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1. ԹԵՄԱՅԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

1.1. Ներածություն 
Միջերկրածովյան տենդը առաջին անգամ նկարագրվել է 1908 թ. Janeway և 

Mosenthal- ի կողմից: Սակայն պահանջվեց գրեթե կես դար, որպեսզի 1945 S.Siegal-ի  

կողմից պաշտոնապես բնութագրվեր ընտանեկան միջերկրածովյան տենդ 

համախտանիշը (familial Mediterranean fever) [1], որը հայտնի է նաև Պարբերական 

հիվանդություն (ՊՀ) ընտանեկան նոպայական պերիտոնիտ, բարորակ ընտանեկան 

պերիտոնիտ, պարբերական աբդոմինալգիա, հետադարձ ժառանգական 

պոլիսեռոզիտ, հայկական հիվանդություն անվանումներով: Աուտոսոմ-ռեցեսիվ 

ժառանգական հիվանդություն է, արտահայտվում է սերոզիտների (պերիտոնիտ, 

պլևրիտ, սինովիտ, հազվադեպ պերիկարդիտ) պարբերաբար կրկնվող կարճատև 

նոպաներով, որոնք ուղեկցվում են սաստիկ ցավով և տենդով [2]: Իսկզբանե ՊՀ 

գենետիկ բնույթի մասին կասկածներ կային,  ինչի մասին էին վկայում 

հիվանդության կապը էթնիկական պատկանելության հետ և հիվանդների 

հարազատների մոտ այդ հիվանդության տարածվածության բարձր մակարդակը: 

Կային միայն տարաձայնություններ մուտացիայի փոխանցման ձևի վերաբերյալ. 

Heller (1958), Cozzetto (1961), Ribo Golowart (1980), Harpey (1981), գտնում են, որ ՊՀ 

փոխանցվում է աուտոսոմ-դոմինանտ տիպով, մինչդեռ հետազոտողների մեծ մասը 

(Sohar 1961, 1964, Mamou 1970, O.M.Виноградова 1973, Аракелов 1975, Pras et al 1981, 

1982, Айвазян А.А.1982, Э.Е. Назаретян 1985) կլինիկո-ծագումնաբանական 

հետազոտություննրի հիման վրա գտնում են, որ ՊՀ փոխանցվում է աուտոսոմ-

ռեցիսիվ տիպով, ինչով պայմանավորված է այն հանգամանքը, որ ախտածին գենի 

հանդիպման հավանականությունը պոպուլյացիայում շատ ավելի մեծ է, քան 

հիվանդների թիվը: Գենի կրելիության հաճախականության վերաբերյալ կան 

բավականին հակասական տվյալներ: Այսպես՝ Հայաստանում, С.М. Аракелов (1973, 

1975) տվյալներով ՊՀ հիվանդների թիվը կազմում է բնակչության 0,57-%, մինչդեռ 

հետերոզիգոտ վիճակում գենը կրողների թվի հարաբերությունը առողջների թվին՝ 

14/100: Sohar et al (1967) տվյալներով Սեֆարդի-հրեաների մոտ ախտածին գենի 

հաճախականությունը կազմում է 1:45: Իսկ Pras et al (1981) տվյալներով Սեֆարդի 

հրեաների և Կալիֆոռնիայի հայերի մոտ կազմում է 1:500, Աշկենազի-հրեաների 

մոտ՝ 1:100000: Սակայն անհրաժեշտ է նշել, որ այս բոլորը գնահատականներ են, 



հիմնված հիվանդացության տվյալների հիման վրա:, Ա.Ա. Այվազյանի (1982), Վ.Ա. 

