
վենավորում) է, սինթեզում և
անսխալ կերպով պատճենում:
Այս մակրոմոլեկուլն անհավա
տալիորեն կայուն է, ինչպես
ցույց է տվել գրե
թե 500 հա
զար տարի առաջ ապրած ձիու
ամբողջ գենոմի ուսում
ն ասի
րությունը: Բացի այդ, ԴՆԹ-ի
պահպանումը չի պահանջում
էներգիայի մեծ ծախս:
Բայց ամե նից շատ ապշեց
նում է ԴՆԹ-ի տեղեկատվական
տարողունակությունը.
դրա
նում զետեղված է տվյալների
հսկայական քանակ, և դրա
խտությունը շատ անգամ
ն եր
գերազանցում է էլեկտրոնա
յին սարքավորում
ն երում տե
ղադրված տվյալների խտութ
յունը: Օրինակ՝ ըստ Հարվարդի
համալսարանի աշխատակից
Ջորջ Չերչի և գործընկերների
հաշվարկների՝ հրապարակված
2016 թ. Nature Materials-ում, Es
cherichia coli հասարակ մանրէն
ու
նի 1 սմ3 ծավալում 1019 բիթ
տեղեկատվություն
զետեղե
լու հնարավորություն: Նման
խտության դեպքում ԴՆԹ-ի
խորանարդը, որի կողմը մոտա
վորապես 1 մ է, միանգամայն
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կբավարարեր ամբողջ աշխար
հում հավաքված տվյալների
պահպանման տարեկան արդի
պահանջը:
ԴՆԹ-ի հենքի վրա կուտա
կիչների ստեղծման հեռանկա
րը սոսկ տեսական չէ: Այսպես,
2017 թ. Ջորջ Չեր
չի ղե
կա
վա
րած խումը Հարվարդում կի
րա
ռել է ԴՆԹ-ի խմբագր
ման
CRISPR տեխնոլոգիան E. coli
գենոմի հենքի վրա մարդու
ձեռքի պատկերների գրանց
ման համար, որոնց ընթերցման
ճշգրտությունը 90%-ից բարձր
էր: Վաշինգտոնի համալսա
րա
նի և Microsoft Research-ի
հետազոտողները մշակել են
լրիվ ինքնաշխատ համակարգ՝
ԴՆԹ-ում կոդավորված տվյալ
ների գրանցման, պահպանման
և ընթերցման համար: Մի շարք
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ընկերություններ, այդ թվում
Microsoft-ը և Twist Bioscience-ը,
աշխատում են ԴՆԹ-ի հենքի
վրա ստեղծվող տեղեկատ
վության պահպանման տեխ
նոլոգիան առաջ տանելու ուղ
ղությամբ:
Միևնույն ժամանակ ԴՆԹ-ն
արդեն կիրառվում է տվյալների
կառավարման համար, սակայն
այլ եղանակով: Խոսքն այն հե
տազոտողների մասին է, ովքեր
ջանում են գլուխ հանել տեղե
կատվության հսկայական ծա
վալներից: ԴՆԹ-ի հաջորդա
կարգման ոլորտում վերջերս
ձեռք բերված հաջողություննե
րը հնարավորություն են տա
լիս միաժամանակ գրանցելու
միլիարդավոր նուկլեոտիդային
հաջորդականություններ: Ստա
նալով այսպիսի հնարավորութ
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յուն՝ գիտնականները կարող են
կիրառել շտրիխկոդավորում՝
օգտագործել ԴՆԹ-ի հաջոր
դականությունները
որպես
գիտափորձերի արդյունքները
հայտնաբերելու մոլեկուլային
նույնականացնող
«մակնիշ
ներ»: ԴՆԹ-շտրիխկոդավոր
ման կիրառումը զգալիորեն
արագացնում է հետազոտութ
յուններն այնպիսի ոլորտում,
ինչպիսիք են քիմիական ճար
տարագիտությունը,
նյութա
գիտությունը և նանոտեխնոլո
գիաները: Օրինակ՝ Ջորջիայի
Տեխնոլոգիական ինստիտուտի
Ջեյմս Դալմանի լաբորատորիա
յի աշխատակիցները կարող են
արագ որոշել, թե որ գենային
բուժումն է ավելի անվտանգ,
մյուս հետազոտողները փոր
ձում են պար
զել, թե ինչ
պես

27

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱ ............................................................................................................ .

հաղթահարել դեղերի նկատ
մամբ անընկալունակությունը
և կանխել ուռուցքաբանական
հիվանդությունների դեպքում

մետաստազների առաջացումը:
ԴՆԹ-ի հիման վրա ստեղծ
ված տեղեկատվության կու
տակիչների լայն տարածմանը

ԱՆԴՐԵԱ ԹՈՄՍՈՆ

հետ: Համաձայն Էներգետիկա
յի ոլորտում տեղեկատվության
վարչության (EIA) տվյալների՝
անցած տասնամյակում վե
րականգնվող աղբյուրներից
ստացվող էլեկտրաէներգիայի
ծավալներն ԱՄՆ-ում աճել են
երկու անգամ՝ հիմ
ն ականում
արևային և քամու էներգետիկ
սարքերի հաշվին: 2019 թ. հուն
վարին EIA-ի կատարած կան
խատեսման համաձայն՝ էներ
գիայի վերականգնվող տարբեր
աղբյուրների բաժինն էլեկտ
րաէներգետիկայում
(բացա
ռությամբ ջրի էներգիան օգտա
գործող բաժինների) առաջիկա
երկու տարում արագ աճելու է:
Սակայն այդպիսի աղբյուրների
անկայուն բնույթը նշանակում
է, որ էլեկտրակայանների հա
մար անհրաժեշտ է էներգիա
յի պահպանման եղանակ այն
դեպքերի համար, երբ արևը չի

10. ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ
ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ
ԿՈՒՏԱԿՈՒՄՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ԾԱՎԱԼՆԵՐՈՎ
ԷԿՈԼՈԳԻԱՊԵՍ ՄԱՔՈՒՐ
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ
ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐՆ ՍԿՍՈՒՄ ԵՆ
ՎԵՐԱՆԱԼ

Էլեկտրականության ստաց
ման եղանակները ողջ աշ
խարհում արագ փոփոխվում
են: Այս մի
տու
մը կապ
ված է
թե՛ էներգետիկ համակարգե
րում առաջացած ջերմոցային
գազերի
արտանետում
ն երի
նվազեցման անհրաժեշտութ
յան, թե՛ քա
մու ևար
ևի է
ներ
գիան օգտագործող տեխնոլո
գիաների կտրուկ էժանացման
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խոչընդոտում են, մասնավո
րապես, մեծ ծախսերը և գենե
տիկական տեղեկատվության
ստացման ու գրանցման ցածր
արագությունը: Այս խնդիրներն
անհրաժեշտ է լուծել, որպեսզի
տեղեկատվության պահպան
ման այս եղանակը կարողա
նա մրցակցել էլեկտրոնային
կուտակիչների վրա հիմնված
եղանակների հետ: Անգամ եթե
ԴՆԹ-ն չդառնա տվյալների
պահպանման ամե նուրեք օգ
տագործվող կրիչ, այն, անկաս
կած, կկիրառվի որպես տեղե
կատվության միանգամայն այլ
ընդգրկում ունեցող գեներա
տոր, ինչպես նաև տվյալների
որոշակի տեսակների երկա
րատև պահպանման միջոց:

լուսավորում և քամի ն չի փչում:
Նման
անհրաժեշտությունը
բարձրացնում է հետաքրքրութ
յունն էներգիայի կուտակման
տեխնոլոգիաների, մասնավո
րապես, լիթիում-իոնային կու
տակիչների նկատմամբ, որոնք,
ի վերջո, պետք է ունենան էա
կան դեր էներգահամակարգի
համար:
ԱՄՆ-ում որպես մեծ ծավալ
ների էներգիայի կուտակման
հիմ
ն ական եղանակ տասնամ
յակներ շարունակ ծառայել են
հիդրոկուտակող էլեկտրակա
յանները (ՀԿԷԿ), որոնց գոր
ծողության հիմքում ընկած է
տարբեր բարձրություններում
տեղակայված ջրավազաննե
րի կիրառման պարզ գործըն
թացը: Էներգիայի կուտակման
համար պոմպերի միջոցով
ջուրը ներմղվում է վերին ջրա
վազան, իսկ երբ առաջանում
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է այդ էներգիայի անհրաժեշ
տություն, ջուրն իջեցնում են
ներքևի ջրավազան՝ անցկաց
նելով այն տուրբինի միջով:
Էներգետիկայի նախարարութ
յան տվյալներով, ներկայում
ԱՄՆ ՀԿԷԿ-ում արտադրվում
է արդյունաբերական ծավալ
ներով կուտակված էներգիայի
95 %-ը: Սա
կայն լի
թիում-իո
նային կուտակիչների արդյու
նավետության և հուսալիութ
յան բարձրացման, ինչպես
նաև արտադրության ծախսե
րի նվազեցմանը զուգընթաց
դրանց կիրառման ծավալները
կտրուկ աճել են: Գնահատում
ների համաձայն՝ ԱՄՆ-ում լի
թիում-իոնային կուտակիչներին
բաժին է ընկնում մարտկոցնե
րի տեսքով արդյունաբերա
կան ծավալներով պաշարվող
էլեկտրաէներգիայի 80 %-ը.
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քանակը 10 տարում կտրուկ
աճել է մի քանի մեգավատտից
մինչև 866 ՄՎ (2019 թ. փետր
վար), հայտնում է EIA-ն: 2019 թ.
մարտին Bloomberg New Energy
Finance-ի կատարած վերլու
ծության արդյունքներով, 2012
թվականից այդպիսի կուտա
կիչներով ստացվող էլեկտրաէ
ներգիայի արժեքը նվազել է 76
%-ով, ուստի դրանք կարող են
մրցակցել բնական գազով աշ
խատող և էլեկտրաէներգիա
յի մեծ պահանջարկի դեպքում
բանեցվող էլեկտրակայանների
հետ: Թեև ներկայում կուտա
կիչները կիրառվում են որոշ
նահանգներում, այդ թվում Ֆլո
րիդայում և Կալիֆոռնիայում,
գերազանցապես հզորության
կարճաժամկ ետ արագ կար
գավորման և դրա մակարդակի
պահպանման համար էներգա
| ¹4. 2020

համակարգներն օգտագործում
են եր
կու
սից մինչև չորս ժամ
աշխատող
լիթիում-իոնային
կուտակիչներ: Էներգետիկայի
ոլորտի հետազոտություննե
րով զբաղվող Wood Mackenzie
ընկերության ավելի վաղ կա
տարած գնահատմամբ, 2019
թ. էլեկտրաէներգիայի կու
տակման համակարգերի շու
կան 2018 թ. համեմատությամբ
պետք է մե
ծա
նար եր
կու ան
գամ, իսկ 2020 թ.՝ 2019 թ. հա
մեմատությամբ երեք անգամ:
Փորձագետների կարծիքով,
լիթիում-իոնային տեխնոլոգիա
ները, հավանաբար, կգեր ակ շռեն մոտակա 5–10 տարի
ների ընթացքում, իսկ հետա
գա կատարելագործումը կհան
գեց
նի է 4–8 ժամ աշ
խա
տող
մարտկոցների ստեղծման: Այս
ժամանակը բավական է, օրի
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նակ, արևային էներգիայով
աշխատող համակարգերը երե
կոյան ժամերին օգտագործելու
համար:
Սակայն որպեսզի էներգիա
յի վերականգնվող աղբյուրները
և կուտակման համակարգերն
օգտագործվեն բեռնվածության
բազային պայմաններում էլեկտ
րաէներգիա գեներացնելու հա
մար, կպահանջվեն երկարատև
պահպանման համար նախա
տեսված կուտակման համա
կարգեր, ուստի լիթիում-իոնա
յին մարտկոցները հարմար չեն:
Հնարավոր թեկնածուները բազ
մաթիվ են՝ սկսած բարձր տեխ
նոլոգիական այլ լուծում
ն երից,
օրինակ` հեղուկային կուտա
կիչներից, որոնցում շրջանառ
վում են հեղուկ էլեկտրոլիտ
ներ, և վառելիքային ջրածնային
տարրերից մինչև ավելի պարզ
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հայեցակարգեր, ինչպիսիք են
ՀԿԷԿ-ը և գրավիտացիոն կու
տակիչները: ՀԿԷԿ-ից ստաց
վող էլեկտրաէներգիան էժան
է, բայց դրանց շինարարության
համար հարկավոր են մեծ ծախ
սեր, բացի այդ, ՀԿԷԿ-ը կարող
է կիրառվել միայն որոշակի
տեղանքում: Նույնքան պարզ է
գրավիտացիոն կուտակիչների
հայեցակարգը, որոնց գործո
ղության սկզբունքը կայանում
է
ծանր
կառույցահատվա
ծի բարձրացման արդյունքում
էներգիայի կուտակման մեջ,
որը հետո իջեցնում են՝ գործի
դնելով էլեկտրականության գե
ներացիայի համար նախատես
ված տուրբինը: Չնայած որ մի
քանի ընկերություն աշխատում
են այդ խնդրի ուղղությամբ և
ներգրավել են ներդրում
ն եր,
գաղափարը դեռևս տարածում

չի ստացել: Հնարավոր մյուս
տարբերակները դեռևս մշակ
ման փուլում են. անհրաժեշտ է,
որ լիթիում-իոնային կուտակիչ
ների համեմատությամբ դրանք
լինեն ավելի հուսալի, արդ
յունավետ և մրցունակ: EIA-ի
տվյալներով, ԱՄՆ-ում մինչև
2016 թ. վերջը շահագործման
է հանձնվել արդյունաբերա
կան ծավալներով էներգիայի
կուտակման ընդամե նը 3 հա
մակարգ՝ հիմնված հեղուկա
յին մարտկոցների վրա, իսկ
ջրածնային
համակարգերը
դեռևս ցուցադրման փուլում
են: ԱՄՆ-ի կառավարությու
նը ֆինանսավորում է մի շարք
աշխատանքներ այդ ոլորտում,
մասնավորապես, էներգետի
կայի բնագավառի առաջատար
հետազոտությունների
գոր
ծակալության միջոցով, բայց
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Ի ԴԵՊ

ՈՂՋ
ԱՇԽԱՐՀԸ
ՍԽԱԼ Է
ՍՆՎՈՒՄ*

նման տեխնոլոգիաների և ընդ
հանրապես էլեկտրաէներգիա
յի կուտակման համակարգե
րի ներդրում
ն եր ամե նից շատ
կատարում են Չինաստանը և
Հարավային Կորեան, որոնք
նույնպես ակտիվացրել են հե
տազոտություններն էներգիայի
կուտակման ոլորտում:
Պարզ չէ, շարունակելո՞ւ է
նվազել
էլեկտրաէներգիա
յի կուտակման արժեքը և ի՞նչ
չափով: Այնուամե նայնիվ, կա
ռավարությունների, ներառյալ
ԱՄՆ-ի տեղական գերատես
չությունների՝ առանց CO2-ի
արտանետում
ն երի էլեկտրաէ
ներգիա արտադրելու պարտա
կանությունը մշտական խթան
կլինի էներգիայի կուտակման
ավելի մեծ թվով համակարգե
րի ներդրման համար:
Թարգմանեց Մ. Սարգսյանը

