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ԱրյանԱրյանԱրյանԱրյան    տարբերտարբերտարբերտարբեր    խմբերխմբերխմբերխմբեր    ունեցողունեցողունեցողունեցող    ուսանողներիուսանողներիուսանողներիուսանողների    
հոգեֆիզիոլոգիականհոգեֆիզիոլոգիականհոգեֆիզիոլոգիականհոգեֆիզիոլոգիական    առանձնահատկություններըառանձնահատկություններըառանձնահատկություններըառանձնահատկությունները    

 

ԱրմինեԱրմինեԱրմինեԱրմինե    ՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյան        
ԱննաԱննաԱննաԱննա    ԱսլիկյանԱսլիկյանԱսլիկյանԱսլիկյան        

    
Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. անհատ, խառնվածք, բարձրագույն նյարդային 

համակարգի առանձնահատկություններ, կենսաքիմիական ցուցիչ, սթրես 
դիմացկունություն 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Օրգանիզմի հարմարվողականության հիմնահարցերը պահանջում 

են հաշվի առնել նրա անհատական հոգեֆիզիոլոգիական առանձնա-
հատկությունները: Ներկայումս հոգեֆիզիոլոգիայում լայնորեն կատար-
վում են ուսումնասիրություններ, որոնք նվիրված են անհատական 
առանձնահատկությունների ուսումնասիրմանը՝ հաշվի առնելով օրգա-
նիզմի տարբեր մակարդակաների առանձնահատկությունները:  

Հայտնի է, որ օրգանիզմի կենսաքիմիական, նյարդա- և հոգեֆիզիո-
լոգիական ցուցանիշների միջև գոյություն ունի բարդ կապ, որը ներառում 
է օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական պաշարները, այդ իսկ պատճառով արդիա-
կան է համարվում հարաբերակցային (կոռելյացիոն) կապերի որոնումը 
հոգեֆիզիոլոգիական և ֆիզիոլոգիական մակարդակներում [1, 11-23]։ 

Կենսաքիմիական և նյարդաֆիզիոլոգիական հատկությունների միջև 
բարդ կախվածության գոյությունը առաջին անգամ առաջադրել է 
Վ. Ս. Մեռլինը [3]։ Ըստ նրա՝ արյան խումբը համարվում է կարևոր ցուցա-
նիշ մարդուն՝ որպես անհատականության, ուսումնասիրելու համար: 

Արյան խումբը ծագումնաբանորեն ժառանգվող հատկանիշ է, որը 
կյանքի ընթացքում չի փոփոխվում: Դրա հիմքում ընկած է էրիթրոցիտնե-
րում հատուկ հակածինների` A, B ագլյուտինոգենների և պլազմայում 
բնական հակամարմինների` ագլյուտինների առկայությունը [4]:  

Գրականությունից հայտնի է, որ արյան տարբեր խումբ ունեցող 
մարդիկ միմյանցից տարբերվում են հոգեֆիզիոլոգիական առանձնա-
հատկություններով։ Այսպես օրինակ՝ արյան առաջին խումբ ունեցող 
մարդկանց բնորոշ է պատասխանատվության մեծ զգացողությունը, 
արյան երկրորդ խումբ ունեցող մարդիկ ավելի քիչ են հակված ինքնու-
րույնության, քան արյան մյուս խումբ ունեցողները [6]։ Երրորդ խումբ 
ունեցող մարդկանց բնորոշ է խորաթափանցությունը, չորրորդ խումբ 
ունեցող մարդկանց բնորոշ է վերացական բանականությունը և բար-
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ձունքների հասնելը։ Ներկայումս հայտնաբերվել է, որ մարդու քրոմոսոմ-
ների դիպլոիդ հավաքակազմում պարունակվում են 2-3 զույգ ալելային 
գեներ՝ A, B և 0 (H), որոնք կոդավորում են արյան հատկությունները [7]։ 
Հենց A, B, 0-ի և արյան խմբերի միջև եղած կապն էլ կարող է հանդիսա-
նալ բազմաթիվ հիվանդությունների պատճառ, օրինակ՝ ըստ վիճակա-
գրության՝ արյան A խումբ ունեցող մարդիկ ավելի հաճախ են հիվանդա-
նում քաղցկեղով, իսկ արյան 0 խումբ ունեցողները ունեն հակում ստա-
մոքսի և 12 մատնյա աղու խոցերի առաջացման։ Ապացուցված է նաև, որ 
ալել 0-ն բարձր հաճախականությամբ հանդիպում է այն պոպուլյացիա-
ների շրջանում, ովքեր երկար ժամանակ ապրել են մեկուսացված։ Պատ-
ճառներից մեկը կարող է լինել նաև երկար ժամանակ վարակիչ հիվան-
դությունների ազդեցությունը, նախկինում եղած համավարակները [3]։ 