Աստվածատրյանի և Ե.Խ. Թորոսյանի (1989) տվյալներով հիվանդությունը բնիկ 

հայաստանցիների մոտ ավելի քիչ է, քան  միջերկրածովյան ավազանի երկրներից 

ներգաղթած հայերի մոտ [3,9]: Ըստ մի շարք ուսումնասիրությունների ՊՀ 

ախտահարել է Երևանի բնակչության մոտ 1-2% [4,5]: Ըստ անկետային հարցման 

տվյալների, Լեռնային Ղարաբաղում ՊՀ-ի տարածվածությունը կազմում է 1,0-1,4% 

[6]: Ըստ մոտավոր հաշվարկների, շուրջ մեկ դար հետո հայ էթնոսի 

ներկայացուցիչների մոտ 30%-ը կարող է հիվանդ լինել ՊՀ-ով [7]: Դա կառաջացնի 

լուրջ առողջապահական և սոցիալ-տնտեսական հիմնահարցեր, որոնց լուծման 

նախադրյալները հիմա պետք է ստեղծվեն: Վերջին 10-15 տարիների ընթացքում, 

Հայաստանում բավականին աշխատանքներ են կատարվել ՊՀ տարածվածության 

ուսումնասիրման ուղղությամբ: Այդ հարցին են անդրադարձել Ս.Գ. Վարդանյանը, 

.Ա.Ա. Այվազյանը, Գ.Ա. Եգանյանը, Ալ.Ա. Այվազյանը, ստեղծվել է Երևանի ՊՀ 

հիվանդների ռեգիստր, սակայն այս բոլոր աշխատանքները ևս հիմնված են 

դիմելիության վրա և ունեն կլինիկական ուղղվածություն: Այս հիմնահարցը լուծելիս 

շատ կարևոր է նաև հանրապետության տարբեր հատվածներում ուսումնասիրել 

հիվանդության տարածվածությունը, որպեսզի ավելի ռացիոնալ բաշխվի 

համապատասխան բուժկանխարգելիչ ծառայությունների ուժերը և ավելի ճիշտ 

հունով տարվի ժառանգաբանական հետազոտությունները: Ըստ վերոնշյալ 

տվյալների՝ ՊՀ-ով ախտահարված է բնակչության մոտ 1%-ը: Սակայն այս 

աշխատանքում հաշվարկները կատարված են ոչ ընդհանուր բնակչության, այլ 

սոցիալապես  առանձին խմբաքանակի մոտ: Այդ կատարված աշխատանքները 

հիմնված են հիմնականում մանկական կլինիկաների և պոլիկլինիկաների տվյալների 

հիման վրա, ինչը բնականաբար չի կարող արտահայտել հանրապետության իրական 

պատկերը: Այդ առումով նույնպես թերի են Ս.Գ Վարդանյանի տվյալները, որոնք 

հիմնված են միայն 1-ին քաղաքային կլինիկական հիվանդանոցի արխիվային 

նյութերի վրա, ինչը տալիս է ՊՀ-ի զգալիորեն ավելի քիչ տարածվածության պատկեր, 

քան իրականում է: Բնակչության թիվը վերցված է ըստ ՀՀ 2001 թ. մարդահամարի և 

բնակչության պայմանների հաշվառման արդյունքների տվյալների: Ռեգիստրում 

գրանցված ՊՀ անձանց թիվը տրված է 2008-2009 թ.թ. դրությամբ: Այս տվյալների 



հիման վրա կազմվել է տարածվածության աղյուսակ, Պ.Հ անձանց թվաքանակը  ՀՀ-ի 

մարզերով: (աղյուսակ 1) [8]:                                                     

                                                        աղյուսակ 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պ.Հ. կլինիկական դրսևորումները կարող են ի հայտ գալ ցանկացած տարիքում: O.M. 

Виноградова (1973), Reimann (1956) , Cozzetto (1961) տվյալներով եղել են դեպքեր, երբ 

հիվանդությունը ի հայտ է եկել կյանքի առաջին շաբաթվա ընթացքում:  Ըստ 

Աստվածատրյանի ուսումնասիրությունների, ՊՀ-ով երեխաների մոտ(66,7%) 

կլինիկական դրսևորումները ի հայտ են գալիս կյանքի առաջին 3 տարիների 

ընթացքում, իսկ ըստ М.М. Арутюнян, Н.Г. Шоновой (1977) նկատառումների Պ.Հ. 

