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ՆԵՅՐՈԳԻՏՈւԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ. 
ԿՈՆՑԵՊՏՈւԱԼ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈւՄՆԵՐ

NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH

« Ուղեղ»
նախաձեռնություն

2013 թվականի ապրիլին ԱՄՆ 
44-րդ նախագահ Բարաք 

Օբաման պաշտոնապես հայտարարեց 
«Ուղեղ»  նախաձեռնության մասին. 
“The “BRAIN” Initiative will attempt to 
find ways to treat ALZHEIMER’S DISEASE, 
AUTISM, RECOVERY AFTER STROKE … 
to better understand the brain and learn 
how humans “think, learn and remember”, 
announced the 44th President of the USA, 
April 2, 2013: Նախաձեռնությունը, որին 
հետագայում միացան եվրոպական, 
այժմ նաև՝ Մեծ յոթնյակի և այլ 
երկրներ, նպատակաուղղված է բուժելու 
ԱԼՑՀԵՅՄԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆԸ, 
ԱՈՒՏԻԶՄԸ ԵՎ ԿԱԹՎԱԾԻ ՀԵՏԵ-
ՎԱՆՔՆԵՐԸ, ինչպես նաև ավելի 
լավ հասկանալու ուղեղը և սովորելու՝ 
ինչպես է մարդը մտածում, սովորում և 
հիշում: 

«Մենք բավականին բարդ ճանապարհ 
ենք սկսել ուղեղի հետազոտությունների 

ոլորտում՝ ակնկալելով, որ կգա մի օր, երբ 
համաշխարհային գիտական օվկիանոսում կլինի 
կետ, որի մասին կասեն` այս գործը լավ են անում 
Երևանի պետական բժշկական համալսարանում: 
Երբ մենք փորձում ենք հայցել կամ ընդգրկվել 
որևէ համաշխարհային կամ եվրոպական 
նախագծում, թիվ մեկ խնդիրը ոչ թե նյութական 
կամ մարդկային ռեսուրսներն են, այլ այն, թե 
որ դաշտում ունենք փորձաքննություն, այսինքն՝ 
որքանով ենք ճանաչված և ընդունված տվյալ 
բնագավառում: Եվ հենց դա հանդիսացավ այն 
շարժիչ ուժը, որն ուղղորդեց մեզ ձևակերպելու 
մեր նպատակակետը՝ դառնալ համաշխարհային 
փորձագետ կոնկրետ ոլորտում, տվյալ դեպքում` 
նեյրոգիտության մեջ: Ընդ որում, փորձելու 
ենք շարժվել համաշխարհային «Ուղեղ» 
նախաձեռնությանը համահունչ»,- նշում է ԵՊԲՀ 
գիտության գծով պրոռեկտոր, Նեյրոգիտության 
լաբորատորիայի ղեկավար, կենսաբանական գի-
տությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Կոնստանտին 
Բորիսի Ենկոյանը:

«Ուղեղ» նախաձեռնությունը նպատակաուղղված է 
բուժելու Ալցհեյմերի հիվանդությունը, աուտիզմը և 
կաթվածի հետևանքները

Ապրիլ, 2013
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 Հայտնի, բայց հիմնականում անհայտ օրգան
   «Ամեն ինչ մեկում» օրգան-համակարգ 
   Միջհամակարգային ուսումնասիրման առարկա
   Ուղեղի հիվանդությունների գրեթե 90% անբուժելիություն
   Սոցիալ-տնտեսական բեռ 
   Բոլոր տարիքային խմբերի ներառում 
   Միջազգային դրամական հոսքի առկայություն
 Համաշխարհային թրենդ

Ինչու՞ հենց ուղեղի հետազոտություն

Ինչու՞ է այժմ «Ուղեղ» նախաձեռնության ճիշտ ժամանակը

«Ուղեղ» նախաձեռնության համաշխարհային ժամանակացույց

    Ավարտվել է մարդու գենոմ համաշխարհային նախագիծը, և առկա է լավագույն
       փորձի օրինակը
    Առկա են բարձր տեխնոլոգիաներ
    Նանոգիտությունն իր վերելքն է ապրում բազմաթիվ երկրներում
    Կենսական խնդիր է նյարդային ցանցի քարտեզագրումը

2018 2019 2020 2021-2025

Տեխնոլոգիայի զարգացում և վավերացում Տեխնոլոգիայի կիրառում ուղեղի մասին նոր հիմնարար 
բացահայտումներ անելու նպատակով
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Ն պա տակ  1

Հ զո րաց նել նեյ րո գի տութ յան նո րա րա րա կան հե տա-
զո տութ յուն նե րը՝ հետև յալ շեշ տադ րումն ե րով.