¶ÆîàôÂÚ²Ü

²ÞÊ²ðÐàôØ

Այս եզրակացությանն է
հանգել բժիշկների և սննդա
բանների միջազգային խումբը՝
կազմված շուրջ 150 հեղինակ
ներից, հավաքելով տվյալներ
աշխարհի 195 երկրների 25-ից
բարձր տարիքի բնակչության
սնվելու, հիվանդացության և
մահացության մասին 1990–2017
թթ. ընթացքում: 2017 թ. ընթաց
քում սխալ սնվելու պատճառով
աշխարհում մահացել է 10–12
միլիոն մարդ, ընդ որում վնա
սակար հիմ
ն ական գործոններն
են եղել նատրիումի (կերակրի

*

աղի) մեծ քանակի օգտագոր
ծումը, շիլաների և ամբողջ ցո
րե
նի հա
ցի, ինչ
պես նաև ըն
կուզեղենի, թարմ մրգերի և
բանջարեղենի օգտագործումը
ոչ բավարար չափով: Բացի
այդ, մենք չափազանց շատ ենք
խմում գազավորված քաղցր
ըմպելիքներ (միջին հաշվով՝
օրական 49 գ շաքար, չհաշված
դրա մյուս աղբյուրները), շատ
ենք օգտագործում մսեղեն՝
երշիկեղեն և, ընդհանրապես,
մսեղեն լավ է քիչ օգտագործել:
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Ի ԴԵՊ

ԱՂՏՈՏՎԱԾ ՕԴԸ
ԿՐՃԱՏՈՒՄ Է
ԿՅԱՆՔԸ
Միջազգային նոր հետազոտությունը, որն
ընդգրկել է 42 երկիր, թույլ է տվել հաշվարկել,
թե ի՞նչ չա
փով է մեր շնչած օ
դի աղ
տո
տու
մը
կրճատում կյանքը: Հաշվի է առնվել 2,5 միկրո
մետրից փոքր տրամագիծ ունեցող մասնիկնե
րի (այսպես կոչված, սև մրուրի) ազդեցությու
նը: Դրանք առավել վտանգավոր են, քանի որ
թափանցում են կենսաբանական արգելապատի
միջով և կարող են հայտնվել անգամ ուղեղում:

Այսպիսի մասնիկների ամե նափոքր քանակն օդում
հայտնաբերվել է Շվեդիայում, ուստի դրանք կրճատում
են մի
ջին շվե
դի կյանքն ըն
դա
մե 
նը 48 օ
րով: Սև մրու
րի
ամե նամեծ քանակը Բանգլադեշի օդում է: Եթե այստեղ
մարդիկ կարողանային շնչել մաքուր օդ, ապա կապրեին
682 օր ավելի, քան այժմ: Ռուսաստանի համար կյանքի
կրճատման ցուցանիշը 274 օր է, թեև այստեղ սև մրուրի
մասնիկների պարունակությունն օդում մշտապես չափվում
է միայն մի քա
նի քա
ղա
քում և խիստ տար
բեր է երկ
րի
տարածքում:
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ԱՌԱՋԻՆ ՄՈԼԵԿՈՒԼԸ

Տիեզերքի ծագման ժամա
նակակից տեսությունն ընդու
նում է, որ մեր աշխարհն առա
ջա
ցել է շուրջ 13,8 մի
լիարդ
տարի առաջ՝ Մեծ պայթյու
նի արդյունքում: Սկզբնական
շրջանում տիեզերքն աներևա
կայելի հոծ էր ու տաք: Միայն
որոշ ժամանակ անց ջերմաս
տիճանի նվազումն «ընդա
մե
նը» մինչև 3600 0C հնարա
վորություն տվեց, որպեսզի
առաջանան արդեն կազմավոր
ված թեթև տարրերի քիմիա
կան առաջին միացությունները:
Ջրածնի իոնացված ատոմ
ն երը
միացան հելիումի չեզոք ատոմ
ներին՝ առաջացնելով առաջին
իոնը՝ HeH+ հելիումի հիբրիդը:
Լաբորատորիայում այն սին
թեզվել է դեռևս 1925 թ., բայց
երկար ժամանակ աստղաֆի
զիկոսները փնտրում էին այն
տիե
զեր
քում: Եվ միայն վեր
ջերս թռչող աստղադիտակի
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վրա տեղադրված սպեկտրա
չափի օգնությամբ այն հայտ
նաբերվեց մոլորակային NGC
7027 երիտասարդ միգամա
ծությունում՝ Կարապի համաս
տեղության շրջանում: «Բոինգ»
ինքնաթիռը, որի վրա տեղադր
ված էր 2,5 մ տրամագծով աստ
ղադիտակը, բարձրացել էր 13
կմ, որտեղ մթնոլորտի շերտն
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այնքան բարակ է, որ չի կլանում
սպեկտրի հեռավոր հատվածի
ենթակարմիր ճառագայթները:
Ենթադրվում է, որ հայտնաբեր
ված միացությունն առաջանում
է միգամածության կենտրոնում
առկա սպիտակ գաճաճի ներ
սում: Դրա մակերևույթի ջերմաս
տիճանը 100000 0C-ից բարձր է:
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Ֆիզիկայի բնագավա
ռում Նոբելյան մրցանակը
շնորհվել է անգլիացի ֆի
զիկոս Ռոջեր Փենտրոու
զին, գերմանացի աստ
ղաֆիզիկոս Ռայնհարդ
Հենցելին և ամերիկացի
աստղագետ Անդրեա Գե
զին՝ սև խոռոչների ու
սում
ն ասիրության համար:
Ռայնհարդ Հենցել
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Անդրեա Գեզ
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Քիմիայի
բնագավառում
Նոբելյան մրցանակի
դափնեկիրներ են դար
ձել Էմանուել Շարպանտի
են (Մաքս Պլանկի ընկերության
Վարակային կենսաբանության ինս
տիտուտ) և Ջենիֆեր Դուդնան (Կալի
ֆոռնիայի Բերքլիի համալսարան) «համագե
նի խմբագրման մեթոդի զարգացման համար»:
51-ամյա Շարպանտիեն և 56-ամյա Դուդնան քիմիայի
Նոբելյան մրցանակի 6-րդ և 7-րդ կին դափնեկիրներն են
դրա պատմության ողջ ընթացքում:

Տնտեսագիտության Նո
բելյան մրցանակի դափնեկիր
ներ են դարձել ամերիկացիներ Փոլ
Միլգրոմը և Ռոբերտ Ուիլսոնը՝ աճուրդ
ների տեսությունը կատարելագործելու և
աճուրդների նոր ձևաչափեր հայտնագործելու
համար:

Ջենիֆեր Դուդնա

Էմանուել Շարպանտիե

Փոլ Միլգրոմ

Լուիզ Գլյուկ
Հարվի Ալթեր

Մայքլ Հոութոն

Ֆիզիոլոգիայի և
բժշկության ոլոր
տում
Նոբելյան
մրցանակը շնորհ
վել է բրիտանացի
գ ի տն ակ ա նն ե ր
Մայքլ Հոութոնին,
Հարվի Ալթերին
և Չառլզ Ռայսին՝
Չառլզ Ռայս
հեպատիտ C վի
րուսի վերաբերյալ հետազոտություննե
րի համար:
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Ռոբերտ Ուիլսոն

Գրականության բնա
գավառում
Նոբելյան
մրցանակի դափնեկիր է
դարձել Լուիզ Գլյուկը «իր
պոետիկ ձայնի, անհա
տականը համընդհանու
րի վերածելու, իր կոշտ
գեղեցկության համար»:

Խաղաղության Նո
բելյան մրցանակը շնորհ
վել է ՄԱԿ-ի Պարենային
համաշխարհային ծրագ
րին՝ սո
վի դեմ ջան
քեր
գործադրելու համար:
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Ի ԴԵՊ

ԶԳՈՒՅՇ Վ Ա ՐՎԵՔ
ԱՍՊԻՐԻՆԻ ՀԵՏ *

Ինչպես հայտնի է, ասպի
րինն ացետիլսալիցիլաթթվի
առևտրային անվանումն է, իսկ
թթուն առանց կարևոր կենսա
կան պատճառների հազիվ թե
արժե խմել: Այնինչ վերջին տա
րիներին, հիմ
ն ականում մամու
լի թեթև ձեռքով, տարածվել է
այն համոզմունքը, թե իբր ար
յան մակարդելիությունը նվա
զեցնող ասպիրինն օգնում է
կանխել ուղեղի կաթվածները
և ինֆարկտները: Ինչպես տե
ղե
կաց
նում է «Science News»
հանդեսը, ամերիկացի բժիշկ
ները նախաձեռնել են ասպի
րինի օգուտների և վ
ն ասների
լայնածավալ
հետազոտութ
յուն: 2015 թ. հարցումը ցույց է
տվել, որ պատահականության
սկզբունքով ընտրված 45-ից
մինչև 75 տարեկան 2039 ամե
րիկացիների կեսը՝ չունենալով
որևէ սիրտ-անոթային խնդիր,
համե նայն դեպս կանոնավոր
կեր
պով ըն
դու
նում է այդ դե
ղամիջոցի փոքր չափաբաժին:
Թեև դեռևս Հիպոկրատն
է բու
ժել հին հույ
նե
րի գլխա
ցավն ու տենդը ուռենու կեղևի
և տերևների եփուկով, միայն
XIX դարում է պարզվել, որ այդ
դեպքերում բուժիչ ազդեցութ
յուն գործում է սալիցիլաթթուն,
որն իր ան
վա
նումն ստա
ցել է
ուռենու լատինական անվա
նումից՝ Salix: 1853 թ. էլզասցի
քիմիկոս Կառլ Ֆրիդրիխ Գեր
հարդտն առաջին անգամ սին
թեզել է ացետիլսալիցիլաթթու:
Այն ավելի քիչ է վնասում ստա
մոքսը, քան սալիցիլաթթուն: Ի
միջի այլոց, քանի որ պատմութ

յան ընթացքում Էլզասը բազ
միցս անցել է Ֆրանսիայից
Գերմանիային և հակառակը,
ֆրանսիացիները
համարում
են, որ Գերհարդտն իրենց քի
միկոսն է՝ անվանելով նրան
Շառլ Ֆրեդերիկ Ժերար, իսկ
գերմանացիների համար նա
գերմանացի է և կրում է նույն
ազգանվան արտասանության
գերմանական
տարբերակը՝
Գերհարդտ:
Հին դեղամիջոցի նոր հե
տազոտությանը մասնակցել են
շուրջ 19000 չափահաս ամերի
կացիներ. նրանց կեսը ընդու
նել է օ
րա
կան 100 մգաս
պի
րին, իսկ մյուս կե
սը՝ տես
քով
և հա
մով նման հաբ: Փոր
ձը
տևել է շուրջ 5 տարի: Այդ ժա
մանակահատվածում
երկու
խմբերում պատահել են գրե
թե հա
վա
սար թվով սիրտ-ա
նոթային դեպքեր՝ 1000 մարդու
հաշվով. տարեկան 10,7 դեպք՝
ասպիրին ընդունողների և 11,3
դեպք՝ չընդունողների խմբում:
Բայց նրանք, ովքեր ընդունել
են ասպիրին, ավելի հաճախ
են ունենցել ստամոքսի կամ

աղիների արյունահոսություն՝
1000-ից 8,6 դեպք, իսկ չըն
դունողների պարագայում՝ 6,2
դեպք: Հետևություն. կանոնա
վոր կերպով ասպիրինի փոքր
չափաբաժին կարելի է ընդու
նել միայն բժշկի ցու
ցու
մով՝
արդեն պատահած ինֆարկտից
կամ կաթվածից հետո արյան
մակարդելիությունը նվազեցնե
լու համար: Ներքին արյունահո
սությունն ավելի հեշտ է բուժ
վում, քան կրկնվող ինֆարկտը
կամ կաթվածը:
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ԻՆՉՈ՞Ւ
ԳԻՇԵՐԸ
ՉԻ ԿԱՐԵԼԻ

ՈՒՏԵԼ

փոխանակությունն ուժեղանում
է 120 կալորիայով (միջին նորմա
յի 10 %), իսկ գիշերը՝ թուլանում:
Կալորիաների առավելագույն այ
րումը կատարվում է ցերեկվա մո
տավորապես 5-ին (փորձարկվող
ների շրջանում՝ ցերեկվա 2-ից
մինչև երեկոյան 8-ը), իսկ կալո
րիաների նվազագույն սպառումը՝
առավոտյան 5-ին (գիշերվա 2-ից
մինչև առավոտյան 8-ը): Նյութե
րի և էներգիայի փոխանակության
փոփոխությունների իմացությու
նը կարևոր է, քանի որ այն թույլ է
տալիս չխախտել սեփական ռիթ
մը՝ ընդունելով սնունդ գիշերվա
ժամերին: «Ժամանակացույցից»
դուրս կե
րա
ծը չի ծախս
վում ֆի
զիոլոգիական պրոցեսներում, այլ
կուտակվում է ճարպի տեսքով:
Խնդիրը հատկապես կարևոր է
գիշերային հերթափոխի աշխա
տողների համար:

Ամերիկացի ֆիզիոլոգ
ներն ուսում
ն ասիրել են
7 մարդու նյութափոխա
նակության
մակարդակը,
որոնք հինգ շաբաթ մեկու
սացված էին լաբորատո
րիա
յում և չէին զբաղ
վում
ֆիզիկական
ակտիվութ
յամբ: Գիտափորձի մաս
նակիցները 38-ից մինչև 69
տարեկան տղամարդիկ և
կա
նայք էին: Ն
րանք չէին
կարող հետևել օրվա ժամե
րին, քանի որ փորձասենյա
կում չկային պատուհաններ,
ժամացույց, հեռուստացույց,
հեռախոս և կապի այլ տե
սակ
ներ: Պարզ
վել է, որ
կեսօրից հետո և երեկո
յան ժամերին էներգետիկ
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COVID-19-Ը ՔԱՅՔԱՅԵԼ
Է ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ
ՊԱՏՆԵՇՆԵՐԸ
Մոլեկուլային կենսաբանները կարողանում են կանխատեսել մարդ
կության համար հնարավոր վտանգները և ի վիճակի են առաջարկել
դեղորայք և տեխնոլոգիաներ, որոնք կարող են կանխարգելել ծանր բար
դությունները և խեղող վիրահատությունները: Սակայն բժիշկները միշտ
չէ, որ պատրաստ են լսելու այդ նախազգուշացումները և հաճախ գործի
են անցնում այն ժամանակ, երբ հիվանդությունն արդեն սկսվել է: Նրանք
ակնկալիքներ ունեն մոլեկուլային կենսաբաններից, որոնց առաջարկ
ները, բժիշկների սթափ կարծիքով, միշտ չէ, որ մոտ են կլինիկական
պրակտիկային:

Ի

նչպե՞ս համատեղել
այս երկու մոտեցում
ները և անել այնպես,
որ գիտությունը և պրակտիկան
մարդկային կյանքի որակի և
տևողության համար պայքա
րում դառնան դաշնակիցներ:
Այս մասին է ակադեմիկոս,
Ռուսաստանի
Առողջապա
*
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հության նախարարության և
Մոսկվայի Առողջապահության
դեպարտամենտի
գլխավոր
միզաբան Դմիտրի Պուշկարի
և կենսաբանական գիտութ
յունների թեկնածու, Իռլան
դիայի Համակարգային կեն
սաբանության
ինստիտուտի
դոցենտ Մարինա Գրանովս
կայայի բանավեճը:

Դ. Պ. Շատ տարիներ
առաջ, երբ մենք վիրաբու
ժությունում որպես ընթե
րակա սկսեցինք կիրառել
ռոբոտներ, հասկանալի դար
ձավ, որ հար
կա
վոր է նե
րառել մոլեկուլային համա
կարգային կենսաբանների,
ևոչ միայն նրան
ցից ինչ-որ
բան սովորելու նպատակով,

¶ÆîàôÂÚ²Ü

² Þ Ê ² ð Ð à ô Ø | ¹4. 2020

....................................................................................................................... ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

այլ յուրաքանչյուր հիվանդի
դեպքում ամե նօրյա կշռա
դատված որոշում կայացնելու
համար: Այս իմաստով Մարի
նա Վիկտորով
ն ան բարձրա
գույն կարգի մասնագետ է,
որը կարևոր և պահանջված
շատ բան ներ
մու
ծեց մեր
ամե նօրյա պրակտիկա: Հա
մակարգային կենսաբաննե
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րի աշխարհայացքն այն է,
ինչ պակասում է կլինիկայում
աշխատող և հետազոտող
բժիշկներին՝ կլինիցիստնե
րին:
Մ. Գ. Դմիտրի Յուրևիչ, շատ
շնորհակալ եմ ջերմ խոսքերի
համար, բայց թույլ տվեք նկա
տել, որ մենք՝ մոլեկուլային
կենսաբաններս, վաղուց էինք
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ձգտում տեղեկացնել ձեզ՝ կլի
նիցիստներին, որ պատրաստ
ենք անցնել վերահաղորդական
(տրանսլյացիոն) բժշկության:
Հիմ
ն արար գիտությունն ունի
գիտության լեզվից թարգման
ված, մշակված և ապացուց
ված լուծում
ն եր՝ նախատես
ված բժշկութ
յան հա
մար: Եվ
եթե չլիներ Ձեր անկեղծությու

39

ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ....................................................................................................................... .

նը և լսելու պատրաստակա
մությունը, մենք չէինք կարող
հասնել համագործակցության:
Բոլորը չէ, որ Ձեզ պես անկեղծ
են: Մեզնից շատերը կարող են
նոր լուծում
ն եր առաջարկել:
Սա
կայն բանն այն է, որ կեն
սաբանները գործող բժիշկների
հետ չունեն կապող կամուրջ,
որով կարող էին փոխանակել
տեսակետներ տեսլականների,
եղանակների, պահանջների,
խնդիրների և լուծում
ն երի վե
րաբերյալ: Ուստի կարծում եմ,
որ մեր փորձը եզակի է, հատ
կապես հիմա, մարդկության
համար այս ծանր ժամանա
կաշրջանում: Հենց հիմա մեզ
հաջողվեց խփել ամուր ցցագե
րաններ այդ կամուրջի համար:
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Դ. Պ. Իրոք, մենք վաղուց
ենք սկսել համատեղ աշխա
տանքը, դրա հիմ
ն ական արդ
յունքն է «Ֆավիպիրավիր»
պատրաստուկը, որի մասին
այսօր խոսում է աշխար
հը: Միաժամանակ այն կի
սեց բժշկությունը, որովհետև
COVID-19-ը բժշկությունը վե
րածեց շտապ օգնության: Սա
սարսափելի բժշկություն է,
մենք դա չենք ու
զում: Չէ՞ որ
առաջին մեկ-մեկուկես միլիոն
հիվանդներին մենք բուժում
էինք ինչով պատահի:
Մ. Գ. Սա ճշմարտություն
է: Դա է պատ
ճա
ռը, որ մենք՝
կենսաբաններս, տարբեր երկր
ներում դիմում էինք բոլոր
կլինիկաներին և ասում. գոր

ծըն
կեր
ներ, չէ՞ որ մենք զգու
շացնում էինք, որ հարկավոր
է ստեղծել պատրաստուկների
կարգավիճակի
փոփոխութ
յան
հնարավորություններ:
Մենք միա
սին բղա
վում էինք,
որ հար
կա
վոր է սկսել վնաս
վածքի մեխանիզմը որոշելուց՝
հաշվի առնելով տարբեր հի
վանդությունների առաջացման
պատճառականությունը, այլ ոչ
թե պայքարել այդ վնասվածք
ների հետևանքների դեմ: Բայց,
ավաղ, միայն արտակարգ
իրավիճակը
հնարավորութ
յուն տվեց քանդելու կենսա
բանության և բժշկության միջև
պատնեշը և սկսելու համատեղ
գործունեություն, ընդ որում,
խոսքը ոչ միայն մոլեկուլային
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կենսաբանների, այլ նաև կա
ռուցվածքային քիմիկոսների,
կենսաինֆորմատիկների, իմու
նաբանների մասին է:
Դ. Պ. Պատրաստուկների
կարգավիճակի փոփոխությու
նը կամ դրանց կիրառության
թույլտվությունը, որը դուրս
է գոյություն ունեցող դեղո
րայքի սկզբնական բժշկական
ցուցմունքների շրջանակնե
րից, չափազանց կարևոր է,
և մենք դա հաս
կա
նում ենք:
Արդյունքում
կորոնավիրու
սային վարակով հիվանդնե
րի համար մենք այսօր ունենք
առավել արդյունավետ պատ
րաստուկ:
Մ. Գ. Այստեղ կարևոր են եր
կու հանգուցային հանգամանք
ներ՝ հայտնի պատրաստուկի
կիրառությունը նոր կարգավի
ճակով և զուգակցված բուժու
մը: Ի տարբերություն մյուս կո
րոնավիրուսների, SARS-CoV-2-ն
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ունի օրգանիզմի ն բազմաթիվ
վնասներ պատճառելու հատ
կութ
յուն, այլ ոչ թե տե
ղա
յին,
ինչպես այլ սուր շնչառական
վարակները: Թվում էր, թե
այն պարզապես ներխուժում
է շնչառական ուղիների վե
րին հատվածներ՝ քողարկվե
լով «անտեսանելի գլխարկով»,
իմունային համակարգի անմի
ջական արձագանքման ազ
դանշանային ինտերֆերոնային
ուղիների անջատման հաշ
վին: Ընդ որում, այն «գաղտնի
գրպանում» կրում է փոքրիկ, ոչ
կառուցվածքային սպիտակուց,
որն անմիջապես միացնում է
ինֆլամասոմայի համակարգը:
Ի՞նչ է սա: Սա ա
րագ գոր
ծո
ղութ
յան ռումբ է, որն ակ
տիվացնում է բջջակիսման
(ցիտոկինային) փոթորիկը և
իմունային համակարգի բա
ցարձակապես անվերահսկելի
պատասխանը: Եվ մեզ՝ մո
լեկուլային
կենսաբաններիս
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համար հասկանալի է, որ այս
նռնակն անպայման պայթելու
է, տարածվելու է օրգանիզմի
բոլոր համակարգերով՝ գործի
դնելով իմունային հզորագույն
դրամատիկ պատասխան: Գիտ
նականներն ի սկզբանե պարզ
տեսնում էին, որ միայն պատ
րաստուկով հարցը չի սահ
մանափակվի: Սկզբունքորեն,
վիրուսային վարակն առողջ օր
գանիզմում պետք է ինքնիրեն
անցնի: Բժիշկները մշտապես
թերահավատությամբ են վե
րաբերվել հարբուխի բուժմանը:
Բայց տվյալ դեպքում այն ինք
նիրեն անցնել չի կարող, որով
հետև վարակն արմատապես
քայքայում է օրգանիզմի հա
մար կենսական նշանակություն
ունեցող մի քանի համակարգ:
Դ. Պ. Բայց շատ մարդկանց
մոտ այն ինքնիրեն է անցնում:
Մ. Գ. Դա հնարավոր է: Այս
հիվանդությունն ինքնիրեն է
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անցնում, եթե իմունային հա
մակարգն անմիջապես չի են
թարկվում սադրանքի և առող
ջանում է՝ միացնելով T-բջջային
պատասխանը:
Դ. Պ. Այսինքն՝ այստեղ
գործում է միայն իմունիտե
տը և ուրիշ ոչի՞նչ:
Մ. Գ. Միայն թեթև ընթաց
քի դեպքում: Ծանր ընթացքի
դեպքում սա բազմագործոն
հիվանդություն է: Այն կարճ
ժամանակահատվածում,
որ
տևել է համավարակը (իսկ
վարակի համար այն չափա
զանց կարճ է), չէր կարող տեղի
ունենալ ատենյուացիա՝ ախ
տածին միկրոօրգանիզմ
ն երի
արհեստական թուլացում կամ
ճնշում: Այնուամե նայնիվ, վա
րակը կարողանում է ենթարկ
վել մուտացիայի: Եվ որոշ հա
ջողակների բախտը բերում է՝
նրանք ստանում են ոչ այնքան
«չարակամ» և նենգ ձև: Սակայն
եկեք չնվազեցնենք հնարավոր
վտանգները: Վարակը սարսա
փելի է, քանի որ այն հակված է
ընտրելու ոչ միայն թոքերը՝ իր
հիմ
ն ական թիրախը, այլ նաև
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աղեստամոքսային ուղիների
բջիջները, սրտամկ անը, արյու
նատար և ավշային անոթների
բջիջները: Այն ակտիվացնում
է նեյտրոֆիլների հզորագույն
պատասխան, որոնք այնուհետև
գրգռում են վերնահյուսվածքի
և կոմպլեմե նտի համակարգի
թրոմբային պատասխաններ:
Որոշ մարդկանց մոտ այս գոր
ծընթացն ունի ագրեսիվ, մյուս
ների դեպքում՝ ավելի մեղմ
դրսևորում՝ շնորհիվ ծագում
նաբանական, վերածագում
ն ա
բանական և այլ գործոնների:
Դ. Պ. Ցավոք, այս գործոն
ներն ուսում
ն ասիրված չեն:
Մ. Գ. Ա
յո, ճիշտ է: Ս
տույգ
հայտնի է, որ ծերանոցների
որոշ հիվանդներ, որոնք մի
մատով էին կառչած կյանքից,
հաղթահարել են հիվանդութ
յունը: Շատ բժիշկներ, որոնք
աշխատում էին կովիդային
բաժանմունքներում, չվարակ
վեցին: Իսկ մյուսները՝ ուժեղ և
առողջ, մահացան, թեև բոլորն
ակնկալում էին նրանց ապա
քինումը:
Դ. Պ. Երբ սկսվեց հա
մա

ճարակը, մեր հիվանդանոցը,
ինչպես նաև շատ ուրիշներ,
անցավ այդպիսի հիվանդ
ների բուժմանը: Այն հարյուր
տոկոսով կովիդային հիվան
դանոց էր: Եվ մենք, իհարկե,
փնտրում էինք գիտական աշ
խատություններ, որոնք կարե
լի է կիրառել այդ հիվանդնե
րին օգնելու համար: Քաղված
տեղեկատվությունը չնչին էր՝
ֆերմենտներ, ցինկ, E և D վի
տամիններ: Բայց այս ամենը
ոչ մի կերպ համակարգված
չէր:
Մ. Գ. Այո, բայց այնուհետև
մենք սկսեցինք քննարկել այդ
ամե նը և համակարգել: Մեզ
օգնեց վարակի գործողության
մոլեկուլային մեխանիզմ
ն երի
և օրգանիզմի պատասխանի
իմացությունը: Հենց սա է հա
մակարգային մոտեցման խնդի
րը՝ կտոր-կտոր ուսում
ն ասիր
ված նյութը հավաքել որպես
մի ամբողջություն: Անշուշտ,
այստեղ պետք է գործի կլինի
ցիստների և գիտնականների
բարձր արհեստավարժությու
նը: Եվ այդպիսի երկխոսութ

¶ÆîàôÂÚ²Ü

² Þ Ê ² ð Ð à ô Ø | ¹4. 2020

....................................................................................................................... ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