կլինիկական դրսևորումները ի հայտ են գալիս կյանքի առաջին 3.5 տարիների 

ընթացքում: Համաձայն վիճակագրական տվյալների՝ հեղինակների 

մեծամասնությունը (O.M. Виноградова 1973, Soher 1967) գտնում է, որ միջին հաշվով 

50% հիվանդացության դեպքերը հանդիպում են մինջև 10 տարեկանը, իսկ ըստ 

Այվազյանի 1982, ՊՀ դեպքերի 80%-ը հանդիպում են մինջև 20 տարեկանը : Ըստ В.В. 

Агаджанян (2003), հետազոտության տվյալների արական սեռի երեխաների մոտ 

կլինիկական դրսևորումները մինջև 10 տարեկան հասակը 65.1% իսկ իգական սեռի 

մոտ 42.4%, իսկ սեռական հասունացման շրջանում 11-20 տարեկանների մոտ 

արական սեռի մոտ լինում է 28.8 %, իգական սեռի մոտ 35.1% [9]: ՊՀ-ով հիվանդ 

ընտանիքներում իգական և արական սեռի ներկայացուցիչները ծնվում են միևնույն 

Պ.Հ տարածվածությունը  ՀՀ-ի մարզերով 

 Բացարձակ թիվ 10000 բն. hաշվով 

Երևան 5951 55 
Արագածոտն 379 30 
Արարատ 707 28 
Արմավիր 830 32 
Գեղարքունիք 997 46 
Լոռի 722 28 
Կոտայք 1019 42 
Շիրակ 976 38 
Սյունիք 230 17 
Վայոց Ձոր 180 34 
Տավուշ 219 18 



հաճախականությամբ, բայց միևնույն ժամանակ ըստ Է.Ե. Նազարեթյանի, Գ.Ս. 