• Ն յար դա պաշտ պա նութ յուն, սի նապ տո գե նեզ, 
նյար դա յին և  ֆունկ ցիո նալ վե րա կանգ նում

•  Նեյ րո դե գե նե րա ցիա յի և  ու ղե ղի ծե րաց ման մե-
խա նիզմն եր

• Ն յար դա յին հա մա կար գի զար գաց ման խան գա-
րումն եր

•  Նոր նյար դա պաշտ պան մի ջոց նե րի բա ցա հայ-
տում և  վա վե րա ցում

•  Հիմն ա րար գի տութ յան արդ յունք նե րի ուղ ղոր-
դում դե պի ար տադ րութ յուն

Ն պա տակ  2

Ս տեղ ծել են թա կա ռուց ված քա յին միա վոր/ներ և 
 զար գաց նել կա րո ղութ յուն ներ՝
ա) ու ղե ղում  թե րապև տիկ  թի րախ ներ հայտ նա գոր-
ծե լու հա մար
բ) խոս տումն ա լից միա ցութ յուն նե րից կամ կեն սա-
բա նա կան նյու թե րից դե ղո րայք ստա նա լու հա մար, 
ո րոնք կանց նեն բուժ ման մե թո դի ստեղծ ման բո լոր 
փու լե րը [I, II, III]

Ն պա տակ  3 

Ս տեղ ծել նոր վար չա կան միա վոր՝ «Հե տա զո տութ յան 
և գիտելիքի փո խանց ման կենտրոն» (Research and 
Knowledge Transfer Centre), ո րի նպա տակն է խթա նել 
ար տերկ րի հա մալ սա րան նե րի հետ հա մա գոր ծակ-

ցութ յու նը հե տա զո տութ յուն նե րի և զար գա ցումն ե րի 
ո լոր տում: Այս միա վո րը կլի նի նո րաս տեղծ գե րա-
զան ցութ յան կենտ րո նի, ինչ պես նաև ԵՊԲՀ հե տա-
զո տութ յուն նե րի պլա նա վոր ման ռազ մա վա րութ յան և 
ըն թա ցա կար գե րի մշակ ման ու ի րա կա նաց ման պա-
տաս խա նա տու օ ղա կը: 
 Հե տա զո տութ յան և  գիտելիքի փո խանց ման 
կենտրոնի մի ջո ցով կի րա կա նաց վեն մի շարք կար ևոր 
գոր ծա ռույթ ներ, մաս նա վո րա պես.
ա) կենտ րո նի քա ղա քա կա նութ ա ն զարգացում
բ) կենտ րո նի նո րա րա րա կան կա րո ղութ յուն նե րի 
զարգացում
գ) խոս տումն ա լից ե րի տա սարդ կադ րե րի և  ու սա նող-
նե րի կա րո ղութ յուն նե րի հզո րաց ման ուղ ղութ յամբ 
կա նո նա վոր ներդ րումն երի ի րա կա նաց ման բիզ նես 
պլանի մշակում 

Ն պա տակ   4

 Մե ծաց նել նո րաս տեղծ գե րա զան ցութ յան կենտ-
րո նի, հետ ևա բար նաև հա մալ սա րա նի տե սա նե-
լիութ յու նը մի ջազ գա յին հար թա կում, բժշկա կան և 
 դե ղա գոր ծա կան արդ յու նա բե րութ յան, ինչ պես նաև 
հա մաշ խար հա յին գի տակր թա կան շու կա յում

Ն պա տակ  5

Ընդլ այ նել անձ նա կազ մի և  ու սա նող նե րի հե տա զո տա-
կան կա րիե րա յի հնա րա վո րութ յուն ներն ար տերկ րի 
հա մալ սա րան նե րի, լա բո րա տո րիա նե րի հետ փո խա-
նա կա յին և  վե րա պատ րաստ ման ծրագ րե րի  մի ջո ցով

Մեր տեսլականն է
գերազանցության կենտրոնի ստեղծումը,
որտեղ կիրականացվեն ուղեղի քրոնիկ

