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2 ՄԵԾ ԼԵԶՎԱԲԱՆԸ.  
 ԳԵՎՈՐԳ ՋԱՀՈՒԿՅԱՆ
 (Ծննդ յան 100-ամ յա կի առ թիվ)
 ՄԵՐԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

Մեծ լեզ վա բան լի նե լու հա մար բա վա կան չէ խո րութ յամբ ու սում
նա սի րել այս կամ այն լե զուն կամ ա ռան ձին լեզ վա կան փաս տեր, 
անհ րա ժեշտ է այդ ա մե նը դի տար կել լեզ վի ընդ հա նուր տե սութ յան 
դի տա կե տից, լեզ վա կան ա ռան ձին փաս տե րը ծա ռա յեց նել լեզ վա կան 
հա մա կար գե րի ստեղծ մա նը: Իր գի տակ ցա կան ողջ կյան քը գի տութ
յանն ու կրթութ յա նը նվի րած ՀԽՍՀ գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի 
ա կա դե մի կոս, ՀԽՍՀ գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ,  Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան պե տա կան մրցա նա կի դափ նե կիր, բա նա սի րա կան 
գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Գ ևորգ Բեգ լա րի Ջա հուկ յանն այդ 
գիտ նա կան նե րից է: 

10 ՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ  
 ԶԱՐԹՈՆՔԻ ՌԱՀՎԻՐԱՆ...
 (Մ. Խ րիմ յա նի ծննդյան 200-ամ յա կի առ թիվ)

ԱՐՄԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 
Հայ ժո ղովր դի պատ մութ յան մեջ ա կա նա վոր գոր ծիչ նե րի և  ան

հատ նե րի շար քում բա ցա ռիկ տեղ է վե րա պահ ված ազ գա յին զար
թոն քի ռահ վի րա, ազ գա յին, հա սա րա կա կան, ե կե ղե ցա կան մե ծա նուն 
գոր ծիչ, Ա մե նայն հա յոց կա թո ղի կոս Մկր տիչ Խ րիմ յա նին: Ն րան վի
ճակ ված էր ապ րե լու և գոր ծե լու հա յոց պատ մութ յան մի բախ տո րոշ 
ժա մա նա կաշր ջա նում, երբ դա մոկլ  յան սրի նման մեր ժո ղովր դի գլխին 
կախ ված էր լի նել, թե չլի նե լու ա հեղ հար ցա կա նը։

«Ա մե նայն հա յոց Հայ րիկ» պատ վա նու նին ար ժա նա ցած սույն գոր
ծի չը, ի րոք, վիթ խա րի դե րա կա տա րութ յուն է ու նե ցել ազ գա յինա զա
տագ րա կան գա ղա փա րա խո սութ յան հարս տաց ման, ազ գա յին ինք
նութ յան ամ րապնդ ման, հայ մա մու լի, տպագ րա կան գոր ծի, 
դպրութ  յան զար գաց ման գոր ծում։ 

20 ԿԻԲԵՌԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ
 ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐ 

ԱՆԱՀԻՏ ՊԱՐԶՅԱՆ
Մարդ կութ յան ա պա գան գրե թե անհ նար է պատ կե րաց նել ա ռանց 

ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե րի: Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա
նե րի զար գա ցու մը ինչ պես մարդ կա յին փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում 
ու ա ռօր յա կյան քում, այն պես էլ մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րում 
ձևա վո րում է փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի նոր ըն թա ցա կար գեր: Սա նոր 
մար տահ րա վեր է պե տութ յուն նե րի հա մար, միև նույն ժա մա նակ՝ մեծ 
հնա րա վո րութ յուն, մաս նա վո րա պես Հա յաս տա նի հա մար, վե րա դա
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սա վոր վե լու, ա րագ զար գա նա լու և մր ցակ ցա յին լի նե լու ա պա գա յի 
ա ռանց սահ ման նե րի թվա յին մի ջա վայ րում:

26  2019 թ. ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ 
 ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՏԱՍՆՅԱԿԸ
 ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ 
 ՓՈԽԵԼ ԱՇԽԱՐՀԸ

Շա րու նա կե՛ք կար դալ 2019 թ. տա սը լա վա գույն նո րա րա րա կան 
տեխ նո լո գիա նե րից վեր ջին եր կու սի մա սին:

34 ՆՈԲԵԼՅԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿ – 2020

Ծա նո թա ցե՛ք 2020 թ.  Նո բել  յան մրցա նա կի դափ նե կիր նե րին:

38 COVID-19-Ը ՔԱՅՔԱՅԵԼ Է ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 
 ԵՎ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ ՊԱՏՆԵՇՆԵՐԸ

  
Ռու սաս տա նի Ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան և Մոսկ վա յի 

Ա ռող ջա պա հութ յան դե պար տա մեն տի գլխա վոր մի զա բան Դ միտ րի 
Պուշ կա րի և կեն սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, Իռ լան դիա
յի Հա մա կար գա յին կեն սա բա նութ յան ինս տի տու տի դո ցենտ Մա րի նա 
Գ րա նովս կա յա յի՝ թարգ մա նա բար ներ կա յաց ված բա նա վե ճի ա ռի թը 
COVID19ի պատ ճա ռով ա ռա ջա ցած ար տա կարգ ի րա վի ճակն էր, 
ո րը հնա րա վո րութ յուն տվեց քան դե լու կեն սա բա նութ յան և բժշ կութ յան 
միջև պատ նե շը և սկ սե լու հա մա տեղ գոր ծու նեութ յուն, ընդ ո րում, խոս
քը ոչ միայն մո լե կու լա յին կեն սա բան նե րի, այլ նաև կա ռուց ված քա յին 
քի մի կոս նե րի, կեն սաին ֆոր մա տիկ նե րի, ի մու նա բան նե րի մա սին է: 

54 ԱԶՈՏԻ ԱՏՈՄՆԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ 
 ԿԵՆՍԱԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԵՐԸ ԲՆՈՒԹՅԱՆ 
 ՄԵՋ. ՎԻՏԱՄԻՆՆԵՐ, ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ,  
 ԱԼԿԱԼՈԻԴՆԵՐ 

ԳԵՎՈՐԳ ԴԱՆԱԳՈՒԼՅԱՆ
Հայտ նի է, որ ա զոտն այն կար ևո րա գույն տար րե րից է, ո րը մեծ 

դե րա կա տա րութ յուն ու նի բնութ յան, ա ռա ջին հեր թին բույ սե րի և կեն
դա նի նե րի ա ճի ու զար գաց ման գոր ծըն թաց նե րի կար գա վոր ման մեջ: 
Ա զոտ պա րու նա կող բազ մա թիվ նյու թե րի շար քին են պատ կա նում 
վի տա մին նե րը, հոր մոն նե րը, ալ կա լոիդ նե րը, ո րոնց մա սին հոդ վա ծում 
հե տաքր քիր և կար ևոր ման րա մաս ներ են ներ կա յաց ված: 
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ՄԵԾ ԼԵԶՎԱԲԱՆԸ.  
ԳԵՎՈՐԳ  
ՋԱՀՈՒԿՅԱՆ

ՄԵՐԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի թեկ
նա ծու
ՀՀ ԳԱԱ գի տակր թա կան մի ջազ գա յին 
կենտ րո նի գի տա կան քար տու ղար,
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Ա ճառ յա նի ան վան լեզ վի 
ինս տի տու տի գի տաշ խա տող
Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ո լոր տը՝ ընդ հա նուր և կի րա ռա կան 
լեզ վա բա նութ յուն, լեզ վա բա նութ յան 
պատ մութ յուն և տե սութ յուն

Մ եծ լեզ վա բան լի
նե լու հա մար բա
վա կան չէ խո րութ

յամբ ու սում նա սի րել այս կամ 
այն լե զուն կամ ա ռան ձին լեզ
վա կան փաս տեր, անհ րա ժեշտ 
է այդ ա մե նը դի տար կել լեզ վի 
ընդ հա նուր տե սութ յան դի տա
կե տից, լեզ վա կան ա ռան ձին 
փաս տե րը ծա ռա յեց նել լեզ վա
կան հա մա կար գե րի ստեղծ
մա նը: ՀԽՍՀ գի տութ յուն նե րի 
ա կա դե միա յի ա կա դե մի կոս, 
ՀԽՍՀ գի տութ յան վաս տա
կա վոր գոր ծիչ,  Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան պե տա կան 

մրցա նա կի դափ նե կիր, բա
նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի 
դոկ տոր, պրո ֆե սոր Գ ևորգ 
Բեգ լա րի Ջա հուկ յանն այդ 
գիտ նա կան նե րից է: Իր գի
տակ ցա կան ողջ կյան քը նվի
րել է գի տութ յա նը և կր թութ
յա նը: Ծ նուն դով լո ռե ցի է. 
ծնվել է 1920 թ. ապ րի լի 1ին 
Շահ նա զար (ներ կա յիս Տա շի րի 
շրջա նի Մե ծա վան) գյու ղում։ 
1937 թ. ա վար տել է Եր ևա նի 
Ս. Շա հում յա նի ան վան միջ
նա կարգ դպրո ցը: Բու հա կան 
կրթութ յունն ստա ցել է Եր ևա
նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 

բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե
տում, այ նու հետև ծա ռա յութ
յան ան ցել բա նա կում, ծա ռա
յութ յունն ա վար տե լուց հե տո 
սո վո րել է աս պի րան տու րա
յում, ե ղել մեծ հա յա գետ Հ. 
Ա ճառ յա նի աս պի րան տը: 

1947 թ. Գ. Ջա հուկ ա նը հա
ջո ղութ յամբ պաշտ պա նել է 
« Քե րա կա նա կան և  ուղ ղագ րա
կան աշ խա տութ յուն նե րը հին և 
միջ նա դար յան Հա յաս տա նում» 
ա տե նա խո սութ յու նը և ս տա ցել 
բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե
րի թեկ նա ծո ւի գի տա կան աս
տի ճան։ 1955 թ. «18–19րդ դդ. 

(Ծննդ յան 100-ամ յա կի առ թիվ)
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են, որ որ քան բարդ էր նրա 
խոս քը գի տա կան աշ

խ ա  տ ա ն ք  ն ե  ր ո ւ մ , 
նույն քան մատ չե լի 
էին դա սա խո սութ
յուն նե րը:

Լի նե լով բա վա
կան խստա պա
հանջ գի տութ յան 
մեջ, ամ բող ջո վին 
նվիր վե լով գի տութ

յա նը, հե տա զո տա
կան աշ խա տան քին՝ 

Գ. Ջա հուկ ա նը հմտո
րեն կա րո ղա ցել է այն 

հա մա տե ղել նաև վար
չա կան աշ խա տան քի 

հետ: Գաղտ նի քը 
գիտ  նա  կա  նի 

ա շ  խ ա  տ ա  ս ի 
րութ յան, մեծ ե ռան դի և  աշ
խա տան քա յին խիստ ռե ժի մի 
մեջ էր: Ժա մա նա կա կից նե րը 
պատ մում են, որ Գ. Ջա հուկ
յա նը մշտա պես հետ ևում էր 
իր ռե ժի մին, և  այն գրե թե եր
բեք չէր խախ տում: 1948–1956 
թթ. մե ծա նուն գիտ նա կա նը 
ղե կա վա րել է Եր ևա նի հա մալ
սա րա նի օ տար լե զու նե րի, իսկ 
1957–1970 թթ.՝ ռո մա նա գեր
մա նա կան բա նա սի րութ յան 
ամ բիո նը։ Թե՛ Գ. Ջա հուկ ա նի 
գի տա կան գոր ծու նեութ յան 
մեջ և թե՛ հա յաս տան յան լեզ
վա բա նա կան մտքի զար գաց
ման գոր ծում շրջա դար ձա յին 
է 1962 թ., երբ  գիտ նա կա նը 
նշա նակ վում է Հա յաս տա նի գի
տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի Հ. 
Ա ճառ յա նի ան վան լեզ վի ինս
տի տու տի տնօ րեն։ Մեծ գիտ
նա կա նի և հե տա զո տո ղի իր 
հե ռա տե սութ յամբ նա կա րո ղա
նում է գի տե լիք ներն ու փոր ձը 
ծա ռա յեց նել լեզ վա բա նութ յան 
տար բեր բնա գա վառ նե րի զար
գաց մա նը: Ն րա ղե կա վա րութ

յամբ նա խանշ վում են ինս տի
տու տի գի տա հե տա զո տա կան 
աշ խա տանք նե րի հիմ ա կան 
ուղ ղութ յուն նե րը, պատ րաստ
վում են բարձ րո րակ գի տա կան 
կադ րեր։ ՀՀ ԳԱԱ Հ. Ա ճառ յա նի 
ան վան լեզ վի ինս տի տու տում 
այ սօր էլ շա րու նակ վում են ջա
հուկ ա նա կան ա վան դույթ նե րը, 
և ն կա տե լի է ջա հուկ ա նա կան 
շուն չը:

Ճա նաչ ված գիտ նա կա նի 
աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ
յու նը վե րոնշ յա լով չի սահ մա
նա փակ վում. Գ. Ջա հուկ անն 
ակ տի վո րեն զբաղ վել է նաև 
հա սա րա կա կան գոր ծու նեութ
յամբ: Եր կար տա րի ներ ղե կա
վա րել է լեզ վի ինս տի տու տին 
կից  գի տա կան աս տի ճան ներ 
շնոր հող խոր հուր դը, կա տա րել 
է Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ
յան Նա խա րար նե րի խորհր
դին ա ռըն թեր տեր մի նա բա նա
կան կո մի տեի փոխ նա խա գա հի 
պար տա կա նութ յուն նե րը, գոր
ծուն մաս նակ ցութ յուն է ու նե
ցել բարձ րա գույն կրթութ յան 
և լու սա վո րութ յան նա խա րա
րութ յուն նե րի մե թո դա կան խոր
հուրդ նե րի աշ խա տանք նե րին։ 

Հատ կան շա կան է, որ Գ. 
Ջա հուկ ա նի աշ խա տան քա յին 
բուռն գոր ծու նեութ յունն ըստ 
ար ժան վույն գնա հատ վել և 
գ նա հատ վում է. 1956 թ. նրան 
շնորհ վել է գի տութ յան վաս
տա կա վոր գործ չի կո չում,  
1968 թ. ընտր վել է Հա յաս տա նի 
գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի 
թղթա կից ան դամ, 1974 թ.՝ ա կա
դե մի կոս, ար ժա նա ցել է կա ռա
վա րա կան մի շարք պարգև նե րի 
և մր ցա նակ նե րի։

 Գ. Ջա հուկ ա նը թո ղել է գի
տա կան հա րուստ ժա ռան գութ
յուն, որը թեև մա սամբ ու սում
նա սիր ված է, սա կայն լիո վին 

հայ լեզ վա բա նա կան միտ քը 
և  աշ խար հա բա րի հար ցե րը» 
ա տե նա խո սութ յան հա մար 
նրան շնորհ վել է բա նա սի րա
կան գի տութ յուն նե րի դոկ տո
րի գի տա կան աս տի ճան։ 1949 
թ. ստա ցել է դո ցեն տի, 1958թ.՝ 
պրո ֆե սո րի կո չում։

Ե րի տա սարդ հե տա զո տո ղի 
գի տա ման կա վար ժա կան գոր
ծու նեութ յունն սկսվել է դեռևս 
աս պի րան տա կան տա րի նե րից 
և շա րու նակ վել մինչև կան քի 
վեր ջը։ Շուրջ 60 տա րի զբաղ վել 
է գի տա ման կա վար ժա կան աշ
խա տան քով՝ դա սա վան դե լով 
լեզ վա բա նա կան ա ռար կա նե րի 
մի հրա շա լի փունջ՝ ժա մա նա
կա կից հա յոց լե զու, գրա բար, 
լա տի նե րեն, հին հու նա րեն, 
գեր մա նե րեն, լեզ վա բա նութ յան 
պատ մութ յուն, հա մե մա տա կան 
քե րա կա նութ յուն, ընդ հա նուր 
լեզ վա բա նութ յուն և  այլն։ Ան
վա նի գիտ նա կա նին ա շա կեր
տած գրե թե բո լոր ու սա նող նե
րը և գոր ծըն կեր նե րը փաս տում 
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չբա ցա հայտ ված դեռ շատ հար
ցեր կան: Ն կա տե լի է, որ վեր
ջին ժա մա նակ նե րում լեզ վա
բա նա կան զա նա զան հար ցե րի 
ջա հուկ ա նա կան մեկ նա բա
նութ յուն ներն ու ըմբռ նում ե րը 
նոր հետ ևորդ ներ են գտնում: 
Վս տա հա բար կա րե լի է ա սել, 
որ Ջա հուկ ա նի աշ խա տութ
յուն նե րը մեծ ազ դե ցութ յուն են 
ու նե ցել իր ժա մա նա կա կից նե րի 
և հե տա գա սե րունդ նե րի գի
տա կան հե տա զո տութ յուն նե րի 
վրա: Այդ են վկա յում նրա ո րոշ 
ըմբռ նում ե րի ար տա ցո լում ե
րը ժա մա նա կա կից լեզ վա բան
նե րի ու սում ա սի րութ յուն նե
րում, ինչ պես նաև բազ մա թիվ 
գրա խո սութ յուն նե րը՝ նվիր ված 
նրա զա նա զան աշ խա տութ յուն
նե րին և հոդ ված նե րին1, ինչ պես 
նաև գի տա կան ժա ռան գութ յա
նը նվիր ված ու սում ա սի րութ
յուն նե րը2: 

Նոր գա ղա փար նե րով ու 
մտքե րով հա րուստ են Գ. Ջա
հուկ ա նի գրե թե բո լոր աշ խա
տութ յուն նե րը: Ա մե նուր նա 
հան դես է գա լիս նո րա մու
ծութ յուն նե րով՝ թե՛ նոր հար
ցեր ա ռաջ քա շե լիս, թե՛ տար բեր 
խնդիր ներ նո րո վի ներ կա յաց
նե լիս, թե՛ տեր մի նաս տեղծ

1 Տե՛ս М. Хамоян, Новое в ар мян
ском и общем языкознании, «Պատ
մա բանասիրական հանդես», 1979, հ. 
4, էջ 278281; Ю. Степанов, Э. Тума
нян, Рец. на кн.: Джаукян Г. Б. Об
щее и ар мян ское языкознание, “Се
рия ли те ратуры и языка”, т. 39, н. 2, 
1980, с. 174177; Պետրոսյան Հ., Գրա
խո սություն. Գ. Բ. Ջահուկյան, Լեզ
վաբանության պատմություն, հատ. I, 
Երևան, 1960,  II հա տոր, Երևան, 1962, 
«Պատ մաբանասիրական հանդես», 
1964, հ. 4, էջ 239242; А.  Мовсесян,  
Рец. на кн.: Джаукян Г., История языко
знания, т. 12, Ер., 19601962, т. 1, 1960; 
т. 2, 1962, “Вопросы языко знания”, 
1965, № 5, с. 133137.

2 Մ. Սարգսյան, Գ. Ջահուկանի 
ընդ  հանուր լեզվաբանական հայացք
ները, Ե., 2017:

ման ա ռու մով: Իր ինք նա տիպ 
մտա ծո ղութ յան շնոր հիվ Գ. 
Ջա հուկ ա նը միշտ հան գել է 
նոր մտքե րի և լեզ վա բա նա կան 
խնդիր նե րի լուծ ման նոր ճա նա
պարհ նե րի, եր բեմ էլ լեզ վա
կան եր ևույթ նե րի ներ կա յաց
ման ու մեկ նա բա նութ յան նոր 
մի ջոց նե րի և տար բե րակ նե րի:

Գ. Ջա հուկ անն իր ժա մա նա
կի լա վա գույն լեզ վա բան նե րից 
էր, տի րա պե տում էր շատ լե
զու նե րի, հրա շա լի տեղ ակ էր 
թե՛ նա խոր դ, թե՛ ժա մա նա կա
կից լեզ վա բան նե րի և հե տա
զո տող նե րի ձեռք բե րում ե րին, 
նոր ուս մունք նե րին: Պետք է 
նշել, որ նա կա րո ղա նում էր 
ճշգրիտ ձևով օգտ վել իր նա
խորդ նե րի ձեռք բե րում ե րից, 
գտնել այն էա կա նը, ո րը կա րող 
էր մշակ ման արդ յուն քում նոր 
պտուղ ներ տալ: Գ. Ջա հուկ ա
նի հե տա զո տութ յան շրջա նակ

նե րը շատ լայն են՝ հա յե րե նի 
հա մե մա տա կան քե րա կա նութ
յուն, հայ քե րա կա նա կան մտքի 
պատ մութ յուն, հա յոց լեզ վի 
պատ մութ յուն, հայ բար բա ռա
գի տութ յուն, ժա մա նա կա կից 
հա յոց լեզ վի նկա րագ րութ յուն, 
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հնդեվ րո պա կան և նոստ րա տիկ 
լեզ վա բա նութ յուն, ընդ հա նուր 
լեզ վա բա նութ յուն, լեզ վա բա
նութ յան պատ մութ յուն, լեզ վա
բա նութ յան տե սութ յուն…

Գ. Ջա հուկ ա նի ա ռա ջին մե
նագ րութ յու նը՝ « Քե րա կա նա կան 
և  ուղ ղագ րա կան աշ խա տանք
նե րը հին և միջ նա դար յան Հա
յաս տա նում», տպագր վեց 1954 
թ., ո րով էլ հիմք դրվեց հայ 
քե րա կա նա կան մտքի և հա յոց 
լեզ վի պատ մութ յա նը նվիր
ված նրա ու սում ա սի րութ յուն
նե րին: Հայ լեզ վա բա նա կան 
մտքի զար գաց մանն են նվիր
ված նաև նրա դոկ տո րա կան 
ա տե նա խո սութ յու նը, ինչ պես 
նաև «Գ րա բա րի քե րա կա նութ
յան պատ մութ յուն» մե նագ րութ
յու նը: Գ. Ջա հուկ ա նը հատ կա
պես ներ կա յաց նում է գրա բա րի 
քե րա կա նա կան հա մա կար
գի ազ դե ցութ յու նից զերծ աշ
խար հա բա րի նկա րագ րութ
յուն ստեղ ծե լու խնդի րը, լեզ վի 
նոր մա վոր ման սկզբունք նե րի 
մշակ ման և լեզ վի զար գաց
ման հար ցե րը։ Պետք է նշել, 
որ այս հե տա զո տութ յուն նե րով 
Գ. Ջա հուկ ա նը Ն. Ա դոն ցից հե
տո հայ քե րա կա նա կան մտքի 
պատ մութ յու նը մի նոր աս տի
ճա նի բարձ րաց րեց: 

Գ. Ջա հուկ ա նի ու շադ
րութ յան կենտ րո նում մշտա
պես ե ղել են նաև հա յոց լեզ
վի պատ մա կան զար գաց ման 
հար ցե րը: « Հա յոց լեզ վի զար
գա ցում ու կա ռուց ված քը» 
աշ խա տութ յան ա ռա ջին բաժ
նում Գ. Ջա հուկ ա նը ոչ միայն 
ներ կա յաց նում է հա յոց լեզ վի 
զար գաց ման ըն թաց քը, այլև 
կա տա րում գրա վոր հա յե րե նի 
շրջա նա բա ժա նում: Հե տա գա
յում իր հա յացք նե րը զար գաց
նում է մե ծա ծա վալ ու սում

նա սի րութ յուն նե րից մե կում՝ 
« Հա յոց լեզ վի պատ մութ յուն. 
Նա խագ րա յին շրջան» աշ խա
տութ յան մեջ: Փաս տո րեն այս 
աշ խա տութ յամբ Գ. Ջա հուկ
յա նը ստեղ ծում է հա յոց լեզ
վի պատ մութ յան ամ բող ջա
կան ու սում ա սի րութ յուն: Նա 
ներ կա յաց նում է հա յե րե նի 
նա խագ րա յին շրջա նի լիա կա
տար պատ մութ յու նը, հա յե րե նի 
պատ մա կան զար գաց ման հե
տա գա փու լե րի ամ բող ջա կան 
բնու թա գի րը, ա ռա ջին ան գամ 
հա յե րե նի նկատ մամբ կի րա ռում 
է լեզ վա ժա մա նա կագ րութ յան 
մե թո դը, ման րա մասն քննում 
ու գնա հա տում աշ խար հա բա
րի զար գաց ման ըն թաց քի վե
րա բեր յալ տե սութ յուն նե րը: Այս 
աշ խա տութ յու նը կար ևոր է ոչ 
միայն իր ա ռա ջադ րած խնդիր
նե րի խո րութ յամբ և  ար դիա կա
նութ յամբ, այլև հա յոց լեզ վի 
պատ մութ յան շրջա նա բա ժան
ման ա ռու մով: Ներ կա յում այն 
լայ նո րեն կի րառ վում են հա յա
գետ նե րը։  Ն շենք նաև, որ 1989 
թ. այս հսկա յա ծա վալ աշ խա
տան քի հա մար Գ. Ջա հուկ անն 
ար ժա նա ցել է հան րա պե տութ

յան պե տա կան մրցա նա կի3:
1959 թվա կա նին լույս է 

տես նում Գ. Ջա հուկ ա նի « Հին 
հա յե րե նի հո լով ման սիս տե մը 
և ն րա ծա գու մը» մե նագ րութ
յու նը, ո րով էլ տրվում է մե
ծա նուն գիտ նա կա նի ու սում
նա սի րութ յուն նե րի մեկ նար կը՝ 
հա յե րե նի հա մե մա տա կան քե
րա կա նութ յան բնա գա վա ռում: 
Հե տա գա յում իր հա յացք նե րը 
զար գաց նում է “Сравнительная 
грамматика армянского языка” 
մե նագ րութ յան մեջ: Ման րա
մասն ներ կա յաց նում է հա յե
րե նի առն չութ յուն նե րը հնդեվ
րո պա կան և  այլ ըն տա նիք նե րի 
պատ կա նող բազ մա թիվ հին 
և հ նա գույն լե զու նե րի հետ, 
ճշգրտում հա յե րե նի տա րած
քա յին դիր քը հնդեվ րո պա կան 
լե զու նե րի շար քում, հա յե րե նի 
հնդեվ րո պա կան և խու ռաու
րար տա կան են թա շեր տե րը, 
անդ րա դառ նում հա յե րե նից 
ու րար տե րե նին, խե թե րե նին և  
այլ լե զու նե րին ան ցած փո խա
ռութ յուն նե րին, ու սում ա սի րում 
հա յե րե նի ան հայտ ծագ ման 
բա ռա շեր տը, ներ կա յաց նում 

3 http://hpj.asjoa.am/5384/1/1990
2(212).pdf
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նոր ստու գա բա նութ յուն ներ: 
Գ. Ջա հուկ ա նի հե տաքրք րութ յան շրջա նակ

նե րում են ե ղել նաև հնդեվ րո պա կան լե զու
նե րի պատ մա հա մե մա տա կան ու սում ա սի
րութ յան հար ցե րը: Նա ա ռա ջինն է քննել 
հնդեվ րո պա կան, խու ռաու րար տա կան և 
կով կաս յան լե զու նե րի փոխ հա րա բե րութ
յու նը՝ բա ցա հայ տե լով հնդեվ րո պա կան և 
խու ռաու րար տա կան զու գա բա նութ յուն
ներ, ո րոնք վկա յում են այդ լեզ վաըն
տա նիք նե րի միջև գո յութ յուն ու նե ցած 
հե ռա վոր ցե ղակ ցութ յան մա սին, աոա
ջինն է զբաղ վել նոստ րա տիկ լեզ վա
բա նութ յան հար ցե րով: 

Ինչ վե րա բե րում է հայ բար բա
ռա գի տութ յան բնա գա վա ռում Գ. 
Ջա հուկ ա նի ու սում ա սի րութ յուն
նե րին, ա պա պետք է նշել, որ նա 
ստեղ ծել է նոր գի տա կարգ՝ վի ճա
կագ րա կան բար բա ռա գի տութ յուն: 
Գ. Ջա հուկ ա նի՝ « Հայ բար բա ռա
գի տութ յան նե րա ծութ յու նը» աշ
խա տութ յամբ հայ բար բա ռա գի
տութ յան ու սում ա սի րութ յան մեջ 
նոր փուլ է սկսվում: Մե ծա նուն 
լեզ վա բանն ա ռաջ է քա շում և՛ 
հա մա ժա մա նակ ա, և՛ պատ մա
կան բար բա ռա գի տութ յան կար
ևոր հար ցեր, ա ռա ջադ րում  հայ 
բար բառ նե րի դա սա կարգ ման 
բազ մա հատ կա նիշ սկզբուն քը և 
վի ճա կագ րա կան բար բա ռա գի
տութ յան մե թո դը: 

Ընդ հա նուր լեզ վա բա նութ յան 
և լեզ վա բա նութ յան տե սութ յան 
բնա գա վա ռում հատ կա պես հի
շա տա կե լի են լեզ վա բա նութ յան 
պատ մութ յան շրջա նա բա ժան
ման, լեզ վա կան մա կար դակ
նե րի, կա ղա պար ման մե
թո դի, լեզ վի տե սութ յան 
հար ցե րը, ո րոնք տար
բեր աշ խա տութ յուն նե
րում և հոդ ված նե րում 
ներ կա յաց վում են 
աս տի ճա նա կան 
զար գաց մամբ 

(« Լեզ վա բա նութ յան պատ մութ յուն», “Общее 
и армянское языкознание”, « Ժա մա նա կա կից 
հա յե րե նի տե սութ յան հի մունք նե րը», 
“Универсальная теория языка”): 

Մեծ լեզ վա բա նի մտքում ա նընդ հատ հա
մընդ հա նուր լեզ վա բա նա կան տե սութ յուն 
ստեղ ծե լու գա ղա փարն է ե ղել, տա րի ներ շա
րու նակ անդ րա դար ձել է այս հար ցին: Ն րա 
նպա տակն էր՝ մշա կել լեզ վա բա նա կան նկա
րագ րութ յան միաս նա կան և  ընդ հան րա կան 
սկզբունք ներ, միև նույն սկզբունք նե րից ել նե
լով, մի քա նի պարզ գոր ծո ղութ յամբ ընդգր
կել լեզ վի ամ բողջ հա մա կար գը՝ և՛ ար տա
հայ տութ յան պլա նը, և՛ բո վան դա կութ յան 
պլա նը, և՛ դրանց փոխ հա րա բե րութ յու նը: 
Ն ման միտք ու նե ցել են հայտ նի լեզ վա
բան նե րից շա տե րը, ինչ պես, օ րի նակ, Ն. 
Խոմս կին, Լ. Ելմսլ ևը: Ն րանք էլ ստեղ
ծել են հա մընդ հա նուր լեզ վա բա նա
կան տե սութ յուն, բայց դրանք մա ցել 
են որ պես տե սա կան ու սում ա սի
րութ յուն ներ: Ջա հուկ ա նի ա ռա վե
լութ յունն այն է, որ նա ոչ միայն 
ստեղ ծեց նոր տե սութ յուն, այլև 
գործ նա կա նում կի րա ռեց այն 
հնչույ թա բա նութ յան, հե տա գա
յում նաև ժա մա նա կա կից հա
յե րե նի բա ռա կազ մութ յան և  
ի մաս տա բա նութ յան նկատ
մամբ (« Ժա մա նա կա կից 
հա յոց լեզ վի ի մաս տա
բա նութ յուն և բա ռա
կազ մութ յուն»): Ի հար կե, 
տե սութ յու նը լիար ժեք 
չի կի րառ վել գործ նա
կա նում, և հու սով ենք, 
որ հե տա գա յում լեզ վա
բան նե րը կզբաղ վեն 
այս խնդրով, և տե սա
նե լի կլի նի դրա լիար
ժեք կի րա ռե լիութ յու նը 
գործ նա կա նում: 

Գ. Ջա հուկ ա նը հան
դես է ե կել մի շարք նո
րա մու ծութ յուն նե րով ոչ 
միայն լեզ վա բա նա կան 

տե սութ յան մշակ ման, 
տե սա կան նշա նա կութ
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յուն և կար ևո րութ յուն ու նե ցող 
շատ խնդիր նե րի ու հար ցե րի 
սպա ռիչ ձևա կերպ մամբ, այլև 
այս բնա գա վա ռում նոր տեր
մին ներ ստեղ ծե լու ա ռու մով: 
Ն րա հա յացք նե րի զար գաց մա
նը զու գա հեռ՝ ո րո շա կի զար
գա ցում է ապ րել նաև տեր մի
նա կեր տու մը: Գ. Ջա հուկ ա նի 
աշ խա տութ յուն նե րում լեզ վա
բա նա կան նո րաս տեղծ տեր
մին նե րի առ կա յութ յու նը գե րա
զան ցա պես պայ մա նա վոր ված 
է նոր ըմբռ նում ե րով ու հա
յե ցա կե տով, նոր մե թոդ նե րի 
կի րառ մամբ, ինչ պես նաև նոր 
տե սութ յուն ա ռաջ քա շե լու հան
գա ման քով: Այս պի սով՝ Գ. Ջա
հուկ ա նի տեր մի նա բա նութ յու նը 
ընդ հա նուր առ մամբ կա րե լի է 
հա մա րել հա մընդ հա նուր լեզ
վա բա նա կան տե սութ յան տեր
մի նա բա նութ յուն: Պետք է նշել, 
որ Գ. Ջա հուկ ա նի կեր տած 
լեզ վա բա նա կան տեր մին նե
րը բազ մա զան են. դրանց մեծ 
մա սը լեզ վա բա նա կան գրա կա
նութ յան մեջ դեռևս լայն կի րա
ռութ յուն չի գտել, դրանց կի
րառ ման ո լոր տը հիմ ա կա նում 
սահ մա նա փակ վում է իր իսկ 
աշ խա տութ յուն նե րով: Սա կայն 
ժա մա նա կա կից ուս մունք նե րի, 
ուղ ղութ յուն նե րի, մե թոդ նե րի 
տեր մի նա բա նութ յան մշակ
ման ա ռու մով անգ նա հա տե
լի է Ջա հուկ ա նի դե րը, քա նի 
որ լեզ վա բա նա կան զա նա զան 
տեր մին ներ ա ռա ջար կել և կի
րա ռութ յան մեջ է դրել հենց նա:

Հարս տաց նե լով լեզ վա
բա նութ յան բնա գա վա ռը նոր 
մտքե րով, ո րոնք հան դես 
են գա լիս որ պես ամ բող ջա
կան հա մա կար գեր, փոր ձե լով 
նպաս տել հայ և հա մաշ խար
հա յին լեզ վա բա նա կան մտքի 
զար գաց մա նը՝ Գ. Ջա հուկ անն 

իր աշ խա տութ յուն նե րում ա ռաջ 
է քա շել լեզ վա բա նա կան զա
նա զան խնդիր նե րի լուծ ման 
ճշգրիտ ու ղի ներ: Կա րե լի է 
ան վե րա պա հո րեն ա սել, որ Գ. 
Ջա հուկ ա նի շնոր հիվ հայ և 
հա մաշ խար հա յին լեզ վա բա նա
կան միտ քը մի նոր բար ձուն քի 
է հա սել:

Սա կայն Գ. Ջա հուկ ա նի մա
սին պատ կե րա ցու մը փոքրինչ 
թե րի կլի նի, ե թե չանդ րա դառ
նանք նաև մեկ այլ բնա գա վա

ռի, ո րը ևս տա րի ներ շա րու
նակ ե ղել է նրա ու շադ րութ յան 
կենտ րո նում: Ինչ պես նշում է 
ան ձամբ Գ. Ջա հուկ ա նը. «Ոչ 
ոք, բա ցի ա մե նա մոտ մի քա
նի մար դուց, չէր կաս կա ծում, 
որ կա մի տա րե թիվ ևս՝… 1935  
թվա կա նը, երբ սկսվել է իմ 
բա նաս տեղ ծա կան կան քը»4: 
Պարզ վում է՝ մե ծա նուն գիտ
նա կանն իր գի տա հե տա զո տա

4 Գ. Ջահուկան, Բանաստեղծական 
գիրք, Ե., 2001, էջ 3:
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կան բե ղուն գոր ծու նեութ յա նը զու գըն
թաց նաև ստեղ ծա գոր ծել է: Քա ջա ծա նոթ 
լի նե լով ար ևել ան և  արևմտ յան տար բեր 
երկր նե րի պոե զիա յին՝ Գ. Ջա հուկ ա նի 
բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը, բնա կա նա բար, 
կրել են դրանց ազ դե ցութ յու նը: Բայց և  
այն պես գի տա հե տա զո տա կան աշ խա
տանք նե րում միշտ ինք նա տիպ ու յու րօ
րի նակ դիր քո րո շում եր ու նե ցող մար դը 
չէր կա րող այլ կերպ վար վել նաև այլ 
գոր ծու նեութ յան մեջ, ուս տի հա մոզ ված 
ենք, որ Գ. Ջա հուկ ա նի բա նաս տեղ ծա
կան աշ խար հը ևս լե ցուն է ջա հուկ ա
նա կան մո տե ցում ե րով: Ներ կա յաց նենք 
դրան ցից մե կը5.