Արյան խմբերը կոդավորված են գենոտիպի մեջ և կախված են 
գեների բարդ գործունեությունից։ Գոյություն ունի վարկած, որ բաղադ-
րիչներ արյան որոշ կարող են ազդել մյուս գեների գործառույթի վրա, 
որոնք պատասխանատու են տարբեր նյարդադինամիկ, հոգեդինամիկ, 
անձնային և հանրահոգեբանական աստիճանների համար [1]: 

Տարբեր հիվանդությունների հաճախականությունը, հորմոնների և 
նյարդահարիչների (նեյրոմեդիատորներ) մակարդակը տարբեր է արյան 
խմբերում, և այդ հարաչափերի (պարամետրեր) տիրույթի բևեռներից 
մեկի վրա 0 խումբն է, մյուսին՝ A խումբը, իսկ B և AB խմբերը՝ նրանց մեջ-
տեղում։ Հենց այս միտումն է դրսևորվումլարվածության ժամանակ [2]։ 

Արյան A խումբ ունեցող մարդիկ հակված են հակազդեցության դեպի 
չափազանց մեծ լարվածության գործոնը՝ նույնիսկ ամենաաննշան 
կերպով հակազդելով կորտիզոլի բարձր մակարդակին: 0 խմբի մարդիկ, 
ընդհակառակը, լարված իրավիճակում դրսևորում են կորտիզոլի և 
ադրենալինի ցածրագույն մակարդակ։ B խումբը այս ցուցանիշով մոտ է A 
խմբին, իսկ AB խումբը՝ 0 խմբին։ Բնականաբար, այս պարզեցրած բնու-
թագրությունը չի տալիս ամբողջ իրազեկությունը, հատկապես եթե 
խոսքը B կամ AB արյան խմբի մասին է։ Արյան ամեն խումբ ունի իր 
քիմիկական ինքնատիպ կազմը [5]։ 

Ներկայումս արդիական է անձի հոգեֆիզիոլոգիական ցուցանիշների 
բազմակողմանի ուսումնասիրումը՝ հաշվի առնելով օրգանիզմի բոլոր 
մակարդակների, մասնավորապես կենսաքիմիականի առանձնահատ-
կությունները: 

Ելնելով վերը նշվածից՝ ուսամնասիրվել է ուսանողների լարվածու-
թյան, հոգեֆիզիոլոգիական ցուցանիշների, խառնվածքի և արյան խմբերի 
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միջև եղած կապը։ Հոդվածում ներկայացված են արյան տարբեր խմբերին 
առավել բնորոշ հոգեֆիզիոլոգիական ցուցանիշները, խառնվածքի տի-
պերը և ՎՊՀ-ի բնագիտական ֆակուլտետի ուսանողների շրջանում կա-
տարված ուսումնասիրությունների շնորհիվ բացահայտված հավանա-
կան կապը արյան խմբերի և խառնվածքի միջև։ 

ԱշխատանքիԱշխատանքիԱշխատանքիԱշխատանքի    նպատակնպատակնպատակնպատակնննն    էէէէ    ուսումնասիրել արյան տարբեր խմբեր 
ունեցող ուսանողների հոգեֆիզիոլոգիական ցուցանիշները, սթրես- 
դիմացկունությունը։ Այդ նպատակով մեր առջև դրվել են հետևյալ խնդիր-
ները. 

▪ Որոշել ուսանողների արյան խմբերը.  
▪ Որոշել արյան տարբեր խմբեր ունեցող ուսանողների հոգեֆիզիո-
լոգիական առանձնահատկությունները.  