Հակոբյանի (1993), Տ.Սարգսյան և համահեղինակների (2008) տվյալների, տղամարդիկ 

կանանցից 1,8-1,16 անգամ հաճախ են հիվանդանում: Հիվանդ երեխաների ծնողները 

մեծամասամբ ֆենոտիպորեն առողջ են , չնայած դրան մուտացված գենով ծնված 

երեխաների հավանականությունը կազմում է 25%, իսկ ծնողների արյունակցական 

կապի դեպքում, որ ծնված երեխաները կունենան ՊՀ-ուն հավանականությունը ավելի 

է մեծանում: Մուտացված գենը, ՊՀ-յան ժամանակ կարող է ի հայտ չգալ երկար 

ժամանակ: Հաստատված է նաև, որ ՊՀ-յան մուտացված գենը չունի կախվածություն X 

քրոմոսոմից: ՊՀ-յան ժամանակ, մուտացված գենը կախված է ոչ միայն գենոտիպից,  

այլ նաև ֆենոտիպից [10,3,12]: 1997թ գենը հայտնաբերելուց  հետո բավականին լավ 

են ուսումնասիրվել  ՊՀ ժամանակ գենի մուտացիաների տեսակներն ու հանդիպման 

հաճախականությունը, բայց  դեռևս չկան հետազոտություներ պոպուլյացիոն 

մակարդակով, հայտնի չէ բնակչության մեջ գենի մուտացիայի հաճախականությունը, 

նրա ձևերն ու տիպերը: Նկարագրված են գենի մուտացիաների էթնիկական 

տարբերություններ: Այսպիսով, ՊՀ կասկածով Իսրայելում բնակվող տարբեր 

համայնքների (աշկենազի և ոչ աշկենազի հրեաներ, մուսուլման և քրիստոնյա 

արաբներ) շուրջ 1700 հիվանդներ MEFV գենի մուտացիայի սպեկտրի սկրինինգի 

արդյունքներով պարզվել է, որ ամենահաճախակին եղել են M694V, E148Q և V726A 

մուտացիաները: Ընդ որում հիվանդների մոտ գերակշռել է M694V մուտացիան,  որի 

հաճախականությունը կազմել է 69.9% (76.8% ոչ աշկենազի հրեաների և 43.6% 

աշկենազի հրեաների մոտ), իսկ արաբների մոտ գերակշռել է V726A մուտացիան, 

32.7% հաճախականությամբ (32.7% մահմեդական և 32.1% քրիստոնյա արաբների 

մոտ): K695R և M680I մուտացիաները հանդիսանում են  որպես հրեաների և 

արաբների համար բնութագրական մուտացիաներ: Մյուս կողմից, E148Q մուտացիան 

զգալի կերպով առկա էր բոլոր էթնիկ խմբերում [11,14]: ՀՀ-ում 7000 ՊՀ-ով հիվանդ և 

450 անձիք, որոնք այցելել են բուժ-հիմնարկ այլ խնդիրներով, ուսումնասիրվել են 12 

ամենահաճախակի MEFV մուտացիաները և տիպերը (հետերոզիգոտների, 

հոմոզիգոտների և կոմպաունդ հետերոզիգոտների): Հետազոտության արդյունքում 

պարզվել է, որ  MEFV գենի մուտացիաներից մեկի՝ հետերոզիգոտ կրողների 

տարածվածությունը Հայաստանի առողջ անձանց շրջանում, բարձր է ավել քան 1:5 

հարաբերությամբ [12]: Իսկ ըստ V. P. Papadopoulos և համահեղինակների 



հավաքագրվել են տվյալներ տարբեր հետազոտություններից ստացված 

արդյունքներից, որոնք կատարվել են ՊՀ-ով ամենաբարձր ցուցանիշներ ունեցող 14 

երկրներում: Օգտագործվել են Арлекин 2.0 և PHYLIP 3.2  ծրագրերը, որպեսզի 

ստանան գենետիկ և ֆիլոգենետիկական ծառ պոպուլյացիայում և ամենահաճախակի 

մուտացիաները, որոնք հայտնաբերվել են ՊՀ հիվանդների մոտ ՝M694V (39.6%), 

V726A (13.9%), M680I (11,4%), E148Q (3.4%), և M694I (2.9%), իսկ 28.8% -ը հատկապես 

արևմտյան եվրոպացիների մոտ՝ կամ ոչ մուտացված են, կամ ունեն անհայտ 

քրոմոսոմ: Արաբների, Հայերի, Հրեաների և Թուրքերի մոտ մուտացիայի 

ախտահարման միջին հաճախականությունը կազմում է 0.186%. Հրեաները 

ներկայացված են որպես գենետիկորեն  ինտենսիվ մեկուսացված ազգ և որպես 

հնագույն ազգ հանդիսանում են ՊՀ առաջատար և MEFV հետևանքների համար 

հիմնադիր [13]: Այսպիսով գրականության համառոտ ակնարկը վկայում է որ չնայած 

մեծ հետաքրքրությանը և կարևորությանը, ողջ ուշադրությունը ուղված է ՊՀ 

հիվանդների մուտացիաների սպեկտորների և առանձնահատկությունների 

ուսումնասիրման վրա, բոլոր տվյալները ստացված են կլինիկական պայմաներում: 

Մինչդեռ մուտացված գենի պոպուլյացիոն հետազոտությունները հնարավորություն 

կտան գնահատել իրական կրելիության մակարդակը ըստ տեսակների և 

մուտացիաների: Կօգնեն տալ պատասխան մի շարք հարցերի, այդ թվում 

հիվանդացության սեռային տարբերությունների էքսպրեսիվության վերաբերյալ: 

Կնպաստի ախտորոշման բարելավմանը, մանավանդ ատիպիկ ձևերին:    
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Հետազոտության շրջանակներում ուսումնասիրվել է` Երևանի ՊՀ-ի ռեգիստրում 

ներգրաված մի շարք բուժհաստատություններ և բուժծառայություններ դիմած 

հիվանդներ: Ռեգիստրում ընդգրկվել են նաև պրոֆ. Ա.Ա Այվազյանի, պրոֆ. Գ.Ա 

Եգանյանի, պրոֆ. Ալ.Ա Այվազյանի մոտ անհատական կոնսուլտացիայի համար 

դիմած հիվանդներ, ինրպես նաև կատամնեստիկ հետազոտությունների ժամանակ 

հիվանդների կողմից նշված ՊՀ-ով տառապող բարեկամները: Ստացված թվերը 

զգալիորեն զիջել են ՊՀ-ի իրական տարածվածությանը: Բնակչության թիվը վերցված 

է ըստ ՀՀ 2001 թ. մարդահամարի և բնակչության պայմանների հաշվառման 

արդյունքների տվյալներով: Ռեգիստրում գրանցված ՊՀ անձանց թիվը տրված է 

2008-2009 թթ. դրությամբ: Այս տվյալների հիման վրա կազմվել է տարածվածության 

աղյուսակ, ՊՀ անձանց թվաքանակը  ՀՀ-ի մարզերով:  

 

         Պրոտոտիպի քննադատություն.  