խանգարումների կանխարգելմանն 
ուղղված հետազոտություններ՝ 

ի նպաստ ուղեղի առողջ ծերացմանը

ՏԵՍԼԱԿԱՆ
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Ուղեղի հետազոտության գերազանցության կենտրոնի ստեղծման 
գծապատկերը

Ուղեղի մասին 
նոր բացահայ- 

տումներ

BREC ռազմա- 
վարություն 
և քաղաքա- 
կանություն

Արհեստավարժ 
հետազոտողներ

Հետազոտական 
զարգացած 

կարողություններ

Հետազոտության 
և գիտելիքի 

փոխանցման 
կենտրոն

Միջազգային 
համագործակ- 

ցություններ

Ինովացիոն 
հետազոտական 

և բիզնես 
ծրագրեր

ԵՊԲՀ հետազոտական
հենք

Ն
Ա
Խ
Ա
Գ
Ի
Ծ

Խորհրդակցական 
մարմին Համագործակցություն
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Նեյրոգիտության լաբորատորիայի գիտական նպատակն է նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունների, 
նյարդային համակարգի զարգացման խանգարումների և գլխուղեղային արյան շրջանառության 
խանգարումների էթիոպաթոգենեզի ուսումնասիրությունն և բուժման համակողմանի մեթոդների 
մշակումը։

   Նեյրոդեգեներացիա. Ալցհեյմերի հիվանդություն
 Նյարդային համակարգի զարգացման խանգարումներ. Աուտիզմ
   Վերականգնում կաթվածից

Յուրաքանչյուր ուղղության առջև դրվել են համապատասխան նպատակներ (միկրոնպատակ) և 
խնդիրներ. 

Ու ղե ղի հե տա զո տութ յան գե րա զան ցութ յան կենտ րո նի ստեղծ ման ճա նա պար հին կա տար վել է ա ռա-
ջին խո շոր քայ լը. ԵՊԲՀ հո գա բար ձու նե րի խորհր դի 2018 թվա կա նի հու նի սի 21-ի թիվ 16 նիս տի 
ո րոշ մամբ՝ գի տա հե տա զո տա կան կենտ րո նի կեն սա քի միա կան և  կեն սա ֆի զի կա կան հե տա զո տութ-
յուն նե րի լա բո րա տո րիա յի հեն քի վրա ստեղծ վել է  Նեյ րո գի տութ յան լա բոր ատո րիան՝  “Neurolab” -ը:

ՆԵՅ ՐՈ ԳԻ ՏՈւԹՅ ԱՆ ԼԱ ԲՈ ՐԱ ՏՈ ՐԻԱ 

Առաջին քայլ

Մակրոնպատակ

Ուղղություններ
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Ն պա տակն է նեյրոնների վնասման և դրանց 
կենսակայունության ուղիների համակողմանի 
ուսումնասիրումը Ալցհեյմերի հիվանդության 
դեպքում 
Ենթածրագրեր
 Նյարդապաշտպան նյութերի և բջջային 

ծագման միջոցների համատեղ օգտագործումը 
Ալցհեյմերի հիվանդության բուժման գործըն-
թացում
 Ոսկ րա ծու ծի մո նո ցիտ նե րի ներգ րավ վածու- 

թ յունն ալց հեյ մեր յան տի պի նեյ րո դե գե նե րա տիվ 
գոր ծըն թա ցում 
 Ալց հեյ մե րի հի վան դութ յան է թիոպաթոգենե-

զում պրոգ րա նու լին-մա կած ված գլիալ պա տաս-
խա նի ու սումն ա սի րու մը
 Հասուն նեյրոգենեզի ազդեցությունը նեյ-

րոնների կենսակայունության գործընթացի վրա 
Ալցհեյմերի հիվանդության օրինակով 

Ն պա տակն է նյար դա յին հա մա կար գի զար գաց-
ման խան գա րումն ե րի պա թո գե նե զի ու սումն ա-
սի րումն աու տիզ մի օ րի նա կով և դ րա կեն դա նա-
կան մո դել նե րի գնահատումը 
Ենթածրագրեր
 Սաղմն ա յին և վաղ հետծննդ յան շրջա նում 

նեյ րո գե նե զի խանգա րումն ե րի ու սումն ա սի րու-
մը՝ վալպ րո յաթթ վով մա կած ված աու տիս տիկ 
սպեկտ րի խան գա րումն ե րի մո դե լում 
 Ուղեղի տարբեր կառույցների վնասմամբ 