▪ Թեստերի կիրառմամբ կատարել տարբեր հոգեֆիզիոլոգիական 
ցուցանիշների, այդ թվում՝ սթրես-դիմացկունության գնահատում: 

Հետազոտման Հետազոտման Հետազոտման Հետազոտման մեթոդները:մեթոդները:մեթոդները:մեթոդները: Արյան խմբային պատկանելիությունը 
որոշել ենք ստանդարտ շիճուկների մեթոդով և հատուկ թեստերի օգնու-
թյամբ [8], որոնք հնարավորություն են տալիս պարզելու խառնվածքի 
տիպը և լարվածության աստիճանը։ Հետազոտությունը անցկացվել է 
ՎՊՀ-ի բնագիտական ֆակուլտետի 1-4-րդ կուրսերի ուսանողների շրջա-
նում։ Հետազոտությանը մասնակցել են արյան տարբեր խմբեր ունեցող 50 
ուսանող (առաջին խումբ՝ 14, երկրորդ խումբ՝ 16, երրորդ խումբ՝ 13 և 
չորրորդ խումբ՝ 7) կամավոր սկզբունքով։ 

Հետազոտության արդյունքներըՀետազոտության արդյունքներըՀետազոտության արդյունքներըՀետազոտության արդյունքները: Հետազոտությունից պարզ դարձավ, 
որ արյան խմբերի և անհատականության առանձնահատուկ ցուցանիշ-
ների միջև փոխկապակցվածություններն ունեն բարդ, ոչ շիտակ պատ-
կեր։ Հայտնաբերված տարբերությունների հիման վրա կարելի է բնութա-
գրել արյան տարբեր խմբեր ունեցող ուսանողների անհատական առանձ-
նահատկությունները (աղյուսակ 1)։ 

Անհատականության բազմամակարդակ հատկությունների փոխհա-
րաբերությունների ուսումնասիրման ժամանակ (վիճակագրական վեր-
լուծության՝ գլխավոր բաղադրիչների մեթոդի օգնությամբ) ստացել ենք 
հետևյալ արդյունքները՝ արյան 1-ին և 3-րդ խմբերի ներկայացուցիչների 
մեջ անհատական-հոգեկան և հանրա-հոգեբանական հատկությունները 
բաժանվեցին երկու հիմնական գործոնի՝ 

▪ մարդու ներքին վիճակը սահմանող (հուզական կայունություն, 
ինքնուրույնություն, հանգստություն, հաջողությունների շրջանակ-
ներում և ընտանեկան ու գործնական հարաբերությունների շրջա-
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նակներում ինքնավերահսկողություն), ինչպես նաև դրդմանղ և 
արգելակման գործընթացների ուժը ներառող, 
▪ այլ մարդկանց հետ փոխհարաբերությունների ոլորտը սահմանող 
(բարություն, անհոգություն, ուրիշ մարդկանց հետ հարաբերու-
թյուններում խորաթափանցություն և ներսայնություն), ինչը նաև 
ներառում է նյարդային համակարգի գործունություն և հավասա-
րակշռվածություն։ 

Աղյուսակ 1 Աղյուսակ 1 Աղյուսակ 1 Աղյուսակ 1     
Արյան տԱրյան տԱրյան տԱրյան տարբեր խմբերի ներկայացուցիչների արբեր խմբերի ներկայացուցիչների արբեր խմբերի ներկայացուցիչների արբեր խմբերի ներկայացուցիչների     

հոգեֆիզիոլոգիական ցուցանիշներըհոգեֆիզիոլոգիական ցուցանիշներըհոգեֆիզիոլոգիական ցուցանիշներըհոգեֆիզիոլոգիական ցուցանիշները    

ԱրյանԱրյանԱրյանԱրյան        
խխխխուուուուբբբբ    

Հոգեֆիզիոլոգիական ցուցանիշներՀոգեֆիզիոլոգիական ցուցանիշներՀոգեֆիզիոլոգիական ցուցանիշներՀոգեֆիզիոլոգիական ցուցանիշներ    

1 (0)    
գերիշխող (դոմինանտ) են և ինքնուրույն, խաղաղասեր, ճշտապահ, 
սառնասիրտ, հանգիստ, լավատես, շփվող, թուլակամ, ենթարկվող, 
հնազանդ, բանական, հուզական, հաղորդակցական    

2 (A)    
հարձակողականության բարձր մակարդակ, անհանգիստ, 
բանական, ունեն մեղքի զգացման հակում, բարի, փափկասիրտ, 
անտարբեր առողջության հարցերում, թուլակամ    

