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Անժելա Սարգսյան, Աննա Սիմոնյան, Գալինա Հովհաննիսյան 

ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետ, մագիստրանտ 
Գիտական ղեկավար՝ կ.գ.դ., դոցենտ Գ. Հովհաննիսյան  

Էլ. փոստ՝ angela.sargsyan@ysu.am 
 
 

ԲԵՏԱՅԻՆԻ ՀԱԿԱՄՈՒՏԱԳԵՆԱՅԻՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ KCL-22 ԲՋԻՋՆԵՐՈՒՄ ԴՆԹ-ԿՈՄԵՏ ՄԵԹՈԴՈՎ 
 

Ներածություն: Շրջակա միջավայրի աղտոտվածությունը պայմանավոր-

ված տարբեր մուտագեն գործոններով լուրջ խնդիր է: Հայտնի են ինչպես ար-

հեստական, այնպես էլ բնական ծագմամբ քիմիական միացություններ, որոնք 

դրսևորելով քաղցկեղածին և մուտագեն հատկություններ, պոտենցիալ 

վտանգ են ներկայացնում մարդու առողջությանը (Белоголовская, 2002): Մու-

տագենների վնասակար ազդեցությունը նվազեցնող գլխավոր մոտեցումներից 

մեկն է հակամուտագենային հատկություններով օժտված միացությունների 

կիրառումը: Ընդ որում՝ որպես պոտենցիալ հակամուտագեններ ընտրվում են 

սեփական մուտագենությունից զուրկ միացությունները: 

Չնայած, որ շատ միացությունների համար նկարագրված են հակամուտա-

գենային հատկություններ, դրանց կիրառությունը պրակտիկայում դեռևս սահ-

մանափակ է: Անվտանգության տեսանկյունից առավել նպատակահարմար է 

բնական ծագում ունեցող հակամուտագենների կիրառումը: Վերջիններիս 

թվին է դասվում նաև բետայինը: Բետայինը գլիցինի տրիմեթիլ ածանցյալն է՝ 

տրիմեթիլգլիցին կամ տրիմեթիլամինաքացախաթթու: Բետայինը խոլինի բնա-

կան մետաբոլիտն է և այն մեթիոնին-հոմոցիստեինային ցիկլի կենսաքիմիա-

կան բաղադրիչ է (Biggers et al.,1993): Բետայինի սննդային աղբյուրներն են՝ 

սպանախը, հացազգիները, ծովամթերքները, գինին, ճակնդեղը և այլն: Բե-

տայինը կիրառվում է բժշկության ոլորտում՝ որպես հեպատոպրոտեկտորային 

և կարդիոպրոտեկտորային միջոց:  

Բետայինը մեթիլ խմբերի դոնոր է [Becker et al., 2005]: ԴՆԹ-ի մեթիլացու-

մը գենոմի էպիգենետիկական կարգավորման միջոց է: ԴՆԹ-ի մեթիլացման 

խախտումը կարող է հանգեցնել գենետիկական անկայունության, ծերացման, 

ինչպես նաև քաղցկեղի առաջացման: Չի բացառվում բետայինի նշանակու-

թյունը ԴՆԹ-ի մեթիլացման համար: 

Բետայինի հակամուտագենային հատկությունների վերաբերյալ հետազո-

տությունները սահմանափակ են: Ցույց է տրվել, որ բետայինն օժտված է պրո-

տոօքսիդանտների (ազատ ռադիկալների գեներատորներ) և ալկիլացնող մու-

տագենների կլաստոգեն ազդեցություններն իջեցնելու արտահայտված հատ-

կությամբ in vitro և in vivo պայմաններում: In vitro (մարդու արյան լիմֆոցիտնե-

րում) և in vivo (մկների արյան բջիջներում) պայմաններում ցույց է տրվել, որ ալ-

կոհոլ չպարունակող գարեջրի կազմում առկա բետայինը նվազեցրել է γ-ճառա-
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գայթմամբ մակածված քրոմոսոմային խաթարումների մակարդակը (Monobe 

et al., 2005):  

Հակամուտագենային միացությունների գնահատման համար լայնորեն կի-

րառվում է ԴՆԹ-կոմետ մեթոդը, որը հանդիսանում է եզակի բջիջներում ԴՆԹ-

ի վնասվածքների և ռեպարացիայի գնահատման արագ և զգայուն մեթոդ 

(Olive and Banáth, 2006): Մեթոդը թույլ է տալիս հայտնաբերել ԴՆԹ-ի միա-

շղթա կամ երկշղթա խզումներ, հիմնային միջավայրի նկատմամբ զգայուն լո-

կուսներ, ԴՆԹ-ի կարեր, ինչպես նաև առանձին բջիջներում ռեպարացիայի մի-

ջանկյալ փուլերում առաջացած խզումներ: Մի շարք աշխատանքներում տար-

բեր միացությունների հակամուտագենային հատկությունները գնահատվել են 

ԴՆԹ-կոմետ մեթոդով (Panayiotidis and Collins, 1997; Undeger et al., 2004):  