պայմանավորված աուտիստիկ սպեկտրի 
խանգարումների մոդելավորում
 Իմուն պա տաս խա նի դերը պրո պիո նաթթ-

վով մա կած ված աու տիս տիկ սպեկտ րի խան գա-
րումն ե րի մո դե լում 
 Նյութափոխանակության խանգարումը և 

իմուն պատասխանի դերը աուտիկ երեխաների 
շրջանում
 Աու տիկ ե րե խա նե րի քար տե զա գրում  ՀՀ-ում
                            

Ն պա տակն է մշա կել բազ մա բաղադրյալ ռազ-
մա վա րութ յուն՝ ա պա հո վե լով նեյ րոբ լաստ նե րի 
ուղ ղա կի գաղ թը և նե րա ռու մը հար կաթ վա ծա յին 
օ ջա խի ֆունկ ցիո նալ ցան ցե րում

Ենթածրագրեր
 Կաթ վա ծի հետ ևան քով սուբ վենտ րի կուլ յար 

շրջա նի ակ տի վա ցած պրո գե նի տոր բջիջ նե րի 
ուղ ղոր դու մը դե պի հար կաթ վա ծա յին օ ջախ՝ նեյ-
րո նալ ցան ցե րի օպ տի կա կան և  է լեկտ րա քի միա-
կան խթան ման մի ջո ցով

3. ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ ԿԱԹՎԱԾԻՑ

2. ԱՈՒՏԻԶՄ

1. ՆԵՅՐՈԴԵԳԵՆԵՐԱՑԻԱ/
ԱԼՑՀԵՅՄԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
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Խումբ A

«Ալցհեյմերի հիվանդության 
ուսումնասիրում»

Ղեկավար
Խորհրդատու (կամընտրական) 
Կատարողներ

Խումբ B 

«Կաթվածի վերականգնման 
ուսումնասիրում»

Ղեկավար
Խորհրդատու (կամընտրական)
Կատարողներ

Խումբ C
«Աուտիզմի ուսումնասիրում»

Ղեկավար
Խորհրդատու (կամընտրական)
Կատարողներ  

2

3

1

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

ԿԱՌՈւՑՎԱԾՔԸ

Կենսաքիմիա 
և մոլեկուլյար 

կենսաբանություն
Բջիջների կուլտիվացում

Քիմիական սինթեզ
Թունաբանություն

Կենդանիների վարքային 
ֆենոտիպավորում 

Կոմպլեքս նեյրոնալ ցանցերի 
ուսումնասիրում

Համակարգչային մոդելավորում

1 2

3

mr

ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ
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* ԵՊԲՀ գիտակոորդինացիոն խորհրդի 30.11.2018 թվականի թիվ 5 և  05.12.2018 թիվ 6 նիստերի որոշումներ

Նա խագ ծի վերջ նան պա տակն է Ու ղե ղի հետազոտության 
գե րա զան ցութ յան կենտ րո նի ստեղ ծու մը:

Ներքին
• ԵՊԲՀ գիտահետազոտական կենտրոն, ամբիոններ և լաբորատորիաներ
• «Հիստոջեն» հայ-գերմանական գիտագործնական կենտրոն
• ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ

Արտաքին
• Կարոլինսկա ինստիտուտի ֆիզիոլոգիայի և ֆարմակալոգիայի բաժանմունք, Շվեդիա
• Թյուբինգենի համալսարանի կլինիկական ֆարմակոլոգիայի բաժանմունք, Գերմանիա
• Բոխումի համալսարանի մարդու գենետիկայի բաժանմունք, Գերմանիա
• Լունդի համալսարանի նեյրոնային համակարգերում ուղեղի վերականգնման և վիզուալիզացիայի 

խումբ, Շվեդիա
• Ն.Ի. Պիրոգովի անվան ռուսական ազգային հետազոտական բժշկական համալսարանի 

բժշկակենսաբանական ֆակուլտետի բժշկական նանոկենսատեխնոլոգիայի ամբիոն, ՌԴ

• Ահարոն Չեհանովեր՝ 2004թ. քիմիայի բնագավառի Նոբելյան մրցանակակիր
• Զավեն Խաչատուրյան՝ Alzheimer 2020-ի կանխարգելման արշավի նախագահ, “Alzheimer & 