յունները, երբ մասնագիտական
խմբերն ըն
դու
նում են կշռա
դատված լուծում
ն եր, չափա
զանց կարևոր են:
Դ. Պ. Բայց այ
սօր մենք
ունենք ընդամենը երեք-չորս
պատրաստուկ, որոնք կիրա
ռելի են այս վարակը բուժելու
համար: Ինչո՞ւ է կարգավիճա
կի փոփոխությունը կատար
վել միայն այդ պատրաստուկ
ների դեպքում: Եվ արդյոք սա՞
է մեր բժշկության ապագան:
Մ. Գ. Կենսաբանների հա
մար սա ներ
կան է: Բա
ցա
հայտված, ուսում
ն ասիրված,
ոչ թունավոր, արդյունավետ
մոլեկուլների քանակը գերա
զանցում է այն ցուցմունքները,
որոնցում դրանք տրված են:
Ինչո՞ւ: Ավելի վաղ՝ 20 տարի
առաջ, դեղորայքային թիրախ
ներն ընտրում էին՝ ելնելով
այսպես կոչված ռեդուկցիոն
մոտեցումից՝ ախտանիշի պար
զե
ցում մինչև մեկ, թվում էր,
առաջատար մեխանիզմ՝ մեկ
ազդանշանային առաջատար
համակարգի հետ մեկ ընկալի
չի փոխազդեցության ուսում
նասիրման միջոցով: Եվ բոլորը
կարծում էին, որ եթե գնացքը՝
ազդանիշը, ընթացել է սխալ
գծով, խախտել է ազդանշանա
յին կուռ շղթան, ընտրել է սխալ
արագություն կամ ճանապարհ
է ընկել առանց արգելակների,
ապա պետք է պարզապես ար
գելվի դրա ելքը կայարանից,
և այսպես ամբողջությամբ
կլուծվի հիվանդության խնդի
րը: Երբ նոր տեխնոլոգիաներ
մուտք գործեցին գիտություն,
երբ մենք կարողացանք ներ
կայացնել ազդանշանային ու
ղիների քարտեզ, տեղի ունե
ցավ բեկում: Սա նույնն է, ինչ
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քար
տե
զի վրա ցույց տալ բո
լոր ուղիները, պատկերել բոլոր
փոխազդեցությունների Google
Maps-ը: Արդյունքում մենք տես
նում ենք խաչմերուկների, ու
ղեսլաքների
տեղափոխման
կայարաններ, տեսնում ենք
ավելի շատ թիրախներ, և եթե
մենք ուղիղ «կրակենք» դրանք
թե՛ նոր, թե՛ հայտ
նի մո
լե
կուլ
ներով, ապա կհասնենք հաջո
ղության:
Այսպիսի ռեդուկցիոն սխա
լի և դ
րա շտկման դա
սա
կան
օրինակ է մելանոմայի բուժու
մը Braf արգելակիչի միջոցով:
Սա սպիտակուց է, որը մելա
նոմայի դեպքում մուտացիայի է
ենթարկվում, որի հետևանքով
բջիջները կորցնում են բջջա
յին ցիկլի վերահսկողությունը:
Դրա ճնշումը բավարար չէր,
քանի որ հեռացնելով Braf-ից
ազդանշան ստանալու հնա
րավորությունը, դեղամիջոցը
ևս ազդանշանային ամբողջ
երկար ցանցից հեռացնում էր
նաև բացասական հետադարձ
կապի ընդունիչը, որը հայտ
նում էր նրան, որ ազդանշանն
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ընդունված է և ժամանակն է
վերջ տալու շղթայի ակտիվաց
մանը, այսինքն՝ շոգեքարշերի
բացթողմանը դեպոյից: Եվ բջի
ջը որոշում էր. եթե իմ ազդան
շանային համակարգը ասում է,
որ կարելի է տրոհվել, ես շա
րունակելու եմ տրոհվել: Արդ
յունքում ուռուցքի առաջացման
գործընթացը նախ՝ դադարում
էր, ապա՝ պայթում նոր ուժով:
Եվ միայն այն ժա
մա
նակ,
երբ մենք ներկայացրեցինք ազ
դանշանային ուղիների քարտե
զը և առաջարկեցինք նոր մո
տեցում՝ Braf-ի և տատանակի
շղթայի վերջին սպիտակուցի
զուգահեռ ճնշում, հնարավոր
դարձավ անհատականացված
արդյունավետ բուժումը:
Ուստի կենսաբանների հա
մար սա ամե նևին ապագա չէ:
Սա ներկա է, որը մենք ակտի
վորեն փորձում ենք անցկաց
նել ցանկացած կլինիկական
և դեղագործական դռնով կամ
անգամ պատուհանով: Կան
շատ մոլեկուլներ, որոնց կար
գավիճակը կարելի է փոխել,
կան շատ մո
տե
ցում
ներ: Կան
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մոտեցում
ն եր, որոնք հնարա
վորություն են տալիս «խաղա
լու» վերածագում
ն աբանական
մեխանիզմ
ն երի կարգավորման
հետ, չէ՞ որ դրանք նույն
պես
խախտվում են ինչպես քաղց
կեղի, այնպես էլ նյարդակազ
մափոխական (նեյրոդեգենե
րատիվ) հիվանդությունների
և ծերացման գործընթացների
համալիր վիճակների առաջաց
ման դեպքում:
Դ. Պ. Այնուամենայնիվ,
եթե խոսենք առավելություն
ների մասին, ապա Ռուսաս
տանում բոլոր այդ պատրաս
տուկները
հաստատվեցին
ռեկորդային կարճ ժամ
կ ետ
նե
րում: Մեր, ինչ
պես ևամ
բողջ աշխարհի համար սա
վիթխարի նվաճում է, քանի
որ նախկինում դրա համար
կպահանջվեին տարիներ: Այ
սօր կլինիկական փորձար
կում
ն երից հետո մենք ստացել
ենք ժամանակավոր թույլտ
վություն՝ օգտագործելու այս
կամ այն պատրաստուկը և
այն անմիջապես հասցնում
ենք հիվանդին: Սա վիթխարի
գործ է: Բայց այ
սօր աշ
խար
հում կան մասնագետների
խմբեր, որոնք աշխատում են
անմիջապես COVID-19-ի բուժ
ման համար նախատեսված
ուրույն դեղորայքի ստեղծման
ուղղությամբ:
Մ. Գ. Դմիտրի Յուրևիչ,
մենք հաս
կա
նում ենք, որ սա
համալիր հիվանդություն է, որը
վնասում է բազմաթիվ օրգան
ներ և համակարգեր: Պատաս
խանեք ինձ որպես կլինիցիստ.
կարո՞ղ է դրա դեմ համադար
ման լինել, թե՞ այստեղ առկա է
այն, որի համար մենք միմյանց
մշտապես «պոզահարում ենք»՝
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պետք է գործել համակարգված
և զուգակցված:
Դ. Պ. Ես շատ կուզենայի
հավատալ, որ ֆավիպիրավի
րը, իմունամոդուլումը, անո
թային պատրաստուկները և
այլն, կստեղծեն «անվտան
գության ծածկոց», որի մասին
այ
սօր մենք խո
սում ենք: Ես
հավատում եմ դրան:
Մ. Գ. Բայց գո
յութ
յուն ու
նեն նաև հնարավոր այլընտ
րանքային մոտեցում
ն եր, և
այդ ուղղությամբ ներկայում
աշխատում են Ամերիկայի և
Գերմանիայի կառուցվածքա
յին քիմիկոսները: Այն է՝ խզել
վարակի կապը ընկալիչի հետ,
դրան գումարած ֆավիպիրա
վիրի կամ որևէ այլ բանի կի
րառումը, որը մեկուսացնում է
ինֆլամասոման: Ավելին, եթե
խզենք վարակի կապը, ապա
այն լավ կանխարգելիչ միջոց
կլինի, որը չի կարելի ասել ո՛չ
արեպլեվիրի, ո՛չ ավիֆավի
րի մասին: Սակայն կենսաբա
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նությունում, ինչպես և օրգա
նիզմում, ամե ն բան հիմնված է
նուրբ տարրաչափության, փո
խազդեցության վրա՝ չէ՞ որ դուք
չեք կարող ճշտորեն հաշվար
կել, թե միմյանցից բաժանող
նյութի քանի՞ մոլեկուլ է հարկա
վոր վիրուսի համար «դռնակ»
ծառայող յուրաքանչյուր ընկա
լիչի համար: Գոյություն ունի
«ազդանշանային ուղիների ըն
թացք» հասկացություն: Ուստի
եթե դուք մինչև անգամ իրարից
բաժանեք վարակի նստեցումը
բջիջների վրա և փոխազդե
ցությունը ընկալիչի հետ, կա
հավանականություն, որ վիրու
սային բջիջների որոշ քանակ
կներթափանցի այնտեղ:
Դ. Պ. Չարժե մոռանալ նաև
այն մասին, որ այդ պատրաս
տուկները կարող են շատ
թունավոր լինել: Եվ մենք սա
հրաշալի հասկանում ենք, քա
նի որ այ
սօր ու
նենք բազ
մա
թիվ ախտաբանական հետա
զոտություններ: Սակայն post
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mortem
հետազոտությունը
չպատասխանեց մեր բոլոր
հարցերին: Մենք, միզաբան
ներս, կար
ծում էինք, որ կլի
նեն որոշ փոփոխություններ
երիկամ
ն երում,
ամորձինե
րում: Մենք ա
սում էինք, որ
փոփոխվում է սերմ
ն ագոյա
ցումը, առաջանում են միկ
րոթրոմբներ, որը կարող է
հնարավորություն տալ հայտ
նաբերելու անպտղության նոր
գործոններ: Իրականում այս
ամենը թեմայի շահարկում է:
Մ. Գ. Համաձայն չեմ: Ամե ն
ինչ կախված է հիվանդության
ընթացքի ծանրությունից և մա
սամբ յուրաքանչյուր հիվանդի
տարբեր օրգանների (բացի թո
քերից)՝ վարակի նկատմամբ
ընկալունակությունից:
Վեր
ջերս Nature հան
դե
սում հրա
պարակվել էր Նյու-Յորքի և
Պենսիլվանիայի երկու խոշոր
հիվանդանոցներում կատար
ված հետազոտությունների մի
ցնցող ակնարկ, որտեղ ասվում
էր, որ ախ
տա
հար
վում են թե՛
երիկամ
ն երը, թե՛ աղեստամոք
սային ուղիները, թե՛ ուղեղն այն
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պատճառով, որ ի պատասխան
իմունային փոթորիկի, առա
ջանում են միկրոթրոմբոզներ,
անոթների վերնահյուսվածքի
բոր
բո
քում: Ինձ թվում է, որ
post mortem հետազոտութ
յունները, որոնք մենք հասց
րել ենք կատարել ռեկորդային
սեղմ ժամկ ետներում, մինչև
փրկում էինք հիվանդերի, չենք
հասցրել վերլուծել ժամանա
կի սղության պատճառով: Չէ՞
որ մենք խոսում ենք ոչ միայն
միզաբանական
օրգանների
մասին: Հյուսվածքաբանական
մակարդակում մենք ուսում
նասիրել ենք բազմաթիվ նշիչ
ներ և կարող ենք վստահորեն
խոսել այն հնարավոր գոր
ծոնների մասին, որոնք տար
բերակում են հիվանդության
համեմատաբար թեթև և ծանր
ընթացքը: Եվ եթե մենք ունե
նայինք այդ տեղեկատվությունը
համավարակի սկզբում՝ վերց
նելով այն եվրոպացի կամ չի
նացի գործընկերներից, վստահ
եմ, որ կփրկեինք ա
վե
լի շատ
մարդկանց:
Դ. Պ. Ուրեմն՝ զուգակցված

բուժո՞ւմ:
Մ. Գ. Այո: Համադարման
չկա, պետք չէ հույս դնել դրա
վրա: Օրգանիզմը միասնական
կառույց է: Հնարավոր չէ բու
ժել ա
ռան
ձին մի օր
գան, ըն
թացքում տուժում է մեկ ուրիշը:
Գիտնականները կլինիկական
ախտանիշները դիտարկում են
որ
պես բլրից գլխի
վայր ցած
ընկնելու ազդեցություն օր
գանիզմի համար, երբ գլուխը
գետնին զարկելը գրեթե ան
խուսափելի է: Այսինքն՝ մեր
հա
մար ա
մե ն բան շատ ա
վե
լի վաղ է սկսվում, քան ձեզ
համար՝ որոշակի նշիչների
մակարդակի բարձրացումից,
բջջային վարքի, գենային, հու
մորալ, հորմոնալ կարգավոր
ման նրբագույն մեխանիզմ
ն ե
րի փոփոխությունից: Հակառակ
սովորական կլինիկական ակն
կալիքների՝ որպես նշիչ կարող
են դիտ
վել ոչ միայն սպի
տա
կուցները, այլ նաև ցիտոկիննե
րը, վերածագում
ն աբանական
վերակառուցումը ՌՆԹ–կար
գավորման մակարդակում: Այ
սինքն մենք պատ
րաստ ենք
նախազգուշացնելու, որ շուտով
ինչ-որ բան է բռնկվե
լու: Իսկ
կլինիցիստներն ասում են՝ եթե
ցավ չկա, եթե բողոք չկա, ու
րեմն լավ է՝ առայժմ ազատ ես:
Դ. Պ. Մարինա Վիկտորով
նա, Ձեր կարծիքով, համա
կարգային կենսաբանը պետք
է ներկա՞ լինի յուրաքանչյուր
կոնսիլիումի, եթե խոսքը վե
րաբերում է ծանր հիվանդին:
Կամ գուցե նա հանդես է գա
լիս որպես յուրօրինակ զտիչ,
որը գնահատում և նշանակում
է որոշակի հիմ
ն ական հետա
զոտություններ՝ կախված հի
վանդի տարիքից: Ինչպիսի՞ն
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է Ձեր տեսակետը:
Ուզում եմ հասկա
նալ, ինչպե՞ս կարելի
ներմուծել այս ամե
նը բժշկական ամենօրյա
պրակտիկա:
Մ. Գ. Համա
կարգային կենսա
բանը յուրօրինակ
կ ախ ա րդ ակ ա ն
սնդուկ է մե
ծա
քանակ գիտելիք
ներով այն մասին,
թե ինչ
պես են աշ
խատում բարդ, բազ
մաբաղադրիչ, բազմագործոն
հիվանդությունների
մեխա
նիզմ
ն երը: Ի՞նչ է նշանակում
բարդ հիվանդություն: Դա այն
պիսի հիվանդություն է, որում
մասնակցում է ոչ թե օրգաննե
րի և հյուսվածքների մեկ հա
մակարգ, մեկ բջջային ընկալիչ
և ազդանշանային համակարգ,
այլ մեծ թվով համակարգեր, և
բոլորը երկխոսում են միմյանց
հետ: Համակարգային կենսա
բանը կարող է ցույց տալ, թե
այդ երկխոսության որ բառերը
նշանակություն ունեն կլինի
ցիստների համար, որպեսզի
պարզ լինի, թե ինչպիսի՞ն է լի
նելու հիվանդության ընթացքը,
ինչպե՞ս է այն զարգանալու, ո՞ր
դեղորայքն է գերադասելի, իսկ
որ դեղորայքի ազդեցությունն
է նվազ արդյունավետ: Եվ,
իհարկե, համակարգային կեն
սաբանը կարող է մատնանշել,
թե որտեղ փնտրել նոր թիրախ
ներ ծանր վիճակների դեպքում
կամ որտեղ փնտրել դեղորայք:
Այդպիսի մասնագետը կարող է
ազդել օրգանիզմի մի համա
կարգի վրա՝ ակտիվացնելով
մյուսը, կիրառելով միասնական
պատճառական մոտեցում:
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Դ. Պ. Կլինիցիստ
ները դրան պատրաստ են:
Մ. Գ. Իսկ ես կար
ծում եմ,
պատ
րաստ չեն, քա
նի որ դե
ղորայքի օգտագործման հրա
հանգներում նշվում են փուլեր,
իսկ մեր խնդիրն է՝ թույլ չտալ
փուլերի զարգացում:
Դ. Պ. Այսինքն՝ դուք ասում
եք, որ կլինիկական կենսա
բան
ներն պատ
րա՞ստ են մի
շարք հիանդությունների հա
մար այսօր առաջարկել վաղ
ախտորոշման համակարգա
յին մո
տե
ցում, իսկ ե
թե հի
վանդությունն արդեն առկա
է, ապա բուժման հնարավոր
փոփոխությո՞ւն:
Մ. Գ. Այո՛: Համալիր նշիչ
ների հիման վրա, որոնք առկա
են լաբորատորիայում: Դրանք
տեխնոլոգիաներ են, որոնք
հնարավորություն են տալիս
նշելու սպիտակուցային ուղի
ները, ստեղծելու ցիտոկինների
ցանկ, վերածագում
ն աբանա
կան նշիչների քարտեզ: Եթե
գոյություն ունի տեխնոլոգիա,
ուրեմն կարելի է ձևավորել
դրա ցանկացած կիրառում:
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Հարցը կլինիցիստ
ների համակարգված մտածե
լու պատրաստակամությունն է:
Ուզում եմ ձեզ շնորհակա
լություն հայտնել համաճարակի
ընթացքում հիվանդների բուժ
մանը մասնակցելու հնարավո
րություն ընձեռելու համար: Իմ
համար, որպես գիտնականի,
մեծագույն երջանկություն է
Ձեր և Ձեր գործընկերների հետ
հեռախոսազրույցի ընթացքում
փորձել օգնել հիվանդներին՝
անմիջապես հետևելով կեն
սանշիչներին և ճշտելով բուժ
ման ծրագիրը:
Դ. Պ. Վս
տահ եմ, որ մեր
մասնագետները կմիավորվեն
ևու
րախ կլի
նեն նման հա
մագործակցության համար թե՛
միզաբանական, թե՛ ուռուց
քաբանական կամ ցանկա
ցած այլ հիվանդությունների
դեպքում: Այսպիսի համատեղ
հետազոտություններն ունեն
մեծ իմաստ և միանգամայն
փոխում են ժամանակակից
բժշկության պատկերը:
Մ. Գ. Խոսքը գիտության,
տեխնոլոգիաների և բժշկութ
յան միավորման մասին է:
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Հարց է՝ մենք ներքուստ պատ
րա՞ստ ենք դրան: Արդյոք կլինի
ցիստները պատրա՞ստ են գործ
ունենալ ոչ միայն այն հանգա
մանքի հետ, որ իմ կողքը ցա
վում է, այլ այն փաստի հետ, որ
իմ նշիչները շեղվել են ինչ-որ
ուղղությամբ:
Դ. Պ. Դուք իրավացի եք:
Բայց Ձեր կառուցողական
քննադատությունը կօգնի փո
խել այդ կլինիկական հանձ
նարարականները, քանի որ
հիմա, եթե խոսենք ուռուց
քաբանության մասին, մենք
կի
րա
ռում ենք այս կամ այն
սխեման արդեն այն ժամա
նակ, երբ, ցավոք, քիմիաբու
ժության փուլում ենք:
Մ. Գ. Իսկ մենք կարող ենք
սկզբունքորեն բարելավել այդ
սխեմաները: Սա վերաբերում
է ոչ միայն COVID-19 տե
սա
կի
վարակիչ հիվանդություններին:
Սա ամբողջ ինքնաիմունային
հարթակն է՝ Կրոնի հիվանդութ
յուն, հոդերի ռևմատիկ բորբո
քում, բազմակի կարծրախտ,
այսինքն՝ բոլոր այն հիվան
դությունները, որոնց դեպքում
տեղի են ունենում իմունային
համակարգի, B- և T- բջիջնե
րի արձագանքման մեծածավալ
խախտում
ն եր,
ուռուցքաբա
նութ
յուն, և մենք կա
րող ենք
համակարգել և որոշել կլինի
կական լավագույն լուծում
ն ե
րը: Խոսքը նոր մոտեցում
ն երի
մշակման մասին է:
Դ. Պ. Մեր զրույցը ինձ
թույլ տվեց տեսնելու ուրիշ
միզաբանություն: Այդ միզա
բանությունում, օրինակ, շա
գանակագեղձը
կհեռացվի
միայն ծայրահեղ դեպքում:
Դուք ասում եք. «Դմիտրի
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Յուրևիչ, հինգ տարի հետո
այս հիվանդի մոտ 99 % հա
վանականությամբ սկսվելու է
մետաստատիկ գործընթաց»:
Եվ մենք հեռացնում ենք շա
գանակագեղձը: Բայց եթե
հիվանդության ելքի կան
խա
տե
սումն այլ է, մենք այն
չենք հեռացնի: Իրավիճակը
փոխ
վում է մեր աչ
քի ա
ռաջ:
Դեռևս 20 տա
րի ա
ռաջ մենք
կարծում էինք, որ շագանա
կագեղձի ուրույն հակագենը
(ՇՈւՀ)
միզաբանությունում
Նյուտոնի երկանդամն է, այ
սինքն՝ հիվանդի մասին ողջ
տեղեկատվությունը մի սրվա
կում է: Մենք կար
ծում էինք,
որ վերցնելով արյան նմուշ՝
ա
մե ն ինչ ի
մա
նում ենք հի
վանդի մասին: Այսօր հաս
կա
նում եք, որ այդ
պես չէ:
Մենք զուգակցում ենք ՇՈւՀ-ը
ՄՌՇ-ի, ՀՇ-ի, անդրաձայնի
ևայլ
նի հետ: Վս
տահ եմ, որ
այսպիսի փոփոխություններ
լինելու են բժշկության բոլոր
ոլորտներում:
Մ. Գ. Բայց չէ՞ որ մենք
քննար
կում էինք այս հար
ցը
կոնկրետ հիվանդների օրի
նա
կով: Հի
շում եք, ես Ձեզ
պատմում էի գործընկերների
հետ մեր համատեղ հետազո
տության մասին Հայդելբերգի
Քաղցկեղի հետազոտության
գերմանական կենտրոնում, որ
տեղ շագանակագեղձի քաղց
կեղով հիվանդների դեպքերը
մենք վերծանում էինք գեղձա
զատուկի, այսինքն՝ այն ամե
նի միջոցով, որ հիվանդության
ընթացքում արտաթորվում է
ար
յան մեջ: Եվ ստա
ցել էինք
հստակ բա
ժա
նում, թե ո՞ր հի
վանդների մոտ մետաստազ
ներ չեն ա
ռա
ջա
նա կամ կա