5 Գ. Ջահուկան, Բանաստեղծական գիրք, Ե., 
2001, էջ 119:

Ինձ մի՛ մե ղադ րեք, իբր չար եմ այն քան,
Որ խնդութ յամբ լու սե չեմ խնդա ցել եր բեք,
Որ իմ հո գու խոր քում բո լոր լույ սերն հան գան,
Որ հան գան իմ հո գում և՛ ցնծութ յուն, և՛ երգ:

Ինչ որ կար իմ սրտում խնդա գին ու բա րի,
Ինչ որ կար իմ սրտում և՛ գե ղե ցիկ, և՛ լավ,
Ես բո լո րը տվի մարդ կանց ու աշ խար հին,
Այն պես ան հոգ, ա սես չեմ ու նե ցել բնավ:

Ու նրանց տեղ մար դիկ ինձ տվե ցին լոկ թույն,
Ինձ տվե ցին թա խիծ, ինձ տվե ցին սև վիշտ,
Կու տա կե լու հա մար ան զոր մի չա րութ յուն,
Եվ դա ժան եմ թվում, ա սես չար եմ ես միշտ:

Բայց չա րութ յունն այդ մութ ար տա քին է միայն,
Եվ իմ հո գու խոր քում ես բա րի՜ եմ այն պես,
Ինչ որ չար եմ ա րել, պա տա հա կան էր այն,
Ինչ որ բա րի ա րել, նրա նով կամ լոկ ես: 
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Սո վո րա կան ան գույն թա նա քը եր ևակ վում է 
դրա նով գրված տեքս տը տա քաց նե լիս: Չի նա
ցի քի մի կոս ներն ստեղ ծել են «թա նաք», ո րով 
գրում են, տա քաց նե լով թուղ թը, իսկ սա ռեց նե
լիս գրվածքն ան հե տա նում է: Ճիշտ է, դրա հա
մար անհ րա ժեշտ է հա տուկ թուղթ և  է լեկտ րա
տա քաց վող գրիչ: Թուղ թը ծածկ ված է կա պույտ 
ներ կան յու թով, ո րը մինչև 65 0C տա քա նա լիս 
գու նա թափ վում է, այն պես որ գրի չի ծայ րից 
սպի տակ հետք է մում: Ե թե պետք է գրվա ծը 
ջնջել, ա պա թուղ թը դնում են սառ նա րան՝ –10 0C 
պայ ման նե րում տեքստն ան հե տա նում է: Ա ռանց 
սա ռեց ման գրված քը պահ պան վում է գրե թե 

կես տա րի: Տեքս տը կա րե լի է 
ջնջել և նո րից գրել ա վե լի 

քան 100 ան գամ:

ԱՆԳՈՒՅՆ ԹԱՆԱՔԻ ՀԱԿԱՌԱԿԸ *

* «Наука и жизнь», 2019, N 11. * «Наука и жизнь», 2019, N 9.

ԿՐԿԻՆ ՊԼԱՍՏԻԿ 
ՏՈՊՐԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ *

Բազ մա թիվ ըն կե րութ յուն ներ և խա նութ
ներ պի տա կում են փա թե թա վոր ման ի րենց 
նյու թե րը որ պես «կեն սա տա րա լուծ վող», 
այ սինքն՝ աղ բա նո ցում հայտն վե լուց կարճ 
ժա մա նակ անց դրանք քայ քայ վում են՝ վե
րած վե լով անվ աս միա ցութ յուն նե րի՝ ջրի և  
ած խաթ թու գա զի: Մեծ Բ րի տա նիա յի Պ լի
մու տի հա մալ սա րա նի քի մի կոս նե րը և բ նա
պահ պան նե րը ո րո շել են պար զել՝ արդ յոք 
դա այդ պե՞ս է: Ն րանք հա մե մա տել են օգ
տա գործ ված տոպ րա կի «ճա կա տա գի րը» 
կեն սա տա րա լուծ վող տոպ րակ նե րի չորս 
տե սա կի հետ: Պարզ վել է, որ այդ նյու թե
րից ոչ մե կը, այդ թվում՝ որ պես «պի տա նի 
պա րար տան յու թի հա մար» նշված նե րը ե րեք 
տա րի անց չեն ան հե տա ցել և չեն տա րա
լուծ վել հո ղում, ջրում կամ պար զա պես 
օ դում: Դ րանք բո լո րը, բա ցի պա րար տա
նյու թի հա մար կի րառ վող նե րից, դրան ցում 
ո րո շա կի բեռ տե ղադ րե լիս չեն պատռ վել: 
Հե ղի նակ նե րը եզ րա կաց րել են, որ կեն սա
տա րա լուծ վող նյու թե րը սո վո րա կան պլաս
տիկ նե րի հա մե մա տութ յամբ չու նեն է կո լո
գիա կան ա ռա վե լութ յուն:
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ՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ 
ԶԱՐԹՈՆՔԻ ՌԱՀՎԻՐԱՆ...

(Մ. Խ րիմ յա նի ծննդյան 
200-ամ յա կի առ թիվ)

Հայ ժո ղովր դի պատ մութ յան մեջ ա կա նա վոր գոր
ծիչ նե րի և  ան հատ նե րի շար քում բա ցա ռիկ տեղ 
է վե րա պահ ված ազ գա յին զար թոն քի ռահ վի

րա, ազ գա յին, հա սա րա կա կան, ե կե ղե ցա կան մե ծա նուն 
գոր ծիչ, Ա մե նայն հա յոց կա թո ղի կոս Մկր տիչ Խ րիմ յա նին 
(1820–1907 թթ.)։

«Ա մե նայն հա յոց Հայ րիկ» պատ վա նու նին ար ժա նա
ցած սույն գոր ծի չը, ի րոք, վիթ խա րի դե րա կա տա րութ
յուն է ու նե ցել ազ գա յինա զա տագ րա կան գա ղա փա
րա խո սութ յան հարս տաց ման, ազ գա յին ինք նութ յան 
ամ րապնդ ման, հայ մա մու լի, տպագ րա կան գոր ծի, 
դպրութ յան զար գաց ման գոր ծում։ 

Ն րան վի ճակ ված էր ապ րե լու և գոր ծե լու 
հա յոց պատ մութ յան մի բախ տո րոշ ժա մա նա
կաշր ջա նում, երբ դա մոկլ ան սրի նման մեր 
ժո ղովր դի գլխին կախ ված էր լի նել, թե չլի
նե լու ա հեղ հար ցա կա նը։

Մ. Խ րիմ յա նը ծնվել է 1820 թ. ապ լի լի 
4ին, Վան քա ղա քի Հայն կույս ներ թա

ԱՐՄԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Պատ մութ յան գի տութ յուն նե րի թեկ
նա ծու,
ՀՀ ԳԱԱ պատ մութ յան ինս տի տու տի 
ա վագ գի տաշ խա տող
Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ո լոր տը՝ XIX դ. հայ հա սա րա կա կան 
մտքի պատ մութ յուն, հայ մա մու լի 
պատ մութ յուն
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ղում՝ Խ րիմ ցոց տա նը։ Հայ րը, 
որն ա ռաջ նե րում տա րա զա գործ 
էր, հե տա գա յում ա ռա վել շատ 
վա ճա ռա կա նա կան գոր ծու
նեութ յամբ էր զբաղ ված։ Նա 
Վա նում իր և  այ լոց պատ րաս
տած հա գուստ նե րը տա նում էր 
վա ճա ռե լու Ղ րի մում, որ տե ղից 
էլ ա ռա ջա ցել է նրանց ազ գա
նու նը։ Փոք րիկ Մկրտ չի ուս ման 
և դաս տիա րա կութ յան գոր ծով 
զբաղ վում է հո րեղ բայ րը՝ Խա
չա տու րը, ո րի շնոր հիվ նա տա
ռա ճա նա չութ յուն է սո վո րում։ 
Վա նում այն ժա մա նակ կա
նո նա վոր դպրոց ներ չկա յին և 
կրթութ յուն ստան ալու փա փա
գը պա տա նուն տա նում է դե պի 
վա նա կան ա նա պատ նե րը՝ Լիմ, 
Կ տուց, Ար տեր և Աղ թա մար 
կղզի ներ, ո րոնց միջ նա դար
յան վան քերն ու տա ճար նե րը 
հիաց մունք էին պատ ճա ռում 
ի րենց հոգ ևոր հարս տութ յամբ՝ 
ե զա կի ձե ռա գիր մատ յան նե
րով, պաշ տա մուն քի ի րե րով, 
հնա գույն գտա ծո նե րով։ Ինք
նակր թութ յամբ նա շատ բան է 
վերց նում մի ջա վայ րից։ Ցա վոք, 
շուտ է զրկվում իր որ դեգ րից ու 
դաս տիա րա կից։ Տասն յոթ տա
րե կան էր, երբ վախ ճան վում է 
հո րեղ բայ րը, ո րի հի շա տա կին 
նվիր ված « Խա չի ճառ» կրո նա
բա րո յա խո սա կան գոր ծում նա 
ընդգ ծում է. « Դու մե ռար, դեռ 
ողջ էին ծնողքս և  ե րի ցա գույն 
եղ բայրս, բայց ես հայն ժամ 
զգա ցի, թե սի րո և դաս տիա
րա կու թեան գրկեն որ բա ցած եմ։ 
Ո չինչ մեծ ժա ռան գութ յուն աշ
խար հին հարս տու թե նեն չթո ղիր 
քո հո գի Մկր տի չին. ոչ ոս կի, ոչ 
ար ծաթ, այլ մի Աստ վա ծա շունչ 
և մեր սուրբ նախ նյաց մի քա նի 
մատ յան ներ, զոր հա ճախ կար
դալ տա լով՝ ըն տա նի լեզ վով կը 

բա ցատ րեիր ինձ...»1։
Պա տա նի և  ե րի տա սարդ 

հա սա կից Խ րիմ յա նը շատ է ճա
նա պար հոր դում, ա ռա վել սի րով 
կապ վում հայ րե նի ե զեր քի հետ, 
սի րա հար վում նրա բնաշ խար
հին։ 1842 թ. ամ ռա նը նա ե րեք 
ըն կեր նե րի հետ շրջա գա յում է 
Վաս պու րա կա նի գրե թե բո լոր 
գա վառ նե րում, ու սում ա սի րում 
հայ րե նի բնութ յու նը, պատ մա
ճար տա րա պե տա կան հու շար
ձան նե րը, ժո ղովր դի սո ցիալ
տնտե սա կան վի ճա կը։ 

Ո րոշ ժա մա նակ անց ե րի
տա սարդ Խ րիմ յա նը մեկ նում 
է կայս րութ յան մայ րա քա ղաք 
և  այն տեղ մում եր կու տա րի։ 
Կ. Պոլ սում ա ռա վել մե ծա նում 
է նրա հե տաքրք րութ յուն նե րի, 
նա խա սի րութ յուն նե րի և բա
րե կամ ե րի շրջա նա կը։ 1846 թ. 
վե րա դառ նում է Վան, ուր վախ
ճան վել էր հայ րը։ Մոր թա խան
ձա գին խնդրանք նե րին տե ղի 
տա լով, ա մուս նա նում է վա
նե ցի Ս ևիկ ան գեր դաս տա նի 
օ րիորդ Մա րիա մի հետ։ Սա կայն 
նրան վի ճակ ված չէր ապ րե լու 
ըն տա նե կան եր ջան կութ յամբ, 
հան դարտ ու ան դոր րա վետ 
ա մուս նա կան կան քով։

Թուր քա կան զին վո րագ
րութ յու նից խու սա փե լու նպա
տա կով Խ րիմ յա նը թող նում 
է կնոջն ու նո րա ծին դստե րը 
և 1847 թ. վեր ջե րին անց նում 
Պարս կաս տան, ա պա այն տե
ղից մեկ նում Ար ևել ան Հա
յաս տան, ճա նա պար հոր դում 
է Այ րա րա տում, Շի րա կում, 
հաս նում Ա լեք սանդ րա պոլ և  
այն տեղ հանգր վա նում վեց
յոթ ա միս։ 1848 թ. գար նա նը 
մեկ նում է Թիֆ լիս, ա պա Բա
թու մի նա վա հանգս տից նո րից 

1 Մ. Խրիմյան, Խաչի ճառ, Էջմիածին, 
1894 թ., էջ Ա։

ճա նա պարհ վում է Կ. Պո լիս, 
որ տեղ Խասգ յուղ թա ղա մա սի 
աղ ջիկ նե րի նո րա բաց կրթօ
ջա խում ստանձ նում է ու սուց չի 
պար տա կա նութ յուն նե րը։ Նաև 
մաս նա վոր դա սեր է տա լիս 
հա րուստ և  ազ դե ցիկ Օտ յան և 
Այ վատ յան գեր դաս տան նե րում։

Այդ օ րե րից ար դեն դրսևոր
վում է Խ րիմ յան ու սուց չի, 
քա րոզ չի և հա սա րա կա կան 
գործ չի բնա տուր տա ղան դը։ 
Հա սա րա կա կան տար բեր մի
ջա վայ րե րում նրա հայ րե նա խոս 
բա նա խո սութ յուն նե րը, ազ գա
շունչ և  ազ գօ գուտ ճա ռերն ու 
զրույց նե րը մեծ տպա վո րութ
յուն են գոր ծում թե ե րի տա սար
դութ յան, թե հա սա րա կա կան 
մա ցած հատ ված նե րի վրա։ 
Այս տեղ, Կ. Պոլ սում Խ րիմ յա նը, 
ունկն դիր լի նե լով հա սա րա կա
կան տրա մադ րութ յուն նե րին, 
զգա լով ազ գա յին ինք նութ յանն 
ու միաս նութ յա նը սպառ նա ցող 
մար տահ րա վեր նե րը, ըն թեր
ցո ղի գրա սե ղա նին է դնում 
«Ընդ դեմ պա պա կա նութ յան» 
խո րագ րով գրքույ կը։ Կ. Պոլ
սի հա յոց պատ րիար քա րա նը, 
գնա հա տե լով նրա հա սա րա
կա կան ջիղն ու ակ տի վութ
յու նը, գոր ծու ղում է Կի լի կիա՝ 
տե ղում ու սում ա սի րե լու կրթա
կան գոր ծի վի ճակն ու նա խան
շե լու և գ ծագ րե լու այն բար վո
քե լու մի ջոց նե րը։ Կի լի կիա յում 
Խ րիմ յա նը մում է մեկ տա րի 
և պատ րաս տում անհ րա ժեշտ 
տե ղե կա գի րը։ Վե րա դառ նա լով 
Կ. Պո լիս, նա ո րո շում է մեկ նել 
հայ րե նի Վան, որ տեղ ապ րում 
է ծանր վիշտ։ Մա հա ցել էին 
մայ րը, կի նը և դուստ րը։ Ո րո
շում է հրա ժար վել աշ խար
հիկ կան քից և ն վիր վել միայն 
հոգևոր գոր ծու նեութ յան։

1854 թվա կա նին Աղ թա

.........................................................................................................  ՄԿՐ ՏԻՉ Խ ՐԻՄ ՅԱ Ն - 200 
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մա րում կու սակ րո նութ յուն է 
ըն դու նում և ձեռ նադր վում 
վար դա պետ։ Նույն թվա կա նի 
մար տի 25ին հայ րե նի քա ղա
քում իր ա ռա ջին վար դա պե տա
կան քա րոզն է կար դում։ Ըստ 
ու սում ա սի րող նե րի, դա ոչ թե 
աստ վա ծա բա նա կան քա րոզ էր, 
այլ « Հայ րե նա սի րա կան ջերմ 
ներ բող, մի հո գե ցունց կոչ ու 
հրա վեր, որ թմրած մտքե րին 
ու ո գի նե րին արթ նութ յուն էր 
կո չում, կրթութ յուն, լու սա վո
րութ յուն և դաս տիա րա կութ յուն 
պատ գա մում»2։

Աղ թա մա րի մթնո լոր տը, սա
կայն ծանր էր ու հեղ ձու ցիչ, ո րը 
կա մա թե ա կա մա ստի պում է 
Խ րիմ յա նին նո րից թող նե լ հայ
րե նի ոս տա նը և կր կին հայտն
վել Կ. Պոլ սում։ Այս ան գամ 
կայս րութ յան մայ րա քա ղա
քում նրա գա ղա փա րա կան ըն

2 Է. Կոտանդյան, Մկրտիչ Խրիմյան 
հասարակականքաղաքական գոր
ծու նեությունը, Ե, 2000 թ., էջ 47։

կեր ներն ու բա րե
կամ ե րը դար ձան 
սահ մա նադ րա կան 
շարժ ման գոր ծիչ
նե րը՝ Գ րի գոր Օտ
յա նը, Նա հա պետ 
Ռու սին յա նը, Նի
կո ղա յոս Պալ ա նը 
և  ու րիշ ներ։ Այս
տեղ նա քա րո զիչ 
է կարգ վում և  աչ
քի ընկ նում ակ տիվ, 
ե ռան դուն գոր
ծու նեութ յամբ։ Իր 
քա րոզ նե րից մե կի 
ժա մա նակ ան վախ 
հայ րե նա սե րը այս
պի սի խոս քով է դի
մում ար քու նի վա ռո
դա պետ Հով հան նես 
բեյ Տատ յա նին. բավ 
է ար քու նի քին վա

ռոդ մա տա կա րա րել, ամ բա րած 
վա ռո դից հար կա վոր է « Քիչ 
մըն ալ Հա յաս տա նի հա յե րուն» 
տրա մադ րել՝ նրա թշնա մի նե րի 
դեմ գոր ծա ծե լու նպա տա կով։

Շու տով բա նա վոր քա րո
զից անց նում է նաև գրա վոր 
քա րո զի։ 1855 թ. հիմ ադ րում 
է և խմ բագ րում է «Ար ծո ւի 
Վաս պու րա կա ն» հան դե սը: 
Այն հրա տա րակ վում էր Ա րաբ
յան եղ բայր նե րի տպա րա նում։ 
Չորս հա մար հրա տա րա կե լուց 
հե տո Խ րիմ յա նին հա ջող վում է 
ու նե նալ սե փա կան տպա րա նը։ 
Հան դե սի է ջե րում հա յոց երկ
րին ու նրա ժո ղովր դին պա
տած դժվա րութ յուն ներն էին, 
հոգ սե րը, սո ցիա լա կան ա նե
լա նե լի վի ճա կը, տա րագր յալ, 
պան դուխտ հա յե րը և  այլն։ 

Մեկ տա րի շա րու նակ Խ րիմ
յա նը հետ ևո ղա կան ծանր և 
տա ռա պա լից աշ խա տանք տա
րավ հան դե սը հայ րե նի եր կիր՝ 
Վան տե ղա փո խե լու հա մար։ 

1856 թ. աշ նա նը նա ճա նա
պարհ վում է դե պի Վաս պու
րա կան և 1857 թ. հուն վա րին 
նշա նակ վում է Վա րա գա վան
քի վա նա հայր։ Ինչ պես ա մե
նուր, այս վան քի ցոփ ու շվայտ 
կան քով ապ րող միա բա նութ
յու նը ևս ն րան դի մա վո րում 
է բա ցա հայտ դժկա մութ յամբ 
և չա րութ յամբ։ Սա կայն դա 
չի վհա տեց նում հայ րե նա սեր 
գործ չին։ Նա սկսում է վան քի 
բա րե կարգ ման աշ խա տանք նե
րը, ստաց ված հա սույթ նե րի մի 
մա սը տրա մադ րում է Վա րա գա 
դպրո ցի և տ պա րա նի գոր ծու
նեութ յան ա պա հով մա նը։ Տ գետ 
ու ա գահ հոգ ևո րա կան նե րի 
դա վե րը հաս նում են այն աս
տի ճա նի, որ փոր ձում են վարձ
կան քրդե րի մի ջո ցով սպա նել 
Խ րիմ յա նին։ Բայց, բա րե բախ
տա բար, ա պարդ յուն։

Րաֆ ֆին, որ այդ ժա մա նակ 
Վա րա գա վան քում հյուրըն
կալ վել է հայ րե նա սեր վա նա
հայ րին, «Հ յու սի սա փայ լի» է ջե
րում, գրւմ  է. «Ոչ մի ան գամ չէի 
տե սած ազ գա սի րա կան հո գին 
այդ պես կեն դա նի, որ պես այդ 
ար ժա նա պա տիվ կրո նա վո րի 
մեջ, մի կող մից թշնա մի նե րի 
ա հա գին բազ մութ յու նը, մյուս 
կող մից ար ծա թի պա կա սութ յու
նը չէին կա րո ղա ցել հա տա նել 
նո րա հույ սը, շի ջու ցա նել նրա 
ազ գա յին կրա կը»3։

Խ րիմ յան հայ րե նա սե րի 
ջան քե րով Վա րա գա վան քին 
կից 1857 թ. մար տին բաց վում 
է « Ժա ռան գա վո րաց» կրթա
կան օ ջա խը, իսկ ու սում ա կան 
դա սըն թա ցը սկսում է նույն 
թվա կա նի օ գոս տո սի 1ից։ Այն 
գի շե րօ թիկ դպրոց էր, նա խա
տես ված քսան հինգ ա շա կեր տի 

3 «Հյուսիսափայլ», 1860 թ., թիվ 11, 
էջ 407։
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հա մար և  իր բնույ թով նո րութ
յուն էր արևմ տա հայ ի րա կա
նութ յան մեջ։

« Ժա ռան գա վո րա ցի» սա նե 
րից շա տե րը դար ձան հոգևո
րական, կրթա կան և մ շա  կու թա
յին ե ռան դուն գոր ծիչ ներ։

1861 թ. նո յեմ բե րի 22ին 
« Ժա ռան գա վո րա ցը» կազ մա
կեր պում է մեծ հան դես՝ ա ռա
ջին նո րա վարտ նե րին կան
քի ու ղե գիր շնոր հե լու առ թիվ: 
Ու սում ա րա նի հիմ ա դիրն ու 
վան քի վա նա հայ րը նշում է. 
«Իբրև մշակ ձեր քրտին քը ցո
ղե ցիք և  իբրև ժա ռանգ այ սօր 
կվա յե լեք... ձեր ար յան կա թիլ
նե րով սույն ու սում ա րան հի
մունք կազմ ված են, բայց ձեզ 
հա մար է այս ա մեն»:

Ն յու թա կան ծանր վի ճա կը 
դար մա նե լու թե լադ րա կա նով 
Խ րիմ յա նը մեր ձա վոր հա մա
խոհ նե րի (Գ. Սր վանձտ յանց, 
Հր. Ս ևիկ ան, Ե . Տև կանց) ճա
նա պարհ վում է դե պի Ար ևել ան 
Հա յաս տան, որ տեղ ժո ղովր դա
յին հան դի պում եր է ու նե նում 
բազ մա թիվ շրջան նե րում ու 
քա ղաք նե րում, հան դես գա լիս 
հայ րե նա սի րա կան ջեր մա շունչ 
բա նա խո սութ յուն նե րով: Խ րիմ
յա նի գոր ծու նեութ յան կար ևոր 
կենտ րո նը շու տով դառ նում 
է Տա րո նը, ո րի ազ գաբ նակ
չութ յան խնդրանք ով նշա
նակ վում է Տա րո նի հոգ ևոր 
ա ռաջ նորդ և Սուրբ Կա րա պե
տի վան քի վա նա հայր: 1862 թ. 
օ գոս տո սի 30ին նա հաս նում է 
իր նոր պաշ տո նա տե ղին: Այս
տեղ ևս հայ րե նա սեր գործ չին 
սպաս վում էր ծանր ու դա ժան 
պայ քար՝ ընդ դեմ տե ղի հոգ ևոր 
ու աշ խար հիկ հայ և  այ լազ գի 
ջո ջե րի կա մա յա կա նութ յուն
նե րի և կո ղո պու տի։ Դի մա դիր 
կանգ նե լով բո լոր կար գի դա

վադ րութ յուն նե րին ու 
բան սար կութ յուն նե
րին, Խ րիմ յա նը Տա
րոն աշ խար հում ևս 
կա տա րում է անհ րա
ժեշտ բա րե փո խութ
յուն ներն ու բա րե
կար գում ե րը։ Սուրբ 
Կա րա պե տի վան
քում բաց վում է նոր 
« Ժա ռան  գա վո րաց» 
վար ժա րան, ո րի 
տնօ րե նը դառ նում է 
Խ րիմ յա նի նախ կին 
սանն ու հա վա տա րիմ 
զի նա կի ցը՝ Գա րե գին 
Սր վանձտ յան ցը։ Վեր
ջինս դառ նում է նաև 
«Լ րա տար Արծուիկ 
Տա րո նո» երկ շա բա
թա թեր թի խմբա գի րը, ո րը 
սկսեց լույս տես նել 1863 թ. 
ապ րի լից։ Թե թեր թի, թե պաշ
տոն յա նե րին ուղղ ված բո ղոք
նե րի մի ջո ցով Տա րո նի հոգ ևոր 
ա ռաջ նորդն իր զի նա կի ցե րով 
պայ քա րում էր տա րո նա հա
յութ յան վի ճա կի բա րե լավ ման 
հա մար՝ չընկր կե լով քրդա կան 
հրո սա կա պե տե րի և սուլ թա նա
կան պաշտն յա նե րի սպառ նա
լիք նե րի առջև։

Երբ դա վադ րութ յուն նե րը 
հաս նում են գա գաթ նա կե տին 
և Խ րիմ յա նին սուլ թա նա կան 
պաշ տոն յա նե րը ներ կա յաց նում 
են որ պես հույժ ան բա րե հույս 
անձ նա վո րութ յուն, նա ստիպ
ված է լի նում մեկ նել Կ. Պո լիս 
և հեր քել իր դեմ ուղղ ված մե
ղադ րանք նե րը, ա պա վե րա
դառ նում և շա րու նա կում է իր 
ազ գօ գուտ գոր ծու նեութ յու նը։

Մկր տիչ Խ րիմ յա նի ազ գա
յինհա սա րա կա կան գոր ծու
նեութ յու նը էլ ա ռա վել ցո լա նում 
է այն ժա մա նակ, երբ ընտր վում 
է Կ. Պոլ սի հա յոց պատ րիար

քի պա տաս խա նա տու պաշ տո
նում։ Դա տե ղի ու նե ցավ 1869 
թ. սեպ տեմ բե րի 4ին։ Այս լու
րը ցնծութ յամբ է ըն դուն վում 
Կ. Պոլ սի Մայր ե կե ղե ցու կա
մար նե րի ներ քո, ինչ պես նաև 
ողջ գա վա ռա հա յութ յան շրջա
նում։ Ընտ րութ յան լու րը Խ րիմ
յա նը ստա ցավ, երբ դե գե րում 
էր Մու շի և Էրզ րու մի ճա նա
պարհ նե րին։ Դե պի Կ. Պո լիս 
ուղ ևոր վող նո րըն ծա պատ
րիար քին ա մե նուր ջերմ ըն
դու նե լութ յուն են ցույց տա լիս։ 
1869 թ. հոկ տեմ բե րի 3ին դուրս 
գա լով Մու շից, նա գրե թե մեկ 
ա միս հե տո ժա մա նում է կայս
րութ յան մայ րա քա ղաք, որ տեղ 
ևս  ար ժա նա նում է փա ռա հեղ 
ըն դու նե լութ յան: Տ պա վոր ված 
այդ ա մե նով, տա ղան դա վոր 
պա տա նի բա նաս տեղծ Պետ
րոս Դուր յա նը նրան է ձո նում 
«Ի դի մա ւո րու թիւն Խ րի մեան 
Հայ րի կին» բա նաս տեղ ծութ յու
նը, ո րը նրա ա ռա ջին տպա գիր 
գործն էր:
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1869 թ. նո յեմ բե րի 12ին 
Ազ գա յին ընդ հա նուր ժո ղո վի 
նիս տում պատ րիարք Խ րիմ յա
նը եր դմ ա կա լութ յան խոսքն է 
ա սում. «Ես ար դեն այդ ուխտ 
ը րեր եմ Հա յաս տա նի մեջ, Մ շո 
դաշ տին մեջ, իմ մերկ և բո կոտն 
զա վա կացս առջև, իմ հարս տա
հար յալ ժո ղովրդ յանս քով, այդ 
կը կրկնեմ նո րեն»4:

Բազ մե լով պատ րիար քի գա
հին, Խ րիմ յա նը ա ռաջ վա պես 
շա րու նա կեց հա վա տա րիմ մալ 
ժո ղովր դա կան հա մեստ խա վե
րին, լի նել նրանց շա հե րի ար
տա հայ տիչն ու պատ գա մա խո
սը: Գա վա ռա հա յութ յան կան քի 
ներ քին ու ար տա քին դրա մա
տիզ մը, տագ նապ ներն ու հա
կա սութ յուն նե րը նա ցույց տվեց 
ի լուր բո լո րի և  ա մեն քի:

1870 թ. մար տին Գում Գա
փո ւի Մայր ե կե ղե ցում հա վաք
ված վեց հա զար հա յե րը ջեր մո
րեն ունկնդ րե ցին նրա ա ռա ջին 
հրա պա րա կա յին քա րո զը նոր 

4 Ատենագրութիւնք Ազգային ժողո
վոց, 1860–1870 թթ., էջ 413։

պաշ տո նում, ուր աս վեց ճշմար
տութ յու նը գո յութ յուն ու նե ցող 
ա նե լա նե լի վի ճա կի մա սին:

Կարճ տևեց նրա պատ
րիար քութ յան շրջա նը՝ մինչև 
1873 թվա կա նը, բայց այս ըն
թաց քում նա հասց րեց նոր 
խնդիր ներ, նոր հար ցեր ու 
հար ցա կան ներ ար ծար ծել և 
մա նա վանդ հո գե կան ու մտա
յին նոր մթնո լորտ ձևա վո րել: 
Ի հար կե, կղե րաա մի րա յա կան 
խա վը կրկին ուժ գին կեր պով 
դի մադ րում էր և շատ բան էր 
կա րո ղա նում ձա խո ղել: Այ նո ւա
մե նայ նիվ, Խ րիմ յա նին հա ջող
վեց Ազ գա յին Ժո ղո վի օ րա կարգ 
մտցնել Ազ գա յին Սահ մա նադ
րութ յան վե րաքն նութ յան (հո
գուտ Արևմ տա հա յաս տա նի հայ 
բնակ չութ յան), Ս սի կա թո ղի կո
սութ յան, Աղ թա մա րի կա թո ղի
կո սի ընտ րութ յան, Բ րու սա յի 
հոգ ևոր ա ռաջ նոր դի պահ ված
քի ու վար քագ ծի հետ առնչ վող 
հիմ ա հար ցե րը։

Դ րանք ծանր և  ար մա
տա կան լու ծում պա հան
ջող խնդիր ներ էին։ Ի վեր ջո, 
խրիմ յա նա կան թևին հա ջող
վեց ո րոշ հե տա դեմ, գռփող 
ու թա լա նող կղե րից ա զա տել 
Արևմտ յան Հա յաս տա նի գա
վառ նե րը։ Դ րանք էին Բ րու սա
յի Բար դու ղի մեոս ե պիս կո պո
սը, Վա նի տխրահռ չակ Պո ղոս 
վար դա պե տը, և  այլք։ Սա կայն 
հե տա դեմ կղե րա պահ պա նո ղա
կան խա վը չէր հան դարտ վում 
և  ա մեն կերպ ձգտում էր տա
պա լել Խ րիմ յա նի նա խա ձեռ
նութ յուն նե րը։ Կանգ նե լով փա
կու ղա յին վի ճա կում, Խ րիմ յա նը 
հար կադր ված է լի նում ներ կա
յաց նել իր հրա ժա րա կա նը։

Խ րիմ յա նի պատ րիար քա
կան գոր ծու նեութ յու նը բարձր 
են գնա հա տել ժա մա նա կա

կից նե րը և հե տա գա սե րունդ
նե րը։ Ան վա նի հա սա րա կա կան
քա ղա քա կան գոր ծիչ Ար փիար 
Ար փիար յանն այս պի սի բնու
թագ րում է տվել. «Խ րիմ յան 
Հայ րի կին պատ րիար քութ յամ
բը Հա յաս տան և Պո լիս ավե
լի սերտ ի րա րու կապ վե ցան։ 
Մինչ այն ա տեն պատ րիարք նե
րը կու գա յին Պոլ սո շրջա նակ
նե րեն կամ Փոքր Հայ քեն. Նի
կո մե դիա, Պ րու սա, Ռո տոս թո, 
Իզ միր, ա սոնք էին պատ րիարք
ներ պատ րաս տող մե նաշ նորհ
յալ քա ղաք նե րը։ Իսկ Հայ րիկ 
բնիկ վան ցի է, Հա յաս տա նը 
քա րո զած է ու Վա նեն կը բե
րեին զին քը։ Ազ գա յին ժո ղո վը 
հայ ազ գին գա ղա փար նե րուն 
թարգ մա նը կը հան դի սա նար։ ... 
Հայ րիկ պատ րիար քը ինք զին քը 
հռչա կեց « Հա յաս տա նի վիշ տե
րուն պատ կե րը»5։

Փաս տո րեն Խ րիմ յա նի պատ
րիար քութ յան օ րոք ձևա վոր վում 
ու ա ռաջ էր քաշ վում Հայ կա
կան խնդի րը կամ Հայ կա կան 
հար ցը, իր բնօր րա նում՝ Արևմ
տա հա յաս տա նում ապ րող ժո
ղովր դի գո յութ յան ա պա հով
ման հար ցը։ Պատ րիար քա կան 
գա հից հե ռա ցած Խ րիմ յա նը 
չէր կա րող, սա կայն, հե ռա նալ 
իր ժո ղովր դին սպառ նա ցող 
մար տահ րա վեր նե րից։ Նա շա
րու նա կում էր զբաղ վել գրա
կան գոր ծու նեութ յամբ և  ու շի
ու շիով հետ ևում էր ըն թա ցող 
ի րա դար ձութ յուն նե րին։ Մի
ջազ գա յին աս պա րե զում խմոր
վում էին նոր հա կա սութ յուն
ներ, ո րից ծնվեց 1877–1878 թթ. 
ռուսթուր քա կան պա տե րազ
մը, ո րը օ րա կար գում էր դնում 
Հայ կա կան հար ցը։ Խ րիմ յա նի 
հա մար նո րից մեծ աս պա րեզ 

5 «Նոր Կյանք», 1899 թ., թիվ 13, էջ 
195196։

ՄԿՐ ՏԻՉ Խ ՐԻՄ ՅԱ Ն - 200  .................................................................................................................  