Հակամուտագենային միացությունների գնահատման ժամանակ կիրա-

ռում են ստանդարտ մուտագեններ, որոնց ազդման մեխանիզմները հայտնի 

են, մասնավորապես` միտոմիցին C-ն: 

Աշխատանքի նպատակն էր գնահատել բետայինի հակամուտագենային 

պոտենցիալը միտոմիցին C–ով մշակված KCL-22 բջիջներում ԴՆԹ-կոմետ մե-

թոդով:  

Նյութեր և մեթոդներ: Հետազոտված միացություններ: KCL-22 բջջային 

գիծը, որն իրենից ներկայացնում է խրոնիկ միելոիդ լեյկեմիայով հիվանդ մար-

դու լիմֆոբլաստների կուլտուրա, նախնական մշակվել է բետայինի երեք կոն-

ցենտրացիաներով` 0.01, 0.1 և 1 մգ/մլ 24 ժամ, և այնուհետև միտոմիցն C-ով 

(1 մկգ/մլ)` երկու ժամ:  

ԴՆԹ-կոմետ մեթոդ: Աշխատանքում կիրառվել է ԴՆԹ-կոմետների մեթոդի 

հիմնային տարբերակը (Singh et al.,1988): Յուրաքանչյուր տարբերակում վեր-

լուծվել է 150-ական բջիջ: ԴՆԹ-կոմետների պատկերները (նկար 1) գրանցվել 

են տեսախցիկով (Variocam, PCO, Germany), տվյալները մշակվել և վերլուծվել 

են «Comet Assay IV» (Version 4.3) համակարգչային ծրագրի օգնությամբ: 

Ստացված արդյունքների վիճակագրական վերլուծությունը կատարվել է 

«STATGRAPHICS Plus 5.1» ծրագրի օգնությամբ` «Mann-Whitney» (U test) թես-

տի կիրառմամբ: Տարբերությունը համարվել է հավաստի՝ p<0,05-ի դեպքում: 

Արդյունքներ և քննարկում: ԴՆԹ-ի վնասվածքների մակարդակը գնա-

հատվել է ըստ 3 ցուցանիշների՝ կոմետի պոչի երկարություն, կոմետի պոչում 

ԴՆԹ-ի տոկոսային պարունակություն և պոչի մոմենտ: Հետազոտության ար-

դյունքները ներկայացված են աղյուսակ 1-ում և նկար 1-ում: 

Բետայինը 0,01 մգ/մլ կոնցենտրացիայում՝ ըստ կոմետների բոլոր պարա-

մետրերի, հավաստի իջեցրել է ԴՆԹ-ի վնասվածքների մակարդակը համեմա-

տած ստուգիչի հետ (p<0.05): Բետայինը 0,1 մգ/մլ կոնցենտրացիայում հավաս-

տի իջեցրել է ԴՆԹ-ի վնասվածքների մակարդակը՝ ըստ կոմետների պոչի եր-

կարության պարամետրի համեմատած ստուգիչի հետ (p<0.05): Բետայինը 1 
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մգ/մլ կոնցենտրացիայում չի փոփոխել ԴՆԹ-ի վնասվածքները ստուգիչ մա-

կարդակի հետ համեմատած:  

Միտոմիցին С-ն հավաստի բարձրացրել է ԴՆԹ-ի վնասվածքների մակար-

դակը համեմատած ստուգիչի հետ ըստ երկու պարամետրերի՝ կոմետի պոչում 

ԴՆԹ-ի տոկոսային պարունակություն և պոչի մոմենտ (p<0.05): 

Բետայինը (0,01 և 1 մգ/մլ) հավաստի իջեցրել է միտոմիցին С-ով մակած-

ված ԴՆԹ-ի վնասվածքների մակարդակն ըստ բոլոր պարամետրերի (p<0.05): 

Բետայինը (0,1 մգ/մլ) նվազեցրել է միտոմիցին С-ով մակածված ԴՆԹ-ի վնաս-

վածքները միայն ըստ երկու պարամետրերի (կոմետի պոչում ԴՆԹ-ի տոկո-

սային պարունակություն և պոչի մոմենտ; p<0.05):  

 

 
Նկար 1. ԴՆԹ-կոմետների պատկերները․ 1. Ստուգիչ (KCL-22 բջիջներ), 2. Միտոմիցին 
С-ով մշակված KCL-22 բջիջներ, 3. Բետայինով (0.01 մգ/մլ) և միտոմիցին С-ով մշակ-

ված KCL-22 բջիջներ: 
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Աղյուսակ 1.  
ԴՆԹ-ի վնասվածքների մակարդակը բետայինով և միտոմիցին C-ով (MMC)  