Հետազոտությունը կատարվել է արդեն իսկ ՊՀ-ով հիվանդ անձանց շրջանակներում  

և դա չի կարող ցույց տալ ՊՀ-յան գենի կրելիության իրական պատկերը 

պոպուլյացիայում: 

 

բ.  Georgian Med News. 2008 Mar;(156):105-11. 

 Familial Mediterranean Fever in Armenian population. 

 Sarkisian T, Ajrapetian H, Beglarian A, Shahsuvarian G, Egiazarian A. 

 

ՀՀ-ում ՊՀ-ով 7000 մարդկանց մոտ ուսումնասիրվել են 12 MEFV մուտացիաներ, 

ինչպես նաև (հետերոզիգոտների, հոմոզիգոտների և կոմպաունդ հետերոզիգոտների) 

համեմատությունը առողջ և հիվանդ անհատների միջև: Հետազոտության 

արդյունքում պարզվել է, որ  MEFV գենի մուտացիաներից մեկի հետերոզիգոտ 



կրողների տարածվածությունը Հայաստանի առողջ անձանց շրջանում բարձր է ավելի 

քան 1:5 հարաբրությամբ: 

 

Պրոտոտիպի քննադատություն.  

Այս հաշվարկները նույնպես չեն հաստատում իրական պատկերը ՊՀ-յան գենի  

կրելիության տարածվածությունը պոպուլյացիայում, պարզ չէ, թէ այդ մարդիկ՝ 

- որ տարածաշրջանից են 

- նրանց նախնիների բնակավայրերը 

- ինչպե՞ս է կատարվել ընտրությունը այդ անձանց, պատահական սկզբունքով թե՞ 

մտածված: 

 

2. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

Հետազոտության նպատակն է հանդիսանում՝ 

ՊՀ մուտացված գենոտիպերի կրելիության հաճախականության և 

առանձնահատկությունների ուսումնասիրության հիման վրա, մշակել 

միջոցառումներ ուղղված հոմոզիգոտ մուտացիաների կրելիության աճի 

կանխարգելմանը, ՊՀ դրսևորման հավանականության նվազեցմանը և ախտորոշման 

բարելավմանը: 

 

Հետազոտության խնդիրներն են՝ 

1. Հետազոտել մուտացիաների տարածվածությունը պոպուլյացիայում  

2. Որոշել մուտացված գենի տիպերը կախված ծագումնաբանական տվյալներից և 

մուտացիաների առանձնահատկությունները ըստ սեռի  

3. ՀՀ տարածքի քարտեզագրումը ըստ գենի մուտացիայի  

4. Գնահատել մուտացված գեն կրողների մոտ ՊՀ դրսևորման հնարավոր հրահրող 

գործոնները 

5. Ստեղծել տվյալների բազա (Access) ծրագրով 

 

 

 



3. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ 

Միանվագ հատույթային ընտրովի հետազոտություն: Ընտրանքի ծավալը հաշված 

հետևյալ բանաձևով 

 

 

որտեղ. 

n – ընտրանքի ծավալն է (384) 

N -  պոպուլլացիայի ծավալն է (2332678), (ընտված են 16 տարեկանից բարձր տարիք 

ունեցող անձիք) 

Zα – հավաստիության գործակիցն է առաջին տիպի սխալի 0,05 հավանականության 

համար և հավասար է 1,96 

∆ - գնահատման ճշգրտության մեծությունն է(ընդունված է հավասար 0,05) 

p – երևույթի հանդիպման հավանականությունն է (ընդունված է հավասար 0,5, որի 

դեպքում n ստանում է առավելագույն առժեք) 

q - երևույթի բացակայության հավանականությունն է (հավասար է 1-p) 