¶ Æ î à ô Â Ú ² Ü   ² Þ Ê ² ð Ð à ô Ø   |  ¹4. 2020 15

էր բաց վում։ Կ. Պոլ սի ղե կա
վար շրջան նե րը և պատ րիար
քա րա նը Բեռ լի նի վե հա ժո ղով 
ա ռա քե ցին ազ գա յին պատ վի
րա կութ յուն, ո րը ինք նա վա րութ
յուն էր պա հան ջե լու Արևմտ յան 
Հա յաս տա նի հա մար։ Պատ վի
րա կութ յու նը գլխա վո րում էր 
ին քը՝ հա յոց վշտի գի տակ ու 
թարգ ման Մկր տիչ Խ րիմ յա նը։ 
Եվ րո պա կան մայ րա քա ղաք
նե րում հնչեց նե լով Հայ կա կան 
խնդի րը, Խ րիմ յա նը փոր ձում է 
այն պաշտ պա նել Բեռ լի նի վե
հա ժո ղո վում։ Սա կայն վեր ջինս 
տխուր ա վարտ ու նե ցավ հայ
կա կան պատ վի րա կութ յան հա
մար։

Թերևս միակ կար ևո րա գույն 
դա սը այն ե ղավ, որ հայ ազ գա
յինա զա տագ րա կան շար ժում 
այս ան գամ հստակ գի տակ ցեց, 
որ հա յութ յու նը պար տա վոր է 
ա պա վի նել մի միայն սե փա կան 
ու ժե րին։ 

Ոչ միայն Խ րիմ յա նը, այլև 
հայ հա սա րա կա կանքա ղա
քա կան մտքի բազ մա թիվ ներ
կա յա ցու ցիչ ներ հա մոզ ված էին 
այդ ճշմար տութ յան մեջ։Գ րի գոր 
Արծ րու նին այս պես էր փաս
տար կում ստեղծ ված ի րա վի
ճա կը. «Ե թե հա յը Թուր քիա
յում զին վում է միայն նրա 
հա մար, որ բռնա վո րութ յան 
դեմ պաշտ պա նո ղա կան դիր
քը բռնի միայն, և  ոչ թե հար
ձա կո ղա կան, ե թե Թուր քիա յի 
հա յը մի ձեռ քով մուրճ, ա րոր 
կամ բահ բռնե լով, մյուս ձեռ
քով հրա ցան կբռնի, այդ գու
ցե կլի նի միակ մի ջոց թուր քաց 
տի րա պե տութ յան տակ ճնշված 
հա յոց ազ գի հա մար պաշտ պա
նել և  ա պա հո վել իր ազ գա յին 
գո յութ յու նը»6։ Բեռ լի նի վե հա

6 Գր. Արծրունի, Թուրքաց հայերի 
տնտեսական դրությունը, Թիֆլիս, 

ժո ղո վի ըն թացքն 
ու արդ յունք նե րը 
խոր հիաս թա փութ
յուն ու հու սա հա
տութ յուն ծնե ցին 
հա յութ յան բո լոր 
հատ ված նե րի մեջ։ 
Գ. Սր վանձտ յա նը՝ 
Խ րիմ յա նի նվիր յալ 
սա նը ա հա զան գում 
էր. « Հա յաս տա նի 
մեջն է բուն Հայ
կա կան խնդի րը և 
մենք Պեր լի նի մեջ 
կո րո նենք զայն»։

Ին քը՝ Խ րիմ յա
նը, ո րը Եվ րո պա 
էր մեկ նել ժո ղովր
դի ակն կա լիք նե
րով, վե րա դառ
նա լով, նրա առջև 
հաշ վե տու ե ղավ 
ԳումԳա փո ւի մայր 
ե կե ղե ցում ար տա
սա նած «եր կաթ յա 
շե րե փի» հան րա
հայտ քա րո զով։ 
« Ժո ղո վուրդ հա յոց, 
ան շուշտ լավ հաս
կա ցաք, թե զեն քը ինչ կրնա 
գոր ծել և կը գոր ծե։ Ու րեմ, 
սի րե լի և  օրհն յալ հա յաս տան
ցի ներ, երբ հայ րե նիք վե րա
դառ նա լու լի նեք, ձեր բա րե
կա մաց և  ազ գա կա նաց իբր 
պարգև՝ մեկմեկ զենք տա րեք, 
զենք ա ռեք և դարձ յալ զենք»7։ 
Խ րիմ յա նը եր կար չէր կա րող 
մալ Պոլ սում, քան զի հայ րե
նի Վա նա հա յութ յու նը ի րեն էր 
սպա սում։ 1879 թ. նո յեմ բե րին 
մեկ նում է Վան, իսկ դեկ տեմ
բե րին ե րես փո խա նա կան ժո ղո
վի ա ռա ջին նիս տում միա ձայն 
ընտր վում է Վաս պու րա կա նի 
հոգ ևոր ա ռաջ նորդ։ Տասն յոթ 

1904, էջ 3738։
7 Է. Կոստանդյան, նշվ. աշխ., էջ 266։

տար վա բա ցա կա յութ յու նից 
հե տո նա նո րից պի տի գոր ծեր 
ի րեն ծնած ժո ղովր դի մի ջա
վայ րում։ Սա կայն այդ օ րե րին 
Վանն ապ րում էր տնտե սա կան 
ծանր ճգնա ժամ։ Բ նակ չութ
յու նը հայտն վել էր սո վի ճի
րան նե րում։ Խ րիմ յա նի նա խա
ձեռ նութ յամբ ստեղծ վում է Կ. 
Պոլ սի Սո վե լոց հանձ նա ժո ղո վի 
տե ղա կան մաս նաճ յու ղը, ո րը 
մեծ ջան քեր է թա փում սո վի 
հետ ևանք նե րը հնա րա վո րինս 
մեղ մաց նե լու հա մար։ Ժա մա
նա կա կից նե րի գնա հա տութ
յամբ, ե թե այդ մի ջո ցին հա յոց 
Հայ րի կը Վա նում չգտնվեր, տե
ղի բնակ չութ յան զգա լի մա սը 
սո վից կմեռ ներ։ Ն րա հե ղի նա
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կութ յան շնոր հիվ Կ. Պոլ սից, 
Ար ևել ան Հա յաս տա նից և գաղ
թօ ջախ նե րից հօ գուտ սով ալ նե
րի ա ռատ հան գա նա կութ յուն է 
կա տար վում։ Որ պես հոգ ևոր 
ա ռաջ նորդ, Խ րիմ յա նը մեծ ջան
քեր է թա փում Վաս պու րա կա նի 
կրթա կան հաս տա տութ յուն նե
րը բա րե կար գե լու ուղ ղութ յամբ։ 
Ն րա կար ևո րա գույն ձեռ նարկն 
է լի նում Վա րա գում երկ րա գոր
ծա կան վար ժա րա նի հիմ ադ
րու մը, ո րի բա ցու մը ե ղավ 1880 
թ. նո յեմ բե րին։

Ան դադ րում ու ան խոնջ գոր
ծում, աշ խա տանք էր տա նում 
Վա նի հոգ ևոր ա ռաջ նոր դը, 
մինչև ան ցան կա լի դեպ քե րի 
գա հա վի ժու մը, ո րոնք հան գեց
րին նրա հրա ժա րա կա նին։

Այ նու հետև, թուր քա կան 
բարձ րա գույն իշ խա նութ յուն
նե րի կամ քով ու կար գադ րութ
յամբ Խ րիմ յա նը պար զա պես 
աք սոր վում է Վա նից։ Ն րա հրա
ժեշ տի ա րա րո ղութ յու նը վե
րած վում է ժո ղովր դա կան ջերմ 
ցույ ցի։ Հ րա ժեշ տի ա րա րո ղութ
յու նը տևում է մեկ շա բաթ։ Այդ 

ըն թաց քում ժո ղովր դա կան լայն 
խա վե րը ոգ ևոր ված ունկնդ րում 
են Խ րիմ յան Հայ րի կի ջեր մա
շունչ քա րոզ նե րը։ Ժա մա նա կա
կիցն այս կերպ է ար ձա նագ րել 
այդ օ րե րի դրա մա տիզ մը. «Եր
բեք հայ րի կի քա րոզ նե րը չեն 
ե ղած այն քան սրտա ռուչ, այն
քան ո գե շունչ, որ քան ա նոր՝ 
նույն օր վա Վա րա գի մէջ տված 
և  ա նոր հետ ևող չորս հրա ժեշ
տի քա րոզ նե րը»8։

Ճշ մա րիտ, ոչ չա փա զանց
ված է այն զգա ցու մը, որ ժո
ղո վուր դը «ար ցուն քով լսեց իր 
հրա ժեշ տի սրտա ռուչ խոս քե
րը Վա նի բո լոր ե կե ղե ցի նե
րուն մեջ, ու ա վագ ե րեք շաբ
թի ա մեն քը տխրութ յամբ զինք 
ու ղար կե ցին Լիմ, ուր ան ցուց 
Զա տի կի օ րե րը։ Դեռ իր բնա
գա վա ռի սահ ման նե րեն չէր 
բա ժան ված Խ րիմ յան, երբ կա
րո տի կսկի ծը կայ րեր ար դեն 
ա մե նուն սիր տը, ու հայ րե նի քի 
ո գին « Տոս պայ քնա րին վրայ» 
կու լար իր սրտա հա տոր զավ

8 ԳԱԹ, Խրիմյանի ֆոնդ, գ. 162։

կին հա մար»9։
Սա կայն Խ րիմ յա նի ան ձի ու 

ան հա տի փառ քի գա գաթ նա կե
տը դեռ առջ ևում էր։ Նա դեռևս 
չէր իջ նե լու հա յոց պատ մութ յան 
թա տե րա բե մից։ Ընդ հա կա ռա
կը՝ դեռ վերև էր բարձ րա նա լու։ 
Ճա կա տա գի րը նրան հասց նե լու 
էր Ա մե նայն հա յոց կա թո ղի կո
սի գա հին, ո րին ի րա վամբ ար
ժա նի էր ու ար ժա նա վո՛ր։ Իր 
կան քի և գոր ծու նեութ յան բո
լոր փու լե րով նա դար ձել էր 
հայ ազ գա յին կան քի ա մե նա
պա տաս խա նա տու պաշ տո նի 
սպաս ված հա վակ նոր դը։

1892 թ. մա յի սի 5ին Էջ
միած նում կա յա ցան կա թո ղի կո
սա կան ընտ րութ յուն ներ, որ տեղ 
իր աք սո րա վայ րում՝ Ե րու սա ղե
մում գտնվող Մկր տիչ Խ րիմ յա
նը միա ձայն ընտր վեց Ա մե նայն 
հա յոց կա թո ղի կոս։ Ընտր վե լուց 
13 ա միս անց միայն Խ րիմ յա նը 
ա զատ վեց թուր քահ պա տա
կութ յու նից և  աք սո րից։ 1893 թ. 
հու նի սի 3ին Ե րու սա ղե մի ռու
սա կան դես պա նը աք սո րա կան 
Խ րիմ յա նին հա ղոր դեց ցա րա
կան բարձ րա գույն հաս տատ
ման հրա մա նը։ Հու նի սի 21ին 
Մայր Ա թո ռից պատ վի րա կութ

9 Յ. Վարդիվառեան, Մեծ երազի 
ճամբուն ուղևորները և համա պար
փակ պատմութիւն Ռամկավար Ազա
տական կուսակցութեան, Նիւ Ճըրզի, 
2015 թ., էջ 55։

Անգլիայում գրասեղանի գաղտնի դարակում հայտնաբերվել է Խրիմյան Հայրիկի 
ձեռագրով գրված անտիպ բանաստեղծությունը. «Արևելք»
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յուն ու ղարկ վեց Ե րու սա ղեմ՝ 
նո րըն տիր կա թո ղի կո սին Էջ
միա ծին ու ղեկ ցե լու հա մար։ 
Օ գոս տո սի 3ին սկսվեց կա թո
ղի կոս Խ րիմ յա նի պաշ տո նա
կան ուղ ևո րութ յու նը դե պի Էջ
միա ծին։ Այդ եր թու ղին անց նում 
էր բազ մա թիվ հա յա շատ քա
ղաք նե րով, որ տեղ տե ղի հա
յութ յու նը ջերմ ու հան դի սա վոր 
ըն դու նե լութ յուն էր ցույց տա լիս 
սի րե լի ու պաշ տե լի Հայ րի կին։ 
Յու րա քանչ յուր հան դի պում 
վկա յում էր, որ նա, ի րոք հա
մազ գա յին ընտր յալ է։ Ճա նա
պար հոր դութ յու նը տևում է 80 
օր։ 1893 թ. սեպ տեմ բե րի 10ին 
կա թո ղի կո սա կան պատ վի րա
կութ յունն ար դեն Եր ևա նում էր, 
իսկ սեպ տեմ բե րի 26ին՝ Վա
րա գա Սբ. Խա չի օ րը կա յա ցավ 
վե հա փա ռի օծ ման հան դի սա
վոր ա րա րո ղութ յու նը։

Կա թո ղի կո սա ցած Հայ րի կը 
շա րու նա կում էր նույն ո գով ու 
ո ճով օր նի բուն աշ խա տել հա
յութ յան հոգ սե րի թեթ ևաց ման, 
ե ղած կա րիք նե րի ու դժվա
րութ յուն նե րի մեղ մաց ման հա
մար։ Ա ռա ջին լուրջ փոր ձութ
յու նը 1893–1894 թթ. ա ռա ջա ցած 
սով էր, ո րը ե րաշտ տա րու 
հե տևանքն էր։ Հատ կա պես 
ծանր ի րա վի ճակ էր տի րում 
արևմ տա հայ կա կան գա վառ
նե րում, որ տե ղից սկսվում է 
զանգ վա ծա յին ար տա գաղթ 
դե պի Արևել  ան Հա յաս տան։ 
Հար կա վոր էին նոր, լրա ցու ցիչ 
մի ջոց ներ ու ջան քեր, ո րոնց 
ան մի ջա պես ձեռ նա մուխ ե ղավ 
կա թո ղի կո սը։ Բ նա կան ա ղե տին 
շու տով հետ ևե լու էր ար հես տա
կան ա ղե տը՝ 1894–1896 թթ. հայ
կա կան ջար դերն ու կո տո րած
նե րը Արևմտ յան Հա յաս տա նի 
ողջ տա րած քում։ Նո րից հա զա
րա վոր սով ալ գաղ թա կան ներ 

են հայտն վում Ար ևել ան Հա
յաս տա նում։ Ն րանց սա տա րե
լու, կորս տից փրկե լու խնդի րը 
դառ նում է կա թո ղի կո սի ա մե
նօր յա հո գա ծութ յան ա ռար
կան։ Շու տով հա կա հայ կա կան 
հա լա ծանք ներ են սկսվում նաև 
Ար ևել ան Հա յաս տա նում, հատ
կա պես այն պա հից, երբ Կով
կա սի կա ռա վար չա պետ է նշա
նակ վում հա յատ յաց Գո լի ցի նը։ 

1903 թ. հու նի սի 12ին հրա
պա րակ վեց ցա րա կան հրա
մա նա գի րը հայ ե կե ղե ցու և  ու
սում ա րան նե րի ամ բողջ գույ քը 
և մի ջոց նե րը պե տա կա նաց նե լու 
վե րա բեր յալ։ Հայ կա կան ծխա
կան դպրոց նե րը դրա նով իսկ 
զրկվում էին գո յատև ման հա
մար անհ րա ժեշտ նյու թա կան 
մի ջոց նե րից։ Վե րոնշ յալ օ րեն
քը փաս տո րեն ուղղ ված էր ողջ 
հայ ժո ղովր դի դեմ, ո րի միակ 
պաշ տո նա կան ներ կա յա ցու ցի չը 
հայ Ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցին էր։

Ընդ դեմ ցա րիզ մի բիրտ 
ոտնձ գութ յան՝ բո ղո քի և  ընդ
վըզ ման ա լիք բարձ րա ցավ ողջ 
հա յաշ խար հով մեկ։ Պայ քա րի 
ա ռաջ նագ ծում հա յոց ե կե  ղե
ցին էր՝ կա թո ղի կո սի գլխա   վո
րութ յամբ։ Հայ կա կան պար  բե
րա կան նե րը բա ցա հայ տո րեն 
դրվա տում էին Մ. Խ րիմ յա նի 

հա մար ձակ ու ան վախ պահ
ված քը։ «Ար մե նիա» պար բե
րա կա նը հիա ցած նշում է. 
« Վե հա փա ռը ա րի է 30 տա րե
կան մի անձ նվեր ե րի տա սար դի 
նման»10։

Զիջ ման ոչ մի նշան ներ ցույց 
չէր տա լիս ան վախ կա թո ղի կո
սը։ Նույն «Ար մե նիան» 1903 թ. 
սեպ տեմ բե րի 30ին հրա պա րա
կեց Ա մե նայն հա յոց կա թո ղի կո
սի հե ռագ րե րը՝ ուղղ ված ռու
սաց ցա րին, Սի նո դին, ներ քին 
գոր ծոց նա խա րար Պ լե վեին, 
ռու սա հա յոց թե մա կալ ա ռաջ
նորդ նե րին։

Հա յութ յու նը, ի վեր ջո, շա հեց 
այս դա տը։ Ցա րիզ մը ստիպ ված 
էր մեղ մաց նել իր հա կա հայ 
պահ վածքն ու դիր քո րո շու մը։

Խ րիմ յան Հայ րի կը վախ ճան
վեց պատ կա ռե լի տա րի քում՝ 87 
տա րե կան հա սա կում, 1907 թ. 
հոկ տեմ բե րի 29ին։

Ն րա ա նու նը ընդ միշտ սի րե
լի ու հա րա զատ ե ղավ իր ժո
ղովր դին։ « Հայ րիկ» պատ վա
նու նը յու րա քանչ յուր ժո ղովր դի 
մեջ տրվում է մեկ ան հա տի ու 
մեկ ան գամ և մեզանում  այն 
վի ճակ ված էր Խ րիմ յա նի ն։

10 «Արմէնիա», 1903 թ., թիվ 22։
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1820 թ. մո լո րա կի 
չա փա հաս բնակ չութ
յան 88 %ը չէր կա րող 
կար դալ ու գրել: Մեր 
ժա մա նակ նե րում այդ 
ցու ցա նի շը 14 % է:

Աշ խար հում յու րա քանչ յուր 
մար դու բա ժին է հաս նում 
2000 մ2 ցան քա տա րա ծութ յուն: 
Ար դեն այ սօր գյու ղատն տե
սութ յան ար տադ րան քը կա
րող է կե րակ րել 12 մի լիարդ 
մար դու (աշ խար հի բնակ
չութ յու նը շուրջ 7,6 մի լիարդ 
է), բայց այդ սննդամ թեր քի 
զգա լի մա սը պահ պան ման, 
ա ռաք ման և ռա ցիո նալ օգ
տա գործ ման հետ կապ ված 
խնդիր նե րի պատ ճա ռով վե
րած վում է թա փո նի:

Ֆ րան սիա ցի հո գե բան նե րի 
տվալ նե րով, ե րազ նե րի նվա զա
գույն քա նա կը գի շեր վա ըն թաց
քում 5 է: Կ յան քի ըն թաց քում մենք 
տես նում ենք շուրջ 100000 ե րազ: 
Ե րազ նե րի 80 %ը կապ ված է բա
ցա սա կան հույ զե րի հետ:

Որ քա՞ն հա ճախ ենք մենք 
ստում: Գեր մա նա ցի և  իս րա
յել ցի սո ցիո լոգ ներն ամ փո
փել են ստի 565 մի ջազ գա
յին հե տա զո տութ յուն նե րի 
արդ յունք նե րը: Պարզ վել է, որ 
տղա մար դիկ մի փոքր ա վե լի 
հա ճախ են ստում, քան կա
նայք (42 % և 38 %), 
ե  րի  տա սարդ նե  րը ` 
ա վե լի հա ճախ, քան 
տա րեց նե րը (47 % և 
36 %):
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Այլ քա ղա քակր թութ յուն նե րից ազ դան շան նե րի ո րո
նում երն սկսվել են գրե թե 60 տա րի ա ռաջ, բայց ա ռայժմ 
արդ յունք չկա: Սա կայն դեռ վաղ է հու սա հատ վել, ա սում 
է ա մե րի կա ցի աստ ղա գետ Ջեյ սոն Ռայ թը: Ն րա հաշ վարկ
նե րով, ե թե հա մե մա տենք մեր ռա դիո հե ռա դի տակ նե րի 
օգ նութ յամբ հե տա զոտ ված տիե զեր քի ծա վա լը Երկ րի 
բո լոր օվ կիա նոս նե րի ծա վա լի հետ, ա պա մեր հե տա զո
տութ յուն նե րի ծա վա լը հա մե մա տե լի է մի փոք րիկ լո ղա
վա զա նի ծա վա լի հետ: Եվ մի՞ թե զար մա նա լի է, որ ջրի 
այս անն շան քա նա կում կա րող է ոչ մի ձուկ չհայտն վել:

Մի քա նի դար շա րու նակ Լոն դո նում գոր ծում էր շու կա, որ տեղ գի
շեր նե րը` մայ րա մու տից մինչև ար ևա ծագ, կա րե լի էր բա ցար ձակ ան
պա տիժ վա ճա ռել գո ղո նը: Ան հի շե լի ժա մա նակ նե րից այս պի սի կար գի 
հաս տա տու մը հե տապն դում էր միան գա մայն խե լա միտ նպա տակ: Քա նի 
որ անհ նար էր փնտրել յու րա քանչ յուր կո րած իր, Լոն դո նի իշ խա նութ
յուն նե րը ստեղ ծել էին առևտ րա յին հա տուկ հար թակ, որ պես զի գո ղո նը 
տար վեր մի տեղ: Տու ժա ծը կա րող էր գալ այդ տեղ և  իր սե փա կա նութ
յու նը հայտ նա բե րե լու դեպ քում հրա վի րել մո տա կայ քում հեր թա պա հող 
ոս տի կա նին, որն ի րա վունք ու ներ բռնագ րա վել գո ղո նը: Իսկ  ե թե տե
րը չէր փնտրում գո ղա ցած ի րը, վա ճառ քը հա մար վում էր օ րի նա կան: 
Ա վան դույթ նե րի նկատ մամբ բրի տա նա ցի նե րի սե րը նպաս տեց այդ 
շու կա յի գո յութ յա նը մինչև 1995 թ., երբ «գո ղե րի շու կա յում» ծի ծա ղե լի 
գնով վա ճառ վե ցին թան գա րա նից գո ղաց ված XVIII դա րի եր կու հին 
կտավ եր: Գո ղե րը մա ցին ան պա տիժ, բայց շու կան փակ վեց:

Օր վա ըն թաց քում 
ստաց ված տե ղե կատ
վութ յան 80 %ը հա ջորդ 
ա ռա վոտ յան մարդն 
ար  դեն չի հի շում:
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ԿԻԲԵՌԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՈՐՊԵՍ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐ

ԱՆԱՀԻՏ ՊԱՐԶՅԱՆ

Քա ղա քա կան գի տութ յուն նե րի թեկ
նա ծու մի ջազ գա յին անվ տան գութ յան 
գծով, մաս նա գի տա ցու մը՝ կի բե ռանվ
տան գութ յուն
Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ո լոր տը՝ կի բե ռանվ տան գութ յուն, կի
բեռ պա տե րազմ ներ, թվա յին պե տութ
յուն

Թ  վա յին տեխ նո լո
գիա նե րի զար
գա ցումն ու ա րագ 

տա րա ծու մը ժա մա նա կա կից 
աշ խար հում մարդ կութ յա
նը նոր մար տա հար վեր նե րի 
ա ռաջ են կանգ նեց նում՝ մե
ծաց նե լով  կախ վա ծութ յու նը 
տեխ նո լո գիա նե րից. անձ նա
կան շփում ներ, կրթութ յուն, 
վճա րում ներ, ժա մանց և  
այլն: Մ յուս կող մից, մեր օ րե
րում  պե տութ յուն նե րը հան
րա յին ծա ռա յութ յուն նե րի մա
տու ցումն ի րա կա նաց նում են 
թվա յին տի րույ թում՝ դրանք 
դարձ նե լով քա ղա քա ցի նե
րի հա մար ա վե լի մատ չե լի, 
ա րագ ու հար մա րա վետ, ո րի 

արդ յուն քում ար դեն 2019 թ. 
ա վար տին հա մա ցան ցին (ին
տեր նետ) միա ցած մարդ կանց 
թի վը հա տել է երկ րագն դի 
բնակ չութ յան 53,4 %ը, այ
սինքն՝ 4,1 մլրդ մարդ ա մեն 
օր հա մա ցան ցում որ ևէ գոր ծո
ղութ յուն է կա տա րում՝ տե ղե
կատ վութ յուն ստա նում, վճա
րում ներ կա տա րում, կրթվում, 
բժշկա կան կամ այլ ծա ռա
յութ յուն ներ ստա նում։ Դ րան 
կա րե լի է ա վե լաց նել նաև 
բիզ նես ո լոր տը, այդ թվում՝ 
բան կա յին «fintech» և «techfin» 
հա մա կար գե րը, թվայ նաց ված 
հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րը, 
որ տեղ մարդմարդ ան մի ջա
կան հա րա բե րութ յուն նե րին 

սկսել են փո խա րի նել թվա
յին հար թակ նե րը։ Ս տաց վում 
է, որ տար բեր մա կար դակ նե
րում՝  անձ նա կան, պե տութ
յունքա ղա քա ցի հար թութ յան 
մեջ, ինչ պես նաև մի ջազ գա յին 
մա կար դա կում, քա ղա քա ցի
նե րի կյանքն ան մի ջա կա նո րեն 
առնչ վում է հա մա ցան ցին: Սա 
է պատ ճա ռը, որ ժա մա նա կա
կից աշ խար հում այդ չափ մեծ 
կար ևո րութ յուն է տրվում կի
բե ռանվ տան գութ յա նը։ 

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ պե
տութ յան հա մար ա ռաջ նա յին 
կար ևո րութ յուն ու նե ցող են
թա կա ռուց վածք նե րը ևս թ վա յին 
տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ մամբ 
են շա հա գործ վում։ Այս ա ռու
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մով կի բե ռանվ տա գութ յու նը 
դառ նում է ինչ պես անձ նա կան, 
այն պես էլ պե տա կան կար
ևո րութ յուն ու նե ցող եր ևույթ։ 
Ն մա նա տիպ կախ վա ծութ յու նը, 
իր հեր թին, ա ռա ջաց նում է նաև 
վտանգ ներ. հա մա ցան ցում քա
ղա քա ցու մա սին առ կա այդ չափ 
մեծ տե ղե կատ վութ յու նը նրան 
խո ցե լի է դարձ նում։ Կի բեռ տի
րութ յում առ կա տե ղե կատ վութ
յու նը, ինչ պես նաև ազ գա յին և 
մի ջազ գա յին կար ևո րութ յուն 
ու նե ցող են թա կա ռուց վածք
նե րի թվա յին կի րար կու մը, լի
նե լով կի բեռ հար ձա կում ե րի 
նկատ մա մբ զգա յուն, կա րող է 
թի րա խա վոր վել՝ ա ռա ջաց նե
լով և՛ ազ գա յին, և՛ մի ջազ գա

յին անվ տա գութ յան խնդիր ներ։ 
Ի տար բե րութ յուն ա վան դա կան 
զի նա տե սակ նե րի՝ հա քե րա յին 
հար ձա կում ե րի հա մար վի
րու սա յին ծրագ րե րը բա վա
կան մատ չե լի և հա սա նե լի են, 
և հա քեր նե րը դրանք մշտա պես 
շա հա գոր ծում են։ 

Ըստ ի րա կա նաց ման նպա
տա կի, կի բեռ հար ձա կում ե րը 
կա րե լի է բա ժա նել ե րեք մա
կար դա կի. ան հա տա կան, ո րոնք 
հիմ ա կա նում խու լի գա նա կան 
բնույ թի են, երբ հար ձակ վում 
են, օ րի նակ, անձ նա կան ֆի
նան սա բան կա յին հաշ վի կամ 
էլ՝ պե տա կան որ ևէ կա ռույ ցի 
վրա, ո րը սա կայն կրում է ան
հա տա կան բնույթ։ Երկ րորդ՝ 

այդ պի սի գոր ծո ղութ յուն ներ 
ի րա կա նաց նում են մաս նա գի
տա ցած կազ մա կեր պութ յուն
ներ, ո րոնց կա րե լի է վար ձել։ 
Դ րանք կա րող են ի րա կա նաց
նել տե ղե կատ վա կան ար շավ
ներ կամ DDoS1 հար ձա կում եր 
որ ևէ կա ռույ ցի, կայ քէ ջի վրա և  
ան ջա տել հա մա կար գը։ Ն ման 
կազ մա կեր պութ յուն նե րը հա
ճախ ան հա մա չափ պա տե

1 DDoS (անգլերեն` Distributed De
nial of Service՝ ծառայության բաշխ
ված մերժում), ի սկզբանե ցան ցա  յին 
հարձակման տեսակ՝ հիմված հար
ձակման ենթարկվող ծա ռա յության 
ռեսուրսների անսահ մա նութ յան վրա, 
որին կատարվում են անթիվ հար
ցումեր, որոնք նա չի կարող հաղ
թահարել և ստիպված է մերժել սպա
սարկումը կամ սպասեցնել բա վական 
երկար ժամանակ: 

.......................................................................................................  ԿԻԲԵՌԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
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րազմ ե րի արդ յունք են, երբ 
տվալ խում բը ցան կա նում է 
ար տա հայ տել իր մեր ժո ղա
կան վե րա բեր մուն քը ո րո շա կի 
գոր ծո ղութ յուն նե րի դեմ և չու
նե նա լով հա մա չափ ուժ՝ կի րա
ռում է հա կե րա յին հար ձա կում
նե րը,  ո րոնք այս պա րա գա յում 
ա վե լի շա հա վետ են, քա նի որ, 
ե թե, օ րի նակ,  զենքն ար ժե 
մեծ գու մար ներ, ա պա հա մա
կարգ չա յին վի րուս հնա րա վոր 