Dementia” պարբերականի գլխավոր խմբագիր, Ուղեղի ծերացման և Ալցհեյմերի հիվանդության 
հետազոտությունների հեռակա ծրագրերի «Գլխավոր ճարտարապետ»    

• Նիկոլ Դեգլոն՝ Լոզանի համալսարանական հիվանդանոցի բջջային և մոլեկուլյար նյարդային 
թերապիայի լաբորատորիայի վարիչ

• Ալլան Կալուև՝ Նեյրոգիտության պրոֆեսոր, Զեներեի հետազոտական կենտրոն, նեյրոգիտության և 
դեղագիտության լաբորատորիա

• Ջասեք Ջավորսկի՝ Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանության միջազգային ինստիտուտի 
լաբորատորիայի պրոֆեսոր, գիտության գծով փոխտնօրեն և ղեկավար

ՎԵՐՋՆԱՆՊԱՏԱԿ

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈւԹՅՈւՆՆԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈւՐԴ

Ընտրված հրապարակումների ցանկ

• Henning J. Drews, Konstantin Yenkoyan, Ali Lourhmati, Marine 
Buadze, Daniela Kabisch, Stephan Verleysdonk, Stefan Petschak, 
Sandra Beer-Hammer, Tigran Davtyan William H. Frey II, Christoph 
H. Gleiter, Matthias Schwab, Lusine Danielyan. Intranasal losartan 
decreases perivascular beta amyloid, inflammation and the decline of 
neurogenesis in hypertensive rats. Neurotherapeutics, 2019, (Epub 
ahead of print). IF 5.712
• Yenkoyan K., Fereshetyan K., Matinyan S., Chavushyan V., Aghajanov 
M. The role of monoamines in the development of Alzheimer’s disease 
and neuroprotective effect of a proline rich polypeptide. Progress in 
neuro-psychopharmacology & biological psychiatry. 2018 86:76-82. 
IF 4.185
• Yenkoyan K., Harutyunyan H., Harutyunyan A. A certain role of 
SOD/CAT imbalance in pathogenesis of autism spectrum disorders. 
Free radical biology & medicine. 2018 123:85-95. IF 6.02
• Melkonyan M., Hunanyan L., Lourhmati A., Layer N., Beer-Hammer 
S., Yenkoyan K., Schwab M., Danielyan L. Neuroprotective, Neurogenic, 
and Amyloid Beta Reducing Effect of a Novel Alpha 2-Adrenoblocker, 
Mesedin, on Astroglia and Neuronal Progenitors upon Hypoxia and 
Glutamate Exposure. International journal of molecular sciences. 
2017;19(1). pii: E9. IF 3.687

• Yenkoyan K., Grigoryan A., Fereshetyan K., Yepremyan D. Advances 
in understanding the pathophysiology of autism spectrum disorders. 
Behavioural brain research. 2017 331:92-101. IF 3.173
• Aghajanov M., Yenkoyan K., Chavushyan V., Sarkissian J. The proline-
rich hypothalamic peptide is a modulator of functions of neurotrophins 
and neuronal activity in amyloid-induced neurodegeneration. 
Neurochemical journal. 2014;8 (1):47-57 IF 0.404
• Yenkoyan K., Safaryan K., Chavushyan V., Meliksetyan I., Navasardyan 
G., Sarkissian J., Galoyan A., Aghajanov M. Neuroprotective action of 
proline-rich polypeptide-1 in β-amyloid induced neurodegeneration in 
rats. Brain research bulletin. 2011;86(3-4):262-71 IF 3.44
• Yenkoyan K., Safaryan K., Navasardyan G., Mkrtchyan L., 
Aghajanov M. Effects of beta-amyloid on behavioral and amino acids 
spectrum in rats’ brain and their modulation by embryonic proteins. 
Neurochemistry international. 2009 54(5-6):292-8 IF 3.603
• Gladkevich A., Bosker F., Korf J., Yenkoyan K., Vahradyan H., 
Aghajanov M., Proline-rich polypeptides in Alzheimer’s disease and 
neurodegenerative disorders - therapeutic potential or a mirage? 
Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry. 
2007;31(7):1347-55. IF 4.185

Կոնցեպտը մշակվել է գիտնականների, մենեջերների և ուսանողների խմբի կողմից՝ 
պրոֆեսոր Կ.Բ. Ենկոյանի ղեկավարությամբ
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NEUROSCIENCE DEVELOPMENT PERSPECTIVES:
CONCEPTUAL VIEWPOINT

In April 2013 the 44th USA president 
Barack Obama officially announced 

the “BRAIN” Initiative. 
“The “BRAIN” Initiative will attempt 
to find ways to treat ALZHEIMER’S 
DISEASE, AUTISM, RECOVERY AFTER 
STROKE … to better understand the 
brain and learn how humans think, 
learn and remember”, said Obama in 
his speech. Later, the European and, 
today, also G7 and other countries 
joined the initiative.

NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH

“BRAIN”
Initiative

“We have undertaken a new challenge in 
the field of brain research, hoping to 

one day reach the aim of offering an expertise 
at Yerevan State Medical University (YSMU) 
and have a say for the international scientific 
community. Whenever there is an opportunity 
to apply for or be involved in international 
projects, financial or human resources are not 
the major problem we face: firstly, the lack of 
relevant expertise and failure to be recognized 
or acknowledged in a specific field is the main 
concern. This has become the motivation to 
develop our aim: to become a world expert in 
a specific field, particularly neuroscience. We 
will especially try to act in line with the “BRAIN” 
Initiative”, says Prof. Yenkoyan, MD, Ph.D., 
D.Sc., YSMU Vice-Rector for Science, Head of 
Neuroscience Laboratory.The “BRAIN” Initiative will attempt to find ways to 

treat Alzheimer’s disease, autism, recovery after 
stroke
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 Seemingly known but mostly unknown organ 
 Completely “all in one” organ-system
 Interdisciplinary way of study
 Almost 90% of all brain disease remain untreated
 Social abuse
 Engagement of all age groups
 International money inflow
 Worldwide trend

Why “BRAIN” research?

Why is now the right time for the “BRAIN” Initiative?

The world timeline for “BRAIN” Initiative

 Worldwide project of human genome is complete and offers best practice
 Advanced tools are available for research
 Nanoscience reached its peak in many countries 
 Mapping of neuronal connections is a vital issue

2018 2019 2020 2021-2025

Technology development and validation Application of technologies to make fundamental new 
discoveries about the brain
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Our vision is to establish 
an excellence centre for studying
 the prevention of chronic brain

disorders in favor of maintaining healthy 
brain ageing

VISION

AIM 1

To strengthen the innovative research capacity 
in neuroscience with a specific focus on:

• neuroprotection, synaptogenesis, neural 
repair and restoration of function

• mechanisms of neurodegeneration and 
brain ageing

• nervous system developmental disorders
• discovery and validation of novel 

therapeutic target for neuroprotection
• translation of basic science findings into 

industry. 

AIM 2

Build infrastructure and capacity for:
a) discovery of promising therapeutic target in 
the brain 
b) translation of promising compounds or 
biologics into drugs through all phases [I, II, III] 
of therapy development.

AIM 3 

Establish a new administrative structure 
“Research & Knowledge Transfer Centre”, to 
facilitate the collaborative interactions with 
international universities in R&D. The Centre will 

be responsible for developing and implementing 
policies and procedures of research planning 
of YSMU as well as the excellence centre. 
The Centre will assume responsibility to 
implement a number of important functions. 
Particularly it will 
a) develop the policy of the centre
b) build capacity for innovation research
c) develop a business plan for systematic 
investment of funds and resources to strengthen 
the early stage careers of promising young 
faculty and students.

AIM 4

 To increase the visibility of the excellence centre, 
therefore the University, on the international 
level in the field of medical and pharmaceutical 
industry as well as in the global education and 
research market.

AIM 5

To broaden the opportunities for research-
careers of faculty and students by developing 
bilateral agreements for establishing trainings 
and exchange programs with various 
international universities and laboratories.
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Brain Research Excellence Centre Blueprint

Novel 
discoveries 
about the 

brain

BREC 
strategy and 

policy

Professional 
researchers

Developed 
capacity for 

research

Research
and 

knowledge 
transfer 
centre

International 
cooperation 

Innovation 
research and 

business
 projects

YSMU research 
background 

P
R
O
J
E
C
T

Advisory Board
Cooperation
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The research aim of the neuroscience laboratory is to study the etiopathogenesis of 
neurodegenerative diseases, nervous system developmental disorders, brain blood circulation 
disorders and to develop complex methods for treatment. 