3 (B)    
խորաթափանց, ինքնուրույն և աշխույժ, դրական, հարձակողական, 
ընդգծված «գեր ԵՍ-ի» ուժ, ոչ նեղացկոտ, անհանգիստ, հնազանդ-
ամաչկոտ, բանական, երազկոտ    

4 (AB)    
անկախ-գերիշխող, համարձակ, թերահավատ, ֆիզիկապես և 
բառային հարձակողեկանության  դրսևորումներով, գրգռվող, ճկուն, 
աշխույժ,  դյուրահաղորդ (էքստրավերտ)    

    
Արյան 2-րդ խմբի ներկայացուցիչների անհատական-հոգեկան և 

հանրահոգեբանական հատկությունները բաժանվեցին իրարից անջատ 
երկու գործոնների, ընդ որում առաջինները փոխկապված էին նյարդային 
համակարգի հավասարակշռող և արգելակող գործընթացների ուժի, իսկ 
երկրորդները՝ գրգռող գործընթացների ուժի հետ: 

Արյան 4-րդ խմբի ներկայացուցիչների անհատական-հոգեկան և 
սոցիալ-հոգեբանական հատկությունները բաժանվեցին 4 հիմնական 
գործոնների. 

▪ առաջին՝ շփման մեջ ճկուն են և համարձակ, ինչը ներառում է 
սանական էրգոտիզմ, ճկունություն և արագություն, 
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▪ երկրորդ՝ ցածր ինքնավերահսկողությունը սահմանող, ինչը նե
րառում է հաղորդակցական ճկունություն, 
▪ երրորդ՝ բարությունը, անհոգությունը և կախվածությունը սահ
մանող, ինչը ներառում է հաղորդակցական էրգոտիզմ
▪ չորրորդ՝ վարքի ճկունությունը սահմանող, ինչը ներառում է 
գրգռող և արգելակող գործընթացների ուժը։ 

Ուսումնասիրության արդյունքներըՈւսումնասիրության արդյունքներըՈւսումնասիրության արդյունքներըՈւսումնասիրության արդյունքները:::: Ուսումնասիրությունները ցույց 
տվեցին, որ լարվածության դրսևորման աստիճանը կարող է պայ
վորված լինել արյան խմբային պատկանելությամբ, և այդ ցու
տիրույթի բևեռներից մեկի վրա 0 խումբն է, մյուսի վրա՝ A 
և AB խմբերը՝ նրանց մեջտեղում։ 

Ըստ Վ. Յ. Շերբաթիխի հարցաթերթի վերլուծության
հետևյալ արդյունքները, որոնք ներկայացված են տրամագրեր

Արյան առաջին խումբ ունեցողների 57,1 %-ի մեջ առկա է օրգանիզմի 
հուզական և ֆիզիոլոգիական համակարգերի բարձր լարվածություն, որն 
առաջացել է՝ ի պատասխան ուժեղ լարումնածին գործոնի և շատ դժվար 
է փոխհատուցվում: Այս դեպքում պահանջվում է լարման և ճնշման
թահարման հատուկ մեթոդների օգտագործում (տրամագիր

 

 
Տրամագիր 1. Արյան առաջին խմբի Տրամագիր 1. Արյան առաջին խմբի Տրամագիր 1. Արյան առաջին խմբի Տրամագիր 1. Արյան առաջին խմբի սթրեսսթրեսսթրեսսթրես----դիմացկունությունըդիմացկունությունըդիմացկունությունըդիմացկունությունը
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երկրորդ՝ ցածր ինքնավերահսկողությունը սահմանող, ինչը նե-

անհոգությունը և կախվածությունը սահ-
նող, ինչը ներառում է հաղորդակցական էրգոտիզմ, 

չորրորդ՝ վարքի ճկունությունը սահմանող, ինչը ներառում է 

ւսումնասիրությունները ցույց 
դրսևորման աստիճանը կարող է պայմանա-

և այդ ցուցանիշների 
A խումբը, իսկ B 

Շերբաթիխի հարցաթերթի վերլուծության՝ ստացել ենք 
տրամագրերով։ 

առկա է օրգանիզմի 
հուզական և ֆիզիոլոգիական համակարգերի բարձր լարվածություն, որն 

գործոնի և շատ դժվար 
լարման և ճնշման հաղ-

հարման հատուկ մեթոդների օգտագործում (տրամագիր    1)։ 

 