ռաջանան հետագայում, և ո՞ր
հիվանդներին պետք է բուժել
լրացուցիչ սխեմաներով՝ մե
տաստազների
առաջացումը
կանխելու համար:
Դ. Պ. Բայց այդ տեխ
նո
լոգիաները մինչև հիմա չեն
ներդրվել: Ես եղել եմ Հայդել
բերգում և խոսել եմ այդ մա
սին: Մարդիկ խիստ զարմացել
էին, ա
սե
լով, որ նման բան
չկա, և բոլորը շարունակում
են հեռացնել շագանակագեղ
ձը: Ուստի, ամփոփելով՝ կու
զենայի ասել, որ COVID-19-ը,
մի կողմից, համակարգեց գի
տելիքները և մոտեցում
ն երը,
մյուս կողմից՝ հաստատեց,
որ մենք եր
բեմն չենք կա
րող
դիմակայել նոր վարակին
առանց նախապահպանութ
յան, համակարգային մոտեց
ման և առանց դեղորայքի
կարգավիճակը
փոփոխելու
պատրաստակամության:
Մ. Գ. Եկեք առանձնաց
նենք ճանճերը և կոտլետները:
COVID-19-ի դեպքում կարգա
վիճակի փոփոխությունը միակ
միջոցն էր, քանի որ մեզ հար
կավոր էր ստուգված մոլեկուլ:
Միաժամանակ անհրաժեշտ էր
թուլացնել իմունային փոթորի
կը, թոքերի գրոհը և թրոմբոզը:
Ուստի մենք կիրառեցինք զու
գակցված բուժում: Հիմա մենք
պետք է վերլուծենք և արդա
րացնենք այս սխեման: Սա մի
պատմություն է:
Իսկ դեպի անձնավորված
և ճշգ
րիտ բժշկութ
յուն շարժ
վելը միանգամայն այլ պատ
մութ
յուն է: Այն նույն
պես բա
ժանվում է երկու ուղղության:
Առաջինը նախապաշտպանա
կան բժշկությունն է, որի առա
ջին փաթեթը հրապարակվել է
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2012 թ., երբ հան
րա
հայտ
ծագում
ն աբան, Սթենֆոր
դի համալսարանի պրո
ֆեսոր Մայքլ Սնայդերը
ներկայացրեց
օմիքսա
յին1 ցուցանիշների սեփա
կան պրոֆիլավորումը և
ա
սաց. «Աստ
ված իմ, ես
այսքան տարի շաքարախ
տի վտանգի տակ էի, բայց
հիմա գիտեմ ինչ անել, և
ինսուլինադիմադրողակա
նության իմ ցուցանիշները
կնվազեն»: Եվ նա փոխեց
ապրելակերպը՝ իսկապես
հասնելով հրաշալի արդ
յունքների: Սա ոչ թե կլինի
կական, այլ նախապաշտ
պանական բժշկություն է,
որը պակասեցնում է կլինի
ցիստների հոգսերը, քանի
որ ձեզ դիմող հիվանդների
թիվը կրճատվում է:
Երկրորդ դեպքում, երբ
հիվանդացումը, այնուա
մենայնիվ, առկա է, կեն
սաբաններն օգնում են
ձեզ հասկանալու դրա
մեխանիզմի բոլոր նրբե
րանգները և կառուցում
են օրգանիզմի տարբեր
համակարգերի փոխազ
դեցության հստակ և ման
րամասն կամրջակներ, որ
պեսզի դուք կարողանաք
հեշտությամբ
կայացնել
որոշում
ն եր և կանխատե
սել հետևանքները՝ դրանք
կանխելու համար: Սա է
բժշկության ապագան, ընդ
որում՝ ամե նամոտ ապա
գան:
Թարգմանեց

Մ. Սարգսյանը
Օմիքսային տեխնոլոգիաներ՝
տեխնոլոգիաներ, որոնք ուսում
նասիրում են գենոմի կառուց
վածքը և դրանում ծածկագրված
տեղեկատվությունը:
1
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Փարիզի կենտրոնում, մի
հնամյա դղյակում բացվել է
էկոնոմիկայի և փողի թանգա
րան: Մետաղադրամի և թղթա
դրամի հավաքածուն կարող է
առաջացնել ցանկացած դրա
մահավաքի նախանձը: Բոլոր
դահլիճներին
ծանոթանալու
համար կպահանջվի 12 ժամ:
Շատ ցու
ցադ
րում
ներ թույլ են
տալիս այցելուներին ձեռք տալ
ցուցանմուշներին և շփվել միմ
յանց հետ, օրինակ՝ մասնակ
ցել սակարանային խաղերին,
տպել սեփական դիմանկարով
թղթադրամ
ն եր, շոշափել ոս
կու ձուլակտոր: Առաջին նման
թանգարանը բացվել է մի քանի
տարի առաջ Մեքսիկայում:

Տոկիոյի
հյուրանոցներից
մեկում ստիպված էին աշխա
տանքից ազատել 120 ծառայո
ղի՝ անձնակազմի կեսը: Բոլոր
հեռացվածները ռոբոտներ էին:
2015-ից մինչև 2019 թ. սկիզբը
դրանց
պարտականություն
ներն էին ուղեբեռի առաքու
մը, այցելուների գրանցումը և
ուղեկցումը մինչև սենյակներ,
տարածքների մաքրումը և այլն:
Ռոբոտներին ազատելու պատ
ճառը դրանց աշխատանքի հա
ճախակի խաթարում
ն երն էին,
ինչպես նաև այցելուների դժգո
հությունը, որոնք գերադասում
էին սովորական «մարդկային»
անձնակազմը:

Գերմանական «Ֆոլկսվագեն»
ընկերությունը հայտնի է հիմ
նականում իր ավտոմեքենա
ներով, բայց քչերը գիտեն, որ
ձեռնարկության արտադրան
քի մեծագույն մասն ամե նևին
մեքենաները չեն: Երկրորդ
համաշխարհային պատերազ
մից հետո աշխատակիցնե
րին կերակրելու նպատակով
«Ֆոլկսվագենը» կառուցեց խո
զաբուծական համալիր, որտեղ
պատրաստում էին երշիկեղեն:
Եվ մինչև այժմ ընկերությունն
արտադրում է տարեկան 6,5
մլն նրբերշիկ և 1,5 մլներշիկ,
որոնք վաճառվում են հիմ
ն ա
կանում ընկերության գործա
րանների աշխատակիցներին,
բայց նաև արտահանվում են
աշխարհի 11 երկրներ: Տարեկան
արտադրվում է մոտավորապես
6,2 մլն ավտոմեքենա: Պատ
րաստվում են նրբերշիկների
միայն երկու տեսակ՝ երկար և
կարճ, իսկ ավտոմեքենաների
շուրջ 40 մոդել:
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ՄԱԿ-ի
տնտեսագետների
գնահատմամբ, ամե ն տարի
աղբանոցներում է հայտնվում
1,3 մլրդ տոննա սննդամթերք՝
գյուղատնտեսությունում ար
տադրված ամբողջ սննդի գրե
թե մեկ եր
րոր
դը: Այն հիմ
նա
կանում ժամկ ետանց մթերք է:
Գերմանիայում սկիզբ է առել
օգտագործման համար միան
գամայն պիտանի այսպիսի
«թափոնների» օգտին շարժում:
Հան
րա
յին սննդի շուրջ 3000
ձեռնարկություններ համացան
ցի հատուկ կայքում տեղադ
րում են կերակրատեսակների և
մթերքի մշտապես թարմացվող
ցանկը, որոնք կարելի է գնել
ավելի էժան գնով՝ պահպան
ման սպառվող ժամկ ետի պատ
ճառով: 2016 թ. այս ճանապար
հով տնտեսվել է ուտելիքի 16
մլն բաժին:
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Լեհաստանի Պոզնան քա
ղաքի համալսարանի դիմաց
2007 թ. տեղադրվել է երեք լեհ
մաթեմատիկոսների արձանը,
որոնք հիմ
ն ական դերակատա
րություն են ունեցել Երկրորդ
համաշխարհային պատերազ
մի ժամանակ գերմանացիների
կիրառած «Էնիգմա» ծածկագր
ման համակարգը «կոտրելու»
գործում: Հուշարձանի երեք
նիստերին փորագրված են
պատահական թվերի հավաքա
ծուներ և այն երեք մաթեմատի
կոսների ազգանունները, որոնք
հայտնաբերել են գերմանական
գաղտնագրերը կարդալու բա
նալին:

| ¹4. 2020

Տասնյակ տարիների ընթաց
քում համեմատելով քաղաքի և
գյուղական վայրի բնակչության
բանականությունը, իսպանա
ցի հոգեբաններն եզրակացրել
են, որ ծերանալու ընթացքում
քաղաքացիների մտավոր ու
նակություններն ավելի արագ
են թուլանում: Այս հանգաման
քը կապում են ստրեսի ավելի
բարձր մակարդակի, միջավայ
րի աղտոտման և ֆիզիկական
ակտիվության պակասի հետ՝
համեմատած գյուղական բնակ
չության հետ:

51

Ի ԴԵՊ

2002 թվականից Եվրոպայի
գետերով և ջրանցքներով երթ
ևեկում է ինքնագնաց լաստա
նավ, որի վրա կազմակերպվում
են գիտական թեմաներով ցու
ցահանդեսներ: 2019 թ. լողացող
ցուցահանդեսը նվիրված էր
արհեստական բանականությա
նը, իսկ ավելի վաղ Գերմանիա
յի և Ավստրիայի քաղաքներով
անցել են ցուցահանդեսներ՝
նվիրված տիեզերքի հետազո
տությանը, մանրէակենսաբա
նությանը, մաթեմատիկային,
երկրաբանությանը և այլ գի
տությունների:

Սուրճն աշխուժացնում է
անգամ այն ժամանակ, երբ
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դրա մասին պարզապես կար
դում են: Կանադացի և ավստ
րալացի հոգեբանները կամա
վորների խմբերին կարդալու
համար հոդվածներ են տվել
սուրճի մասին: Այդ ընթերցու
մից նրանց զարկերակն արա
գացել է, նրանք ավելի լավ են
պատասխանել հոգեբանական
բարդ տեքստի հարցերին և
իրենց ավելի առույգ են զգա
ցել:

տաքացման հետ միաժամանակ
մեր օրերում մեծագույն խնդիր
է առանց մարդու մասնակցութ
յան տեխնոլոգիաների երևան
գալը, և կառավարություննե
րը պետք է սահմանափակեն
ավտոմատացման տարածու
մը, որի պատճառով մարդիկ
կորցնում են աշխատատեղեր:

Մադագասկարի և Աֆրիկա
յի միջև, Մա
յոտ կղզու մո
տա
կայքում 3,5 կմ խորությունում
հայտնվել է ստորջրյա նոր
հրաբուխ: Տարվա ընթացքում
դրա բարձրությունն աճել է 800
մետրով և, հնարավոր է, երեք
տարի անց այն դուրս գա մա
կերևույթ՝ առաջացնելով հրաբ
խային կղզյակ:

Աշխարհում պլաստիկ թա
փոններով ամենաաղտոտված
գետը Չինաստանի Յանցզին է:
Օ
րա
կան գետ է թափ
վում 912
տոննա պլաստմասսա: Երկրորդ
տեղում Գանգեսն է (Հնդկաս
տան)՝ 315 տոննա:

Եվրոպացիների 67 %-ի կար
ծիքով, համընդհանուր (գլոբալ)

Ըստ վիճակագրական վեր
ջին տվյալների, այժմ բրիտա
նացի դեռահասները 76 րոպե
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ավելի երկար են լինում տանը,
քան 2000 թ.: Բայց սա չի նշա
նակում, որ նրանք ավելի շատ
են շփվում ընտանիքի հետ:
Հիմ
ն ականում նրանք նայում են
համակարգչի կամ սմարթֆոնի
էկրանին:

Աշխարհի տարբեր երկրնե
րում կատարված 140000 մարդ
կանց հարցման արդյունքնե
րի համաձայն՝ կանխարգելիչ
պատվաստում
ն երի նկատմամբ
ամե նաբացասական վերաբեր
մունքն ունեն ֆրանսիացինե
րը. նրանց 33 %-ի կար
ծի
քով,
պատվաստում
ն երը
վտան
գավոր են: Համեմատության
համար՝ այդպես են մտածում
ռուսաստանցիների 24 %-ը և
ամերիկացիների 11 %-ը: Իսկ
Բանգլադեշում պատվաստում
ներից զգուշանում է բնակչութ
յան ընդամե նը 3 %-ը:

գործունեության արդյունքում
Երկրի վրայից անհետացել է
կաթնասունների 300 տեսակ:

Համաճարակաբանների միջ
ազգային խմբի կարծիքով, վա
ղաժամ մահերի գրեթե 65 %-ի
պատճառն օդի աղտոտումն է
նավթի, ածխի և գազի այրման
արգասիքներով:

ԱՄՆ-ի բնապահպանական
կազմակերպություններից մեկի
կանխատեսմամբ, աշխարհի՝
բնապահպանների ուսում
ն ասի
րած 487 քաղաքների 27 %-ում
2050 թ. բնակչությունը տառա
պելու է խմելու ջրի պակասից:

Նիդեռլանդական
Նեյմե
գեն քաղաքի համալսարանի
սոցիոլոգները ստուգել են 200
հազար 15-ամյա աշակերտնե
րի ուղղագրությունը: Պարզ
վել է, որ երբ աշակերտների
թվի շուրջ 60 %-նաղ
ջիկ
ներ
են, տղաներն ավելի գրագետ
են գրում, քան երբ աղջիկները
փոքրամասնություն են:

ԱՄՆ-ի Բերկլիի համալսա
րանի տվյալներով, աշխարհի
ամե նահեղինակավոր տնտե
սագիտական հանդեսների հոդ
վածների միջին ծավալը 1970 թ.
սկսած աճել է 3,7 անգամ:

Դանիայի Օրխուս քաղաքի
համալսարանի աշխատակից
ների գնահատմամբ, մարդու
«Наука и жизнь», 2019, N 10.
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ԿԵՆՍՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ. . ................................................................................................................ .

ԳԵՎՈՐԳ ԴԱՆԱԳՈՒԼՅԱՆ
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսա
րանի պրոֆեսոր,
ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական
քիմիայի ԳՏ կենտրոնի
լաբորատորիայի վարիչ, քիմիական գի
տությունների դոկտոր,
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ
Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը՝
կենսաակտիվ նյութերի սինթեզ և հետերո
ցիկլային միացությունների նոր տիպի փո
խարկումներ

 ԶՈՏԻ ԱՏՈՄՆԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ
Ա
ԿԵՆՍԱԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԵՐԸ ԲՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԵՋ. ՎԻՏԱՄԻՆՆԵՐ, ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ,
ԱԼԿԱԼՈԻԴՆԵՐ

Հ

այտ
նի է, որ ա
զոտն
այն կարևորագույն
տարրերից է, որը
մեծ դերակատարություն ու
նի բնության, և առաջին հեր
թին բույսերի և կենդանիների
աճի և զարգացման գործըն
թացների կարգավորման մեջ:
Գյուղատնտեսության
հետ
առնչված յուրաքանչյուր մարդ
գիտի, որ բույսի աճի համար
անհրաժեշտ է «ազոտ», որի
տակ հասկանում են բնական
գոմաղբ կամ գործարանա
յին արտադրության «սելիտ
րա», այսինքն՝ ազոտական
թթվի աղեր (կալիումական՝
KNO3, նատրիումական՝ NaNO3,
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կամ ամոնիումական՝ NH4NO3
սելիտրաներ): Ազոտի ատոմ
ներ է պարունակում կյանքի
կարևորագույն բաղադրիչնե
րից մեկը՝ սպիտակուցը, որը
կազմված է ամինաթթուներից,
այսինքն՝ իր կազմում պարու
նակում է ամինա (NH2) խմբեր,
որոնց բաղադրիչն է ազոտը:
Սակայն, բացի սպիտակու
ցից, կան ազոտ պարունակող
բազմաթիվ նյութեր, որոնք
թեև կենդանի օրգանիզմնե
րում և բույսերի կազմում առ
կա են շատ քիչ քա
նա
կութ
յուններով, սակայն կատարում
են բացառիկ կարևոր դեր և
իրենց նշանակությամբ ան

համեմատելի կարևոր դերա
կատարություն ունեն դրանց
համար: Այդ նյութերից են վի
տամինները և հորմոնները,
ո
րոնց մա
սին լսել են գրե
թե
բոլորը, սակայն քչերը գիտեն,
որ այդ բնական նյութերը կեն
դանի օրգանիզմում կարգա
վորում են կյանքի բնականոն
ընթացքը, բնական նյութափո
խանակությունը, այդ պատ
ճառով էլ դրանց անվանում
են նաև կենսակարգավորիչ
ներ:

Վիտ ամ ինն եր և հորմ ոնն եր
Ազոտի ատոմ
ն եր պարունա
կող միացությունները կենդա
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նի օրգանիզմ
ն երի կենսագործունեության հա
մար կարևոր նյութերի կառուցվածքային մաս
են կազմում: Կենսակարգավորիչների թվին են
դասվում նաև բժշկության մեջ կիրառ
վող դեղերը:
Ծանոթանանք որոշ բնական և
սինթետիկ կենսակարգավորիչ
ների հետ և գնահատենք դրանց
դերը և նշանակությունը:
Վիտամի նները
ցածրամոլե
կուլային
կենսակարգավորիչներ
են, որոնք անհրաժեշտ են օրգանիզմի կենսա
գործունեության համար: Դրանց մեծ մասը չի
սինթեզվում կենդանի օրգանիզմ
ն երում, այլ
ստացվում է սննդի միջոցով:
Առաջին անջատված վիտամի նները պա
րունակում էին ազոտի ատոմ և դրսևորում
էին ամոնիակին և ամի ններին հատուկ հիմ
նային հատկություններ, ուստի կոչվեցին վի
տամի ններ (լատիներեն vita-կյանք բառից, այ
սինքն՝ կյանքի ամի ններ): Օրգանական քիմիայի
դասընթացից հայտնի է, որ ամի ններն օրգանա
կան հիմքեր են, որոնք ազոտի ատոմի միջոցով
փոխազդում են թթուների հետ՝ առաջացնելով
ամոնիումային աղեր:

Ըստ տարբեր լուծիչներում լուծելիության՝ վի
տամի նները բաժանվում են երկու խմբի՝ ջրալույծ
և ճարպալույծ: Ստորև կխոսենք միայն ջրալույծ
վիտամի նների մասին, որոնք իրենց բաղադրութ
յան մեջ պարունակում են ազոտի ատոմ
ն եր:

Ջրալույծ վիտամիններ
Վիտամի ն B1 . Կարևոր վիտամի ններից մե
կը, որի պակասը մարդիկ զգում են հատկապես
ձմռան վերջին և գարնան սկզբին: Քիմիական
անվանումն է թիամի ն: Վիտամի ն B1-ի պակասը
սննդի մեջ հանգեցնում է արևելքում «բերի-բե
րի» անվանմամբ հայտնի ծանր հիվանդության
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առաջացման: Այս հիվանդությամբ անցյալ դա
րում հաճախակի հիվանդանում էին ճապոնա
ցի ձկնորսները, ուստի այն անվանում են նաև
ճապոնացի ծովայինների հիվանդություն: Այս
զարմանալի «դետեկտիվ պատմությունը» բա
ցահայտել է ճապոնացի ծովային բժիշկ Կանե
գիրո Տակագին: Նա պարզեց, որ մաքրված բրին
ձը, որով հիմ
ն ականում սնվում էին ճապոնացի
ձկնորսները, փոխարինելով չմաքրված բրնձով,
կարելի է բուժել կամ նույնիսկ կանխարգելել հի
վանդությունը:

Վիտամին B1 (Թիամին)

Վիտամի ն B1-ի պահանջը պայմանավորված
է նրանով, որ այն մտնում է կոկարբոքսիլազա
կոֆերմե նտի1 կազմության մեջ, որը մասնակցում
Կոֆերմենտ՝ կենսանաբանական ծագումով օրգա
նական միացություն, որն անհրաժեշտ է մի շարք ֆեր
մենտների գործունեությունը զար
գաց
նելու, նրանց նախ

նական փուլից իրական ֆերմենտներ դարձնելու հա
մար:
Դրանք ոչ սպիտակուցային բնույթի օրգանական միա
ցություններ են և մտնում են որոշ ֆերմենտների ակ
տիվ
կենտրոնների կառուցվածքի մեջ:
1
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է α-կետոթթուների դեկարբօքսիլացմանը և ացե
տիլկոֆերմե նտ A-ի սինթեզին: Առաջին անգամ
կոկարբոքսիլազա ստացել է լեհ գիտնական Կա
զիմիր Ֆունկը 1911թ. բրնձի թեփուկներից:

Կոկարբոքսիլազա

Թիամի նի պակասը հանգեցնում է նյարդային
համակարգի ախտահարման և ծանր խանգա
րում
ն երի, ընդ որում հիվանդների մոտ նկատ
վում է թուլության զգացում, քաշի կորուստ,
մկանների ապաճում (ատրոֆիա), առաջանում են
նյարդաբորբ (նևրիտ), մտածողության խանգա
րում
ն եր, մարսողական և սիրտանոթային համա
կարգի, ինչպես նաև հոգեկան խանգարում
ն եր:
կա է
Մեծ քանակությամբ վիտամի ն B1 առ
բրնձի թեփուկներում:
Վիտամի ն B1-ը նպաստում է ոսկրերի, մկան
ների աճին, դանդաղեցնում է ծերացումը և
բարձրացնում օրգանիզմի տոնուսը (չափավոր
դրդման վիճակ):
Վիտամի ն B6. Այս վիտամի նը կարող է լինել
պիրիդինի երեք ածանցյալների` պիրիդօքսինի,
պիրիդօքսամի նի և պիրիդօքսալի ձևով:

Պիրիդօքսալ

Պիրիդօքսին

րացի բժիշկ Պ. Գյորջին (P. Gyorgy), պարունակ
վում է խմորասնկերում, լյարդում, սրտում, կաթի,
ձվի և բանջարեղենների մեջ (դդում, կաղամբ,
սխտոր և այլն): Օրգանիզմում վիտամի ն B6-ի
օրական պահանջը չնչին է՝ 1 – 2 մգ, սակայն դրա
պակասը հանգեցնում է սակավարյունության
(անեմիա), գլխացավի, հյուծվածության, մաշկա
յին հիվանդությունների, ինչպես նաև ախորժակի
վատացման, ուշադրության և հիշողության թու
լացման և անոթների աշխատանքի խանգարման:

Պիրիդօքսալ

Պիրիդօքսալֆոսֆատ

B6 խմբի վիտամի նները հանդես են գալիս որ
պես կոֆերմե նտների կառուցվածքային տարրեր:
Օրինակ` պիրիդօքսալը պիրիդօքսալֆոսֆատի
տեսքով α-ամի նաթթուների ստացմանը հան
գեցնող վերաամի նացման կարևոր ռեակցիայի
մասնակից է: Այս նյութերի օգնությամբ տեղի
է ունենում ալանինի փոխարկումը պիրոխաղո
ղաթթվի և հակառակ գործընթացը:
PP գործոն (վիտամի ն B3 ). PP գործոնը կամ
վիտամի ն B3-ը կարող է լինել նիկոտինաթթվի
և նիկոտինամիդի տեսքով. անվանում են նաև
նիոցին և նիոցինամիդ: Դրա սակավությունն օր
գանիզմում առաջացնում է «պելագրա» կոչվող
հիվանդությունը, որն առաջին անգամ հայտնա
բերվել է ԱՄՆ-ի հարավում չքավոր բնակիչնե
րի շրջա
նում, ո
րոնք հիմ
նա
կա
նում սնվում էին
եգիպտացորենով: Վիտամի ն B3-ը մասնակցում
է մեծ թվով օքսիդավերականգնման գործըն
թացների ածխաջրային և ճարպային փոխանա
կությունների մեջ: Նիկոտինաթթու անվանումը
բացատրվում է նրանով, որ այն ստացվում է նի
կոտինի օքսիդացման արդյունքում:

Պիրիդօքսամին

Այս միացությունները տարբերվում են միայն
մեկ ֆունկցիոնալ խմբով, ուստի բջջի նյութափո
խանակության (մետաբոլիզմ) ընթացքում դրանք
հեշտությամբ փոխարկվում են մեկը մյուսին: Այս
վիտամի նը, որը 1934թ. բացահայտել է հունգա
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Նիկոտինաթթու