 

4. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ և ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 

 

Հետազոտության նյութ է հանդիսանում՝ 

1. Ընտրանքի մեջ ընդգրկված անձանց արյան նմուշները 

2. Երևանի ՊՀ հիվանդների ռեգիստրում և բուժհիմնարկներում գրանցված 

հիվանդության պատմագրերը 

3. ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական տվյալներ 

4. Ընտրանքը կազմելիս, ընտրանքի ծավալն (400) կենթարկվի համամասնական 

ստրատիֆիկացիայի ըստ Երևան ք. և մարզերի բնակչության քանակի   

 

Հետազոտության օբյեկտը՝ ՀՀ հայազգի բնակիչներ, որոնք համապատասխանում են 

կիրառվող չափանիշներին և կտան կամավոր համաձայնություն հետազոտմանը 

մասնակցելու համար:  

 

9,38322

2







pqN
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Հետազոտության ներգրավման չափանիշներ են հանդիսանում, հայաստանաբնակ 

17-ից  բարձր տարեք ունեցող, պատահական սկզբունքով ընտրված 400 արական և 

իգական սեռի ներկայացուցիչներ, որոնց ծագումնաբանական արմատները 

հայկական են (երեք սերունդ), որոնցից ստացվել է կամավոր համաձայնություն 

հետազոտմանը մասնակցելու համար: 

Հետազոտման բացառման չափանիշներ են հանդիսանում այն ներկայացուցիչները, 

որոնց ծագումնաբանական տվյալները հայկական չեն, և այն անձիք, որոնք արդեն 

իսկ ՊՀ-մբ ախտորոշված արական և իգական սեռի ներկայացուցիչներ են: 

 

Կիրառվող մեթոդները` 

Մոլեկուլյար գենետիկ հետազոտություն, որը կատարվելու է բժշկական գենետիկայի 

և առողջության պահպանման կենտրոնում, աուտոբորբոքման հիվանդության 

գենետիկայի լաբորատորիայում, որը ունի միջազգային սերտիֆիկացիա:  

Օգտագործվելու են (Gentra System), MEFV գենի մուտացիաների որոշման համար: 

Գենի որոշումը կատարվելու է ըստ ներկայացված հերթականության՝ 

1. ԴՆԹ-ի էկստրակցիա 

2. ԴՆԹ-ի ամպլիֆիկացիա PSR մեթոդով 

Իսկ վերջնական մուտացիաները, որոշվելու են, հետադարձ հիբրիդիզացված 

մեթոդով (ViennaLabFMFAssay): 

Արյան նմուշները վերցվելու են (EDTA) հատուկ սրվակներով 

Անկետավորման մեթոդ՝ հատուկ մշակված հարցաթերթիկների օգնությամբ 

Բժշկական աշխարհագրական քարտեզագրում 

Հիվանդության պատմագրերի (ընտրովի) վերլուծության 

Վիճակագրական համապատասխան մեթոդների և համակարգչային SPSS(16.0) 

փաթեթների օգտագործում: 

  

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԹԵՄԱՅԻՆ 

նախաձեռնողական 

 

6.ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ, ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 



 

7. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

 

1. Սկզբնաղբյուրների   վերլուծություն 2014 

2. Հետազոտության մեթոդների տիրապետում 2014-2015 

3. Հետազոտությունների նյութերի հավաքում 2015-2016 

4. Գիտական հոդվածների հրատարակում 2016-2017 

5. Աշխատանքի ձևակերպում 2017 

6. Աշխատանքի նախնական փորձաքննություն 2017 

7. Ատենախոսության պաշտպանություն 2017 

 

 

 

Գիտական ղեկավար՝ ____________________ 

  ստորագրություն 

 

Ասպիրանտ՝  ____________________ 

 ստորագրություն 

 

հեռախոս աշխ., տուն, բջջային  (010) 500828, (095) 706000, (098) 828482 

e-mail: Dr.avagyan@gmail.com 

 
 