դիմացկունությունըդիմացկունությունըդիմացկունությունըդիմացկունությունը     
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ՏրամաՏրամաՏրամաՏրամագիր 2. Արյան երկրորդ խմբի սթրեսգիր 2. Արյան երկրորդ խմբի սթրեսգիր 2. Արյան երկրորդ խմբի սթրեսգիր 2. Արյան երկրորդ խմբի սթրես----դիմացկունությունըդիմացկունությունըդիմացկունությունըդիմացկունությունը
   

Արյան 2-րդ խումբ ունեցող ուսանողների 56 %-ի մ
լարվածության բարձր ցուցանիշ, որը ցույց է տալիս օրգանիզմի անցումը 
լարվածության երրորդ՝ հյուծման փուլին՝ էներգետիկ պաշարների 
սպառմանը (տրամագիր 2): 

Արյան 3-րդ խումբ ունեցողների մեջ նշված ցուցանիշները ավելի 
մոտ են արյան 2-րդ խմբին, 46 %-ի մեջ դիտվում է ծանր 
վիճակ, որի բարեհաջող հաղթահարման համար ցանկալի է հոգեբանի 
կամ հոգեբույժի օգնությունը: Լարվածության այսպիսի դրսևորումը ցույց 
է տալիս, որ օրգանիզմն արդեն մոտ է այն դիմակայելու իր կա
սահմանին (տրամագիր 3): 

Տրամագիր 3. Արյան երրորդ խմբիՏրամագիր 3. Արյան երրորդ խմբիՏրամագիր 3. Արյան երրորդ խմբիՏրամագիր 3. Արյան երրորդ խմբի    սթրեսսթրեսսթրեսսթրես----դիմացկունությունըդիմացկունությունըդիմացկունությունըդիմացկունությունը
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ԱրյանԱրյանԱրյանԱրյան երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդխումբխումբխումբխումբ
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ԱրյանԱրյանԱրյանԱրյան երրորդերրորդերրորդերրորդխումբխումբխումբխումբ

 
դիմացկունությունըդիմացկունությունըդիմացկունությունըդիմացկունությունը 

ի մեջ առկա է 
օրգանիզմի անցումը 

ման փուլին՝ էներգետիկ պաշարների 

նշված ցուցանիշները ավելի 
դիտվում է ծանր լարվածության 

բարեհաջող հաղթահարման համար ցանկալի է հոգեբանի 
այսպիսի դրսևորումը ցույց 

դիմակայելու իր կարողության 

 
դիմացկունությունըդիմացկունությունըդիմացկունությունըդիմացկունությունը 
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ՏրամաՏրամաՏրամաՏրամագիր 4. Արյան չորրորդ խմբի սթրեսգիր 4. Արյան չորրորդ խմբի սթրեսգիր 4. Արյան չորրորդ խմբի սթրեսգիր 4. Արյան չորրորդ խմբի սթրես----դիմացկունությունըդիմացկունությունըդիմացկունությունըդիմացկունությունը

Իսկ արյան 4-րդ խումբ ունեցող ուսանողների ցուցանիշները մոտ են 
առաջին խումբ ունեցողների ցուցանիշներին։ Այսպիսով
նկատվել է օրգանիզմի հուզական և ֆիզիոլոգիական համակարգերի 
բավական հստակ լարվածություն, որն առաջացել է՝ 
ուժեղ լարումնածին գործոնի, և դժվար է փոխհատուցվելու: Այս դեպքում 
պահանջվում է լարվածության հաղթահարման հատուկ մեթոդների 
օգտագործում (տրամագիր 4): 