PP գործոնի (pellagra preventis, այսինքն` պե
լագրան կանխարգելող) պակասը հանգեցնում
է աշխատունակության նվազման, անտարբե
րության (ապատիա), անքնության, հոգեախտի
(փսիխոզ) առաջացման, ստամոքսի խանգար
ման, հիշողության մասնակի կորստի, գիտակ
ցության մթագնման, կողմ
ն որոշման դժվարեց
ման և նույնիսկ մահվան:
Վիտամի ն PP պարունակում են միսը, սնկերը,
լյարդը, խմորասնկերը, աշորայի (տարեկան) հա
ցը, բազուկը, հնդկաձավարը, լոբին, արքայախն
ձորը (անանաս): Օրական միջին պահանջարկը
10 – 20 մգէ: Հարկ է նշել, որ վերը թվարկված
վիտամի նների պակասը կարող է լրացվել ինչ
պես հավասարակշռված սննդակարգի, այնպես
էլ պոլիվիտամի նային պատրաստուկների միջո
ցով:
Վիտամի ն Bc (B9 ) կամ ֆոլաթթու. Ֆոլաթթ
վի մոլեկուլը բաղկացած է 3 մասից՝ արոմա
տիկ հետերոցիկլային միացության՝ պտերիդինի
հատվածից, արոմատիկ պարա-ամի նոբենզոյա
կան թթվի և գլուտամի նաթթվի մնացորդներից:
Դրանք ֆոլաթթվի բանաձևում ներկայացված
են տարբեր գույներով:

արդյունքում: Ֆոլաթթվով առավել հարուստ են
կենդանիների լյարդը և երիկամ
ն երը, հատիկա
վորները և ձավարեղենը, այն պարունակվում է
գազարի տերևներում և արմատապտուղներում,
ինչպես նաև այլ բանջարեղենների մեջ:
Ֆոլաթթվի մաս կազմող պարա-ամի նոբեն
զոա
կան թթուն նույն
պես պատ
կա
նում է ջրա
լույծ վիտամի նների թվին: Դա վիտամի ն B10-ն է:
Այն կոչվում է նաև բակտերիական վիտամի ն H1:
Խթանում է աղիքային միկրոֆլորայում վիտա
մինների արտադրությունը:

Պարա-ամինոբենզոական թթու

Վիտամի ն B13 (օրոտաթթու). Օրոտաթթուն
վի
տա
մի 
նան
ման նյութ է, որն ազ
դում է նյու
թափոխանակության վրա և խթանում կենդանի
օրգանիզմ
ն երի աճը: Սակայն այն օժտված չէ
վիտամի ններին մենահատուկ բոլոր հատկութ
յուններով: Օրոտաթթուն պիրիմիդինի ածանցյալ
է և դասվում է հետերոարոմատիկ միացություն
ների շարքին:

Ֆոլաթթու

Վիտամի նի անվանումը կապված է սպանախի
տերևներից դրա անջատման հետ (լատիներեն`
folium – տերև): Այն կար
ևոր դեր է կա
տա
րում
նուկլեինաթթուների և սպիտակուցների նյու
թափոխանակության մեջ, անհրաժեշտ է նաև
նոր բջիջների՝ հատկապես արյան բջիջների
առաջացման համար: Նպաստում է անընկա
լության (իմունիտետի) բարձրացմանը: Մարդու
օրգանիզմում այն չի սինթեզվում, ստացվում է
սննդի հետ կամ ստամոքսաղիքային համակար
գի միկրոօրգանիզմ
ն երի կենսագործունեության
¶ÆîàôÂÚ²Ü
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Վիտամին B13 (օրոտաթթու)

Վիտամի ն B2 (ռիբոֆլավին). Վիտամի ն B2-ն
անհրաժեշտ է էրիթրոցիտների, հակամարմի ն
ների առաջացման, օրգանիզմի աճի և վերար
տադրողական ֆունկցիայի, վահանաձև գեղձի
գործունեության ապահովման համար: Դրա սա
կավությունը հանգեցնում է շուրթերի լորձաթա
ղանթի վնասման, դրանց վրա վերքերի առա
ջացման, շուրթերի անկյունային հատվածներում
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խոցի առաջացման, կոնյուկտիվիտի, կատարակ
տի զարգացման: Պարունակվում է լյարդում, ձվի
դեղնուցի, կաթի, խմորասնկերի, ձկան և մսի մեջ:
Թիրոքսին

Վիտամին B2 (ռիբոֆլավին)

Արոմատիկ հորմոններ
Հորմոնները, ինչպես և վիտամի նները, կար
ևոր դեր են կատարում կենդանի օրգանիզմ
ն ե
րի կենսագործունեության մեջ, կարգավորելով
բոլոր օրգանների գործունեությունը: Շնորհիվ
հորմոնների` կենդանի օրգանիզմ
ն երը հանդես
են գալիս որպես «միասնական նվագախումբ»,
որտեղ խմբավարի դերը կատարում են հոր
մոնները: Հորմոններ արտադրում են ներզատիչ
գեղձերը: Հորմոն բառն առաջացել է հունարեն
hormao բառից, որը թարգմանաբար նշանակում
է` շարժման մեջ դնել, հարուցել: Հորմոններն օր
գաններին են հասնում արյան միջոցով: Կարևոր
է, որ դրանք այդ օրգաններում իրենց ֆունկցիան
կատարելուց հետո արագ քայքայվում են ու չեն
կուտակվում:
Կարևոր հորմոնների թվին են պատկանում
ադրենալինը, նորադրենալինը և թիրոքսինը:

Ադրենալին

Նորադրենալին
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Ադրենալին: Վտանգների ժամանակ ադրե
նալինը մասնակցում է օրգանիզմի համախմբման
գործընթացներին: Դրա արտադրությունը կտրուկ
ավելանում է սթրեսի, վտանգի զգացողության,
ինչպես նաև կոտրվածքների, վնասվածքների
ժամանակ և այլ շոկային իրավիճակներում: Այն
ավելանում է նաև լարված մկանային աշխատան
քի ժամանակ: Ադրենալինի ազդեցության տակ
զարկերակային ճնշումը բարձրանում է:
Նորադրենալին: Նորադրենալինը, ինչպես
և ադրենալինը, արտադրվում է սթրեսին դի
մակայելու նպատակով, այն նաև մղում է մար
դուն պայքարելու և հաղթելու: Նորադրենալին
մեծ քանակությամբ արտադրվում է մարզիկնե
րի, մարտիկների օրգանիզմում: Նկատվել է, որ
վախը և ատելությունը մոտ զգացմունքներ են
և առաջանում են մեկը մյուսից: Այնպիսի իրա
վիճակներում, երբ մարդու կյանքին վտանգ է
սպառնում՝ արտադրվում է ադրենալին, իսկ նո
րադրենալինն արտադրվում է որպես «պայքա
րի», «զայրույթի» հորմոն և օգնում է հաղթահա
րել վտանգը: Հայտնի է, որ գիշատիչների մոտ
նորադրենալինը գերակշռում է, իսկ դրանց հնա
րավոր զոհերի մոտ այն գրեթե բացակայում է:
Թիրոքսին. Թիրոքսին և եռյոդթիրոնին (տրի
յոդթիրոնին) արտադրում է վահանաձև գեղձը:
Թիրոքսինը վահանաձև գեղձում կուտակվելու
հատկություն ունի: Շատ հորմոնների համեմա
տությամբ այս հորմոնի ազդեցությունն ավելի
երկար է տևում, ուստի դրա քանակությունը կա
յուն մակարդակի վրա պահելն օրգանիզմի հա
մար կարևոր նշանակություն ունի:
Թիրոքսինն ազդում է օրգանիզմի բոլոր հյուս
վածքների վրա, նրա համար չկան յուրահատուկ
թիրախ-բջիջներ: Թիրոքսինի և եռյոդթիրոնինի
հիմ
ն ական գործառույթը նյութափոխանակային
գործընթացների ակտիվացումն է, որն իրակա
նանում է ՌՆԹ-ի և համապատասխան սպիտա
կուցների սինթեզի խթանման միջոցով: Դրանք
ազդում են նյութափոխանակության վրա, բարձ
րացնում են մարմ
ն ի ջերմաստիճանը, արագաց
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նում ամբողջ օրգանիզմի, հատ
կապես գլխուղեղի բջիջներում
օքսիդացման գործընթացները:
Մարդու հոգեկան ակտիվութ
յունը, արագ մտածողությունը,
շարժունակությունը նույնպես
կախված են այս հորմոնների
քանակից:
Սերոտոնին.
Թվարկելով
մարդու օրգանիզմի վրա ազդե
ցություն ունեցող հորմոնները`
չի կարելի չնշել սերոտոնինը:
Այն անվանում են “ուրախության
կամ լավ տրամադրության հոր
մոն”, քանի որ ազդում է մարդու
տրամադրության և ինքնազգա
ցողության վրա: Դրա քանակն
օրգանիզմում ավելանում է դա
ռը շոկոլադ, պանիր, տոմատի
մածուկ, թուզ ուտելիս, քանի որ
դրանք նպաստում են սերոտոնինի կենսասինթե
զին: Այն մեծ քանակով սինթեզվում է արևշատ
եղանակին, էյֆորիայի2 ժամանակ: Սերոտոնինը
5-հիդրօքսիտրիպտամի նն է:

Սերոտոնին

Ալկալոիդներ
Բուսական ծագմամբ միացությունների կար
ևորագույն խումբ են կազմում ալկալոիդները:
Դրանք, որպես կանոն, կենսաակտիվ միացութ
յուններ են: Շատ դեպքերում, նույնիսկ աննշան
քանակներով օգտագործելիս, կարող են ցուցա
բերել ոչ միայն բուժիչ ազդեցություն, այլ նաև
առաջացնել ինքնազգացողության կտրուկ վատ
թարացում, անգամ` մահ: Որոշ ալկալոիդներ կի
րառվել են որպես թույներ. այսպես, Ամերիկայի
տեղաբնակները թշնամի ներին սպանելու նպա
տակով կամ որսորդությամբ զբաղվելիս թունա
2
Էյֆորիա` տրամադրության չտրամաբանված բարձրացում,
ինչպես նաև իրականության` արտաքին ազդակների պատ
ճառով առաջացած ոչ համարժեք, ոչ բնական ընկալում, զգա
ցողություն:
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վոր բույսերի մզվածքները (էքստրակտ) քսում
էին նիզակներին և նետերին: Սակայն ալկալոիդ
ներն ունեն նաև այլ կիրառություն: Ժողովրդա
կան (ավանդական) բժշկությունն իր զինանոցում
ունի բազմաթիվ բուսական պատրաստուկներ,
որոնց հիմ
ն ական բուժիչ բաղադրիչներն ալկա
լոիդներն են:
Ալկալոիդների անվանման մեջ (al Cali արա
բերենում նշանակում է հիմք) արտացոլված են
այդ դասի միացություններին բնորոշ թույլ հիմ
նային հատկությունները, որոնք պայմանվորված
են դրանց կազմում ամի նային խմբերի, հաճախ
նաև ազոտ պարունակող հետերոցիկլային խմբե
րի առկայությամբ: Ալկալոիդները, որպես կանոն,
ամի ններ են: Բույսերում հանդիպում են օրգա
նական թթուների`թրթնջկաթթվի, խնձորաթթվի,
կիտրոնաթթվի, սաթաթթվի աղերի ձևով:
Բույսերից անջատվել է շուրջ 1000 ալկալոիդ,
որոնց մեծ մասի կառուցվածքը հայտնի է, իսկ
որոշ ալկալոիդներ նույնիսկ սինթեզվում և ար
տադրվում են, քանի որ կիրառվում են բժշկութ
յան մեջ:
Ալկալոիդները կարող են տեղաբաշխված լի
նել բույսերի տարբեր հատվածներում` արմատ
ներում (ռեզերպին), կեղևում (քինին), սերմերում
(մորֆին), տերևներում (նիկոտին, կոֆեին, թեո
ֆիլին, թեոբրոմի ն), պտուղներում (կոֆեին):
Ալկալոիդների դասակարգումը, որը կատար
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թույն է նաև միջատների և կրծողների համար:
Կիրառվում է գյուղատնտեսության մեջ որպես
միջատասպան (ինսեկտիցիդ):
Անաբազին: Չափազանց թունավոր ալկա
լոիդ է: Ծխախոտի մեջ պարունակվում է փոքր
քանակությամբ: Մեծ քանակով անաբազին պա
րունակվում է Միջին Ասիայում աճող Anabasis
aphylla բույսի մեջ, որի հիմ
ն ական ալկալոիդն
է: Բժշկության մեջ անաբազինը սուլֆատի ձևով
կիրառվում է որպես ծխելու նկատմամբ հակումը
նվազեցնող միջոց: Կիրառվում է գյուղատնտե
սության մեջ որպես միջատասպան:
Տարածված և հին ժամանակներից հայտնի
ալկալոիդ է կոնիինը, որը լաբորատոր պայման
ներում սինթեզված առաջին ալկալոիդն է:
վում է ըստ քիմիական կառուցվածքի, պայմա
նավորված է դրանց մեջ հիմ
ն ական կառուցված
քային միավոր հանդիսացող հետերոցիկլային
համակարգի անվամբ. օրինակ` պիրիդինի և
պիպերիդինի, խինոլինի, իզոքինոլինի, պուրի
նի, տրոպանի և այլ խմբերի ալկալոիդներ:

Պիրիդինի և պիպերիդինի խմբի
ալկալոիդներ
Այս խմբի կարևորոգույն ալկալոիդներից են
նիկոտինը և անաբազինը: Երկուսն էլ ուժեղ թույ
ներ են. նիկոտինի ընդամե նը 40 մգ մահացու է
մարդու համար: Նիկոտինը և անաբազինը իզո
մերներ են, այսինքն` ունեն նույն քանակական
բաղադրությունը:

Նիկոտին

Կոնիին

Կոնիինը շատ ուժեղ թույն է` միջնադարում
այն կիրառում էին մահապատիժ իրականացնե
լիս: Նշենք նաև, որ այս ալկալոիդով է թունա
վորվել նաև Հին Հունաստանի փիլիսոփա Սոկ
րատեսը:
Պուրինի խմբի ալկալոիդներ: Այս խմբի
կարևորագույն ալկալոիդներից են կոֆեինը,
թեոֆիլինը և թեոբրոմի նը: Թվարկված բոլոր
նյութերն անջատվում են թեյի տերևներից, սուր
ճի հատիկներից և կակաոյից:

Անաբազին

Նիկոտին: Նիկոտինը հիմ
ն ականում ստանում
են ծխախոտի տերևներից, որոնցում այն կազմում
է բաղադրության մոտ 8 – 10% ևառկա է կիտրո
նաթթվի և խնձորաթթվի աղերի տեսքով: Մաքուր
նիկոտինը ծխախոտի հոտով, անգույն հեղուկ է:
Նիկոտինի աննշան քանակները գրգռում են
կենտրոնական նյարդային համակարգը, առա
ջացնում արյունատար անոթների նեղացում,
արյան ճնշման բարձրացում: Նիկոտինն ուժեղ