մշակված KCL-22 բջիջներում 
 

Մշակման 
տարբերակներ 

Կոմետի պոչի երկա-
րություն 

ԴՆԹ-ի%-ըպոչում 
Կոմետի պոչի մո-

մենտ 

Միջին± 
ստ. Սխալ 

Մեդիա-
նա 

Միջին± 
Ստ. սխալ 

Մեդիա-
նա 

Միջին ± 
Ստ. սխալ 

Մեդիա-
նա 

Ստուգիչ 36.03±0.98 35.03 
11.65±1.7

8 
6.25 2.14±0.34 1.35 

Բետային (0.01 մգ/մլ) 30.65±1.18 28.62
a 

8.06±1.6 2.74
a 

1.46±0.32 0.48
a 

Բետային (0.1 մգ /մլ) 32.12±1.00 29.94
a 

8.70±1.47 
5.18 

 
1.52±0.27 0.91 

Բետային (1 մգ /մլ) 33.91± 1.93 30.49
 

9.85±1.74 5.27 1.93±0.42 0.90 

MMC (1 մկգ /մլ) 52.85±5.95 37.46 
19.17±3.0

6 
11.82

* 
7.31±2.35 2.16* 

Բետային (0.01 մգ/մլ) + 
MMC (1մկգ/մլ) 

32.57±0,98 31.60* 
10.37±5.7

0 
1.76* 

 
1.73±0.29 0.94* 

Բետային (0.1 մգ/մլ) 
+ MMC (1մկգ/մլ) 

36.69±2.22 33.59 11.2±1.9 
6.56* 

 
2.17±0.45 1.24* 

Բետային (1 մգ/մլ) 
+ MMC (1մկգ/մլ) 

32.69±0.9 31.6* 10.7±1.73 
5.69* 

 
1.8±0.3 0.96* 

a – 
p<0.05 համեմատած ստուգիչի հետ 

*- p<0.05 համեմատած միտոմիցին C-ով մշակված տարբերակների հետ 

 

Այսպիսով՝ ստացված տվյալները վկայում են, որ բետայինն արդյունավետ 

պաշտպանում է KCL-22 բջիջները միտոմիցին С-ի գենաթունային ազդեցու-

թյունից: Բետայինի հակամուտագեն հատկությունների վերաբերյալ in vitro 

ստացված տվյալները համապատասխանում են in vitro և in vivo ստացված 

գրական տվյալներին (Durnev et al., 2009; Monobe et al., 2005) և թույլ են տա-

լիս բետայինը դիտարկել որպես մարդու համար շրջակա միջավայրի մուտա-

գեններից պաշտպանության հեռանկարային միջոց:  
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Անժելա Սարգսյան, Աննա Սիմոնյան, Գալինա Հովհաննիսյան 
ԲԵՏԱՅԻՆԻ ՀԱԿԱՄՈՒՏԱԳԵՆԱՅԻՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ KCL-22 ԲՋԻՋՆԵՐՈՒՄ ԴՆԹ-ԿՈՄԵՏ ՄԵԹՈԴՈՎ 
Բանալի բառեր՝ բետային, հակամուտագենային ակտիվություն, ԴՆԹ-կոմետ մեթոդ  

 
Ամփոփում 

ԴՆԹ-ի վնասվածքների մակարդակը գնահատվել է բետայինի երեք կոնցենտրացիա-
ներով (0.01, 0.1 և 1 մգ/մլ) և միտոմիցին C-ով մշակված KCL-22 բջիջներում ԴՆԹ-կոմետ 
մեթոդով: Ցույց է տրվել, որ բետայինն արդյունավետորեն նվազեցնում է ՝ ինչպես միտոմի-
ցին C-ով մակածված, այնպես էլ ստուգիչում ԴՆԹ-ի վնասվածքների մակարդակը: Առավել 
էֆեկտիվ հակագենաթունային ազդեցություն դրսևորվել է բետայինի նվազագույն կոն-
ցենտրացիայի (0,01 մգ/մլ) դեպքում:  

 
Анжела Саргсян, Анна Симонян, Галина Оганесян 

ОЦЕНКА АНТИМУТАГЕННОЙ АКТИВНОСТИ БЕТАИНА МЕТОДОМ ДНК-КОМЕТ  

Ключевые слова: бетаин, антимутагенная активность, метод ДНК-комет 
 

Аннотация 
В статье рассматривается уровень повреждений ДНК в клетках культуры KCL-22 под 

воздействием бетаина (при 0,01, 0,1 и 1 мг/мл концентрациях), который оценивали 
методом ДНК-комет. Было показaно, что бетаин эффективно снижает уровень повреж-
дений ДНК как при контроле, так и при воздействии митомицина. В ходе исследования 
нами было установлено , что наиболее эффективное антигенотоксическое воздействие 
возникает при минимальной концентрации бетаина (0,01мг/мл).  
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ESTIMATION OF BETAINE PROTECTIVE ACTIVITY USING COMET ASSAY 
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Summary 
The levels of DNA damage in KCL-22 cells by influence of 3 concentrations (0.01, 0.1 

and 1 mg/ml) of betaine and mitomicin C were assessed using the comet assay. It has been 
shown that betaine effectively reduces the levels of DNA damage. The most effective 
antimutagenic activity was manifested by the lowest concentration (0.01 mg / ml) of betaine. 
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