է գնել՝ սկսած 5 դո լա րից, և 
դ րա հնա րա վոր զար գաց ման 
պա րա գա յին ծախս ված հինգ 
դո լա րով հնա րա վոր է ի րա կա
նաց նել հար ձա կում պե տա կան 
մա կար դա կով: Ինչ վե րա բե րում 
է եր րորդ մա կար դա կին, ա պա 
սրանք պե տա կան ֆի նան
սա վոր մամբ և  ուղ ղորդ մամբ 
ի րա կա նաց վող հար ձա կում
ներն են, ո րոնք մի ջազ գա յին 
անվ տան գութ յան կար ևո րա

գույն խնդիր նե րից են։ Փոքր 
պե տութ յուն նե րի դեպ քում 
անհ րա ժեշտ է մի ջոց ներ ձեռ
նար կել, նախ ևա ռաջ տա րան
ջա տե լու հա մար, թե ինչ պի սի 
հար ձա կում ե րի են են թարկ
վում նման երկր նե րը, ա պա 
նաև կա րո ղա նալ դի տար կել և 
տես նել դրանք, այ լա պես նման 
երկր նե րը կման «zero day» 
մա կար դա կում (ան տե սա նե լի, 
չբա ցա հայտ ված) և  ըստ այդմ՝ 
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հա մա պա տաս խան ար ձա գանք 
չի տրվի։

Անդ րա դառ նա լով Հա յաս
տա նին՝ անհ րա ժեշտ է նշել, որ 
այս տեղ կի բե ռանվ տան գութ յան 
ա պա հով ման հա մա կար գը բա
վա րար զար գա ցած չէ, և  առ
կա է օ րենսդ րա կան կար գա
վոր ման անհ րա ժեշ տութ յուն. 
թեև կի բե ռանվ տան գութ յան և 
կի բեռ հան ցա վո րութ յան մա
սին վա ղուց է խոս վում, մինչ 
օրս ՀՀն չու նի օ րենսդ րա կան 
ա ռան ձին կար գա վո րում, իսկ 
կի բե ռանվ տան գութ յունն ըն
կալ վում է որ պես տե ղե կատ վա
կան անվ տան գութ յան բա ղադ
րիչ մաս։ Հաշ վի առ նե լով այն, 
որ այս հա մա կար գը նոր է ձևա
վոր վում, փոքր տե րութ յուն նե րի 
հա մար լավ հնա րա վո րութ յուն 
է ստեղծ վում՝ ցու ցա բե րե լու 
ակ տի վութ յուն և մաս նակ ցե լու 
օ րենսդ րա կան դաշ տի ձևա վոր
մա նը մի ջազ գա յին մա կար դա
կով: Այս ա ռու մով նախ ևա ռաջ 
անհ րա ժեշտ է հաս կա նալ, թե 
ՀՀն  ինչ ու նի ա նե լու ազ գա
յին մա կար դա կում, ո րից հե տո 
հնա րա վոր կլի նի հստա կեց նել 
օ րենսդ րա կան ա ռան ձին կար
գա վո րում ե րը: Վե րը նշվա ծի 
հետ մեկ տեղ, կար ևոր է հաս
կա նալ նաև, թե ինչ է ակն
կա լում ՀՀն, ինչ կա րող է 
ա ռա ջար կել և  ինչ պես հա մա
գոր ծակ ցել՝ հե տա գա յում մի
ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ
յան դաշտ դուրս գա լու հա մար: 

Կար ևոր է նշել, որ կան 
սկզբուն քա յին մի շարք խնդիր
ներ, ո րոնց ՀՀն պար տա վոր է 
ու շադ րութ յուն դարձ նել կի բե
ռանվ տան գութ յան ռազ մա վա
րութ յուն մշա կե լիս։ Դ րան ցից 
ա ռա ջի նը կրի տի կա կան են
թա կա ռուց վածք ներն են: Բանն 
այն է, որ ՀՀն չու նի կրի տի կա

կան են թա կա ռուց վածք նե րի և 
դ րանց պաշտ պա նութ յան վե
րա բեր յալ օ րենսդ րա կան կար
գա վո րում եր. ՀՀում դեռևս 
սահ ման ված չէ, թե ո րոնք են 
կրի տի կա կան են թա կա ռուց
վածք նե րը, մինչ դեռ զար գա ցած 
երկր ներն այդ ուղ ղութ յամբ 
քայ լեր են ձեռ նար կում՝ սահ մա
նե լով ոչ միայն կրի տի կա կան 
են թա կա ռուց վածք նե րը, այլ 
նաև նրանք, ո րոնք զգա յուն են 
կի բեռ հար ձա կում ե րի նկատ
մամբ՝ հաշ վի առ նե լով դրանց 
հա վա նա կան կախ վա ծութ յու նը 
տեխ նո լո գիա նե րից։ Անհ րա
ժեշտ է նշել, որ յու րա քանչ յուր 
պե տութ յուն ինքն է սահ մա
նում, թե որն է իր հա մար կրի
տի կա կան են թա կա ռուց ված քը: 
Որ պես օ րի նակ կա րե լի է նշել 
ԱՄՆ 2016 թ. նա խա գա հա կան 
ընտ րութ յուն նե րը, երբ հայ տա
րար վեց, որ ներ խու ժում է տե ղի 
ու նե ցել ընտ րա կան հա մա կար
գե րի գոր ծըն թա ցում, ընդ ո րում 
չնշե լով, թե ինչ բնույ թի: Հետ
ևա բար՝ այդ ժա մա նակ ընտ
րա կան հա մա կար գը ԱՄՆի 
հա մար դար ձավ կրի տի կա կան 
են թա կա ռուց վածք: 

Կ րի տի կա կան են թա կա ռուց
ված ներ կա րող են լի նել ջրա յին 
և  է լեկտ րա կան մա տա կա րար
ման հա մա կար գե րը, ա տո մա
կա յա նը, կրթա կան հա մա կար
գե րը, հի վան դա նոց նե րը և  այլն, 
ուս տի, ցան կա ցած պե տութ յան 
հա մար կար ևոր է ու նե նալ կի
բե ռանվ տան գութ յան ո րո շա կի 
չա փո րո շիչ ներ, ո րոնք կամ
րագր վեն նաև պայ մա նագ րե
րում, քա նի որ այդ ո լորտ նե րը 
հա ճախ սպա սար կում են մաս
նա վոր կա ռույց նե րը, և  այս հա
մա կար գեր ցան կա ցած ներ խու
ժում ան մի ջա կա նո րեն կապ ված 
է պե տութ յան անվ տան գութ

յան հետ։ Դա անհ րա ժեշտ է ոչ 
միայն ազ գա յին, այլև մի ջազ
գա յին մա կար դա կում, քա նի որ 
կրի տի կա կան որ ևէ են թա կա
ռուց ված քի վրա հար ձակ ման 
դեպ քում անհ րա ժեշտ է գրա
վել մի ջազ գա յին հան րութ յան 
ու շադ րութ յու նը, ո րը ՀՀի դեպ
քում հատ կա պես ա ռանց քա յին 
է, պայ մա նա վոր ված  մշտա պես 
լար ված ռազ մա կան ի րա վի ճա
կով։ Ներ կա յում ՀՀն չի կա րող 
դի մել մի ջազ գա յին հան րութ
յա նը, քա նի դեռ չի սահ մա նել, 
թե ո րոնք են իր հա մար կրի տի
կա կան են թա կա ռուց վածք նե
րը, հետ ևա բար, հնա րա վոր չէ 
հայտ նա բե րել տե ղի ու նե ցած, 
ըն թա ցող կամ գու ցե հնա րա
վոր կի բեռ հար ձա կում ե րը, 
մինչ դեռ նման հա մա ձայ նագ
րե րում և պայ մա նագ րե րում 
ընդգրկ ված լի նե լու դեպ քում 
հնա րա վոր կլի նի դի մել մի ջազ
գա յին հան րութ յա նը՝ թվա յին 
հե տաքն նութ յուն ի րա կա նաց նե
լու հա մար և հաս կա նա լու, թե 
որ տե ղից են այդ ազ դակ նե րը: 

Ս րա շրջա նակ նե րում 
ա ռանց քա յին է ՄԱԿին կից 
գոր ծող տե ղե կատ վա կան գոր
ծա կա լութ յու նը, ո րը հա վա քագ
րում է կի բեռ տի րույ թում երկ րի 
խո ցե լիութ յան մա սին տե ղե
կատ վութ յուն՝ ուղ ղորդ վե լով 
մի շարք չա փո րո շիչ նե րով, ինչ
պի սիք են՝ օ րենսդ րա կան կար
գա վո րում ե րը, տեխ նի կա կան 
հա գեց վա ծութ յու նը, ռազ մա վա
րութ յու նը, կի բե ռանվ տան գութ
յան մա սին տե ղե կաց վածութ յան 
բարձ րա ցու մը և  այլն։ 2018 թ. 
ՀՀն  այդ ցան կում զբա ղեց նում 
էր 111րդ տե ղը, իսկ 2019ին՝  
79րդը։ 

Կար ևոր է նշել, որ ՀՀն  ու
նի պաշտ պա նա կան հա մա
կար գեր, ո րոնք ա պա հո վում են 
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պե տա կան կա ռույց նե րի անվ
տան գութ յու նը կի բեռ հար ձա
կում ե րից, սա կայն դեռևս չի 
ձևա վոր վել այն պի սի մի մար
մին, ո րը կպաշտ պա նի նաև 
քա ղա քա ցի նե րի անվ տան գութ
յու նը կի բեռ տի րութ յում։ Ն ման 
ի րա վի ճակ նե րում քա ղա քա ցին 
ստիպ ված է լի նում դի մել այլ 
ան հատ նե րի կամ էլ՝ սե փա
կան ու ժե րով լու ծել իր հար
ցե րը։ Ան հատ նե րից բա ցի, կան 
նաև կազ մա կեր պութ յուն ներ՝ 
ՍՊԸներ, ԱՁներ, այ սինքն՝ 
հան րութ յան ա վե լի բազ մա
շերտ հատ ված ներ, ո րոնք կի
բեռ հար ձա կում ե րից պաշտ

պա նութ յուն ստա նա լու կա րիք 
ու նեն։ Այն պե տութ յուն նե րում, 
որ տեղ ա ռա վել ամ բող ջա կան 
են պատ կե րաց նում կի բե ռանվ
տան գութ յան դաշ տը, գոր ծում 
են Անվ տան գութ յան ա րագ ար
ձա գանք ման կենտ րոն ներ։ Ան
հա տը կամ կազ մա կեր պութ յու
նը պաշտ պա նութ յուն ստա նա լու 
հա մար կա րող է դի մել այդ 
կենտ րոն նե րին, ո րոնք մաս նա
վոր, սա կայն պե տութ յան հետ 
հա մա գոր ծակ ցող կա ռույց ներ 
են, և  ո րոնց ֆի նա նա սա վո րում 
են թե՛ մաս նա վոր, և թե՛ պե տա
կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը։

Կի բե ռանվ տան գութ յան 

ռազ  մա վա րութ յան հա ջորդ 
կար ևոր բա ղադ րի չը տե ղե
կաց վա ծութ յան բարձ րա ցում 
է։ Մեր օ րե րում մար դիկ օր վա 
մեծ մասն անց կաց նում են հա
մա ցան ցում, այն տեղ տե ղադ
րում ի րենց մա սին բա վա կան 
շատ տե ղե կութ յուն ներ՝ տեղ
յակ չլի նե լով  դրա արդ յուն
քում ա ռա ջա ցող խնդիր նե րի 
մա սին։ Տե ղե կատ վա կան ար
շավ ե րը նույն պես ցու ցիչ նե
րի մի մասն են կազ մում, ո րի 
շրջա նակ նե րում տար բեր երկր
նե րում կազ մա կերպ վում են կի
բե ռանվ տան գութ յան ա միս ներ, 
շա բաթ ներ և  այլն։ Ինչ վե րա բե
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րում է ՀՀին, ա պա ազ գա յին 
մասշ տա բով դեռևս չեն կազ
մա կեր պում տե ղե կատ վա կան 
ար շավ եր. այս տեղ մինչ օրս 
միայն մաս նա վոր կազ մա կեր
պութ յուն ներն են կազ մա կեր
պել տե ղե կատ վա կան ար շավ
ներ ընդ հա նուր թե մա նե րի 
շուրջ, սա կայն ոչ մասշ տա բա
յին՝ հա մա պե տա կան մա կար
դա կով։ Օ րի նակ՝ 2018–2019 թթ. 
կազ մա կերպ վել է կի բեռա ն
վտա գութ յան տե ղե կատ վա կան 
ար շավ ե րե խա նե րի, դե ռա հաս
նե րի, նրանց ծնող նե րի և  ու
սու ցիչ նե րի հա մար: Ս տեղծ վել 
են հա կիրճ ու ղե ցույ ցեր, ո րոնք 

տե ղադր վել են նաև ՀՀ ԿԳՄՍ 
է լեկտ րո նա յին գրա դա րա նում 
(հե ղի նակ՝ Ա նա հիտ Պարզ ան): 
2020 թ. մար տի 11ին տե ղի ու
նե ցավ մեկ այլ տե ղե կատ վա
կան ար շավ՝ « Կի բե ռանվ տանգ 
Հա յաս տան», ո րը նա խա
տես ված էր ա վագ դպրո ցա
կան նե րի, նրանց ծնող նե րի և  
ե րի տա սարդ նե րի ու դա սա խոս
նե րի հա մար: Շուրջ 160 մաս
նա կից նե րը տե ղե կատ վութ յուն 
ստա ցան կի բեռ տի րութ յում հի
գիե նա յի կա նոն նե րի, կի բեռ
բու լին գի2, անվ տանգ առ ցանց 
գնում եր մա սին, ինչ պես նաև 
տե ղե կա ցան, թե ինչ է դրա կան 
թվա յին հետ քը և  ինչ պես ձևա
վո րել այն: 

Ն մա նա տիպ մի ջո ցա ռում եր 
պար բե րա բար կազ մա կերպ վում 
են, սա կայն ՏՏ կրիչ նե րի տա
րա ծու մը հա սա րա կութ յան լայն 
շեր տե րում ա վե լի մասշ տա բա
յին գոր ծո ղութ յուն ներ է ակն
կա լում:  Մ տա հո գիչ է նաև այն, 
որ պե տա կան կա ռույց նե րի աշ
խա տող նե րը, ո րոնք մուտք ու
նեն կար ևոր փաս տաթղ թաշր

2 Կիբեռբուլինգ՝ ինտերնետհա
լա  ծանք կամ կիբեռհալածանք, դի
տավորյալ վիրավորանքներ, սպառ
նալիքներ, զրպարտություն և այլ 
վար կաբեկող տվալների հաղոր դա
գրու թյուն ժամանակակից կապի մի
ջոց  ներով, սովորաբար երկար ժա մա
նակով: 

ջա նա ռութ յան մեջ, հա ճախ 
օգ տա գոր ծում են ի րենց անձ
նա կան հի շո ղութ յան քար տե
րը, ո րի արդ յուն քում մե ծա նում 
է վի րու սի տա րած ման հա վա
նա կա նութ յու նը, իսկ որ ա վե լի 
վատ է՝ Facebook սո ցիա լա կան 
ցան ցի մի ջո ցով միմ յանց են 
ու ղար կում պե տա կան փաս
տաթղ թեր, որն, իր հեր թին, 
ան թույ լատ րե լի է կի բեռ հի գիե
նա յի տե սանկ ու նից։ 

Մարդ կութ յան ա պա գան 
գրե թե անհ նար է պատ կե րաց
նել ա ռանց ժա մա նա կա կից 
տեխ նո լո գիա նե րի: Այս պի սով՝ 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո
գիա նե րի զար գա ցու մը ինչ պես 
մարդ կա յին փոխ հա րա բե րութ
յուն նե րում ու ա ռօր յա կան քում, 
այն պես էլ մի ջազ գա յին հա րա
բե րութ յուն նե րում ձևա վո րում է 
փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի նոր 
ըն թա ցա կար գեր: Սա նոր մար
տահ րա վեր է պե տութ յուն նե րի 
հա մար, միև նույն ժա մա նակ՝ 
մեծ հնա րա վո րութ յուն, մաս նա
վո րա պես Հա յաս տա նի հա մար, 
վե րա դա սա վոր վե լու, ա րագ 
զար գա նա լու և մր ցակ ցա յին 
լի նե լու ա պա գա յի ա ռանց սահ
ման նե րի թվա յին մի ջա վայ րում:

.......................................................................................................  ԿԻԲԵՌԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
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2019 թ. ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ 
ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ  ՏԱՍՆՅԱԿԸ*

ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ, 

ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՓՈԽԵԼ ԱՇԽԱՐՀԸ

(Ս կիզ բը՝ « Գի տութ յան աշ խար հում», 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

Ծ րագ րա յին ա պա հով ման 
Domo մշա կող ըն կե րութ յան 
տվալ նե րով, 2018 թ. Googleը 
յու րա քանչ յուր րո պե մշա կել է 
3,88 մլն  ո րո նո ղա կան հար ցում, 
մար դիկ YouTubeով դի տել են 
4,33 մլն տե սա հո լո վակ, է լեկտ
րո նա յին փոս տով ու ղար կել են 
159.362.760 հա ղոր դագ րութ
յուն, տե ղադ րել են 473 հա զար 
հա ղոր դագ րութ յուն Twitter
ում և 49 հա զար լու սան կար՝ 
Instagramում: Ըստ գնա հա տա
կան նե րի, 2020 թ. մեկ մար
դու հաշ վով մեկ վայրկ ա նում 
կստեղծ վի 1,7 մե գա բայթ տե
ղե կատ վութ յուն, և  այդ թի վը 
վե րած վում է տա րե կան մո տա
վո րա պես 418 զետ տա բայ թի (1 
տե րա բայթ տա րո ղու նա կութ

յանբ 418 մլրդ կոշտ սկա վա ռակ) 
այն պայ մա նով, որ մո լո րա կի 
բնակ չութ յա նը 7,8 մլրդ մարդ է: 
Տվ ալ նե րի պահ պան ման մագ
նի սա կան և  օպ տի կա կան հա
մա կար գե րը, որ տեղ ներ կա յում 
զե տեղ ված է զրո նե րի և միա
վոր նե րի այդ ծա վա լը, կծա ռա յի 
լա վա գույն դեպ քում 100 տա րի: 
Բա ցի այդ, տվալ նե րի մշակ ման 
գոր ծող կենտ րոն նե րը սպա ռում 
են է ներ գիա յի հսկա յա կան ծա
վալ: Մի խոս քով, մեր առջև 
ծա ռա նում է տվա նե րի պահ
պան ման լուրջ խնդիր, ո րը ժա
մա նա կի ըն թաց քում միայն խո
րա նա լու է:

Այ սօր հա ջո ղութ յամբ մշակ
վում է կոշտ սկա վա ռակ նե րի 
այ լընտ րանք՝ կու տա կիչ՝ A, T, 
C և G նուկ լեո տիդ նե րից կազմ
ված եր կար կեն սա մո լե կու լի՝ 
ԴՆԹի հեն քի վրա: Այս գե նե
տի կա կան նյու թը պա րու նա
կում է կեն դա նի օր գա նիզմ ե րի 
մա սին ամ բողջ տե ղե կատ
վութ յու նը: Տվ ալ նե րը կա րե լի 
է պահ պա նել այդ «տա ռե րի» 
հա ջոր դա կա նութ յու նում՝ վե րա
ծե լով ԴՆԹն տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գիա նե րի նոր ձևի: Այ
սօր ար դեն ԴՆԹն հեշ տութ

յամբ հա ջոր դա կար գում (սեք
վե նա վո րում) է, սին թե զում և  
անս խալ կեր պով պատ ճե նում: 
Այս մակ րո մո լե կուլն ան հա վա
տա լիո րեն կա յուն է, ինչ պես 
ցույց է տվել գրե թե 500 հա
զար տա րի ա ռաջ ապ րած ձիու 
ամ բողջ գե նո մի ու սում ա սի
րութ յու նը: Բա ցի այդ, ԴՆԹի 
պահ պա նու մը չի պա հան ջում 
է ներ գիա յի մեծ ծախս:

Բայց ա մե նից շատ ապ շեց
նում է ԴՆԹի տե ղե կատ վա կան 
տա րո ղու նա կութ յու նը. դրա
նում զե տեղ ված է տվալ նե րի 
հսկա յա կան քա նակ, և դ րա 
խտութ յու նը շատ ան գամ եր 
գե րա զան ցում է է լեկտ րո նա
յին սար քա վո րում ե րում տե
ղադր ված տվալ նե րի խտութ
յու նը: Օ րի նակ՝ ըստ Հար վար դի 
հա մալ սա րա նի աշ խա տա կից 
Ջորջ Չեր չի և գոր ծըն կեր նե րի 
հաշ վարկ նե րի՝ հրա պա րակ ված 
2016 թ. Nature Materialsում, Es
cherichia coli հա սա րակ ման րէն 
ու նի 1 սմ3 ծա վա լում 1019 բիթ 
տե ղե կատ վութ յուն զե տե ղե
լու հնա րա վո րութ յուն: Ն ման 
խտութ յան դեպ քում ԴՆԹի 
խո րա նար դը, ո րի կող մը մո տա
վո րա պես 1 մ  է, միան գա մայն 
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կբա վա րա րեր ամ բողջ աշ խար
հում հա վաք ված տվալ նե րի 
պահ պան ման տա րե կան ար դի 
պա հան ջը:

ԴՆԹի հեն քի վրա կու տա
կիչ նե րի ստեղծ ման հե ռան կա
րը սոսկ տե սա կան չէ: Այս պես, 
2017 թ. Ջորջ Չեր չի ղե կա վա
րած խու մը Հար վար դում կի
րա ռել է ԴՆԹի խմբագր ման 
CRISPR տեխ նո լո գիան E. coli 
գե նո մի հեն քի վրա մար դու 
ձեռ քի պատ կեր նե րի գրանց
ման հա մար, ո րոնց ըն թերց ման 
ճշգրտութ յու նը 90%ից բարձր 
էր: Վա շինգ տո նի հա մալ սա
րա նի և Microsoft Researchի 
հե տա զո տող նե րը մշա կել են 
լրիվ ինք նաշ խատ հա մա կարգ՝ 
ԴՆԹում կո դա վոր ված տվալ
նե րի գրանց ման, պահ պան ման 
և  ըն թերց ման հա մար: Մի շարք 

ըն կե րութ յուն ներ, այդ թվում 
Microsoftը և Twist Bioscienceը, 
աշ խա տում են ԴՆԹի հեն քի 
վրա ստեղծ վող տե ղե կատ
վութ յան պահ պան ման տեխ
նո լո գիան ա ռաջ տա նե լու ուղ
ղութ յամբ:

Միև նույն ժա մա նակ ԴՆԹն  
ար դեն կի րառ վում է տվալ նե րի 
կա ռա վար ման հա մար, սա կայն 
այլ ե ղա նա կով: Խոսքն այն հե
տա զո տող նե րի մա սին է, ով քեր 
ջա նում են գլուխ հա նել տե ղե
կատ վութ յան հսկա յա կան ծա
վալ նե րից: ԴՆԹի հա ջոր դա
կարգ ման ո լոր տում վեր ջերս 
ձեռք բեր ված հա ջո ղութ յուն նե
րը հնա րա վո րութ յուն են տա
լիս միա ժա մա նակ գրան ցե լու 
մի լիար դա վոր նուկ լեո տի դա յին 
հա ջոր դա կա նութ յուն ներ: Ս տա
նա լով այս պի սի հնա րավո րութ

յուն՝ գիտ նա կան նե րը կա րող են 
կի րա ռել շտրիխ կո դա վո րում՝ 
օգ տա գոր ծել ԴՆԹի հա ջոր
դա կա նութ յուն նե րը որ պես 
գի տա փոր ձե րի արդ յունք նե րը 
հայտ նա բե րե լու մո լե կու լա յին 
նույ նա կա նաց նող «մակ նիշ
ներ»: ԴՆԹշտրիխ կո դա վոր
ման կի րա ռու մը զգա լիո րեն 
ա րա գաց նում է հե տա զո տութ
յուն ներն այն պի սի ո լոր տում, 
ինչ պի սիք են քի միա կան ճար
տա րա գի տութ յու նը, նյու թա
գի տութ յու նը և նա նո տեխ նո լո
գիա նե րը: Օ րի նակ՝ Ջոր ջիա յի 
Տեխ նո լո գիա կան ինս տի տու տի 
Ջեյմս Դալ մա նի լա բո րա տո րիա
յի աշ խա տա կից նե րը կա րող են 
ա րագ ո րո շել, թե որ գե նա յին 
բու ժում է ա վե լի անվ տանգ, 
մյուս հե տա զո տող նե րը փոր
ձում են պար զել, թե ինչ պես 

............................................................................................................  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱ
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հաղ թա հա րել դե ղե րի նկատ
մամբ ա նըն կա լու նա կութ յու նը 
և կան խել ու ռուց քա բա նա կան 
հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում 

ԱՆԴՐԵԱ ԹՈՄՍՈՆ

10. ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ 
ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ 
ԿՈՒՏԱԿՈՒՄՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ԾԱՎԱԼՆԵՐՈՎ

ԷԿՈԼՈԳԻԱՊԵՍ ՄԱՔՈՒՐ 
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ 

ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐՆ ՍԿՍՈՒՄ ԵՆ 

ՎԵՐԱՆԱԼ

Է լեկտ րա կա նութ յան ստաց
ման ե ղա նակ նե րը ողջ աշ
խար հում ա րագ փո փոխ վում 
են: Այս մի տու մը կապ ված է 
թե՛ է ներ գե տիկ հա մա կար գե
րում ա ռա ջա ցած ջեր մո ցա յին 
գա զե րի ար տա նե տում ե րի 
նվա զեց ման անհ րա ժեշ տութ
յան, թե՛ քա մու և  ար ևի է ներ
գիան օգ տա գոր ծող տեխ նո լո
գիա նե րի կտրուկ է ժա նաց ման 

հետ: Հա մա ձայն Է ներ գե տի կա
յի ո լոր տում տե ղե կատ վութ յան 
վար չութ յան (EIA) տվալ նե րի՝ 
ան ցած տաս նամ յա կում վե
րա կանգն վող աղբ յուր նե րից 
ստաց վող է լեկտ րաէ ներ գիա յի 
ծա վալ ներն ԱՄՆում ա ճել են 
եր կու ան գամ՝ հիմ ա կա նում 
ար ևա յին և քա մու է ներ գե տիկ 
սար քե րի հաշ վին: 2019 թ. հուն
վա րին EIAի կա տա րած կան
խա տես ման հա մա ձայն՝ է ներ
գիա յի վե րա կանգն վող տար բեր 
աղբ յուր նե րի բա ժինն է լեկտ
րաէ ներ գե տի կա յում (բա ցա
ռութ յամբ ջրի է ներ գիան օգ տա
գոր ծող բա ժին նե րի) ա ռա ջի կա 
եր կու տա րում ա րագ ա ճե լու է: 
Սա կայն այդ պի սի աղբ յուր նե րի 
ան կա յուն բնույ թը նշա նա կում 
է, որ է լեկտ րա կա յան նե րի հա
մար անհ րա ժեշտ է է ներ գիա
յի պահ պան ման ե ղա նակ այն 
դեպ քե րի հա մար, երբ ար ևը չի 

լու սա վո րում և քա մին չի փչում: 
Ն ման անհ րա ժեշ տութ յու նը 
բարձ րաց նում է հե տաքրք րութ
յունն է ներ գիա յի կու տակ ման 
տեխ նո լո գիա նե րի, մաս նա վո
րա պես, լի թիումիո նա յին կու
տա կիչ նե րի նկատ մամբ, ո րոնք, 
ի վեր ջո, պետք է ու նե նան էա
կան դեր է ներ գա հա մա կար գի 
հա մար:

ԱՄՆում որ պես մեծ ծա վալ
նե րի է ներ գիա յի կու տակ ման 
հիմ ա կան ե ղա նակ տաս նամ
յակ ներ շա րու նակ ծա ռա յել են 
հիդ րո կու տա կող է լեկտ րա կա
յան նե րը (ՀԿԷԿ), ո րոնց գոր
ծո ղութ յան հիմ քում ըն կած է 
տար բեր բարձ րութ յուն նե րում 
տե ղա կայված ջրա վա զան նե
րի կի րառ ման պարզ գոր ծըն
թա ցը: Է ներ գիա յի կու տակ ման 
հա մար պոմ պե րի մի ջո ցով 
ջու րը ներմղ վում է վե րին ջրա
վա զան, իսկ երբ ա ռա ջա նում 

մե տաս տազ նե րի ա ռա ջա ցու մը:
ԴՆԹի հի ման վրա ստեղծ

ված տե ղե կատ վութ յան կու
տա կիչ նե րի լայն տա րած մա նը 

խո չըն դո տում են, մաս նա վո
րա պես, մեծ ծախ սե րը և գե նե
տի կա կան տե ղե կատ վութ յան 
ստաց ման ու գրանց ման ցածր 
ա րա գութ յու նը: Այս խնդիր ներն 
անհ րա ժեշտ է լու ծել, որ պես զի 
տե ղե կատ վութ յան պահ պան
ման այս ե ղա նա կը կա րո ղա
նա մրցակ ցել է լեկտ րո նա յին 
կու տա կիչ նե րի վրա հիմ ված 
ե ղա նակ նե րի հետ: Ան գամ ե թե 
ԴՆԹն չ դառ նա տվալ նե րի 
պահ պան ման ա մե նու րեք օգ
տա գործ վող կրիչ, այն, ան կաս
կած, կկի րառ վի որ պես տե ղե
կատ վութ յան միան գա մայն այլ 
ընդգր կում ու նե ցող գե նե րա
տոր, ինչ պես նաև տվալ նե րի 
ո րո շա կի տե սակ նե րի եր կա
րատև պահ պան ման մի ջոց:
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է այդ է ներ գիա յի անհ րա ժեշ
տութ յուն, ջուրն ի ջեց նում են 
ներք ևի ջրա վա զան՝ անց կաց
նե լով այն տուր բի նի մի ջով: 
Է ներ գե տի կա յի նա խա րա րութ
յան տվալ նե րով, ներ կա յում 
ԱՄՆ ՀԿԷԿում ար տադր վում 
է արդ յու նա բե րա կան ծա վալ
նե րով կու տակ ված է ներ գիա յի 
95 %ը: Սա կայն լի թիումիո
նա յին կու տա կիչ նե րի արդ յու
նա վե տութ յան և հու սա լիութ
յան բարձ րաց ման, ինչ պես 
նաև ար տադ րութ յան ծախ սե
րի նվա զեց մա նը զու գըն թաց 
դրանց կի րառ ման ծա վալ նե րը 
կտրուկ ա ճել են: Գ նա հա տում
նե րի հա մա ձայն՝ ԱՄՆում լի
թիումիո նա յին կու տա կիչ նե րին 
բա ժին է ընկ նում մարտ կոց նե
րի տես քով արդ յու նա բե րա
կան ծա վալ նե րով պա շար վող 
է լեկտ րաէ ներ գիա յի 80 %ը. 