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն 

Վերլուծելով հետազոտությամբ ստացված տվյալները
այն եզրակացության, որ  արյան տարբեր խմբային պատկանելություն 
ունեցող մարդիկ հստակորեն տարբերվում են հոգեֆիզիոլոգիական 
քանի հատկություններով, այդ թվում՝ լարումնակայունու
ձայն մեր հետազոտության արդյունքների՝ արյան տարբեր
ցող ուսանողները լարումնածին գործոնների առկայության պայ
մաններում ցուցաբերել են տարբեր լարումնադիմացկունություն, ընդ 
որում ամենաբարձր լարումնադիմացկունությունն առկա է եղել արյան 
առաջին և չորորդ խումբ ունեցող ուսանողների մեջ, իսկ ամենացածր 
լարումնադիմացկունությունը՝ արյան երկրորդ և երրորդ խմբեր ունեցող 
ուսանողների մեջ։ Պարզել ենք նաև, որ արյան տարբեր խմբա
կանելության և խառնվածքի տիպերի միջև առկա է որոշակի կապ, բացի 
այդ՝ արյան խումբն ազդում է անհատականության առանձ
թյունների վրա և, հետևաբար, կարող է դիտարկվել որպես միջնորդող 
օղակ բազմամակարդակ հատկությունների կապերում։ 
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ԱրյանԱրյանԱրյանԱրյան չորրորդչորրորդչորրորդչորրորդխումբխումբխումբխումբ

 

դիմացկունությունըդիմացկունությունըդիմացկունությունըդիմացկունությունը    

րդ խումբ ունեցող ուսանողների ցուցանիշները մոտ են 
առաջին խումբ ունեցողների ցուցանիշներին։ Այսպիսով՝ 57 %-ի մեջ 

օրգանիզմի հուզական և ֆիզիոլոգիական համակարգերի 
 ի պատասխան 

է փոխհատուցվելու: Այս դեպքում 
հաղթահարման հատուկ մեթոդների 

տվյալները՝ հանգում ենք 
խմբային պատկանելություն 

գեֆիզիոլոգիական մի 
նությամբ։ Համա-

տարբեր խմբեր ունե-
ների առկայության պայ-

մացկունություն, ընդ 
դիմացկունությունն առկա է եղել արյան 

իսկ ամենացածր 
երկրորդ և երրորդ խմբեր ունեցող 

տարբեր խմբային պատ-
նելության և խառնվածքի տիպերի միջև առկա է որոշակի կապ, բացի 

ազդում է անհատականության առանձնահատկու-
վել որպես միջնորդող 
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Психофизиологические особенности студентовПсихофизиологические особенности студентовПсихофизиологические особенности студентовПсихофизиологические особенности студентов    
с различными группами кровис различными группами кровис различными группами кровис различными группами крови    

АрминеАрминеАрминеАрмине    АрутюнянАрутюнянАрутюнянАрутюнян    
Анна Анна Анна Анна Асликян Асликян Асликян Асликян     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: индивидуал, темперамент, особенности высшей нервной 

деятельности, биохимический индикатор, стресс выносливость 
Анализируя полученные в результате исследования данные, мы пришли к 

выводу, что люди различной группы крови отличаются по ряду психофизиоло-
гических характеристик, в том числе стрессоустойчивостью. Согласно резуль-
татам нашего исследования, студенты с различными группами крови, при 
наличии стрессогенных факторов, проявили разную стрессоустойчивость, 
причем самая высокая стрессоустойчивость была у студентов с первой и 
четвертой группами крови, а самая низкая стрессоустойчивость у студентов со 
второй и третьей группами крови. Кроме того, группа крови влияет на 
структуру специфики личности и, следовательно, может рассматриваться как 
промежуточнное звено в отношениях многоуровневых свойств. 

 

Psychophysiological Features of Students Psychophysiological Features of Students Psychophysiological Features of Students Psychophysiological Features of Students     
with Different Blood Groupswith Different Blood Groupswith Different Blood Groupswith Different Blood Groups    

AAAArmine rmine rmine rmine HarutyunyanHarutyunyanHarutyunyanHarutyunyan    
AnnaAnnaAnnaAnna AslikyanAslikyanAslikyanAslikyan 

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: individual, temperament, features of the higher nervous activity, 

biochemical indicator, stress  resistance 
 Thus, analyzing the data obtained as a result of the study, we come to the 

conclusion that people of different blood groups differ in some psychophysiological 
properties, including stress resistance. According to the results of our study, 
students with different blood groups, in the presence of stressors, showed different 
stress resistance, and the highest stress resistance was in students with the first and 
fourth blood groups, and students with the second and third blood groups have the 
lowest stress resistance. In addition, the blood type affects personality structure and, 
therefore, can be considered as a mediating link in the relations of multilevel 
properties. 
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