Կոֆեին
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Կոֆեինը նպաստում է ադրենալինի և դոֆա
մինի արտազատմանը: Ազդելով կենտրոնական
նյարդային համակարգի վրա` այն ուժեղացնում
և կանոնավորում է գլխուղեղի կեղևում դրդման
ընթացքը, ակտիվացնում դրական պայմանական
ռեֆլեքսները, վերացնում հոգնածությունը, քնկո
տությունը, բարձրացնում է մտավոր և ֆիզիկա
կան աշխատունակությունը: Կոֆեինի տևական
կիրառման դեպքում նրա նկատմամբ կարող
է առաջանալ թեթև արտահայտված հոգեկան
կախվածություն:
Կոֆեինն ունի նաև միզամուղ ազդեցություն,
արագացնում է հիմ
ն ական նյութափոխանակութ
յունը, բարձրացնում ստամոքսի հյութազատումը:
Կոֆեինը կիրառում են հոգեկան և ֆիզիկա
կան անաշխատունակության ժամանակ: Թեյում
և սուրճում գտնվող թեոֆիլինը և թեոբրոմի նը
միզամուղ նյութեր են:
Իզոքինոլինի խմբի ալկալոիդներ. Լայն
կիրառություն է գտել իզոքինոլինի շարքին
պատկանող, ափիոնից անջատված ալկալոիդ
պապավերինը: Այն, ինչպես և շատ այլ ալկա
լոիդներ, անջատվում է կակաչի սերմերի հյութից:
Բժշկության մեջ կիրառվում է մկանային (այդ
թվում` նաև սրտամկ անի) կծկում
ն երը հանելու
համար:

որ մեթօքսի խմբերը փոխարինված են էթօքսի
խմբերով:
Ամե նահայտնի ալկալոիդներից մեկը, որը
կարևոր դեր է խաղացել բժշկության և ընդան
րապես մարդկության պատմության մեջ, քինինն
է: Դա այն հիմ
ն ական նյութն է, որն անջատվել
է քինայի ծառի կեղևից:
Եվրոպա է ներմուծվել Հարավային Ամերիկա
յից 17-րդ դարում և այդ ժամանակներից սկսած
այն քինայի ծառի կեղևի ձևով կիրառվել է շատ
վտանգավոր հիվանդության` ճահճատենդի (մա
լարիա) բուժման համար: Հաշվի առնելով ճահ
ճատենդի վտանգավորության աստիճանը Եվ
րոպայի բնակչության համար՝ (մահանում էին
միլիոնավոր մարդիկ) կեղևը փոխանակում էին
նույն քաշով ոսկով:
Քինինը մաքուր վիճակում անջատվել է 19-րդ
դարում: Այժմ էլ աշխարհում ճահճատենդով տա
րեկան հիվանդանում է ավելի քան 500 միլիոն
մարդ, որոնցից մոտ 3 միլիոնը մահանում է: Ներ
կայում բժշկության մեջ քինինից շատ կիրառվում
է նրա ածանցյալ պլազմոքինը:

Քինին
Պապավերին

Պապավերինի նմանակն է շատ տարածված
«Նո-շպա» դեղամիջոցը, որը շատ ավելի արդ
յունավետ է, քան պապավերինը և կիրառվում է
որպես կծկանքալույծ (սպազմոլիտիկ, կծկանք
ները վերացնող, հանող), ինչպես նաև որպես
անոթալայնիչ դեղամիջոց: Պապավերինից կա
ռուցվածքով տարբերվում է ընդամե նը նրանով,

Պլազմոքին

Ինդոլի խմբի ալկալոիդներ. Այս շարքի ալ
կալոիդներից է ռեզերպինը, որն անջատվում է
Հնդկաստանում տարածված Rauvolphia բույսի
արմատներից: Այն ցուցաբերում է ճնշումը իջեց
նող (հիպոտենզիվ) հատկություն և հանգստաց
նում է կենտրոնական նյարդային համակարգը:
Բժշկության մեջ կիրառվում է բարձր ճնշման (հի
պերտոնիա) և հոգեկան խանգարում
ն երի բուժ
ման համար:

Նո-շպա
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Իմիդազոլի խմբի ալկալոիդ
ներ. Համեմատաբար քիչ տա
րածված ալկալոիդների շարքին է
պատկանում պիլոկարպինը, որը
կիրառվում է ակնաբուժության մեջ:

Ռեզերպին (Նկարում կարմիր գույնով նշված է ինդոլի բանաձևը)
Պիլոկարպին

Ի ԴԵՊ

ԵՐԿՈՒ ԹԵ՞
ՄԵԿՈՒԿԵՍ *
Կլիմայի էվոլյուցիայի փոր
ձագետների
միջազգային
խում
բը հա
մադ
րել է այն փո
փոխությունները, որոնք տե
ղի կունենան Երկրի վրա, եթե
մինչև 2100 թ. մոլորակի միջին
ջերմաստիճանն աճի 1,5 0C կամ
2 0C՝ համեմատած մինչարդ
յունաբերական դարաշրջանի
հետ: Մասնագետները վերլուծել
են այդ թեմային նվիրված շուրջ
6000 գիտական հոդվածներ:
Կես աստիճան տարբերությունը
նշանակում է, որ շուրջ 10 մի
լիոն մարդ կարող են չվախե
նալ ջրհեղեղներից, մերձափն
յա շինությունների փլուզումից
և գետերի հոսանքին հակառակ
աղի ջրի ներթափանցումից:
Եթե տաքացումը լինի 1,5 0C,
ապա հարյուրամյակի ընթաց
քում Հյուսիսային Սառուցյալ

օվկիանոսի սառուցներն ամռա
նը կհալվեն միայն մեկ անգամ:
Իսկ եթե տաքացումը կազմի
2 0C, ապա Արկտիկայի սառույց
ները կանհետանան 10 տարին
մեկ: Կվերանան բույսերի և
կենդանիների բազմաթիվ տե
սակներ, կուժգնանան անտա

ռային հրդեհները: 1,5 0C-ի վրա
պահվելու համար հարկավոր է
մինչև 2030 թ. CO2-ի արտանե
տում
ն երը 2010 թ. համեմատած
կրճա
տել 45 %-ով, իսկ մինչև
2050 թ. դրանք հասցնել զրոյի:
Սկզբունքորեն սա հնարավոր է,
եթե սկսել գործել արդեն այսօր:
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ՑԵՄԵՆՏ ԱՆԱՊԱՏԻՑ*
Դուբայում կառուցված աշխարհի ամե նա
բարձր երկնաքերի շինարարության համար
օգտագործվել է հատուկ որակի բետոնի շուրջ
330 հազար խորանարդ մետր, իսկ բետոնը հիմ
նականում բաղկացած է ավազից։ Երկնաքերը
կանգնած է անապատի մեջտեղում, բայց դրա
շինարարության համար օգտագործված ավազը
ներմուծվել է Ավստրալիայից։ Ինչո՞ւ։
Անապատների ավազը քամուց այնքան է այս
ու այն կողմ գլորվել, որ դրա առանձին հատիկ
ները հարթվել և վերածվել են գրեթե գնդիկների։
Բետոնի համար այսպիսի լցանյութը պիտանի չէ.
ավազի կլոր հատիկների միջև հարակցությունը
չափազանց թույլ է։ Բետոնի համար պիտանի է
ավազի համաշխարհային պաշարների ընդամե
նը 5 %-ը։
Գերմանացի ճարտարագետներն այս դրութ
յունից ելք են առաջարկել։ Անապատի ավազը
պետք է աղալ, մանրացնել, ապա, ավելացնելով
կապակցող հանքային նյութ, ստացված փոշուց
ձևավորել մանր հատիկներ։ Այս հատիկների հի
ման վրա ստացված բետոնը երկու անգամ ամուր
է սովորականից, մեկ քառորդով՝ թեթև և ավելի
արագ է պնդանում։ Տեխնոլոգիան հետաքրքրել
է Սաուդյան Արաբիային, որտեղ մտադիր են կա
ռուցել նոր երկնաքերներ։

*
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ՄԻ ՍԵՂՄԵՔ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾԻ
ՁԵՌՔԸ*
Հետազոտության ժամանակակից միջոցնե
րի պայմաններում, որոնք հնարավորություն են
տալիս հայտնաբերելու ԴՆԹ-ի նվազագույն քա
նակությունը, հարկավոր է զգուշանալ, որպեսզի
ժառանգականության ձեր նյութը չհայտնաբերվի
սպանության գործիքի կամ հանցագործի ձեռքի
վրա այն դեպքում, երբ դուք միանգամայն անմեղ
եք: Այսպիսի արդյունքներ են ստացվել ԱՄՆ-ի
Հյուսթոն քաղաքի Քրեագիտական կենտրոնում
կատարված փորձերի ընթացքում: Փորձի ժամա
նակ չորս ուսանող նստած էին սեղանի շուրջ և
հյութ էին խմում՝ լցնելով այն կժից: Բավական չէ,
որ չորսի ԴՆԹ-ները հայտնվել էին կուժի բռնա
կին, դրանք անցել էին նաև բոլոր գավաթների
բռնակներին, թեև փորձի մասնակիցներից յուրա
քանչյուրը դիպչել էր միայն կժին ևիր գավաթին:
Ավելին, հայտնաբերվել էին նաև այն մարդկանց
ԴՆԹ-ները, ովքեր փորձի ընթացքում մտել էին
սենյակ և զրուցել դրա մասնակիցների հետ:
Հավանաբար, այն տարածվել էր թքի կաթիլնե
րի միջոցով, երբ մարդը զրուցում, հազում կամ
փռշտում էր: Երկ
րորդ փոր
ձով ցույց է տրվել,
որ դեպքերի 7 %-ում ձեռք սեղմելուց դիմացինի
ձեռքին տեղափոխված ԴՆԹ-ն կարող է հայտն
վել նաև այն իրի վրա, որն ավելի ուշ այդ մարդն
իր ձեռքն է վերցրել:

*
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Ի ԴԵՊ

ԱՆՑԱՆԿԱԼԻ
ՈՒՂԵՎՈՐՆԵՐ*
Ավ իահ աղորդ ակց ությ ան
ընդլայնումը նշանակում է, որ
ինչ-որ վայրում համաճարա
կային մակարդակի հասած հի
վանդությունը կարող է մի քա
նի օրվա ընթացքում ընդգրկել
բազմաթիվ երկրներ: Որպես
կանոն,
օդանավակայաննե
րում զննում են ժամանող ուղ
ևորներին, բաժանում են նրանց
«Արդ
յոք վեր
ջերս շփվե՞լ եք
վարակիչ հիվանդների հետ»
կամ նմանատիպ հարցեր պա
րունակող հարցաթերթիկներ,
հեռավար եղանակով չափում
են օդանավից իջնողների ջեր
մաստիճանը: Կամ էլ բոլորն
անցնում են չափից շատ կարմ
րատակած դեմքերը նկատող
ենթակարմիր խցիկի մոտով:
Բայց հարցաթերթիկին պա
տասխանելիս կարելի է ստել,
իսկ ջերմաստիճանը՝ իջեցնել`
դեռևս ինքնաթիռում ընդու
նելով ասպիրինի հաբ: Լավ
կլիներ ունենալ ինքնաթիռից
իջնող հիվանդներին հայտնա
բերելու էժան, արագ և սուտը
բացառող եղանակ:
Լայպցիգի Բջջային թերա
պիայի և իմունոլոգիայի ինս
տիտուտի
մասնագետներն
առաջարկում են հիվանդներին
որոնելու համար կիրառել այս
պես կոչված իոնային շարժու
նության սպեկտրաչափական
եղանակը: Այն հայտնաբերում
է ցնդող նյութերի նվազագույն
հետքեր` իոնացնելով այդպիսի
նյութեր պարունակող օդը և
արագացնելով իոններն էլեկտ
րական դաշտում: Այս եղանակի
*
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տեսական հիմքերը բավակա
նաչափ բարդ են, բայց գործի
քակազմն արդեն լավ մշակված
է և կի
րառ
վում է նույն օ
դա
նավակայաններում թմրանյու
թերի և պայթուցիկի որոնման
համար: Նյութափոխանակութ
յան ընթացքում մանրէներից
անջատվում են նյութեր, որոնց
նվազագույն հետքերը կարող
են բացահայտվել իոնային
շարժունության եղանակով: Կի
րառելով այս եղանակն առողջ
և վարակված մարդկանց շնչա
ռությունն
ուսում
ն ասիրելու
համար՝ գերմանացի գիտնա
կաններին հաջողվել է անգամ
տարբերել հակաբիոտիկների
հանդեպ կայուն մանրէական
շտամերը սովորական շտա
մերից: Այս եղանակի զգայու
նությունը գիտափորձերի ըն
թաց
քում կազ
մել է 70–100 %,
իսկ վտանգավոր մանրէների
չորս տեսակի հանդեպ (ուսում
նասիրվել է յուրաքանչյուր տե
սակի 10-ական շտամ) առանձ
նահատկությունը` 73–97 %:
Ճիշտ է, առայժմ պարզ չէ, թե
ինչպես որոշել այն հարուցիչ
ները, որոնք, ի տարբերություն
մանրէների, ոչ մի նյութ չեն ար
տադրում: Բայց դրանք փոփո
խում են վարակված բջիջների
նյութափոխանակությունը, և
հետազոտողներն ակնկալում
են, որ կհա
ջող
վի է հայտ
նա
բերել այդ փոփոխությունների
հետքերը: Իոնային սպեկտրա
չափության սկզբունքների հի
ման վրա կառուցված շնչառա
կան սարքերն ախտորոշման
նպատակով արդեն փորձարկ

վում են Գերմանիայի հիվան
դանոցներում: Հաջորդ քայ
լը փորձարկումն է Էրֆուրտի
օդանավակայանում. ժամանող
ուղևորները պետք է փչեն սար
քին միացված խողովակը:
Սակայն Օքսֆորդի համալ
սարանի պրոֆեսոր Ռոբին
Թոմսոնի կարծիքով, ավիահա
ղորդակցությունները ոչ թե տա
րածում են, այլ ընդհակառակը,
կասեցնում են համավարակնե
րը: Չէ՞ որ վարակի վտանգավոր
նոր տարբերակներն առաջա
նում են մանրէների և հարուցիչ
ների հին շտամերից: Նոր ման
րէն կարող է տարբերվել հնից
ընդամենը երկու-երեք մուտա
ցիայով, իսկ սա նշանակում է,
որ առաջնային տարբերակին
բախված մարդկանց իմունային
համակարգը թեկուզ մասնակի,
բայց արդեն նախապատրաստ
ված է նաև նոր տարբերակին:
Սա յուրատեսակ պատվաստում
է: Այսինքն՝ ավիաուղևորութ
յունների միջոցով մանրէների
և հարուցիչների տարածումը
յուրատեսակ համաշխարհա
յին պատ
վաս
տում է: Այն քիչ
հավանական է դարձնում նոր
շտամի երկարատև էվոլյուցիան
մեկուսացման մեջ, որից դուրս
պրծնելով այդ շտամը կարող
է դառնալ բազմաթիվ դժբախ
տությունների պատճառ: Թոմ
սոնի վարկածն ապացուցված է
մաթեմատիկական մոդելի օգ
նությամբ:
Հուսադրող տեսություն է,
բայց ափսոս, որ Թոմսոնը ման
րէաբան կամ բժիշկ չէ, նա մա
թեմատիկոս է:
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