քա նա կը 10 տա րում կտրուկ 
ա ճել է մի քա նի մե գա վատ տից 
մինչև 866 ՄՎ (2019 թ. փետր
վար), հայտ նում է EIAն: 2019 թ. 
մար տին Bloomberg New Energy 
Financeի կա տա րած վեր լու
ծութ յան արդ յունք նե րով, 2012 
թվա կա նից այդ պի սի կու տա
կիչ նե րով ստաց վող է լեկտ րաէ
ներ գիա յի ար ժե քը նվա զել է 76 
%ով, ուս տի դրանք կա րող են 
մրցակ ցել բնա կան գա զով աշ
խա տող և  է լեկտ րաէ ներ գիա
յի մեծ պա հան ջար կի դեպ քում 
բա նեց վող է լեկտ րա կա յան նե րի 
հետ: Թեև ներ կա յում կու տա
կիչ նե րը կի րառ վում են ո րոշ 
նա հանգ նե րում, այդ թվում Ֆ լո
րի դա յում և Կա լի ֆոռ նիա յում, 
գե րա զան ցա պես հզո րութ յան 
կար ճա ժամկ ետ ա րագ կար
գա վոր ման և դ րա մա կար դա կի 
պահ պան ման հա մար է ներ գա

հա մա կարգ ներն օգ տա գոր ծում 
են եր կու սից մինչև չորս ժամ 
աշ խա տող լի թիումիո նա յին 
կու տա կիչ ներ: Է ներ գե տի կա յի 
ո լոր տի հե տա զո տութ յուն նե
րով զբաղ վող Wood Mackenzie 
ըն կե րութ յան ա վե լի վաղ կա
տա րած գնա հատ մամբ, 2019 
թ. է լեկտ րաէ ներ գիա յի կու
տակ ման հա մա կար գե րի շու
կան 2018 թ. հա մե մա տութ յամբ 
պետք է մե ծա նար եր կու ան
գամ, իսկ 2020 թ.՝ 2019 թ. հա
մե մա տութ յամբ ե րեք ան գամ:

Փոր ձա գետ նե րի կար ծի քով, 
լի թիումիո նա յին տեխ նո լո գիա
նե րը, հա վա նա բար, կգե րա 
  կշռեն մո տա կա 5–10 տա րի
նե րի ըն թաց քում, իսկ հե տա
գա կա տա րե լա գոր ծու մը կհան
գեց նի է 4–8 ժամ աշ խա տող 
մարտ կոց նե րի ստեղծ ման: Այս 
ժա մա նա կը բա վա կան է, օ րի
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նակ, ար ևա յին է ներ գիա յով 
աշ խա տող հա մա կար գե րը ե րե
կո յան ժա մե րին օգ տա գոր ծե լու 
հա մար:

Սա կայն որ պես զի է ներ գիա
յի վե րա կանգն վող աղբ յուր նե րը 
և կու տակ ման հա մա կար գերն 
օգ տա գործ վեն բեռն վա ծութ յան 
բա զա յին պայ ման նե րում է լեկտ
րաէ ներ գիա գե նե րաց նե լու հա
մար, կպա հանջ վեն եր կա րատև 
պահ պան ման հա մար նա խա
տես ված կու տակ ման հա մա
կար գեր, ուս տի լի թիումիո նա
յին մարտ կոց նե րը հար մար չեն: 
Հ նա րա վոր թեկ նա ծու նե րը բազ
մա թիվ են՝ սկսած բարձր տեխ
նո լո գիա կան այլ լու ծում ե րից, 
օ րի նակ` հե ղու կա յին կու տա
կիչ նե րից, ո րոն ցում շրջա նառ
վում են հե ղուկ է լեկտ րո լիտ
ներ, և վա ռե լի քա յին ջրած նա յին 
տար րե րից մինչև ա վե լի պարզ 

հա յե ցա կար գեր, ինչ պի սիք են 
ՀԿԷԿը և գ րա վի տա ցիոն կու
տա կիչ նե րը: ՀԿԷԿից ստաց
վող է լեկտ րաէ ներ գիան է ժան 
է, բայց դրանց շի նա րա րութ յան 
հա մար հար կա վոր են մեծ ծախ
սեր, բա ցի այդ, ՀԿԷԿը կա րող 
է կի րառ վել միայն ո րո շա կի 
տե ղան քում: Նույն քան պարզ է 
գրա վի տա ցիոն կու տա կիչ նե րի 
հա յե ցա կար գը, ո րոնց գոր ծո
ղութ յան սկզբուն քը կա յա նում 
է ծանր կա ռույ ցա հատ վա
ծի բարձ րաց ման արդ յուն քում 
է ներ գիա յի կու տակ ման մեջ, 
ո րը հե տո ի ջեց նում են՝ գոր ծի 
դնե լով է լեկտ րա կա նութ յան գե
նե րա ցիա յի հա մար նա խա տես
ված տուր բի նը: Չ նա յած որ մի 
քա նի ըն կե րութ յուն աշ խա տում 
են այդ խնդրի ուղ ղութ յամբ և 
ներգ րա վել են ներդ րում եր, 
գա ղա փա րը դեռևս տա րա ծում 

չի ստա ցել: Հ նա րա վոր մյուս 
տար բե րակ նե րը դեռևս մշակ
ման փու լում են. անհ րա ժեշտ է, 
որ լի թիումիո նա յին կու տա կիչ
նե րի հա մե մա տութ յամբ դրանք 
լի նեն ա վե լի հու սա լի, արդ
յու նա վետ և մր ցու նակ: EIAի 
տվալ նե րով, ԱՄՆում մինչև 
2016 թ. վեր ջը շա հա գործ ման 
է հանձն վել արդ յու նա բե րա
կան ծա վալ նե րով է ներ գիա յի 
կու տակ ման ըն դա մե նը 3 հա
մա կարգ՝ հիմ ված հե ղու կա
յին մարտ կոց նե րի վրա, իսկ 
ջրած նա յին հա մա կար գե րը 
դեռևս ցու ցադր ման փու լում 
են: ԱՄՆի կա ռա վա րութ յու
նը ֆի նան սա վո րում է մի շարք 
աշ խա տանք ներ այդ ո լոր տում, 
մաս նա վո րա պես, է ներ գե տի
կա յի բնա գա վա ռի ա ռա ջա տար 
հե տա զո տութ յուն նե րի գոր
ծա կա լութ յան մի ջո ցով, բայց 

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱ  ...........................................................................................................  
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նման տեխ նո լո գիա նե րի և  ընդ
հան րա պես է լեկտ րաէ ներ գիա
յի կու տակ ման հա մա կար գե
րի ներդ րում եր ա մե նից շատ 
կա տա րում են Չի նաս տա նը և 
Հա րա վա յին Կո րեան, ո րոնք 
նույն պես ակ տի վաց րել են հե
տա զո տութ յուն ներն է ներ գիա յի 
կու տակ ման ո լոր տում:

Պարզ չէ, շա րու նա կե լո՞ւ է 
նվա զել է լեկտ րաէ ներ գիա
յի կու տակ ման ար ժե քը և  ի՞նչ 
չա փով: Այ նո ւա մե նայ նիվ, կա
ռա վա րութ յուն նե րի, նե րառ յալ 
ԱՄՆի տե ղա կան գե րա տես
չութ յուն նե րի՝ ա ռանց CO2ի 
ար տա նե տում ե րի է լեկտ րաէ
ներ գիա ար տադ րե լու պար տա
կա նութ յու նը մշտա կան խթան 
կլի նի է ներ գիա յի կու տակ ման 
ա վե լի մեծ թվով հա մա կար գե
րի ներդր ման հա մար:

 Թարգ մա նեց Մ.  Սարգս յա նը

Այս եզ րա կա ցութ յանն է 
հան գել  բժիշկ նե րի և սնն դա
բան նե րի մի ջազ գա յին խում բը՝ 
կազմ ված շուրջ 150 հե ղի նակ
նե րից, հա վա քե լով տվալ ներ 
աշ խար հի 195 երկր նե րի 25ից 
բարձր տա րի քի բնակ չութ յան 
սնվե լու, հի վան դա ցութ յան և 
մա հա ցութ յան մա սին 1990–2017 
թթ. ըն թաց քում: 2017 թ. ըն թաց
քում սխալ սնվե լու պատ ճա ռով 
աշ խար հում մա հա ցել է 10–12 
մի լիոն մարդ, ընդ ո րում վա
սա կար հիմ ա կան գոր ծոն ներն 
են ե ղել նատ րիու մի (կե րակ րի 

* «Наука и жизнь», 2019, N 9.

ՈՂՋ 
ԱՇԽԱՐՀԸ 

ՍԽԱԼ Է 
ՍՆՎՈՒՄ*

ա ղի) մեծ քա նա կի օգ տա գոր
ծու մը, շի լա նե րի և  ամ բողջ ցո
րե նի հա ցի, ինչ պես նաև ըն
կու զե ղե նի, թարմ մրգե րի և 
բան ջա րե ղե նի օգ տա գոր ծու մը 
ոչ բա վա րար չա փով: Բա ցի 
այդ, մենք չա փա զանց շատ ենք 
խմում գա զա վոր ված քաղցր 
ըմ պե լիք ներ (մի ջին հաշ վով՝ 
օ րա կան 49 գ շա քար, չհաշ ված 
դրա մյուս աղբ յուր նե րը), շատ 
ենք օգ տա գոր ծում մսե ղեն՝ 
եր շի կե ղեն և,  ընդ հան րա պես, 
մսե ղեն լավ է քիչ օգ տա գոր ծել:
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ԱՂՏՈՏՎԱԾ ՕԴԸ 
ԿՐՃԱՏՈՒՄ Է 

ԿՅԱՆՔԸ
Մի ջազ գա յին նոր հե տա զո տութ յու նը, որն 

ընդգր կել է 42 եր կիր, թույլ է տվել հաշ վար կել, 
թե ի՞նչ չա փով է մեր շնչած օ դի աղ տո տու մը 
կրճա տում կան քը: Հաշ վի է առն վել 2,5 միկ րո
մետ րից փոքր տրա մա գիծ ու նե ցող մաս նիկ նե
րի (այս պես կոչ ված, սև մ րու րի) ազ դե ցութ յու
նը: Դ րանք ա ռա վել վտան գա վոր են, քա նի որ 
թա փան ցում են կեն սա բա նա կան ար գե լա պա տի 
մի ջով և կա րող են հայտն վել ան գամ ու ղե ղում:

Այս պի սի մաս նիկ նե րի ա մե նա փոքր քա նակն օ դում 
հայտ նա բեր վել է Շ վե դիա յում, ուս տի դրանք կրճա տում 
են մի ջին շվե դի կանքն ըն դա մե նը 48 օ րով: Սև մրու րի 
ա մե նա մեծ քա նա կը Բանգ լա դե շի օ դում է: Ե թե այս տեղ 
մար դիկ կա րո ղա նա յին շնչել մա քուր օդ, ա պա կապ րեին 
682 օր ա վե լի, քան այժմ: Ռու սաս տա նի հա մար կան քի 
կրճատ ման ցու ցա նի շը 274 օր է, թեև այս տեղ սև մ րու րի 
մաս նիկ նե րի պա րու նա կութ յունն օ դում մշտա պես չափ վում 
է միայն մի քա նի քա ղա քում և խիստ տար բեր է երկ րի 
տա րած քում:
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ԱՌԱՋԻՆ ՄՈԼԵԿՈՒԼԸ

Տիե զեր քի ծագ ման ժա մա
նա կա կից տե սութ յունն ըն դու
նում է, որ մեր աշ խարհն ա ռա
ջա ցել է շուրջ 13,8 մի լիարդ 
տա րի ա ռաջ՝ Մեծ պայ թյու
նի արդ յուն քում: Սկզբ նա կան 
շրջա նում տիե զերքն ա ներ ևա
կա յե լի հոծ էր ու տաք: Միայն 
ո րոշ ժա մա նակ անց ջեր մաս
տի ճա նի նվա զում «ըն դա
մե նը» մինչև 3600 0C հնա րա
վո րութ յուն տվեց, որ պես զի 
ա ռա ջա նան ար դեն կազ մա վոր
ված թեթև տար րե րի քի միա
կան ա ռա ջին միա ցութ յուն նե րը: 
Ջ րած նի իո նաց ված ա տոմ ե րը 
միա ցան հե լիու մի չե զոք ա տոմ
նե րին՝ ա ռա ջաց նե լով ա ռա ջին 
իո նը՝ HeH+ հե լիու մի հիբ րի դը: 
Լա բո րա տո րիա յում այն սին
թեզ վել է դեռևս 1925 թ., բայց 
եր կար ժա մա նակ աստ ղա ֆի
զի կոս նե րը փնտրում էին այն 
տիե զեր քում: Եվ միայն վեր
ջերս թռչող աստ ղա դի տա կի 

վրա տե ղադր ված սպեկտ րա
չա փի օգ նութ յամբ այն հայտ
նա բեր վեց մո լո րա կա յին NGC 
7027 ե րի տա սարդ մի գա մա
ծութ յու նում՝ Կա րա պի հա մաս
տե ղութ յան շրջա նում: « Բոինգ» 
ինք նա թի ռը, ո րի վրա տե ղադր
ված էր 2,5 մ տ րա մագ ծով աստ
ղա դի տա կը, բարձ րա ցել էր 13 
կմ, որ տեղ մթնո լոր տի շերտն 

այն քան բա րակ է, որ չի կլա նում 
սպեկտ րի հե ռա վոր հատ վա ծի 
են թա կար միր ճա ռա գայթ նե րը: 
Են թադր վում է, որ հայտ նա բեր
ված միա ցութ յունն ա ռա ջա նում 
է մի գա մա ծութ յան կենտ րո նում 
առ կա սպի տակ գա ճա ճի ներ
սում: Դ րա մա կեր ևույ թի ջեր մաս
տի ճա նը 100000 0Cից բարձր է:
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Ֆի զի կա յի բնա գա վա-
ռում Նո բել ան մրցա նա կը 
շնորհ վել է անգ լիա ցի ֆի
զի կոս Ռո ջեր Փենտ րոու
զին, գեր մա նա ցի աստ
ղա ֆի զի կոս Ռայն հարդ 
Հեն ցե լին և  ա մե րի կա ցի 
աստ ղա գետ Անդ րեա Գե
զին՝ սև խո ռոչ նե րի ու
սում ա սի րութ յան հա մար:

Ռայնհարդ Հենցել Անդրեա Գեզ Ռոջեր Փենտրոուզլ
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Քի մի ա յի 
բնա գա վա ռում
Նո բե լան մրցա նա կի 
դափ նե կիր ներ են դար
ձել Էմա նո ւել Շար պան տի
են (Մաքս Պլան կի ըն կե րու թյան 
Վա րա կա յին կեն սա բա նու թյան ինս
տի տուտ) և Ջե նի ֆեր Դուդ նան (Կա լի
ֆոռ նի ա յի Բերք լիի հա մալ սա րան) «հա մա գե
նի խմբագր ման մե թո դի զար գաց ման հա մա ր»:  
51ամյա Շար պան տի են և 56ամյա Դուդ նան քի մի ա յի 
Նո բե լան մրցա նա կի 6րդ և 7րդ կին դափ նե կիր ներն են 
դրա պատ մու թյան ողջ ըն թաց քում:

Ֆի զի ո լո գի ա յի և 
բժշկու թյան ոլոր -
տում Նո բե լան 
մրցա նա կը շնորհ
վել է բրի տա նա ցի 
գիտ նա կան ներ 
Մայքլ Հոու  թո նին, 
Հար վի Ալ թե րին 
և Չառլզ Ռայ սին՝ 
հե պա տիտ C վի
րու սի վե րա բե րյալ հե տա զո տու թյուն նե
րի հա մար:

Հարվի Ալթեր Մայքլ Հոութոն

Չառլզ Ռայս

Ռոբերտ ՈւիլսոնՓոլ Միլգրոմ

Ջենիֆեր Դուդնա Էմանուել Շարպանտիե

Գ րա կա նութ յան բնա
գա վա ռում Նո բել ան 
մրցա  նա կի դափ նե կիր է 
դար ձել Լուիզ Գլուկը «իր 
պոե տիկ ձայ նի, ան հա
տա կա նը հա մընդ հա նու
րի վե րա ծե լու, իր կոշտ 
գե ղեց կութ յան հա մար»:

Խա ղա ղութ յան Նո
բել ան մրցա նա կը շնորհ
վել է ՄԱԿի Պա րե նա յին 
հա մաշ խար հա յին ծրագ
րին՝ սո վի դեմ ջան քեր 
գոր ծադ րե լու հա մար:

Տնտե սա գի տու թյան Նո
բե լան մրցա նա կի դափ նե կիր
ներ են դար ձել ամե րի կա ցի ներ Փոլ 
Միլգ րո մը և Ռո բերտ Ուիլ սո նը՝ աճուրդ
նե րի տե սու թյու նը կա տա րե լա գոր ծե լու և 
աճուրդ նե րի նոր ձև ա չա փեր հայտ նա գոր ծե լու 
հա մար:

Լուիզ Գլյուկ



Ի ԴԵՊ
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Ինչ պես հայտ նի է, աս պի
րինն ա ցե տիլ սա լի ցի լաթթ վի 
առևտ րա յին ան վա նում է, իսկ 
թթուն ա ռանց կար ևոր կեն սա
կան պատ ճառ նե րի հա զիվ թե 
ար ժե խմել: Այ նինչ վեր ջին տա
րի նե րին, հիմ ա կա նում մա մու
լի թեթև ձեռ քով, տա րած վել է 
այն հա մոզ մուն քը, թե իբր ար
յան մա կար դե լիութ յու նը նվա
զեց նող աս պի րինն օգ նում է 
կան խել ու ղե ղի կաթ ված նե րը 
և  ին ֆարկտ նե րը: Ինչ պես տե
ղե կաց նում է «Science News» 
հան դե սը, ա մե րի կա ցի բժիշկ
նե րը նա խա ձեռ նել են աս պի
րինի օ գուտ նե րի և վ աս նե րի 
լայ նա ծա վալ հե տա զո տութ
յուն: 2015 թ. հար ցու մը ցույց է 
տվել, որ պա տա հա կա նութ յան 
սկզբուն քով ընտր ված 45ից 
մինչև 75 տա րե կան 2039 ա մե
րի կա ցի նե րի կե սը՝ չու նե նա լով 
որ ևէ սիրտա նո թա յին խնդիր, 
հա մե նայն դեպս կա նո նա վոր 
կեր պով ըն դու նում է այդ դե
ղա մի ջո ցի փոքր չա փա բա ժին:

Թեև դեռևս Հի պոկ րատն 
է բու ժել հին հույ նե րի գլխա
ցավ ու տեն դը ու ռե նու կեղ ևի 
և տերև նե րի ե փու կով, միայն 
XIX դա րում է պարզ վել, որ այդ 
դեպ քե րում բու ժիչ ազ դե ցութ
յու ն գոր ծում է սա լի ցի լաթ թուն, 
որն իր ան վա նում ստա ցել է 
ու ռե նու լա տի նա կան ան վա
նու մից՝ Salix: 1853 թ. էլ զաս ցի 
քի մի կոս Կառլ Ֆ րիդ րիխ Գեր
հարդտն ա ռա ջին ան գամ սին
թե զել է ա ցե տիլ սա լի ցի լաթ թու: 
Այն ա վե լի քիչ է վա սում ստա
մոք սը, քան սա լի ցի լաթ թուն: Ի 
մի ջի այ լոց, քա նի որ պատ մութ

յան ըն թաց քում Էլ զա սը բազ
միցս ան ցել է Ֆ րան սիա յից 
Գեր մա նիա յին և հա կա ռա կը, 
ֆրան սիա ցի նե րը հա մա րում 
են, որ Գեր հարդտն ի րենց քի
մի կոսն է՝ ան վա նե լով նրան 
Շառլ Ֆ րե դե րիկ Ժե րար, իսկ 
գեր մա նա ցի նե րի հա մար նա 
գեր մա նա ցի է և կ րում է նույն 
ազ գան վան ար տա սա նութ յան 
գեր մա նա կան տար բե րա կը՝ 
Գեր հարդտ:

Հին դե ղա մի ջո ցի նոր հե
տա զո տութ յա նը մաս նակ ցել են 
շուրջ 19000 չա փա հաս ա մե րի
կա ցի ներ. նրանց կե սը ըն դու
նել է օ րա կան 100 մգ  աս պի
րին, իսկ մյուս կե սը՝ տես քով 
և հա մով նման հաբ: Փոր ձը 
տևել է շուրջ 5 տա րի: Այդ ժա
մա նա կա հատ վա ծում եր կու 
խմբե րում պա տա հել են գրե
թե հա վա սար թվով սիրտա
նո թա յին դեպ քեր՝ 1000 մար դու 
հաշ վով. տա րե կան 10,7 դեպք՝ 
աս պի րին ըն դու նող նե րի և 11,3 
դեպք՝ չըն դու նող նե րի խմբում: 
Բայց նրանք, ով քեր ըն դու նել 
են աս պի րին, ա վե լի հա ճախ 
են ու նեն ցել ստա մոք սի կամ 

ԶԳՈՒՅՇ  ՎԱՐՎԵՔ 
ԱՍՊԻՐԻՆԻ ՀԵՏ *

ա ղի նե րի ար յու նա հո սութ յուն՝ 
1000ից 8,6 դեպք, իսկ չըն
դու նող նե րի պա րա գա յում՝ 6,2 
դեպք: Հետևութ յուն. կա նո նա
վոր կեր պով աս պի րի նի փոքր 
չա փա բա ժին կա րե լի է ըն դու
նել միայն բժշկի ցու ցու մով՝ 
ար դեն պա տա հած ին ֆարկ տից 
կամ կաթ վա ծից հե տո ար յան 
մա կար դե լիութ յու նը նվա զեց նե
լու հա մար: Ներ քին ար յու նա հո
սութ յունն ա վե լի հեշտ է բուժ
վում, քան կրկնվող ին ֆարկ տը 
կամ կաթ վա ծը:
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ԻՆՉՈ՞Ւ 
ԳԻՇԵՐԸ 

ՉԻ ԿԱՐԵԼԻ 

Ա մե րի կա ցի ֆի զիո լոգ
ներն ու սում ա սի րել են 
7 մար դու նյու թա փո խա
նա կութ յան մա կար դա կը, 
ո րոնք հինգ շա բաթ մե կու
սաց ված էին լա բո րա տո
րիա յում և չէին զբաղ վում 
ֆի զի կա կան ակ տի վութ
յամբ: Գի տա փոր ձի մաս
նա կից նե րը 38ից մինչև 69 
տա րե կան տղա մար դիկ և 
կա նայք էին: Ն րանք չէին 
կա րող հետ ևել օր վա ժա մե
րին, քա նի որ փոր ձա սեն յա
կում չկա յին պա տու հան ներ, 
ժա մա ցույց, հե ռուս տա ցույց, 
հե ռա խոս և կա պի այլ տե
սակ ներ: Պարզ վել է, որ 
կե սօ րից հե տո և  ե րե կո
յան ժա մե րին է ներ գե տիկ 

Ո Ւ Տ Ե Լ

փո խա նա կութ յունն ու ժե ղա նում 
է 120 կա լո րիա յով (մի ջին նոր մա
յի 10 %), իսկ գի շե րը՝ թու լա նում: 
Կա լո րիա նե րի ա ռա վե լա գույն այ
րու մը կա տար վում է ցե րեկ վա մո
տա վո րա պես 5ին (փոր ձարկ վող
նե րի շրջա նում՝ ցե րեկ վա 2ից 
մինչև ե րե կո յան 8ը), իսկ կա լո
րիա նե րի նվա զա գույն սպա ռու մը՝ 
ա ռա վոտ յան 5ին (գի շեր վա 2ից 
մինչև ա ռա վոտ յան 8ը): Ն յու թե
րի և  է ներ գիա յի փո խա նա կութ յան 
փո փո խութ յուն նե րի ի մա ցութ յու
նը կար ևոր է, քա նի որ այն թույլ է 
տա լիս չխախ տել սե փա կան ռիթ
մը՝ ըն դու նե լով սնունդ գի շեր վա 
ժա մե րին: « Ժա մա նա կա ցույ ցից» 
դուրս կե րա ծը չի ծախս վում ֆի
զիո լո գիա կան պրո ցես նե րում, այլ 
կու տակ վում է ճար պի տես քով: 
Խն դի րը հատ կա պես կար ևոր է 
գի շե րա յին հեր թա փո խի աշ խա
տող նե րի հա մար:
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Ի նչ պե՞ս հա մա տե ղել 
այս եր կու մո տե ցում
նե րը և  ա նել այն պես, 

որ գի տութ յու նը և պ րակ տի կան 
մարդ կա յին կյան քի ո րա կի և 
տ ևո ղութ յան հա մար պայ քա
րում դառ նան դաշ նա կից ներ: 
Այս մա սին է ա կա դե մի կոս, 
Ռու սաս տա նի Ա ռող ջա պա

COVID-19-Ը ՔԱՅՔԱՅԵԼ 
Է ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ 
ՊԱՏՆԵՇՆԵՐԸ

հութ յան նա խա րա րութ յան և 
Մոսկ վա յի Ա ռող ջա պա հութ յան 
դե պար տա մեն տի գլխա վոր 
մի զա բան Դ միտ րի Պուշ կա րի 
և կեն սա բա նա կան գի տութ
յուն նե րի թեկ նա ծու, Իռ լան
դիա յի Հա մա կար գա յին կեն
սա բա նութ յան ինս տի տու տի 
դո ցենտ Մա րի նա Գ րա նովս
կա յա յի բա նա վե ճը:

Դ. Պ. Շատ տա րի ներ 
ա ռաջ, երբ մենք վի րա բու-
ժութ յու նում որ պես ըն թե-
րա կա սկսե ցինք կի րա ռել 
ռո բոտ ներ, հաս կա նա լի դար-
ձավ, որ հար կա վոր է նե-
րա ռել մո լե կու լա յին հա մա-
կար գա յին կեն սա բան նե րի, 
և  ոչ միայն նրան ցից ինչ-որ 
բան սո վո րե լու նպա տա կով, 

* В мире науки, 2020, N 7.

Մո լ» կու լա յին կ»ն ëա բան ն» րը կա րո ղա նում »ն կան խա տ» ë»լ մարդ-
կութ յան հա մար հնա րա վոր վտանգ ն» րը և  ի վի ճա կի »ն ա ռա ջար կ»լ 
դ» ղո րայք և տ»խ նո լո գիա ն»ր, ո րոնք կա րող »ն կան խար գ» լ»լ ծանր բար-
դութ յուն ն» րը և խ» ղող վի րա հա տութ յուն ն» րը: Սա կայն բժիշկ ն» րը միշտ 
չէ, որ պատ րաëտ »ն լë» լու այդ նա խազ գու շա óում ն» րը և հա ճախ գոր ծի 
»ն անó նում այն ժա մա նակ, »րբ հի վան դութ յունն ար դ»ն ëկëվ»լ է: Ն րանք 
ակն կա լիք ն»ր ու ն»ն մո լ» կու լա յին կ»ն ëա բան ն» րիó, ո րոնó ա ռա ջարկ-
ն» րը, բժիշկ ն» րի ëթափ կար ծի քով, միշտ չէ, որ մոտ »ն կլի նի կա կան 
պրակ տի կա յին:
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այլ յու րա քանչ յուր հի վան դի 
դեպ քում ա մե նօր յա կշռա-
դատ ված ո րո շում կա յաց նե լու 
հա մար: Այս ի մաս տով Մա րի-
նա Վիկ տո րով ան բարձ րա-
գույն կար գի մաս նա գետ է, 
ո րը կար ևոր և պա հանջ ված 
շատ բան ներ մու ծեց մեր 
ա մե նօր յա պրակ տի կա: Հա-
մա կար գա յին կեն սա բան նե-

րի աշ խար հա յացքն այն է, 
ինչ պա կա սում է կլի նի կա յում 
աշ խա տող և հե տա զո տող 
բժիշկ նե րին՝ կլի նի ցիստ նե-
րին:

Մ. Գ. Դ միտ րի Յուր ևիչ, շատ 
շնոր հա կալ եմ ջերմ խոս քե րի 
հա մար, բայց թույլ տվեք նկա
տել, որ մենք՝ մո լե կու լա յին 
կեն սա բան ներս, վա ղուց էինք 

ձգտում տե ղե կաց նել ձեզ՝ կլի
նի ցիստ նե րին, որ պատ րաստ 
ենք անց նել վե րա հա ղոր դա կան 
(տրանսլ ա ցիոն) բժշկութ յան: 
Հիմ ա րար գի տութ յունն ու նի 
գի տութ յան լեզ վից թարգ ման
ված, մշակ ված և  ա պա ցուց
ված լու ծում եր՝ նա խա տես
ված բժշկութ յան հա մար: Եվ 
ե թե չլի ներ Ձեր ան կեղ ծութ յու
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նը և լ սե լու պատ րաս տա կա
մութ յու նը, մենք չէինք կա րող 
հաս նել հա մա գոր ծակ ցութ յան: 
Բո լո րը չէ, որ Ձեզ պես ան կեղծ 
են: Մեզ նից շա տե րը կա րող են 
նոր լու ծում եր ա ռա ջար կել: 
Սա կայն բանն այն է, որ կեն
սա բան նե րը գոր ծող բժիշկ նե րի 
հետ չու նեն կա պող կա մուրջ, 
ո րով կա րող էին փո խա նա կել 
տե սա կետ ներ տես լա կան նե րի, 
ե ղա նակ նե րի, պա հանջ նե րի, 
խնդիր նե րի և լու ծում ե րի վե
րա բեր յալ: Ուս տի կար ծում եմ, 
որ մեր փոր ձը ե զա կի է, հատ
կա պես հի մա, մարդ կութ յան 
հա մար այս ծանր ժա մա նա
կաշր ջա նում: Հենց հի մա մեզ 
հա ջող վեց խփել ա մուր ցցա գե
րան ներ այդ կա մուր ջի հա մար:

Դ. Պ. Ի րոք, մենք վա ղուց 
ենք սկսել հա մա տեղ աշ խա-
տան քը, դրա հիմ ա կան արդ-
յունքն է « Ֆա վի պի րա վիր» 
պատ րաս տու կը, ո րի մա սին 
այ սօր խո սում է աշ խար-
հը: Միա ժա մա նակ այն կի-
սեց բժշկութ յու նը, ո րով հետև 
COVID-19-ը բժշկութ յու նը վե-
րա ծեց շտապ օգ նութ յան: Սա 
սար սա փե լի բժշկութ յուն է, 
մենք դա չենք ու զում: Չէ՞ որ 
ա ռա ջին մեկ-մե կու կես մի լիոն 
հի վանդ նե րին մենք բու ժում 
էինք ին չով պա տա հի:

Մ. Գ. Սա ճշմար տութ յուն 
է: Դա է պատ ճա ռը, որ մենք՝ 
կեն սա բան ներս, տար բեր երկր
նե րում դի մում էինք բո լոր 
կլի նի կա նե րին և  ա սում. գոր

ծըն կեր ներ, չէ՞ որ մենք զգու
շաց նում էինք, որ հար կա վոր 
է ստեղ ծել պատ րաս տուկ նե րի 
կար գա վի ճա կի փո փո խութ
յան հնա րա վո րութ յուն ներ: 
Մենք միա սին բղա վում էինք, 
որ հար կա վոր է սկսել վաս
ված քի մե խա նիզ մը ո րո շե լուց՝ 
հաշ վի առ նե լով տար բեր հի
վան դութ յուն նե րի ա ռա ջաց ման 
պատ ճա ռա կա նութ յու նը, այլ ոչ 
թե պայ քա րել այդ վաս վածք
նե րի հետ ևանք նե րի դեմ: Բայց, 
ա վաղ, միայն ար տա կարգ 
ի րա վի ճա կը հնա րա վո րութ
յուն տվեց քան դե լու կեն սա
բա նութ յան և բժշ կութ յան միջև 
պատ նե շը և սկ սե լու հա մա տեղ 
գոր ծու նեութ յուն, ընդ ո րում, 
խոս քը ոչ միայն մո լե կու լա յին 

ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  ......................................................................................................................  
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կեն սա բան նե րի, այլ նաև կա
ռուց ված քա յին քի մի կոս նե րի, 
կեն սաին ֆոր մա տիկ նե րի, ի մու
նա բան նե րի մա սին է:

Դ. Պ. Պատ րաս տուկ նե րի 
կար գա վի ճա կի փո փո խութ յու-
նը կամ դրանց կի րա ռութ յան 
թույլտ վութ յու նը, ո րը դուրս 
է գո յութ յուն ու նե ցող դե ղո-
րայ քի սկզբնա կան բժշկա կան 
ցուց մունք նե րի շրջա նակ նե-
րից, չա փա զանց կար ևոր է, 
և մենք դա հաս կա նում ենք: 
Արդ յուն քում կո րո նա վի րու-
սա յին վա րա կով հի վանդ նե-
րի հա մար մենք այ սօր ու նենք 
ա ռա վել արդ յու նա վետ պատ-
րաս տուկ:

Մ. Գ. Այս տեղ կար ևոր են եր
կու հան գու ցա յին հան գա մանք
ներ՝ հայտ նի պատ րաս տու կի 
կի րա ռութ յու նը նոր կար գա վի
ճա կով և զու գակց ված բու ժու
մը: Ի տար բե րութ յուն մյուս կո
րո նա վի րուս նե րի, SARSCoV2ն  

ու նի օր գա նիզ մին բազ մա թիվ 
վաս ներ պատ ճա ռե լու հատ
կութ յուն, այլ ոչ թե տե ղա յին, 
ինչ պես այլ սուր շնչա ռա կան 
վա րակ նե րը: Թ վում էր, թե 
այն պար զա պես ներ խու ժում 
է շնչա ռա կան ու ղի նե րի վե
րին հատ ված ներ՝ քո ղարկ վե
լով «ան տե սա նե լի գլխար կով», 
ի մու նա յին հա մա կար գի ան մի
ջա կան ար ձա գանք ման ազ
դան շա նա յին ին տեր ֆե րո նա յին 
ու ղի նե րի ան ջատ ման հաշ
վին: Ընդ ո րում, այն «գաղտ նի 
գրպա նում» կրում է փոք րիկ, ոչ 
կա ռուց ված քա յին սպի տա կուց, 
որն ան մի ջա պես միաց նում է 
ինֆ լա մա սո մա յի հա մա կար գը:

Ի՞նչ է սա: Սա ա րագ գոր
ծո ղութ յան ռումբ է, որն ակ
տի վաց նում է բջջա կիս ման 
(ցի տո կի նա յին) փո թո րի կը և  
ի մու նա յին հա մա կար գի բա
ցար ձա կա պես ան վե րահս կե լի 
պա տաս խա նը: Եվ մեզ՝ մո
լե կու լա յին կեն սա բան նե րիս 

հա մար հաս կա նա լի է, որ այս 
նռնակն ան պայ ման պայ թե լու 
է, տա րած վե լու է օր գա նիզ մի 
բո լոր հա մա կար գե րով՝ գոր ծի 
դնե լով ի մու նա յին հզո րա գույն 
դրա մա տիկ պա տաս խան: Գիտ
նա կան ներն ի սկզբա նե պարզ 
տես նում էին, որ միայն պատ
րաս տու կով հար ցը չի սահ
մա նա փակ վի: Սկզ բուն քո րեն, 
վի րու սա յին վա րակն ա ռողջ օր
գա նիզ մում պետք է ինք նի րեն 
անց նի: Բ ժիշկ նե րը մշտա պես 
թե րա հա վա տութ յամբ են վե
րա բեր վել հար բու խի բուժ մա նը: 
Բայց տվալ դեպ քում այն ինք
նի րեն անց նել չի կա րող, ո րով
հետև վա րակն ար մա տա պես 
քայ քա յում է օր գա նիզ մի հա
մար կեն սա կան նշա նա կութ յուն 
ու նե ցող մի քա նի հա մա կարգ:

Դ. Պ. Բայց շատ մարդ կանց 
մոտ այն ինք նի րեն է անց նում:

Մ. Գ. Դա հնա րա վոր է: Այս 
հի վան դութ յունն ինք նի րեն է 

.......................................................................................................................  ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
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անց նում, ե թե ի մու նա յին հա
մա կարգն ան մի ջա պես չի են
թարկ վում սադ րան քի և  ա ռող
ջա նում է՝ միաց նե լով Tբջջա յին 
պա տաս խա նը:

Դ. Պ. Այ սինքն՝ այս տեղ 
գոր ծում է միայն ի մու նի տե-
տը և  ու րիշ ո չի՞նչ:

Մ. Գ. Միայն թեթև ըն թաց
քի դեպ քում: Ծանր ըն թաց քի 
դեպ քում սա բազ մա գոր ծոն 
հի վան դութ յուն է: Այն կարճ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում, որ 
տևել է  հա մա վա րա կը (իսկ 
վա րա կի հա մար այն չա փա
զանց կարճ է), չէր կա րող տե ղի 
ու նե նալ ա տեն յո ւա ցիա՝ ախ
տա ծին միկ րոօր գա նիզմ ե րի 
ար հես տա կան թու լա ցում կամ 
ճնշում: Այ նո ւա մե նայ նիվ, վա
րա կը կա րո ղա նում է են թարկ
վել մու տա ցիա յի: Եվ ո րոշ հա
ջո ղակ նե րի բախ տը բե րում է՝ 
նրանք ստա նում են ոչ այն քան 
«չա րա կամ» և նենգ ձև: Սա կայն 
ե կեք չնվա զեց նենք հնա րա վոր 
վտանգ նե րը: Վա րա կը սար սա
փե լի է, քա նի որ այն հակ ված է 
ընտ րե լու ոչ միայն թո քե րը՝ իր 
հիմ ա կան թի րա խը, այլ նաև 

ա ղես տա մոք սա յին ու ղի նե րի 
բջիջ նե րը, սրտամկ ա նը,  ար յու
նա տար և  ավ շա յին ա նոթ նե րի 
բջիջ նե րը: Այն ակ տի վաց նում 
է նեյտ րո ֆիլ նե րի հզո րա գույն 
պա տաս խան, ո րոնք այ նու հետև 
գրգռում են վեր նահ յուս ված քի 
և  կոմպ լե մեն տի հա մա կար գի 
թրոմ բա յին պա տաս խան ներ: 
Ո րոշ մարդ կանց մոտ այս գոր
ծըն թացն ու նի ագ րե սիվ, մյուս
նե րի դեպ քում՝ ա վե լի մեղմ 
դրսևո րում՝ շնոր հիվ ծա գում
նա բա նա կան, վե րա ծա գում ա
բա նա կան և  այլ գոր ծոն նե րի:

Դ. Պ. Ցա վոք, այս գոր ծոն-
ներն ու սում ա սիր ված չեն:

Մ. Գ. Ա յո, ճիշտ է: Ս տույգ 
հայտ նի է, որ ծե րա նոց նե րի 
ո րոշ հի վանդ ներ, ո րոնք մի 
մա տով էին կառ չած կան քից, 
հաղ թա հա րել են հի վան դութ
յու նը: Շատ բժիշկ ներ, ո րոնք 
աշ խա տում էին կո վի դա յին 
բա ժան մունք նե րում, չվա րակ
վե ցին: Իսկ մյուս նե րը՝ ու ժեղ և  
ա ռողջ, մա հա ցան, թեև բո լորն 
ակն կա լում էին նրանց ա պա
քի նու մը:

Դ. Պ. Երբ սկսվեց հա մա-

ճա րա կը, մեր հի վան դա նո ցը, 
ինչ պես նաև շատ ու րիշ ներ, 
ան ցավ այդ պի սի հի վանդ-
նե րի բուժ մա նը: Այն հար յուր 
տո կո սով կո վի դա յին հի վան-
դա նոց էր: Եվ մենք, ի հար կե, 
փնտրում էինք գի տա կան աշ-
խա տութ յուն ներ, ո րոնք կա րե-
լի է կի րա ռել այդ հի վանդ նե-
րին օգ նե լու հա մար: Քաղ ված 
տե ղե կատ վութ յու նը չնչին էր՝ 
ֆեր մենտ ներ, ցինկ, E և D վի-
տա մին ներ: Բայց այս ա մե նը 
ոչ մի կերպ հա մա կարգ ված 
չէր:

Մ. Գ. Ա յո, բայց այ նու հետև 
մենք սկսե ցինք քննար կել այդ 
ա մե նը և հա մա կար գել: Մեզ 
օգ նեց վա րա կի գոր ծո ղութ յան 
մո լե կու լա յին մե խա նիզմ ե րի 
և  օր գա նիզ մի պա տաս խա նի 
ի մա ցութ յու նը: Հենց սա է հա
մա կար գա յին մո տեց ման խնդի
րը՝ կտորկտոր ու սում ա սիր
ված նյու թը հա վա քել որ պես 
մի ամ բող ջութ յուն: Ան շուշտ, 
այս տեղ պետք է գոր ծի կլի նի
ցիստ նե րի և գիտ նա կան նե րի 
բարձր ար հես տա վար ժութ յու
նը: Եվ այդ պի սի երկ խո սութ
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յուն նե րը, երբ մաս նա գի տա կան 
խմբերն ըն դու նում են կշռա
դատ ված լու ծում եր, չա փա
զանց կար ևոր են:

Դ. Պ. Բայց այ սօր մենք 
ու նենք ըն դա մե նը ե րեք-չորս 
պատ րաս տուկ, ո րոնք կի րա-
ռե լի են այս վա րա կը բու ժե լու 
հա մար: Ին չո՞ւ է կար գա վի ճա-
կի փո փո խութ յու նը կա տար-
վել միայն այդ պատ րաս տուկ-
նե րի դեպ քում: Եվ արդ յոք սա՞ 
է մեր բժշկութ յան ա պա գան:

Մ. Գ. Կեն սա բան նե րի հա
մար սա ներ կան է: Բա ցա
հայտ ված, ու սում ա սիր ված, 
ոչ թու նա վոր, արդ յու նա վետ 
մո լե կուլ նե րի քա նա կը գե րա
զան ցում է այն ցուց մունք նե րը, 
որոնցում դրանք տրված են: 
Ին չո՞ւ: Ա վե լի վաղ՝ 20 տա րի 
ա ռաջ, դե ղո րայ քա յին թի րախ
ներն ընտ րում էին՝ ել նե լով 
այս պես կոչ ված ռե դուկ ցիոն 
մո տե ցու մից՝ ախ տա նի շի պար
զե ցում մինչև մեկ, թվում էր, 
ա ռա ջա տար մե խա նիզմ՝ մեկ 
ազ դան շա նա յին ա ռա ջա տար 
հա մա կար գի հետ մեկ ըն կա լի
չի փո խազ դե ցութ յան ու սում
նա սիր ման մի ջո ցով: Եվ բո լո րը 
կար ծում էին, որ ե թե գնաց քը՝ 
ազ դա նի շը, ըն թա ցել է սխալ 
գծով, խախ տել է ազ դան շա նա
յին կուռ շղթան, ընտ րել է սխալ 
ա րա գութ յուն կամ ճա նա պարհ 
է ըն կել ա ռանց ար գե լակ նե րի, 
ա պա պետք է պար զա պես ար
գել վի դրա ել քը կա յա րա նից, 
և  այս պես ամ բող ջութ յամբ 
կլուծ վի հի վան դութ յան խնդի
րը: Երբ նոր տեխ նո լո գիա ներ 
մուտք գոր ծե ցին գի տութ յուն, 
երբ մենք կա րո ղա ցանք ներ
կա յաց նել ազ դան շա նա յին ու
ղի նե րի քար տեզ, տե ղի ու նե
ցավ բե կում: Սա նույնն է, ինչ 

քար տե զի վրա ցույց տալ բո
լոր ու ղի նե րը, պատ կե րել բո լոր 
փո խազ դե ցութ յուն նե րի Google 
Mapsը: Արդ յուն քում մենք տես
նում ենք խաչ մե րուկ նե րի, ու
ղես լաք նե րի տե ղա փոխ ման 
կա յա րան ներ, տես նում ենք 
ա վե լի շատ թի րախ ներ, և  ե թե 
մենք ու ղիղ «կրա կենք» դրանք 
թե՛ նոր, թե՛ հայտ նի մո լե կուլ
նե րով, ա պա կհաս նենք հա ջո
ղութ յան:

Այս պի սի ռե դուկ ցիոն սխա
լի և դ րա շտկման դա սա կան 
օ րի նակ է մե լա նո մա յի բու ժու
մը Braf ար գե լա կի չի մի ջո ցով: 
Սա սպի տա կուց է, ո րը մե լա
նո մա յի դեպ քում մու տա ցիա յի է 
են թարկ վում, ո րի հետ ևան քով 
բջիջ նե րը կորց նում են բջջա
յին ցիկ լի վե րահս կո ղութ յու նը: 
Դ րա ճնշու մը բա վա րար չէր, 
քա նի որ հե ռաց նե լով Brafից 
ազ դան շան ստա նա լու հնա
րա վո րութ յու նը, դե ղա մի ջո ցը 
ևս  ազ դան շա նա յին ամ բողջ 
եր կար ցան ցից հե ռաց նում էր 
նաև բա ցա սա կան հե տա դարձ 
կա պի ըն դու նի չը, ո րը հայտ
նում էր նրան, որ ազ դան շանն 

ըն դուն ված է և ժա մա նակն է 
վերջ տա լու շղթա յի ակ տի վաց
մա նը, այ սինքն՝ շո գե քար շե րի 
բաց թող մա նը դե պո յից: Եվ բջի
ջը ո րո շում էր. ե թե իմ ազ դան
շա նա յին հա մա կար գը ա սում է, 
որ կա րե լի է տրոհ վել, ես շա
րու նա կե լու եմ տրոհ վել: Արդ
յուն քում ու ռուց քի ա ռա ջաց ման 
գոր ծըն թա ցը նախ՝ դա դա րում 
էր, ա պա՝ պայ թում նոր ու ժով:

Եվ միայն այն ժա մա նակ, 
երբ մենք ներ կա յաց րե ցինք ազ
դան շա նա յին ու ղի նե րի քար տե
զը և  ա ռա ջար կե ցինք նոր մո
տե ցում՝ Brafի և տա տա նա կի 
շղթա յի վեր ջին սպի տա կու ցի 
զու գա հեռ ճնշում, հնա րա վոր 
դար ձավ ան հա տա կա նաց ված 
արդ յու նա վետ բու ժու մը:

Ուս տի կեն սա բան նե րի հա
մար սա ա մեն ևին ա պա գա չէ: 
Սա ներ կա է, ո րը մենք ակ տի
վո րեն փոր ձում ենք անց կաց
նել ցան կա ցած կլի նի կա կան 
և դե ղա գոր ծա կան դռնով կամ 
ան գամ պա տու հա նով: Կան 
շատ մո լե կուլ ներ, ո րոնց կար
գա վի ճա կը կա րե լի է փո խել, 
կան շատ մո տե ցում եր: Կան 
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մո տե ցում եր, ո րոնք հնա րա
վո րութ յուն են տա լիս «խա ղա
լու» վե րա ծա գում ա բա նա կան 
մե խա նիզմ ե րի կար գա վոր ման 
հետ, չէ՞ որ դրանք նույն պես 
խախտ վում են ինչ պես քաղց
կե ղի, այն պես էլ նյար դա կազ
մա փո խա կան (նեյ րո դե գե նե
րա տիվ) հի վան դութ յուն նե րի 
և ծե րաց ման գոր ծըն թաց նե րի 
հա մա լիր վի ճակ նե րի ա ռա ջաց
ման դեպ քում:

Դ. Պ. Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
ե թե խո սենք ա ռա վե լութ յուն-
նե րի մա սին, ա պա Ռու սաս-
տա նում բո լոր այդ պատ րաս-
տուկ նե րը հաս տատ վե ցին 
ռե կոր դա յին կարճ ժամ ետ-
նե րում: Մեր, ինչ պես և  ամ-
բողջ աշ խար հի հա մար սա 
վիթ խա րի նվա ճում է, քա նի 
որ նախ կի նում դրա հա մար 
կպա հանջ վեին տա րի ներ: Այ-
սօր կլի նի կա կան փոր ձար-
կում ե րից հե տո մենք ստա ցել 
ենք ժա մա նա կա վոր թույլտ-
վութ յուն՝ օգ տա գոր ծե լու այս 
կամ այն պատ րաս տու կը և  
այն ան մի ջա պես հասց նում 
ենք հի վան դին: Սա վիթ խա րի 
գործ է: Բայց այ սօր աշ խար-
հում կան մաս նա գետ նե րի 
խմբեր, ո րոնք աշ խա տում են 
ան մի ջա պես COVID-19-ի բուժ-
ման հա մար նա խա տես ված 
ու րույն դե ղո րայ քի ստեղծ ման 
ուղ ղութ յամբ:

Մ. Գ. Դ միտ րի Յուր ևիչ, 
մենք հաս կա նում ենք, որ սա 
հա մա լիր հի վան դութ յուն է, ո րը 
վա սում է բազ մա թիվ օր գան
ներ և հա մա կար գեր: Պա տաս
խա նեք ինձ որ պես կլի նի ցիստ. 
կա րո՞ղ է դրա դեմ հա մա դար
ման լի նել, թե՞ այս տեղ առ կա է 
այն, ո րի հա մար մենք միմ յանց 
մշտա պես «պո զա հա րում ենք»՝ 

պետք է գոր ծել հա մա կարգ ված 
և զու գակց ված:

Դ. Պ. Ես շատ կու զե նա յի 
հա վա տալ, որ ֆա վի պի րա վի-
րը, ի մու նա մո դու լու մը, ա նո-
թա յին պատ րաս տուկ նե րը և  
այլն, կստեղ ծեն «անվ տան-
գութ յան ծած կոց», ո րի մա սին 
այ սօր մենք խո սում ենք: Ես 
հա վա տում եմ դրան:

Մ. Գ. Բայց գո յութ յուն ու
նեն նաև հնա րա վոր այ լընտ
րան քա յին մո տե ցում եր, և  
այդ ուղ ղութ յամբ ներ կա յում 
աշ խա տում են Ա մե րի կա յի և 
Գեր մա նիա յի կա ռուց ված քա
յին քի մի կոս նե րը: Այն է՝ խզել 
վա րա կի կա պը ըն կա լի չի հետ, 
դրան գու մա րած ֆա վի պի րա
վի րի կամ որ ևէ այլ բա նի կի
րա ռու մը, ո րը մե կու սաց նում է 
ինֆ լա մա սո ման: Ա վե լին, ե թե 
խզենք վա րա կի կա պը, ա պա 
այն լավ կան խար գե լիչ մի ջոց 
կլի նի, ո րը չի կա րե լի ա սել ո՛չ 
ա րեպ լե վի րի, ո՛չ ա վի ֆա վի
րի մա սին: Սա կայն կեն սա բա

նութ յու նում, ինչ պես և  օր գա
նիզ մում, ա մեն բան հիմ ված է 
նուրբ տար րա չա փութ յան, փո
խազ դե ցութ յան վրա՝ չէ՞ որ դուք 
չեք կա րող ճշտո րեն հաշ վար
կել, թե միմ յան ցից բա ժա նող 
նյու թի քա նի՞ մո լե կուլ է հար կա
վոր վի րու սի հա մար «դռնակ» 
ծա ռա յող յու րա քանչ յուր ըն կա
լի չի հա մար: Գո յութ յուն ու նի 
«ազ դան շա նա յին ու ղի նե րի ըն
թացք» հաս կա ցութ յուն: Ուս տի 
ե թե դուք մինչև ան գամ ի րա րից 
բա ժա նեք վա րա կի նստե ցու մը 
բջիջ նե րի վրա և փո խազ դե
ցութ յու նը ըն կա լի չի հետ, կա 
հա վա նա կա նութ յուն, որ վի րու
սա յին բջիջ նե րի ո րոշ քա նակ 
կներ թա փան ցի այն տեղ:

Դ. Պ. Չար ժե մո ռա նալ նաև 
այն մա սին, որ այդ պատ րաս-
տուկ նե րը կա րող են շատ 
թու նա վոր լի նել: Եվ մենք սա 
հրա շա լի հաս կա նում ենք, քա-
նի որ այ սօր ու նենք բազ մա-
թիվ ախ տա բա նա կան հե տա-
զո տութ յուն ներ: Սա կայն post 
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mortem հե տա զո տութ յու նը 
չպա տաս խա նեց մեր բո լոր 
հար ցե րին: Մենք, մի զա բան-
ներս, կար ծում էինք, որ կլի-
նեն ո րոշ փո փո խութ յուն ներ 
ե րի կամ ե րում, ա մոր ձի նե-
րում: Մենք ա սում էինք, որ 
փո փոխ վում է սերմ ա գո յա-
ցու մը, ա ռա ջա նում են միկ-
րոթ րոմբ ներ, ո րը կա րող է 
հնա րա վո րութ յուն տալ հայտ-
նա բե րե լու անպտ ղութ յան նոր 
գոր ծոն ներ: Ի րա կա նում այս 
ա մե նը թե մա յի շա հար կում է:

Մ. Գ. Հա մա ձայն չեմ: Ա մեն 
ինչ կախ ված է հի վան դութ յան 
ըն թաց քի ծան րութ յու նից և մա
սամբ յու րա քանչ յուր հի վան դի 
տար բեր օր գան նե րի (բա ցի թո
քե րից)՝ վա րա կի նկատ մամբ 
ըն կա լու նա կութ յու նից: Վեր
ջերս Nature հան դե սում հրա
պա րակ վել էր Ն յու Յոր քի և 
Պեն սիլ վա նիա յի եր կու խո շոր 
հի վան դա նոց նե րում կա տար
ված հե տա զո տութ յուն նե րի մի 
ցնցող ակ նարկ, որ տեղ աս վում 
էր, որ ախ տա հար վում են թե՛ 
ե րի կամ ե րը, թե՛ ա ղես տա մոք
սա յին ու ղի նե րը, թե՛ ու ղեղն այն 

պատ ճա ռով, որ ի պա տաս խան 
ի մու նա յին փո թո րի կի, ա ռա
ջա նում են միկ րոթ րոմ բոզ ներ, 
ա նոթ նե րի վեր նահ յուս ված քի 
բոր բո քում: Ինձ թվում է, որ 
post mortem հե տա զո տութ
յուն նե րը, ո րոնք մենք հասց
րել ենք կա տա րել ռե կոր դա յին 
սեղմ ժամկ ետ նե րում, մինչև 
փրկում էինք հի վան դե րի, չենք 
հասց րել վեր լու ծել ժա մա նա
կի սղութ յան պատ ճա ռով: Չէ՞ 
որ մենք խո սում ենք ոչ միայն 
մի զա բա նա կան օր գան նե րի 
մա սին: Հ յուս ված քա բա նա կան 
մա կար դա կում մենք ու սում
նա սի րել ենք բազ մա թիվ նշիչ
ներ և կա րող ենք վստա հո րեն 
խո սել այն հնա րա վոր գոր
ծոն նե րի մա սին, ո րոնք տար
բե րա կում են հի վան դութ յան 
հա մե մա տա բար թեթև և ծանր 
ըն թաց քը: Եվ ե թե մենք ու նե
նա յինք այդ տե ղե կատ վութ յու նը 
հա մա վա րա կի սկզբում՝ վերց
նե լով այն եվ րո պա ցի կամ չի
նա ցի գոր ծըն կեր նե րից, վստահ 
եմ, որ կփրկեինք ա վե լի շատ 
մարդ կանց:

Դ. Պ. Ու րեմ՝ զու գակց ված 

բու ժո՞ւմ:
Մ. Գ. Ա յո: Հա մա դար ման 

չկա, պետք չէ հույս դնել դրա 
վրա: Օր գա նիզ մը միաս նա կան 
կա ռույց է: Հ նա րա վոր չէ բու
ժել ա ռան ձին մի օր գան, ըն
թաց քում տու ժում է մեկ ու րի շը: 
Գիտ նա կան նե րը կլի նի կա կան 
ախ տա նիշ նե րը դի տար կում են 
որ պես բլրից գլխի վայր ցած 
ընկ նե լու ազ դե ցութ յուն օր
գա նիզ մի հա մար, երբ գլու խը 
գետ նին զար կե լը գրե թե ան
խու սա փե լի է: Այ սինքն՝ մեր 
հա մար ա մեն բան շատ ա վե
լի վաղ է սկսվում, քան ձեզ 
հա մար՝ ո րո շա կի նշիչ նե րի 
մա կար դա կի բարձ րա ցու մից, 
բջջա յին վար քի, գե նա յին, հու
մո րալ, հոր մո նալ կար գա վոր
ման նրբա գույն մե խա նիզմ ե
րի փո փո խութ յու նից: Հա կա ռակ 
սո վո րա կան կլի նի կա կան ակն
կա լիք նե րի՝ որ պես նշիչ կա րող 
են դիտ վել ոչ միայն սպի տա
կուց նե րը, այլ նաև ցի տո կին նե
րը, վե րա ծա գում ա բա նա կան 
վե րա կա ռու ցու մը ՌՆԹ– կար
գա վոր ման մա կար դա կում: Այ
սինքն մենք պատ րաստ ենք 
նա խազ գու շաց նե լու, որ շու տով 
ինչոր բան է բռնկվե լու: Իսկ 
կլի նի ցիստ ներն ա սում են՝ ե թե 
ցավ չկա, ե թե բո ղոք չկա, ու
րեմ լավ է՝ ա ռայժմ ա զատ ես:

Դ. Պ. Մա րի նա Վիկ տո րով-
նա, Ձեր կար ծի քով, հա մա-
կար գա յին կեն սա բա նը պետք 
է ներ կա՞ լի նի յու րա քանչ յուր 
կոն սի լիու մի, ե թե խոս քը վե-
րա բե րում է ծանր հի վան դին: 
Կամ գու ցե նա հան դես է գա-
լիս որ պես յու րօ րի նակ զտիչ, 
ո րը գնա հա տում և ն շա նա կում 
է ո րո շա կի հիմ ա կան հե տա-
զո տութ յուն ներ՝ կախ ված հի-
վան դի տա րի քից: Ինչ պի սի՞ն 
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է Ձեր տե սա կե տը: 
Ու զում եմ հաս կա-
նալ, ինչ պե՞ս կա րե լի 
ներ մու ծել այս ա մե-
նը բժշկա կան ա մե նօր յա 
պրակ տի կա: 

Մ. Գ. Հա մա
կար գա յին կեն սա
բա նը յու րօ րի նակ 
կա խար դա կան 
սնդուկ է մե ծա
քա նակ գի տե լիք
նե րով այն մա սին, 
թե ինչ պես են աշ
խա տում բարդ, բազ
մա բա ղադ րիչ, բազ մա գոր ծոն 
հի վան դութ յուն նե րի մե խա
նիզմ ե րը: Ի՞նչ է նշա նա կում 
բարդ հի վան դութ յուն: Դա այն
պի սի հի վան դութ յուն է, ո րում 
մաս նակ ցում է ոչ թե օր գան նե
րի և հ յուս վածք նե րի մեկ հա
մա կարգ, մեկ բջջա յին ըն կա լիչ 
և  ազ դան շա նա յին հա մա կարգ, 
այլ մեծ թվով հա մա կար գեր, և 
բո լո րը երկ խո սում են միմ յանց 
հետ: Հա մա կար գա յին կեն սա
բա նը կա րող է ցույց տալ, թե 
այդ երկ խո սութ յան որ բա ռե րը 
նշա նա կութ յուն ու նեն կլի նի
ցիստ նե րի հա մար, որ պես զի 
պարզ լի նի, թե ինչ պի սի՞ն է լի
նե լու հի վան դութ յան ըն թաց քը, 
ինչ պե՞ս է այն զար գա նա լու, ո՞ր 
դե ղո րայքն է գե րա դա սե լի, իսկ 
որ դե ղո րայ քի ազ դե ցութ յունն 
է նվազ արդ յու նա վետ: Եվ, 
ի հար կե, հա մա կար գա յին կեն
սա բա նը կա րող է մատ նան շել, 
թե որ տեղ փնտրել նոր թի րախ
ներ ծանր վի ճակ նե րի դեպ քում 
կամ որ տեղ փնտրել դե ղո րայք: 
Այդ պի սի մաս նա գե տը կա րող է 
ազ դել օր գա նիզ մի մի հա մա
կար գի վրա՝ ակ տի վաց նե լով 
մյու սը, կի րա ռե լով միաս նա կան 
պատ ճա ռա կան մո տե ցում: 

Դ. Պ. Կ լի նի ցիստ-
նե րը դրան պատ րաստ են:

Մ. Գ. Իսկ ես կար ծում եմ, 
պատ րաստ չեն, քա նի որ դե
ղո րայ քի օգ տա գործ ման հրա
հանգ նե րում նշվում են փու լեր, 
իսկ մեր խնդիրն է՝ թույլ չտալ 
փու լե րի զար գա ցում: 

Դ. Պ. Այ սինքն՝ դուք ա սում 
եք, որ կլի նի կա կան կեն սա-
բան ներն պատ րա՞ստ են մի 
շարք հիան դութ յուն նե րի հա-
մար այ սօր ա ռա ջար կել վաղ 
ախ տո րոշ ման հա մա կար գա-
յին մո տե ցում, իսկ ե թե հի-
վան դութ յունն ար դեն առ կա 
է, ա պա բուժ ման հնա րա վոր 
փո փո խութ յո՞ւն:

Մ. Գ. Ա յո՛: Հա մա լիր նշիչ
նե րի հի ման վրա, ո րոնք առ կա 
են լա բո րա տո րիա յում: Դ րանք 
տեխ նո լո գիա ներ են, ո րոնք 
հնա րա վո րութ յուն են տա լիս 
նշե լու սպի տա կու ցա յին ու ղի
նե րը, ստեղ ծե լու ցի տո կին նե րի 
ցանկ, վե րա ծա գում ա բա նա
կան նշիչ նե րի քար տեզ: Ե թե 
գո յութ յուն ու նի տեխ նո լո գիա, 
ու րեմ կա րե լի է ձևա վո րել 
դրա ցան կա ցած կի րա ռում: 

Հար ցը կլի նի ցիստ
նե րի հա մա կարգ ված մտա ծե

լու պատ րաս տա կա մութ յունն է:
Ու զում եմ ձեզ շնոր հա կա

լութ յուն հայտ նել հա մա ճա րա կի 
ըն թաց քում հի վանդ նե րի բուժ
մա նը մաս նակ ցե լու հնա րա վո
րութ յուն ըն ձե ռե լու հա մար: Իմ 
հա մար, որ պես գիտ նա կա նի, 
մե ծա գույն եր ջան կութ յուն է 
Ձեր և Ձեր գոր ծըն կեր նե րի հետ 
հե ռա խո սազ րույ ցի ըն թաց քում 
փոր ձել օգ նել հի վանդ նե րին՝ 
ան մի ջա պես հետ ևե լով կեն
սան շիչ նե րին և ճշ տե լով բուժ
ման ծրա գի րը:

Դ. Պ. Վս տահ եմ, որ մեր 
մաս նա գետ նե րը կմիա վոր վեն 
և  ու րախ կլի նեն նման հա-
մա գոր ծակ ցութ յան հա մար թե՛ 
մի զա բա նա կան, թե՛ ու ռուց-
քա բա նա կան կամ ցան կա-
ցած այլ հի վան դութ յուն նե րի 
դեպ քում: Այս պի սի հա մա տեղ 
հե տա զո տութ յուն ներն ու նեն 
մեծ ի մաստ և միան գա մայն 
փո խում են ժա մա նա կա կից 
բժշկութ յան պատ կե րը:

Մ. Գ. Խոս քը գի տութ յան, 
տեխ նո լո գիա նե րի և բժշ կութ
յան միա վոր ման մա սին է: 

...................................  ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
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Հարց է՝ մենք ներ քուստ պատ
րա՞ստ ենք դրան: Արդ յոք կլի նի
ցիստ նե րը պատ րա՞ստ են գործ 
ու նե նալ ոչ միայն այն հան գա
ման քի հետ, որ իմ կող քը ցա
վում է, այլ այն փաս տի հետ, որ 
իմ նշիչ նե րը շեղ վել են ինչոր 
ուղ ղութ յամբ:

Դ. Պ. Դուք ի րա վա ցի եք: 
Բայց Ձեր կա ռու ցո ղա կան 
քննա  դա տութ յու նը կօգ նի փո-
խել այդ կլի նի կա կան հանձ-
նա րա րա կան նե րը, քա նի որ 
հի մա, ե թե խո սենք ու ռուց-
քա բա նութ յան մա սին, մենք 
կի րա ռում ենք այս կամ այն 
սխե ման ար դեն այն ժա մա-
նակ, երբ, ցա վոք, քի միա բու-
ժութ յան փու լում ենք:

Մ. Գ. Իսկ մենք կա րող ենք 
սկզբուն քո րեն բա րե լա վել այդ 
սխե մա նե րը: Սա վե րա բե րում 
է ոչ միայն COVID19 տե սա կի 
վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րին: 
Սա ամ բողջ ինք նաի մու նա յին 
հար թակն է՝ Կ րո նի հի վան դութ
յուն, հո դե րի ռևմա տիկ բոր բո
քում, բազ մա կի կարծ րախտ, 
այ սինքն՝ բո լոր այն հի վան
դութ յուն նե րը, ո րոնց դեպ քում 
տե ղի են ու նե նում ի մու նա յին 
հա մա կար գի, B և T բջիջ նե
րի ար ձա գանք ման մե ծա ծա վալ 
խախ տում եր, ու ռուց քա բա
նութ յուն, և մենք կա րող ենք 
հա մա կար գել և  ո րո շել կլի նի
կա կան լա վա գույն լու ծում ե
րը: Խոս քը նոր մո տե ցում ե րի 
մշակ ման մա սին է:

Դ. Պ. Մեր զրույցը ինձ 
թույլ տվեց տես նե լու ու րիշ 
մի զա բա նութ յուն: Այդ մի զա-
բա նութ յու նում, օ րի նակ, շա-
գա նա կա գեղ ձը կհե ռաց վի 
միայն ծայ րա հեղ դեպ քում: 
Դուք ա սում եք. «Դ միտ րի 

Յուր ևիչ, հինգ տա րի հե տո 
այս հի վան դի մոտ 99 % հա-
վա նա կա նութ յամբ սկսվե լու է 
մե տաս տա տիկ գոր ծըն թաց»: 
Եվ մենք հե ռաց նում ենք շա-
գա նա կա գեղ ձը: Բայց ե թե 
հի վան դութ յան ել քի կան-
խա տե սում այլ է, մենք այն 
չենք հե ռաց նի: Ի րա վի ճա կը 
փոխ վում է մեր աչ քի ա ռաջ: 
Դեռևս 20 տա րի ա ռաջ մենք 
կար ծում էինք, որ շա գա նա-
կա գեղ ձի ու րույն հա կա գե նը 
(ՇՈւՀ) մի զա բա նութ յու նում 
Ն յու տո նի եր կան դամ է, այ-
սինքն՝ հի վան դի մա սին ողջ 
տե ղե կատ վութ յու նը մի սրվա-
կում է: Մենք կար ծում էինք, 
որ վերց նե լով ար յան նմուշ՝ 
ա մեն ինչ ի մա նում ենք հի-
վան դի մա սին: Այ սօր հաս-
կա նում եք, որ այդ պես չէ: 
Մենք զու գակ ցում ենք ՇՈւՀ-ը 
ՄՌՇ-ի, ՀՇ-ի, անդ րա ձայ նի 
և  այլ նի հետ: Վս տահ եմ, որ 
այս պի սի փո փո խութ յուն ներ 
լի նե լու են բժշկութ յան բո լոր 
ո լորտ նե րում:

Մ. Գ. Բայց չէ՞ որ մենք 
քննար կում էինք այս հար ցը 
կոնկ րետ հի վանդ նե րի օ րի
նա կով: Հի շում եք, ես Ձեզ 
պատ մում էի գոր ծըն կեր նե րի 
հետ մեր հա մա տեղ հե տա զո
տութ յան մա սին Հայ դել բեր գի 
Քաղց կե ղի հե տա զո տութ յան 
գեր մա նա կան կենտ րո նում, որ
տեղ շա գա նա կա գեղ ձի քաղց
կե ղով հի վանդ նե րի դեպ քե րը 
մենք վեր ծա նում էինք գեղ ձա
զա տու կի, այ սինքն՝ այն ա մե
նի մի ջո ցով, որ հի վան դութ յան 
ըն թաց քում ար տա թոր վում է 
ար յան մեջ: Եվ ստա ցել էինք 
հստակ բա ժա նում, թե ո՞ր հի
վանդ նե րի մոտ մե տաս տազ
ներ չեն ա ռա ջա նա կամ կա

ռա ջա նան հե տա գա յում, և  ո՞ր 
հի վանդ նե րին պետք է բու ժել 
լրա ցու ցիչ սխե մա նե րով՝ մե
տաս տազ նե րի ա ռա ջա ցու մը 
կան խե լու հա մար:

Դ. Պ. Բայց այդ տեխ նո-
լո գիա նե րը մինչև հի մա չեն 
ներդր վել: Ես ե ղել եմ Հայ դել-
բեր գում և խո սել եմ այդ մա-
սին: Մար դիկ խիստ զար մա ցել 
էին, ա սե լով, որ նման բան 
չկա, և բո լո րը շա րու նա կում 
են հե ռաց նել շա գա նա կա գեղ-
ձը: Ուս տի, ամ փո փե լով՝ կու-
զե նա յի ա սել, որ COVID-19-ը, 
մի կող մից, հա մա կար գեց գի-
տե լիք նե րը և մո տե ցում ե րը, 
մյուս կող մից՝ հաս տա տեց, 
որ մենք եր բեմ չենք կա րող 
դի մա կա յել նոր վա րա կին 
ա ռանց նա խա պահ պա նութ-
յան, հա մա կար գա յին մո տեց-
ման և  ա ռանց դե ղո րայ քի 
կար գա վի ճա կը փո փո խե լու 
պատ րաս տա կա մութ յան:

Մ. Գ. Ե կեք ա ռանձ նաց
նենք ճան ճե րը և կոտ լետ նե րը: 
COVID19ի դեպ քում կար գա
վի ճա կի փո փո խութ յու նը միակ 
մի ջոցն էր, քա նի որ մեզ հար
կա վոր էր ստուգ ված մո լե կուլ: 
Միա ժա մա նակ անհ րա ժեշտ էր 
թու լաց նել ի մու նա յին փո թո րի
կը, թո քե րի գրո հը և թ րոմ բո զը: 
Ուս տի մենք կի րա ռե ցինք զու
գակց ված բու ժում: Հի մա մենք 
պետք է վեր լու ծենք և  ար դա
րաց նենք այս սխե ման: Սա մի 
պատ մութ յուն է:

Իսկ դե պի անձ նա վոր ված 
և ճշգ րիտ բժշկութ յուն շարժ
վե լը միան գա մայն այլ պատ
մութ յուն է: Այն նույն պես բա
ժան վում է եր կու ուղ ղութ յան: 
Ա ռա ջի նը նա խա պաշտ պա նա
կան բժշկութ յունն է, ո րի ա ռա
ջին փա թե թը հրա պա րակ վել է 
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2012 թ., երբ հան րա հայտ 
ծա գում ա բան, Ս թեն ֆոր
դի հա մալ սա րա նի պրո
ֆե սոր Մայքլ Ս նայ դե րը 
ներ կա յաց րեց օ միք սա
յին1 ցու ցա նիշ նե րի սե փա
կան պրո ֆի լա վո րու մը և  
ա սաց. «Աստ ված իմ, ես 
այս քան տա րի շա քա րախ
տի վտան գի տակ էի, բայց 
հի մա գի տեմ ինչ ա նել, և  
ին սու լի նա դի մադ րո ղա կա
նութ յան իմ ցու ցա նիշ նե րը 
կնվա զեն»: Եվ նա փո խեց 
ապ րե լա կեր պը՝ իս կա պես 
հաս նե լով հրա շա լի արդ
յունք նե րի: Սա ոչ թե կլի նի
կա կան, այլ նա խա պաշտ
պա նա կան բժշկութ յուն է, 
ո րը պա կա սեց նում է կլի նի
ցիստ նե րի հոգ սե րը, քա նի 
որ ձեզ դի մող հի վանդ նե րի 
թի վը կրճատ վում է:

Երկ րորդ դեպ քում, երբ 
հի վան դա ցու մը, այ նո ւա
մե նայ նիվ, առ կա է, կեն
սա բան ներն օգ նում են 
ձեզ հաս կա նա լու դրա 
մե խա նիզ մի բո լոր նրբե
րանգ նե րը և կա ռու ցում 
են օր գա նիզ մի տար բեր 
հա մա կար գե րի փո խազ
դե ցութ յան հստակ և ման
րա մասն կամր ջակ ներ, որ
պես զի դուք կա րո ղա նաք 
հեշ տութ յամբ կա յաց նել 
ո րո շում եր և կան խա տե
սել հետ ևանք նե րը՝ դրանք 
կան խե լու հա մար: Սա է 
բժշկութ յան ա պա գան, ընդ 
ո րում՝ ա մե նա մոտ ա պա
գան:

 Թարգ մա նեց  
Մ.  Սարգս յա նը

1 Օմիք սա յին տեխ նո լո գի ա ներ՝ 
տեխ նո լո գի ա ներ, որոնք ու սում
նա սի րում են գե նո մի կա ռուց
ված քը և դրա նում ծած կագր ված 
տե ղե կատ վու թյու նը:

.......................................................................................................................  ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
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Փա րի զի կենտ րո նում, մի 
հնամ յա դղա կում բաց վել է 
է կո նո մի կա յի և փո ղի թան գա
րան: Մե տա ղադ րա մի և թղ թա
դ րա մի հա վա քա ծուն կա րող է 
ա ռա ջաց նել ցան կա ցած դրա
մա հա վա քի նա խան ձը: Բո լոր 
դահ լիճ նե րին ծա նո թա նա լու 
հա մար կպա հանջ վի 12 ժամ: 
Շատ ցու ցադ րում եր թույլ են 
տա լիս այ ցե լու նե րին ձեռք տալ 
ցու ցան մուշ նե րին և շփ վել միմ
յանց հետ, օ րի նակ՝ մաս նակ
ցել սա կա րա նա յին խա ղե րին, 
տպել սե փա կան դի ման կա րով 
թղթադ րամ եր, շո շա փել ոս
կու ձու լակ տոր: Ա ռա ջին նման 
թան գա րա նը բաց վել է մի քա նի 
տա րի ա ռաջ Մեք սի կա յում:

Տո կիո յի հյու րա նոց նե րից 
մե կում ստիպ ված էին աշ խա
տան քից ա զա տել 120 ծա ռա յո
ղի՝ անձ նա կազ մի կե սը: Բո լոր 
հե ռաց ված նե րը ռո բոտ ներ էին: 
2015ից մինչև 2019 թ. սկիզ բը 
դրանց պար տա կա նութ յուն
ներն էին ու ղե բե ռի ա ռա քու
մը, այ ցե լու նե րի գրան ցու մը և  
ու ղեկ ցու մը մինչև սեն յակ ներ, 
տա րածք նե րի մաք րու մը և  այլն: 
Ռո բոտ նե րին ա զա տե լու պատ
ճա ռը դրանց աշ խա տան քի հա
ճա խա կի խա թա րում երն էին, 
ինչ պես նաև այ ցե լու նե րի դժգո
հութ յու նը, ո րոնք գե րա դա սում 
էին սո վո րա կան «մարդ կա յին» 
անձ նա կազ մը:

Գեր մա նա կան « Ֆոլկս վա գեն» 
ըն կե րութ յու նը հայտ նի է հիմ
նա կա նում իր ավ տո մե քե նա
նե րով, բայց քչե րը գի տեն, որ 
ձեռ նար կութ յան ար տադ րան
քի մե ծա գույն մասն ա մեն ևին 
մե քե նա նե րը չեն: Երկ րորդ 
հա մաշ խար հա յին պա տե րազ
մից հե տո աշ խա տա կից նե
րին կե րակ րե լու նպա տա կով 
« Ֆոլկս վա գե նը» կա ռու ցեց խո
զա բու ծա կան հա մա լիր, որ տեղ 
պատ րաս տում էին եր շի կե ղեն: 
Եվ մինչև այժմ ըն կե րութ յունն 
ար տադ րում է տա րե կան 6,5 
մլն նր բեր շիկ և 1,5 մլն  եր շիկ, 
ո րոնք վա ճառ վում են հիմ ա
կա նում ըն կե րութ յան գոր ծա
րան նե րի աշ խա տա կից նե րին, 
բայց նաև ար տա հան վում են 
աշ խար հի 11 երկր ներ: Տա րե կան 
ար տադր վում է մո տա վո րա պես 
6,2 մլն  ավ տո մե քե նա: Պատ
րաստ վում են նրբեր շիկ նե րի 
միայն եր կու տե սակ՝ եր կար և 
կարճ, իսկ ավ տո մե քե նա նե րի 
շուրջ 40 մո դել:
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ՄԱԿի տնտե սա գետ նե րի 
գնա հատ մամբ, ա մեն տա րի 
աղ բա նոց նե րում է հայտն վում 
1,3 մլրդ տոն նա սննդամ թերք՝ 
գյու ղատն տե սութ յու նում ար
տադր ված ամ բողջ սննդի գրե
թե մեկ եր րոր դը: Այն հիմ ա
կա նում ժամկ ե տանց մթերք է: 
Գեր մա նիա յում սկիզբ է ա ռել 
օգ տա գործ ման հա մար միան
գա մայն պի տա նի այս պի սի 
«թա փոն նե րի» օգ տին շար ժում: 
Հան րա յին սննդի շուրջ 3000 
ձեռ նար կութ յուն ներ հա մա ցան
ցի հա տուկ կայ քում տե ղադ
րում են կե րակ րա տե սակ նե րի և 
մ թեր քի մշտա պես թար մաց վող 
ցան կը, ո րոնք կա րե լի է գնել 
ա վե լի է ժան գնով՝ պահ պան
ման սպառ վող ժամկ ե տի պատ
ճա ռով: 2016 թ. այս ճա նա պար
հով տնտես վել է ու տե լի քի 16 
մլն բա ժին:

Լե հաս տա նի Պոզ նան քա
ղա քի հա մալ սա րա նի դի մաց 
2007 թ. տե ղադր վել է ե րեք լեհ 
մա թե մա տի կոս նե րի ար ձա նը, 
ո րոնք հիմ ա կան դե րա կա տա
րութ յուն են ու նե ցել Երկ րորդ 
հա մաշ խար հա յին պա տե րազ
մի ժա մա նակ գեր մա նա ցի նե րի 
կի րա ռած «Է նիգ մա» ծած կագր
ման հա մա կար գը «կոտ րե լու» 
գոր ծում: Հու շար ձա նի ե րեք 
նիս տե րին փո րագր ված են 
պա տա հա կան թվե րի հա վա քա
ծուներ և  այն ե րեք մա թե մա տի
կոս նե րի ազ գա նուն նե րը, ո րոնք 
հայտ նա բե րել են գեր մա նա կան 
գաղտ նագ րե րը կար դա լու բա
նա լին:

Տասն յակ տա րի նե րի ըն թաց
քում հա մե մա տե լով քա ղա քի և 
գ յու ղա կան վայ րի բնակ չութ յան 
բա նա կա նութ յու նը, իս պա նա
ցի հո գե բան ներն եզ րա կաց րել 
են, որ ծե րա նա լու ըն թաց քում 
քա ղա քա ցի նե րի մտա վոր ու
նա կութ յուն ներն ա վե լի ա րագ 
են թու լա նում: Այս հան գա ման
քը կա պում են ստրե սի ա վե լի 
բարձր մա կար դա կի, մի ջա վայ
րի աղ տոտ ման և ֆի զի կա կան 
ակ տի վութ յան պա կա սի հետ՝ 
հա մե մա տած գյու ղա կան բնակ
չութ յան հետ:
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2002 թվա կա նից Եվ րո պա յի 
գե տե րով և ջ րանցք նե րով երթ
ևե կում է ինք նագ նաց լաս տա
նավ, ո րի վրա կազ մա կերպ վում 
են գի տա կան թե մա նե րով ցու
ցա հան դես ներ: 2019 թ. լո ղա ցող 
ցու ցա հան դե սը նվիր ված էր 
ար հես տա կան բա նա կա նութ յա
նը, իսկ ա վե լի վաղ Գեր մա նիա
յի և Ավստ րիա յի քա ղաք նե րով 
ան ցել են ցու ցա հան դես ներ՝ 
նվիր ված տիե զեր քի հե տա զո
տութ յա նը, ման րէա կեն սա բա
նութ յա նը, մա թե մա տի կա յին, 
երկ րա բա նութ յա նը և  այլ գի
տութ յուն նե րի:

Սուրճն աշ խու ժաց նում է 
ան գամ այն ժա մա նակ, երբ 
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դրա մա սին պար զա պես կար
դում են: Կա նա դա ցի և  ավստ
րա լա ցի հո գե բան նե րը կա մա
վոր նե րի խմբե րին կար դա լու 
հա մար հոդ ված ներ են տվել 
սուր ճի մա սին: Այդ ըն թեր ցու
մից նրանց զար կե րակն ա րա
գա ցել է, նրանք ա վե լի լավ են 
պա տաս խա նել հո գե բա նա կան 
բարդ տեքս տի հար ցե րին և  
ի րենց ա վե լի ա ռույգ են զգա
ցել:

Մա դա գաս կա րի և Աֆ րի կա
յի միջև, Մա յոտ կղզու մո տա
կայ քում 3,5 կմ խո րութ յու նում 
հայտն վել է ստորջր յա նոր 
հրա բուխ: Տար վա ըն թաց քում 
դրա բարձ րութ յունն ա ճել է 800 
մետ րով և, հնա րա վոր է, ե րեք 
տա րի անց այն դուրս գա մա
կեր ևույթ՝ ա ռա ջաց նե լով հրաբ
խա յին կղզակ:

Եվ րո պա ցի նե րի 67 %ի կար
ծի քով, հա մընդ հա նուր (գլո բալ) 

տա քաց ման հետ միա ժա մա նակ 
մեր օ րե րում մե ծա գույն խնդիր 
է ա ռանց մար դու մաս նակ ցութ
յան տեխ նո լո գիա նե րի եր ևան 
գա լը, և կա ռա վա րութ յուն նե
րը պետք է սահ մա նա փա կեն 
ավ տո մա տաց ման տա րա ծու
մը, ո րի պատ ճա ռով մար դիկ 
կորց նում են աշ խա տա տե ղեր:

Աշ խար հում պլաս տիկ թա
փոն նե րով ա մե նաաղ տոտ ված 
գե տը Չի նաս տա նի Յանց զին է: 
Օ րա կան գետ է թափ վում 912 
տոն նա պլաստ մաս սա: Երկ րորդ 
տե ղում Գան գեսն է (Հնդ կաս
տան)՝ 315 տոն նա:

Ըստ վի ճա կագ րա կան վեր
ջին տվալ նե րի, այժմ բրի տա
նա ցի դե ռա հաս նե րը 76 րո պե 
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Հա մա ճա րա կա բան նե րի մի ջ
ազ գա յին խմբի կար ծի քով, վա
ղա ժամ մա հե րի գրե թե 65 %ի 
պատ ճառն օ դի աղ տո տում է 
նավ թի, ած խի և գա զի այր ման 
ար գա սիք նե րով:

Նի դեռլան դա կան Նեյ մե
գեն քա ղա քի հա մալ սա րա նի 
սո ցիո լոգ նե րը ստու գել են 200 
հա զար 15ամ յա ա շա կերտ նե
րի ուղ ղագ րութ յու նը: Պարզ
վել է, որ երբ ա շա կերտ նե րի 
թվի շուրջ 60 %ն  աղ ջիկ ներ 
են, տղա ներն ա վե լի գրա գետ 
են գրում, քան երբ աղ ջիկ նե րը 
փոք րա մաս նութ յուն են:

Դա նիա յի Օր խուս քա ղաքի 
հա մալ սա րա նի աշ խա տա կից
նե րի գնա հատ մամբ, մար դու 

ա վե լի եր կար են լի նում տա նը, 
քան 2000 թ.: Բայց սա չի նշա
նա կում, որ նրանք ա վե լի շատ 
են շփվում ըն տա նի քի հետ: 
Հիմ ա կա նում նրանք նա յում են 
հա մա կարգ չի կամ սմարթ ֆո նի 
էկ րա նին:

Աշ խար հի տար բեր երկր նե
րում կա տար ված 140000 մարդ
կանց հարց ման արդ յունք նե
րի հա մա ձայն՝ կան խար գե լիչ 
պատ վաս տում ե րի նկատ մամբ 
ա մե նա բա ցա սա կան վե րա բեր
մունքն ու նեն ֆրան սիա ցի նե
րը. նրանց 33 %ի կար ծի քով, 
պատ վաս տում ե րը վտան
գա վոր են: Հա մե մա տութ յան 
հա մար՝ այդ պես են մտա ծում 
ռու սաս տան ցի նե րի 24 %ը և  
ա մե րի կա ցի նե րի 11 %ը: Իսկ 
Բանգ լա դե շում պատ վաս տում
նե րից զգու շա նում է բնակ չութ
յան ըն դա մե նը 3 %ը:

գոր ծու նեութ յան արդ յուն քում 
Երկ րի վրա յից ան հե տա ցել է 
կաթ նա սուն նե րի 300 տե սակ:

ԱՄՆի բնա պահ պա նա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րից մե կի 
կան խա տես մամբ, աշ խար հի՝ 
բնա պահ պան նե րի ու սում ա սի
րած 487 քա ղաք նե րի 27 %ում 
2050 թ. բնակ չութ յու նը տա ռա
պե լու է խմե լու ջրի պա կա սից:

ԱՄՆի Բերկ լիի հա մալ սա
րա նի տվալ նե րով, աշ խար հի 
ա մե նա հե ղի նա կա վոր տնտե
սա գի տա կան հան դես նե րի հոդ
ված նե րի մի ջին ծա վա լը 1970 թ. 
սկսած ա ճել է 3,7 ան գամ:
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 ԱԶՈՏԻ ԱՏՈՄՆԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ 
ԿԵՆՍԱԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԵՐԸ ԲՆՈՒԹՅԱՆ 
ՄԵՋ. ՎԻՏԱՄԻՆՆԵՐ, ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ, 
ԱԼԿԱԼՈԻԴՆԵՐ

 ԳԵՎՈՐԳ ԴԱՆԱԳՈՒԼՅԱՆ 

Հայ Ռու սա կան (Ս լա վո նա կան) հա մալ սա
րա նի պրո ֆե սոր, 
ՀՀ ԳԱԱ Օր գա նա կան և դե ղա գոր ծա կան 
քի միա յի ԳՏ կենտ րո նի
լա բո րա տո րիա յի վա րիչ, քի միա կան գի
տութ յուն նե րի դոկ տոր, 
ՀՀ ԳԱԱ թղթա կից ան դամ
Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի ո լոր տը՝ 
կեն սաակ տիվ նյու թե րի սին թեզ և հե տե րո
ցիկ լա յին միա ցութ յուն նե րի նոր տի պի փո
խար կում ներ

Հայտ նի է, որ ա զոտն 
այն կար ևո րա գույն 
տար րե րից է, ո րը 

մեծ դե րա կա տա րութ յուն ու
նի բնութ յան, և  ա ռա ջին հեր
թին բույ սե րի և կեն դա նի նե րի 
ա ճի և զար գաց ման գոր ծըն
թաց նե րի կար գա վոր ման մեջ: 
Գ յու ղատն տե սութ յան հետ 
առնչ ված յու րա քանչ յուր մարդ 
գի տի, որ բույ սի ա ճի հա մար 
անհ րա ժեշտ է «ա զոտ», ո րի 
տակ հաս կա նում են բնա կան 
գո մաղբ կամ գոր ծա րա նա
յին ար տադ րութ յան «սե լիտ
րա», այ սինքն՝ ա զո տա կան 
թթվի ա ղեր (կա լիու մա կան՝ 
KNO3, նատ րիու մա կան՝ NaNO3, 

կամ ա մո նիու մա կան՝ NH4NO3 

սե լիտ րա ներ): Ա զո տի ա տոմ
ներ է պա րու նա կում կյան քի 
կար ևո րա գույն բա ղադ րիչ նե
րից մե կը՝ սպի տա կու ցը, ո րը 
կազմ ված է ա մի նաթ թու նե րից, 
այ սինքն՝ իր կազ մում պա րու
նա կում է ա մի նա (NH2) խմբեր, 
ո րոնց բա ղադ րիչն է ա զո տը: 
Սա կայն, բա ցի սպի տա կու
ցից, կան ա զոտ պա րու նա կող 
բազ մա թիվ նյու թեր, ո րոնք 
թեև կեն դա նի օր գա նիզմ նե
րում և բույ սե րի կազ մում առ
կա են շատ քիչ քա նա կութ
յուն նե րով, սա կայն կա տա րում 
են բա ցա ռիկ կար ևոր դեր և  
ի րենց նշա նա կութ յամբ ան

հա մե մա տե լի կար ևոր դե րա
կա տա րութ յուն ու նեն դրանց 
հա մար: Այդ նյու թե րից են վի
տա մին նե րը և հոր մոն նե րը, 
ո րոնց մա սին լսել են գրե թե 
բո լո րը, սա կայն քչե րը գի տեն, 
որ այդ բնա կան նյու թե րը կեն
դա նի օր գա նիզ մում կար գա
վո րում են կյան քի բնա կա նոն 
ըն թաց քը, բնա կան նյու թա փո
խա նա կութ յու նը, այդ պատ
ճա ռով էլ դրանց ան վա նում 
են նաև կեն սա կար գա վո րիչ
ներ: 

Վի տա մին ն»ր և հոր մոն ն»ր 

Ա զո տի ա տոմ եր պա րու նա
կող միա ցութ յուն նե րը կեն դա

ԿԵՆՍՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ .................................................................................................................  
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նի օր գա նիզմ ե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան հա
մար կար ևոր նյու թե րի կա ռուց ված քա յին մաս 
են կազ մում: Կեն սա կար գա վո րիչ նե րի թվին են 
դաս վում նաև բժշկութ յան մեջ կի րառ
վող դե ղե րը:

Ծա նո թա նանք ո րոշ բնա կան և 
սին թե տիկ կեն սա կար գա վո րիչ
նե րի հետ և գ նա հա տենք դրանց 
դե րը և ն շա նա կութ յու նը: 

Վի տա մին նե րը ցած րա մո լե
կու լա յին կեն սա կար գա վո րիչ ներ 
են, ո րոնք անհ րա ժեշտ են օր գա նիզ մի կեն սա
գոր ծու նեութ յան հա մար: Դ րանց մեծ մա սը չի 
սին թեզ վում կեն դա նի օր գա նիզմ ե րում, այլ 
ստաց վում է սննդի մի ջո ցով: 

Ա ռա ջին ան ջատ ված վի տա մին նե րը պա
րու նա կում էին ա զո տի ա տոմ և դրս ևո րում 
էին ա մո նիա կին և  ա մին նե րին հա տուկ հիմ
նա յին հատ կութ յուն ներ, ուս տի կոչ վե ցին վի
տա մին ներ (լա տի նե րեն vitaկանք բա ռից, այ
սինքն՝ կան քի ա մին ներ): Օր գա նա կան քի միա յի 
դա սըն թա ցից հայտ նի է, որ ա մին ներն օր գա նա
կան հիմ քեր են, ո րոնք ա զո տի ա տո մի մի ջո ցով 
փո խազ դում են թթու նե րի հետ՝ ա ռա ջաց նե լով 
ա մո նիու մա յին ա ղեր: 

Ըստ տար բեր լու ծիչ նե րում լու ծե լիութ յան՝ վի
տա մին նե րը բա ժան վում են եր կու խմբի՝ ջրա լույծ 
և ճար պա լույծ: Ս տորև կխո սենք միայն ջրա լույծ 
վի տա մին նե րի մա սին, ո րոնք ի րենց բա ղադ րութ
յան մեջ պա րու նա կում են ա զո տի ա տոմ եր: 

Ջ րա լույծ վի տա մին ն»ր

Վի տա մին B1 . Կար ևոր վի տա մին նե րից մե
կը, ո րի պա կա սը մար դիկ զգում են հատ կա պես 
ձմռան վեր ջին և գար նան սկզբին: Քի միա կան 
ան վա նում է թիա մին: Վի տա մին B1ի պա կա սը 
սննդի մեջ հան գեց նում է ար ևել քում «բե րիբե
րի» ան վան մամբ հայտ նի ծանր հի վան դութ յան 

ա ռա ջաց ման: Այս հի վան դութ յամբ անց յալ դա
րում հա ճա խա կի հի վան դա նում էին ճա պո նա
ցի ձկնորս նե րը, ուս տի այն ան վա նում են նաև 
ճա պո նա ցի ծո վա յին նե րի հի վան դութ յուն: Այս 
զար մա նա լի «դե տեկ տիվ պատ մութ յու նը» բա
ցա հայ տել է ճա պո նա ցի ծո վա յին բժիշկ Կա նե
գի րո Տա կա գին: Նա պար զեց, որ մաքր ված բրին
ձը, ո րով հիմ ա կա նում սնվում էին ճա պո նա ցի 
ձկնորս նե րը, փո խա րի նե լով չմաքր ված բրնձով, 
կա րե լի է բու ժել կամ նույ նիսկ կան խար գե լել հի
վան դութ յու նը: 

Վի տա մին B1 ( Թիա մին)

Վի տա մին B1ի պա հան ջը պայ մա նա վոր ված 
է նրա նով, որ այն մտնում է կո կար բոք սի լա զա 
կո ֆեր մենտի1 կազ մութ յան մեջ, ո րը մաս նակ ցում 

1 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:

.................................................................................................................  ԿԵՆՍՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ
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է αկե տոթ թու նե րի դե կար բօք սի լաց մա նը և  ա ցե
տիլ կո ֆեր մենտ Aի սին թե զին: Ա ռա ջին ան գամ 
կո կար բոք սի լա զա ստա ցել է լեհ գիտ նա կան Կա
զի միր Ֆուն կը 1911թ. բրնձի թե փուկ նե րից: 

Կո կար բոք սի լա զա

Թիա մի նի պա կա սը հան գեց նում է նյար դա յին 
հա մա կար գի ախ տա հար ման և ծանր խան գա
րում ե րի, ընդ ո րում հի վանդ նե րի մոտ նկատ
վում է թու լութ յան զգա ցում, քա շի կո րուստ, 
մկան նե րի ա պա ճում (ատ րո ֆիա), ա ռա ջա նում են 
նյար դա բորբ (նևրիտ), մտա ծո ղութ յան խան գա
րում եր, մար սո ղա կան և սիր տա նո թա յին հա մա
կար գի, ինչ պես նաև հո գե կան խան գա րում եր: 

Մեծ քա նա կութ յամբ վի տա մին B1 առ կա է 
բրնձի թե փուկ նե րում: 

Վի տա մին B1ը նպաս տում է ոսկ րե րի, մկան
նե րի ա ճին, դան դա ղեց նում է ծե րա ցու մը և 
բարձ րաց նում օր գա նիզ մի տո նու սը (չա փա վոր 
դրդման վի ճակ):

Վի տա մին B6. Այս վի տա մի նը կա րող է լի նել 
պի րի դի նի ե րեք ա ծանց յալ նե րի` պի րի դօք սի նի, 
պի րի դօք սա մի նի և պի րի դօք սա լի ձևով: 

 

Պի րի դօք սա մին 

Պի րի դօք սալ Պի րի դօք սին

Այս միա ցութ յուն նե րը տար բեր վում են միայն 
մեկ ֆունկ ցիո նալ խմբով, ուս տի բջջի նյու թա փո
խա նա կութ յան (մե տա բո լիզ մ) ըն թաց քում դրանք 
հեշ տութ յամբ փո խարկ վում են մե կը մյու սին: Այս 
վի տա մի նը, ո րը 1934թ. բա ցա հայ տել է հուն գա

րա ցի բժիշկ Պ. Գ յոր ջին (P. Gyorgy), պա րու նակ
վում է խմո րասն կե րում, լար դում, սրտում, կա թի, 
ձվի և բան ջա րե ղեն նե րի մեջ (դդում, կա ղամբ, 
սխտոր և  այլն): Օր գա նիզ մում վի տա մին B6ի 
օ րա կան պա հան ջը չնչին է՝ 1 – 2 մգ, սա կայն դրա 
պա կա սը հան գեց նում է սա կա վար յու նութ յան 
(ա նե միա), գլխա ցա վի, հյուծ վա ծութ յան, մաշ կա
յին հի վան դութ յուն նե րի, ինչ պես նաև ա խոր ժա կի 
վա տաց ման, ու շադ րութ յան և հի շո ղութ յան թու
լաց ման և  ա նոթ նե րի աշ խա տան քի խան գար ման:

Պի րի դօք սալ                       Պի րի դօք սալ ֆոս ֆատ 

 B6 խմբի վի տա մին նե րը հան դես են գա լիս որ
պես կո ֆեր մենտ նե րի կա ռուց ված քա յին տար րեր: 
Օ րի նակ` պի րի դօք սա լը պի րի դօք սալ ֆոս ֆա տի 
տես քով  αա մի  նա թ թու նե րի ստաց մա նը հան
գեց նող վե րաա մի նաց ման կար ևոր ռեակ ցիա յի 
մաս նա կից է: Այս նյու թե րի օգ նութ յամբ տե ղի 
է ու նե նում ա լա նի նի փո խար կու մը պի րո խա ղո
ղաթթ վի և հա կա ռակ գոր ծըն թա ցը:

PP գոր ծոն (վի տա մին B3) . PP գոր ծո նը կամ 
վի տա մին B3ը կա րող է լի նել նի կո տի նաթթ վի 
և նի կո տի նա մի դի տես քով. ան վա նում են նաև 
նիո ցին և նիո ցի նա միդ: Դ րա սա կա վութ յունն օր
գա նիզ մում ա ռա ջաց նում է «պե լագ րա» կոչ վող 
հի վան դութ յու նը, որն ա ռա ջին ան գամ հայտ նա
բեր վել է ԱՄՆի հա րա վում չքա վոր բնա կիչ նե
րի շրջա նում, ո րոնք հիմ ա կա նում սնվում էին 
ե գիպ տա ցո րե նով: Վի տա մին B3ը մաս նակ ցում 
է մեծ թվով օք սի դա վե րա կանգն ման գոր ծըն
թաց նե րի ած խաջ րա յին և ճար պա յին փո խա նա
կութ յունների մեջ: Նի կո տի նաթ թու ան վա նու մը 
բա ցատր վում է նրա նով, որ այն ստաց վում է նի
կո տի նի օք սի դաց ման արդ յուն քում: 

 Նի կո տին 
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Նի կո տի նաթ թու

PP գոր ծո նի (pellagra preventis, այ սինքն` պե
լագ րան կան խար գե լող) պա կա սը հան գեց նում 
է աշ խա տու նա կութ յան նվազ ման, ան տար բե
րութ յան (ա պա տիա), անք նութ յան, հո գեախ տի 
(փսի խոզ) ա ռա ջաց ման, ստա մոք սի խան գար
ման, հի շո ղութ յան մաս նա կի կորս տի, գի տակ
ցութ յան մթագն ման, կողմ ո րոշ ման դժվա րեց
ման և նույ նիսկ մահ վան:

Վի տա մին PP պա րու նա կում են մի սը, սնկե րը, 
լար դը, խմո րասն կե րը, ա շո րա յի (տա րե կա ն) հա
ցը, բա զու կը, հնդկա ձա վա րը, լո բին, ար քա յախն
ձո րը (ա նա նաս): Օ րա կան մի ջին պա հան ջար կը 
10 – 20 մգ  է: Հարկ է նշել, որ վե րը թվարկ ված 
վի տա մին նե րի պա կա սը կա րող է լրաց վել ինչ
պես հա վա սա րակշռ ված սննդա կար գի, այն պես 
էլ պո լի վի տա մի նա յին պատ րաս տուկ նե րի մի ջո
ցով: 

Վի տա մին Bc (B9) կամ ֆո լաթ թու. Ֆո լաթթ
վի մո լե կու լը բաղ կա ցած է 3 մա սից՝ ա րո մա
տիկ հե տե րո ցիկ լա յին միա ցութ յան՝ պտե րի դի նի 
հատ վա ծից, ա րո մա տիկ պա րաա մի նո բեն զո յա
կան թթվի և գ լու տա մի նաթթ վի մա ցորդ նե րից: 
Դ րանք ֆո լաթթ վի բա նաձ ևում ներ կա յաց ված 
են տար բեր գույ նե րով:

Ֆո լաթ թու

Վի տա մի նի ան վա նու մը կապ ված է սպա նա խի 
տերև նե րից դրա ան ջատ ման հետ (լա տի նե րեն` 
folium – տերև): Այն կար ևոր դեր է կա տա րում 
նուկ լեի նաթ թու նե րի և ս պի տա կուց նե րի նյու
թա փո խա նա կութ յան մեջ, անհ րա ժեշտ է նաև 
նոր բջիջ նե րի՝ հատ կա պես ար յան բջիջ նե րի 
ա ռա ջաց ման հա մար: Ն պաս տում է ա նըն կա
լութ յան (ի մու նի տե տի) բարձ րաց մա նը: Մար դու 
օր գա նիզ մում այն չի սին թեզ վում, ստաց վում է 
սննդի հետ կամ ստա մոք սա ղի քա յին հա մա կար
գի միկ րոօր գա նիզմ ե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան 

արդ յուն քում: Ֆո լաթթ վով ա ռա վել հա րուստ են 
կեն դա նի նե րի լար դը և  ե րի կամ ե րը, հա տի կա
վոր նե րը և ձա վա րե ղե նը, այն պա րու նակ վում է 
գա զա րի տերև նե րում և  ար մա տապ տուղ նե րում, 
ինչ պես նաև այլ բան ջա րե ղեն նե րի մեջ: 

Ֆո լաթթ վի մաս կազ մող պա րաա մի նո բեն
զոա կան թթուն նույն պես պատ կա նում է ջրա
լույծ վի տա մին նե րի թվին: Դա վի տա մին B10ն  է: 
Այն կոչ վում է նաև բակ տե րիա կան վի տա մին H1: 
Խ թա նում է ա ղի քա յին միկ րոֆ լո րա յում վի տա
մին նե րի ար տադ րութ յու նը:

Պա րաա մի նո բեն զոա կան թթու

Վի տա մին B13 (օ րո տաթ թու). Օ րո տաթ թուն 
վի տա մի նան ման նյութ է, որն ազ դում է նյու
թա փո խա նա կութ յան վրա և խ թա նում կեն դա նի 
օր գա նիզմ ե րի ա ճը: Սա կայն այն օժտ ված չէ 
վի տա մին նե րին մե նա հա տուկ բո լոր հատ կութ
յուն նե րով: Օ րո տաթ թուն պի րի մի դի նի ա ծանց յալ 
է և դաս վում է հե տե րոա րո մա տիկ միա ցութ յուն
նե րի շար քին:

Վի տա մին B13 (օ րո տաթ թու)

Վի տա մին B2 (ռի բոֆ լա վին). Վի տա մին B2ն  
անհ րա ժեշտ է է րիթ րո ցիտ նե րի, հա կա մար մին
նե րի ա ռա ջաց ման, օր գա նիզ մի ա ճի և վե րար
տադ րո ղա կան ֆունկ ցիա յի, վա հա նաձև գեղ ձի 
գոր ծու նեութ յան ա պա հով ման հա մար: Դ րա սա
կա վութ յու նը հան գեց նում է շուր թե րի լոր ձա թա
ղան թի վաս ման, դրանց վրա վեր քե րի ա ռա
ջաց ման, շուր թե րի անկ ու նա յին հատ ված նե րում 
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խո ցի ա ռա ջաց ման, կոն յուկ տի վի տի, կա տա րակ
տի զար գաց ման: Պա րու նակ վում է լար դում, ձվի 
դեղ նու ցի, կա թի, խմո րասն կե րի, ձկան և մ սի մեջ:

Վի տա մին B2 (ռի բոֆ լա վին)

Ա րո մա տիկ հոր մոն ն»ր

Հոր մոն նե րը, ինչ պես և վի տա մին նե րը, կար
ևոր դեր են կա տա րում կեն դա նի օր գա նիզմ ե
րի կեն սա գոր ծու նեութ յան մեջ, կար գա վո րե լով 
բո լոր օր գան նե րի գոր ծու նեութ յու նը: Շ նոր հիվ 
հոր մոն նե րի` կեն դա նի օր գա նիզմ ե րը հան դես 
են գա լիս որ պես «միաս նա կան նվա գա խումբ», 
որ տեղ խմբա վա րի դե րը կա տա րում են հոր
մոն նե րը: Հոր մոն ներ ար տադ րում են ներ զա տիչ 
գեղ ձե րը: Հոր մոն բառն ա ռա ջա ցել է հու նա րեն 
hormao բա ռից, ո րը թարգ մա նա բար նշա նա կում 
է` շարժ ման մեջ դնել, հա րու ցել: Հոր մոն ներն օր
գան նե րին են հաս նում ար յան մի ջո ցով: Կար ևոր 
է, որ դրանք այդ օր գան նե րում ի րենց ֆունկ ցիան 
կա տա րե լուց հե տո ա րագ քայ քայ վում են ու չեն 
կու տակ վում: 

Կար ևոր հոր մոն նե րի թվին են պատ կա նում 
ադ րե նա լի նը, նո րադ րե նա լի նը և թի րոք սի նը:

Ադ րե նա լին 

Նո րադ րե նա լին
 

Թի րոք սին

Ադ րե նա լին: Վ տանգ նե րի ժա մա նակ ադ րե
նա լի նը մաս նակ ցում է օր գա նիզ մի հա մախմբ ման 
գոր ծըն թաց նե րին: Դ րա ար տադ րութ յու նը կտրուկ 
ա վե լա նում է սթրե սի, վտան գի զգա ցո ղութ յան, 
ինչ պես նաև կոտր վածք նե րի, վաս վածք նե րի 
ժա մա նակ և  այլ շո կա յին ի րա վի ճակ նե րում: Այն 
ա վե լա նում է նաև լար ված մկա նա յին աշ խա տան
քի ժա մա նակ: Ադ րե նա լի նի ազ դե ցութ յան տակ 
զար կե րա կա յին ճնշու մը բարձ րա նում է: 

Նո րադ րե նա լին: Նո րադ րե նա լի նը, ինչ պես 
և  ադ րե նա լի նը, ար տադր վում է սթրե սին դի
մա կա յե լու նպա տա կով, այն նաև մղում է մար
դուն պայ քա րե լու և հաղ թե լու: Նո րադ րե նա լին 
մեծ քա նա կութ յամբ ար տադր վում է մար զիկ նե
րի, մար տիկ նե րի օր գա նիզ մում: Ն կատ վել է, որ 
վա խը և  ա տե լութ յու նը մոտ զգաց մունք ներ են 
և  ա ռա ջա նում են մե կը մյու սից: Այն պի սի ի րա
վի ճակ նե րում, երբ մար դու կան քին վտանգ է 
սպառ նում՝ ար տադր վում է ադ րե նա լին, իսկ նո
րադ րե նա լինն ար տադր վում է որ պես «պայ քա
րի», «զայ րույ թի» հոր մոն և  օգ նում է հաղ թա հա
րել վտան գը: Հայտ նի է, որ գի շա տիչ նե րի մոտ 
նո րադ րե նա լի նը գե րակշ ռում է, իսկ դրանց հնա
րա վոր զո հե րի մոտ այն գրե թե բա ցա կա յում է:

Թի րոք սին. Թի րոք սին և  եռ յոդ թի րո նին (տրի
յոդ թի րո նին) ար տադ րում է վա հա նաձև գեղ ձը: 
Թի րոք սի նը վա հա նաձև գեղ ձում կու տակ վե լու 
հատ կութ յուն ու նի: Շատ հոր մոն նե րի հա մե մա
տութ յամբ այս հոր մո նի ազ դե ցութ յունն ա վե լի 
եր կար է տևում, ուս տի դրա քա նա կութ յու նը կա
յուն մա կար դա կի վրա պա հելն օր գա նիզ մի հա
մար կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի: 

Թի րոք սինն ազ դում է օր գա նիզ մի բո լոր հյուս
վածք նե րի վրա, նրա հա մար չկան յու րա հա տուկ 
թի րախբջիջ ներ: Թի րոք սի նի և  եռ յոդ թի րո նի նի 
հիմ ա կան գոր ծա ռույ թը նյու թա փո խա նա կա յին 
գոր ծըն թաց նե րի ակ տի վա ցում է, որն ի րա կա
նա նում է ՌՆԹի և հա մա պա տաս խան սպի տա
կուց նե րի սին թե զի խթան ման մի ջո ցով: Դ րանք 
ազ դում են նյու թա փո խա նա կութ յան վրա, բարձ
րաց նում են մարմ ի ջեր մաս տի ճա նը, ա րա գաց
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նում ամ բողջ օր գա նիզ մի, հատ
կա պես գլխու ղե ղի բջիջ նե րում 
օք սի դաց ման գոր ծըն թաց նե րը: 
Մար դու հո գե կան ակ տի վութ
յու նը, ա րագ մտա ծո ղութ յու նը, 
շար ժու նա կութ յու նը նույն պես 
կախ ված են այս հոր մոն նե րի 
քա նա կից:

Սե րո տո նին. Թ վար կե լով 
մար դու օր գա նիզ մի վրա ազ դե
ցութ յուն ու նե ցող հոր մոն նե րը` 
չի կա րե լի չնշել սե րո տո նի նը: 
Այն ան վա նում են “ու րա խութ յան 
կամ լավ տրա մադ րութ յան հոր
մոն”, քա նի որ ազ դում է մար դու 
տրա մադ րութ յան և  ինք նազ գա
ցո ղութ յան վրա: Դ րա քա նակն 
օր գա նիզ մում ա վե լա նում է դա
ռը շո կո լադ, պա նիր, տո մա տի 
մա ծուկ, թուզ ու տե լիս, քա նի որ 
դրանք նպաս տում են սե րո տո նի նի կեն սա սին թե
զին: Այն մեծ քա նա կով սին թեզ վում է արև շատ 
ե ղա նա կին, էյ ֆո րիա յի2 ժա մա նակ: Սե րո տո նի նը 
5հիդ րօք սիտ րիպ տա մինն է:

Սե րո տո նին 

Ալ կա լոիդ ն»ր

Բու սա կան ծագ մամբ միա ցութ յուն նե րի կար
ևո րա գույն խումբ են կազ մում ալ կա լոիդ նե րը: 
Դ րանք, որ պես կա նոն, կեն սաակ տիվ միա ցութ
յուն ներ են: Շատ դեպ քե րում, նույ նիսկ անն շան 
քա նակ նե րով օգ տա գոր ծե լիս, կա րող են ցու ցա
բե րել ոչ միայն բու ժիչ ազ դե ցութ յուն, այլ նաև 
ա ռա ջաց նել ինք նազ գա ցո ղութ յան կտրուկ վատ
թա րա ցում, ան գամ` մահ: Ո րոշ ալ կա լոիդ ներ կի
րառ վել են որ պես թույ ներ. այս պես, Ա մե րի կա յի 
տե ղաբ նակ նե րը թշնա մի նե րին սպա նե լու նպա
տա կով կամ որ սոր դութ յամբ զբաղ վե լիս թու նա

2 Էյֆորիա` տրամադրության չտրա մա բանված բարձրացում, 
ինչպես նաև իրականության` արտաքին ազ դակ ների պատ
ճառով առաջացած ոչ համարժեք, ոչ բնական ընկալում, զգա
ցողություն:

վոր բույ սե րի մզվածք նե րը (էքստ րակտ) քսում 
էին նի զակ նե րին և նե տե րին: Սա կայն ալ կա լոիդ
ներն ու նեն նաև այլ կի րա ռութ յուն: Ժո ղովր դա
կան (ա վան դա կան) բժշկութ յունն իր զի նա նո ցում 
ու նի բազ մա թիվ բու սա կան պատ րաս տուկ ներ, 
ո րոնց հիմ ա կան բու ժիչ բա ղադ րիչ ներն ալ կա
լոիդ ներն են: 

Ալ կա լոիդ նե րի ան վան ման մեջ (al Cali ա րա
բե րե նում նշա նա կում է հիմք) ար տա ցոլ ված են 
այդ դա սի միա ցութ յուն նե րին բնո րոշ թույլ հիմ
նա յին հատ կութ յուն նե րը, ո րոնք պայ ման վոր ված 
են դրանց կազ մում ա մի նա յին խմբե րի, հա ճախ 
նաև ա զոտ պա րու նա կող հե տե րո ցիկ լա յին խմբե
րի առ կա յութ յամբ: Ալ կա լոիդ նե րը, որ պես կա նոն, 
ա մին ներ են: Բույ սե րում հան դի պում են օր գա
նա կան թթու նե րի`թրթնջկաթթ վի, խնձո րաթթ վի, 
կիտ րո նաթթ վի, սա թաթթ վի ա ղե րի ձևով: 

Բույ սե րից ան ջատ վել է շուրջ 1000 ալ կա լոիդ, 
ո րոնց մեծ մա սի կա ռուց ված քը հայտ նի է, իսկ 
ո րոշ ալ կա լոիդ ներ նույ նիսկ սին թեզ վում և  ար
տադր վում են, քա նի որ կի րառ վում են բժշկութ
յան մեջ: 

Ալ կա լոիդ նե րը կա րող են տե ղա բաշխ ված լի
նել բույ սե րի տար բեր հատ ված նե րում` ար մատ
նե րում (ռե զեր պին), կեղ ևում (քի նին), սեր մե րում 
(մոր ֆին), տերև նե րում (նի կո տին, կո ֆեին, թեո
ֆի լին, թեոբ րո մին), պտուղ նե րում (կո ֆեին):

Ալ կա լոիդ նե րի դա սա կար գու մը, ո րը կա տար
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վում է ըստ քի միա կան կա ռուց ված քի, պայ մա
նա վոր ված է դրանց մեջ հիմ ա կան կա ռուց ված
քա յին միա վոր հան դի սա ցող հե տե րո ցիկ լա յին 
հա մա կար գի ան վամբ. օ րի նակ` պի րի դի նի և 
պի պե րի դի նի, խի նո լի նի, ի զո քի նո լի նի, պու րի
նի, տրո պա նի և  այլ խմբե րի ալ կա լոիդ ներ: 

Պի րի դի նի և պի պ» րի դի նի խմբի  
ալ կա լոիդ ն»ր

Այս խմբի կար ևո րո գույն ալ կա լոիդ նե րից են 
նի կո տի նը և  ա նա բա զի նը: Եր կուսն էլ ու ժեղ թույ
ներ են. նի կո տի նի ըն դա մե նը 40 մգ մա հա ցու է 
մար դու հա մար: Նի կո տի նը և  ա նա բա զի նը ի զո
մեր ներ են, այ սինքն` ու նեն նույն քա նա կա կան 
բա ղադ րութ յու նը:

 Նի կո տին                                      Ա նա բա զին

Նի կո տին: Նի կո տի նը հիմ ա կա նում ստա նում 
են ծխա խո տի տերև նե րից, ո րոն ցում այն կազ մում 
է բա ղադ րութ յան մոտ 8 – 10% և  առ կա է կիտ րո
նաթթ վի և խն ձո րաթթ վի ա ղե րի տես քով: Մա քուր 
նի կո տի նը ծխա խո տի հո տով, ան գույն հե ղուկ է: 

Նի կո տի նի անն շան քա նակ նե րը գրգռում են 
կենտ րո նա կան նյար դա յին հա մա կար գը, ա ռա
ջաց նում ար յու նա տար ա նոթ նե րի նե ղա ցում, 
ար յան ճնշման բարձ րա ցում: Նի կո տինն ու ժեղ 

թույն է նաև մի ջատ նե րի և կր ծող նե րի հա մար: 
Կի րառ վում է գյու ղատնտե սութ յան մեջ որ պես 
մի ջա տաս պան (ին սեկ տի ցիդ):

Ա նա բա զին: Չա փա զանց թու նա վոր ալ կա
լոիդ է: Ծ խա խո տի մեջ պա րու նակ վում է փոքր 
քա նա կութ յամբ: Մեծ քա նա կով ա նա բա զին պա
րու նակ վում է Մի ջին Ա սիա յում ա ճող Anabasis 
aphylla բույ սի մեջ, ո րի հիմ ա կան ալ կա լոիդն 
է: Բժշ կութ յան մեջ ա նա բա զի նը սուլ ֆա տի ձևով 
կի րառ վում է որ պես ծխե լու նկատ մամբ հա կու մը 
նվա զեց նող մի ջոց: Կի րառ վում է գյու ղատնտե
սութ յան մեջ որ պես մի ջա տաս պան:

Տա րած ված և հին ժա մա նակ նե րից հայտ նի 
ալ կա լոիդ է կո նիի նը, ո րը լա բո րա տոր պայ ման
նե րում սին թեզ ված ա ռա ջին ալ կա լոիդն է: 

 Կո նիին

Կո նիի նը շատ ու ժեղ թույն է` միջ նա դա րում 
այն կի րա ռում էին մա հա պա տիժ ի րա կա նաց նե
լիս: Ն շենք նաև, որ այս ալ կա լոի դով է թու նա
վոր վել նաև Հին Հու նաս տա նի փի լի սո փա Սոկ
րա տե սը:

Պու րի նի խմբի ալ կա լոիդ ներ: Այս խմբի 
կար ևո րա գույն ալ կա լոիդ նե րից են կո ֆեի նը, 
թեո ֆի լի նը և թեոբ րո մի նը: Թ վարկ ված բո լոր 
նյու թերն ան ջատ վում են թե յի տերև նե րից, սուր
ճի հա տիկ նե րից և կա կաո յից: 

Կո ֆեին  Թեո ֆի լին

  Թեոբ րո մին

ԿԵՆՍՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ .................................................................................................................  
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Կո ֆեի նը նպաս տում է ադ րե նա լի նի և դո ֆա
մի նի ար տա զատ մա նը: Ազ դե լով կենտ րո նա կան 
նյար դա յին հա մա կար գի վրա` այն ու ժե ղաց նում 
և կա նո նա վո րում է գլխու ղե ղի կեղ ևում դրդման 
ըն թաց քը, ակ տի վաց նում դրա կան պայ մա նա կան 
ռեֆ լեքս նե րը, վե րաց նում հոգ նա ծութ յու նը, քնկո
տութ յու նը, բարձ րաց նում է մտա վոր և ֆի զի կա
կան աշ խա տու նա կութ յու նը: Կո ֆեի նի տևա կան 
կի րառ ման դեպ քում նրա նկատ մամբ կա րող 
է ա ռա ջա նալ թեթև ար տա հայտ ված հո գե կան 
կախ վա ծութ յուն:

Կո ֆեինն ու նի նաև մի զա մուղ ազ դե ցութ յուն, 
ա րա գաց նում է հիմ ա կան նյու թա փո խա նա կութ
յու նը, բարձ րաց նում ստա մոք սի հյու թա զա տու մը: 

Կո ֆեի նը կի րա ռում են հո գե կան և ֆի զի կա
կան ա նաշ խա տու նա կութ յան ժա մա նակ: Թե յում 
և սուր ճում գտնվող թեո ֆի լի նը և թեոբ րո մի նը 
մի զա մուղ նյու թեր են: 

Ի զո քի նո լի նի խմբի ալ կա լոիդ ներ. Լայն 
կի րա ռութ յուն է գտել ի զո քի նո լի նի շար քին 
պատ կա նող, ա փիո նից ան ջատ ված ալ կա լոիդ 
պա պա վե րի նը: Այն, ինչ պես և շատ այլ ալ կա
լոիդ ներ, ան ջատ վում է կա կա չի սեր մե րի հյու թից: 
Բժշկութ յան մեջ կի րառ վում է մկա նա յին (այդ 
թվում` նաև սրտամկ ա նի) կծկում ե րը հա նե լու 
հա մար: 

 Պա պա վե րին

Պա պա վե րի նի նմա նակն է շատ տա րած ված 
« Նոշպա» դե ղա մի ջո ցը, ո րը շատ ա վե լի արդ
յու նա վետ է, քան պա պա վե րի նը և կի րառ վում է 
որ պես կծկան քա լույծ (սպազ մո լի տիկ, կծկանք
նե րը վե րաց նող, հա նող), ինչ պես նաև որ պես 
ա նո թա լայ նիչ դե ղա մի ջոց: Պա պա վե րի նից կա
ռուց ված քով տար բեր վում է ըն դա մե նը նրա նով, 

որ մե թօք սի խմբե րը փո խա րին ված են է թօք սի 
խմբե րով:

Ա մե նա հայտ նի ալ կա լոիդ նե րից մե կը, ո րը 
կար ևոր դեր է խա ղա ցել բժշկութ յան և  ըն դան
րա պես մարդ կութ յան պատ մութ յան մեջ, քի նինն 
է: Դա այն հիմ ա կան նյութն է, որն ան ջատ վել 
է քի նա յի ծա ռի կեղ ևից: 

Եվ րո պա է ներ մուծ վել Հա րա վա յին Ա մե րի կա
յից 17րդ դա րում և  այդ ժա մա նակ նե րից սկսած 
այն քի նա յի ծա ռի կեղ ևի ձևով կի րառ վել է շատ 
վտան գա վոր հի վան դութ յան` ճահ ճա տեն դի (մա
լա րիա) բուժ ման հա մար: Հաշ վի առ նե լով ճահ
ճա տեն դի վտան գա վո րութ յան աս տի ճա նը Եվ
րո պա յի բնակ չութ յան հա մար՝ (մա հա նում էին 
մի լիո նա վոր մար դիկ) կեղ ևը փո խա նա կում էին 
նույն քա շով ոս կով: 

Քի նի նը մա քուր վի ճա կում ան ջատ վել է 19րդ 
դա րում: Այժմ էլ աշ խար հում ճահ ճա տեն դով տա
րե կան հի վան դա նում է ա վե լի քան 500 մի լիոն 
մարդ, ո րոն ցից մոտ 3 մի լիո նը մա հա նում է: Ներ
կա յում բժշկութ յան մեջ քի նի նից շատ կի րառ վում 
է նրա ա ծանց յալ պլազ մո քի նը:

 
Քի նին                                Պ լազ մո քին

 
Ին դո լի խմբի ալ կա լոիդ ներ. Այս շար քի ալ

կա լոիդ նե րից է ռե զեր պի նը, որն ան ջատ վում է 
Հնդ կաս տա նում տա րած ված Rauvolphia բույ սի 
ար մատ նե րից: Այն ցու ցա բե րում է ճնշու մը ի ջեց
նող (հի պո տեն զիվ) հատ կութ յուն և հանգս տաց
նում է կենտ րո նա կան նյար դա յին հա մա կար գը: 
Բժշ կութ յան մեջ կի րառ վում է բարձր ճնշման (հի
պեր տո նիա ) և հո գե կան խան գա րում ե րի բուժ
ման հա մար:

 Նոշպա

.................................................................................................................  ԿԵՆՍՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ
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Ի մի դա զո լի խմբի ալ կա լոիդ-
ներ. Հա մե մա տա բար քիչ տա
րած ված ալ կա լոիդ նե րի շար քին է 
պատ կա նում պի լո կար պի նը, ո րը 
կի րառ վում է ակ նա բու ժութ յան մեջ: 

Պի լո կար պին

Ռե զեր պին (Ն կա րում կար միր գույ նով նշված է ին դո լի բա նաձ ևը)

Կ լի մա յի է վոլ ու ցիա յի փոր
ձա գետ նե րի մի ջազ գա յին 
խում բը հա մադ րել է այն փո
փո խութ յուն նե րը, ո րոնք տե
ղի կու նե նան Երկ րի վրա, ե թե 
մինչև 2100 թ. մո լո րա կի մի ջին 
ջեր մաս տի ճանն ա ճի 1,5 0C կամ 
2 0C՝ հա մե մա տած մին չարդ
յու նա բե րա կան դա րաշր ջա նի 
հետ: Մաս նա գետ նե րը վեր լու ծել 
են այդ թե մա յին նվիր ված շուրջ 
6000 գի տա կան հոդ ված ներ: 
Կես աս տի ճան տար բե րութ յու նը 
նշա նա կում է, որ շուրջ 10 մի
լիոն մարդ կա րող են չվա խե
նալ ջրհե ղեղ նե րից, մեր ձափն
յա շի նութ յուն նե րի փլու զու մից 
և գե տե րի հո սան քին հա կա ռակ 
ա ղի ջրի ներ թա փան ցու մից: 
Ե թե տա քա ցու մը լի նի 1,5 0C, 
ա պա հար յու րամ յա կի ըն թաց
քում Հ յու սի սա յին Սա ռուց յալ 

օվ կիա նո սի սա ռուց ներն ամ ռա
նը կհալ վեն միայն մեկ ան գամ: 
Իսկ ե թե տա քա ցու մը կազ մի  
2 0C, ա պա Արկ տի կա յի սա ռույց
նե րը կան հե տա նան 10 տա րին 
մեկ: Կ վե րա նան բույ սե րի և 
կեն դա նի նե րի բազ մա թիվ տե
սակ ներ, կուժգ նա նան ան տա

«Наука и жизнь», 2019, N 9

ռա յին հրդեհ նե րը: 1,5 0Cի վրա 
պահ վե լու հա մար հար կա վոր է 
մինչև 2030 թ. CO2ի ար տա նե
տում ե րը 2010 թ. հա մե մա տած 
կրճա տել 45 %ով, իսկ մինչև 
2050 թ. դրանք հասց նել զրո յի: 
Սկզ բուն քո րեն սա հնա րա վոր է, 
ե թե սկսել գոր ծել ար դեն այ սօր:

ԵՐԿՈՒ ԹԵ՞ 
ՄԵԿՈՒԿԵՍ *

ԿԵՆՍՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ .................................................................................................................  
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ՑԵՄԵՆՏ ԱՆԱՊԱՏԻՑ*

Դու բա յում կա ռուց ված աշ խար հի ա մե նա
բարձր երկ նա քե րի շի նա րա րութ յան հա մար 
օգ տա գործ վել է հա տուկ ո րա կի բե տո նի շուրջ 
330 հա զար խո րա նարդ մետր, իսկ բե տո նը հիմ
նա կա նում բաղ կա ցած է ա վա զից։ Երկ նա քե րը 
կանգ նած է ա նա պա տի մեջ տե ղում, բայց դրա 
շի նա րա րութ յան հա մար օգ տա գործ ված ա վա զը 
ներ մուծ վել է Ավստ րա լիա յից։ Ին չո՞ւ։ 

Ա նա պատ նե րի ա վա զը քա մուց այն քան է այս 
ու այն կողմ գլոր վել, որ դրա ա ռան ձին հա տիկ
նե րը հարթ վել և վե րած վել են գրե թե գնդիկ նե րի։ 
Բե տո նի հա մար այս պի սի լցան յու թը պի տա նի չէ. 
ա վա զի կլոր հա տիկ նե րի միջև հա րակ ցութ յու նը 
չա փա զանց թույլ է։ Բե տո նի հա մար պի տա նի է 
ա վա զի հա մաշ խար հա յին պա շար նե րի ըն դա մե
նը 5 %ը։

Գեր մա նա ցի ճար տա րա գետ ներն այս դրութ
յու նից ելք են ա ռա ջար կել։ Ա նա պա տի ա վա զը 
պետք է ա ղալ, ման րաց նել, ա պա, ա վե լաց նե լով 
կա պակ ցող հան քա յին նյութ, ստաց ված փո շուց 
ձևա վո րել մանր հա տիկ ներ։ Այս հա տիկ նե րի հի
ման վրա ստաց ված բե տո նը եր կու ան գամ ա մուր 
է սո վո րա կա նից, մեկ քա ռոր դով՝ թեթև և  ա վե լի 
ա րագ է պնդա նում։ Տեխ նո լո գիան հե տաքրք րել 
է Սաուդ յան Ա րա բիա յին, որ տեղ մտա դիր են կա
ռու ցել նոր երկ նա քեր նե ր։

* «Наука и жизнь», 2019, N 12.

ՄԻ ՍԵՂՄԵՔ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾԻ 
ՁԵՌՔԸ* 

Հե տա զո տութ յան ժա մա նա կա կից մի ջոց նե
րի պայ ման նե րում, ո րոնք հնա րա վո րութ յուն են 
տա լիս հայտ նա բե րե լու ԴՆԹի նվա զա գույն քա
նա կութ յու նը, հար կա վոր է զգու շա նալ, որ պես զի 
ժա ռան գա կա նութ յան ձեր նյու թը չհայտ նա բեր վի 
սպա նութ յան գոր ծի քի կամ հան ցա գոր ծի ձեռ քի 
վրա այն դեպ քում, երբ դուք միան գա մայն ան մեղ 
եք: Այս պի սի արդ յունք ներ են ստաց վել ԱՄՆի 
Հ յուս թոն քա ղա քի Ք րեա գի տա կան կենտ րո նում 
կա տար ված փոր ձե րի ըն թաց քում: Փոր ձի ժա մա
նակ չորս ու սա նող նստած էին սե ղա նի շուրջ և 
հ յութ էին խմում՝ լցնե լով այն կժից: Բա վա կան չէ, 
որ չոր սի ԴՆԹնե րը հայտն վել էին կու ժի բռնա
կին, դրանք ան ցել էին նաև բո լոր գա վաթ նե րի 
բռնակ նե րին, թեև փոր ձի մաս նա կից նե րից յու րա
քանչ յու րը դիպ չել էր միայն կժին և  իր գա վա թին: 
Ա վե լին, հայտ նա բեր վել էին նաև այն մարդ կանց 
ԴՆԹնե րը, ով քեր փոր ձի ըն թաց քում մտել էին 
սեն յակ և զ րու ցել դրա մաս նա կից նե րի հետ: 
Հա վա նա բար, այն տա րած վել էր թքի կա թիլ նե
րի մի ջո ցով, երբ մար դը զրու ցում, հա զում կամ 
փռշտում էր: Երկ րորդ փոր ձով ցույց է տրվել, 
որ դեպ քե րի 7 %ում ձեռք սեղ մե լուց դի մա ցի նի 
ձեռ քին տե ղա փոխ ված ԴՆԹն կա րող է հայտն
վել նաև այն ի րի վրա, որն ա վե լի ուշ այդ մարդն 
իր ձեռքն է վերց րել:
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Ա վիա հա ղոր դակ ցութ յան 
ընդ լայ նու մը նշա նա կում է, որ 
ինչոր վայ րում հա մա ճա րա
կա յին մա կար դա կի հա սած հի
վան դութ յու նը կա րող է մի քա
նի օր վա ըն թաց քում ընդգր կել 
բազ մա թիվ երկր ներ: Որ պես 
կա նոն, օ դա նա վա կա յան նե
րում զննում են ժա մա նող ուղ
ևոր նե րին, բա ժա նում են նրանց 
«Արդ յոք վեր ջերս շփվե՞լ եք 
վա րա կիչ հի վանդ նե րի հետ» 
կամ նմա նա տիպ հար ցեր պա
րու նա կող հար ցա թեր թիկ ներ, 
հե ռա վար ե ղա նա կով չա փում 
են օ դա նա վից իջ նող նե րի ջեր
մաս տի ճա նը: Կամ էլ բո լորն 
անց նում են չա փից շատ կարմ
րա տա կած դեմ քե րը նկա տող 
են թա կար միր խցի կի մո տով: 
Բայց հար ցա թեր թիկին պա
տաս խա նե լիս կա րե լի է ստել, 
իսկ ջեր մաս տի ճա նը՝ ի ջեց նել` 
դեռևս ինք նա թի ռում ըն դու
նե լով աս պի րի նի հաբ: Լավ 
կլի ներ ու նե նալ ինք նա թի ռից 
իջ նող հի վանդ նե րին հայտ նա
բե րե լու է ժան, ա րագ և սու տը 
բա ցա ռող ե ղա նակ:

Լայպ ցի գի Բջ ջա յին թե րա
պիա յի և  ի մու նո լո գիա յի ինս
տի տու տի մաս նա գետ ներն 
ա ռա ջար կում են հի վանդ նե րին 
ո րո նե լու հա մար կի րա ռել այս
պես կոչ ված իո նա յին շար ժու
նութ յան սպեկտ րա չա փա կան 
ե ղա նա կը: Այն հայտ նա բե րում 
է ցնդող նյու թե րի նվա զա գույն 
հետ քեր` իո նաց նե լով այդ պի սի 
նյու թեր պա րու նա կող օ դը և  
ա րա գաց նե լով իոն ներն է լեկտ
րա կան դաշ տում: Այս ե ղա նա կի 

տե սա կան հիմ քե րը բա վա կա
նա չափ բարդ են, բայց գոր ծի
քա կազմ ար դեն լավ մշակ ված 
է և կի րառ վում է նույն օ դա
նա վա կա յան նե րում թմրան յու
թե րի և պայ թու ցի կի ո րոն ման 
հա մար: Ն յու թա փո խա նա կութ
յան ըն թաց քում ման րէ նե րից 
ան ջատ վում են նյու թեր, ո րոնց 
նվա զա գույն հետ քե րը կա րող 
են բա ցա հայտ վել իո նա յին 
շար ժու նութ յան ե ղա նա կով: Կի
րա ռե լով այս ե ղա նա կն ա ռողջ 
և վա րակ ված մարդ կանց շնչա
ռութ յունն ու սում ա սի րե լու 
հա մար՝ գեր մա նա ցի գիտ նա
կան նե րին հա ջող վել է ան գամ 
տար բե րել հա կա բիո տիկ նե րի 
հան դեպ կա յուն ման րէա կան 
շտա մե րը սո վո րա կան շտա
մե րից: Այս ե ղա նա կի զգա յու
նութ յու նը գի տա փոր ձե րի ըն
թաց քում կազ մել է 70–100 %, 
իսկ վտան գա վոր ման րէ նե րի 
չորս տե սա կի հան դեպ (ու սում
նա սիր վել է յու րա քանչ յուր տե
սա կի 10ա կան շտամ) ա ռանձ
նա հատ կութ յու նը` 73–97 %: 
Ճիշտ է, ա ռայժմ պարզ չէ, թե 
ինչ պես ո րո շել այն հա րու ցիչ
նե րը, ո րոնք, ի տար բե րութ յուն 
ման րէ նե րի, ոչ մի նյութ չեն ար
տադ րում: Բայց դրանք փո փո
խում են վա րակ ված բջիջ նե րի 
նյու թա փո խա նա կութ յու նը, և 
հե տա զո տող ներն ակն կա լում 
են, որ կհա ջող վի է հայտ նա
բե րել այդ փո փո խութ յուն նե րի 
հետ քե րը: Իո նա յին սպեկտ րա
չա փութ յան սկզբունք նե րի հի
ման վրա կա ռուց ված շնչա ռա
կան սար քերն ախ տո րոշ ման 
նպա տա կով ար դեն փոր ձարկ

վում են Գեր մա նիա յի հի վան
դա նոց նե րում: Հա ջորդ քայ
լը փոր ձար կում է Էր ֆուր տի 
օ դա նա վա կա յա նում. ժա մա նող 
ուղ ևոր նե րը պետք է փչեն սար
քին միաց ված խո ղո վա կը:

Սա կայն Օքս ֆոր դի հա մալ
սա րա նի պրո ֆե սոր Ռո բին 
Թոմ սո նի կար ծի քով, ա վիա հա
ղոր դակ ցութ յուն նե րը ոչ թե տա
րա ծում են, այլ ընդ հա կա ռա կը, 
կա սեց նում են հա մա վա րակ նե
րը: Չէ՞ որ վա րա կի վտան գա վոր 
նոր տար բե րակ ներն ա ռա ջա
նում են ման րէ նե րի և հա րու ցիչ
նե րի հին շտա մե րից: Նոր ման
րէն կա րող է տար բեր վել հնից 
ըն դա մե նը եր կուե րեք մու տա
ցիա յով, իսկ սա նշա նա կում է, 
որ ա ռաջ նա յին տար բե րա կին 
բախ ված մարդ կանց ի մու նա յին 
հա մա կար գը թե կուզ մաս նա կի, 
բայց ար դեն նա խա պատ րաստ
ված է նաև նոր տար բե րա կին: 
Սա յու րա տե սակ պատ վաս տում 
է: Այ սինքն՝ ա վիաուղ ևո րութ
յուն նե րի մի ջո ցով ման րէ նե րի 
և հա րու ցիչ նե րի տա րա ծու մը 
յու րա տե սակ հա մաշ խար հա
յին պատ վաս տում է: Այն քիչ 
հա վա նա կան է դարձ նում նոր 
շտա մի եր կա րատև է վոլ ու ցիան 
մե կու սաց ման մեջ, ո րից դուրս 
պրծնե լով այդ շտա մը կա րող 
է դառ նալ բազ մա թիվ դժբախ
տութ յուն նե րի պատ ճառ: Թոմ
սո նի վար կածն ա պա ցուց ված է 
մա թե մա տի կա կան մո դե լի օգ
նութ յամբ:

Հու սադ րող տե սութ յուն է, 
բայց ափ սոս, որ Թոմ սո նը ման
րէա բան կամ բժիշկ չէ, նա մա
թե մա տի կոս է:

ԱՆՑԱՆԿԱԼԻ 
ՈՒՂԵՎՈՐՆԵՐ*
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