 Neurodegeneration: Alzheimer’s disease 
 Nervous system developmental disorders: Autism 
 Recovery after stroke 

Each of the focus areas has relevant specific aims and objectives

We have already taken the biggest step towards establishing the Brain Research Excellence Centre 
(BREC): by the 21/06/2018 №16 resolution of the YSMU Board of Trustees the Neuroscience 
Laboratory “Neurolab” was established on the basis of the Research Centre Laboratory for 
Biochemical and Biophysical studies.  

NEUROSCIENCE LABORATORY 

1st step

Aiming high

Focus
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The aim is to implement complex study of neuronal 
damage and their survival pathways in Alzheimer’s 
disease. 
Subprojects
 Combined Usage of Neuroprotective Drugs 
with Cell Based Therapies in Treating Alzheimer’s 
Disease
    Involvement of Bone Marrow Derived Monocytes 
in Alzheimer-like Neurodegeneration
   Study of Progranulin-Induced Glial Response in 
Alzheimer’s Disease Etiopathogenesis
  Influence of Adult Neurogenesis on Neuronal 
Survival in Alzheimer’s Disease

The aim is to study the pathogenesis of nervous 
sytem developmental disorders exemplified on atism 
and assessment of their animal models.
Subprojects
 Study of Neurogenesis Alterations in Embryonic 
and Early Postnatal Period on the Model of Autism 
Spectrum Disorders Induced by Valproic Acid

 Modeling of Autism Spectrum Disorders Caused 
by Damage of Different Brain Structures
 Role of Immune Response in the Model of 
Propionic Acid Induced Autism Spectrum Disorders 
 Metabolism Disorder and Role of Immune 
Response in Children with Autism
 Mapping of Children with Autism in Armenia
                            

The aim is to develop a multicomponent strategy 
to induce directed neuroblast migration and 
integration into functional circuits of peri-infarct 
zone.
Subproject
 Migration of Activated Progenitor Cells of 
Subventricular Zone to the Peri-Infarct Zone due 
to Stroke, through Optical and Electrochemical 
Stimulation of Neuronal Circuits.

3. RECOVERY AFTER STROKE

2. AUTISM

1. NEURODEGENERATION:
 ALZHEIMER’S DISEASE
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Group A

Alzheimer’s disease study 
Supervisor
Adviser (optional)
Performers

Group B

Recovery after
 stroke study

Supervisor
Adviser (optional)
Performers

Group C

Autism study 
Supervisor
Adviser (optional)
Performers

HUMAN RESOURCES

STRUCTURE

Biochemistry and 
molecular biology

 Cell cultivation

Chemical synthesis
Toxicology

Animal behavior phenotyping 
Complex neuronal circuit study 

Computer modeling 

mr

MATERIAL RESOURCES 

2

3

1

1 2

3
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• Henning J. Drews, Konstantin Yenkoyan, Ali Lourhmati, Marine 
Buadze, Daniela Kabisch, Stephan Verleysdonk, Stefan Petschak, 
Sandra Beer-Hammer, Tigran Davtyan William H. Frey II, Christoph 
H. Gleiter, Matthias Schwab, Lusine Danielyan. Intranasal losartan 
decreases perivascular beta amyloid, inflammation and the decline of 
neurogenesis in hypertensive rats. Neurotherapeutics, 2019, (Epub 
ahead of print). IF 5.712
• Yenkoyan K., Fereshetyan K., Matinyan S., Chavushyan V., Aghajanov 
M. The role of monoamines in the development of Alzheimer’s disease 
and neuroprotective effect of a proline rich polypeptide. Progress in 
neuro-psychopharmacology & biological psychiatry. 2018 86:76-82. 
IF 4.185
• Yenkoyan K., Harutyunyan H., Harutyunyan A. A certain role of 
SOD/CAT imbalance in pathogenesis of autism spectrum disorders. 
Free radical biology & medicine. 2018 123:85-95. IF 6.02
• Melkonyan M., Hunanyan L., Lourhmati A., Layer N., Beer-Hammer 
S., Yenkoyan K., Schwab M., Danielyan L. Neuroprotective, Neurogenic, 
and Amyloid Beta Reducing Effect of a Novel Alpha 2-Adrenoblocker, 
Mesedin, on Astroglia and Neuronal Progenitors upon Hypoxia and 
Glutamate Exposure. International journal of molecular sciences. 
2017;19(1). pii: E9. IF 3.687

• Yenkoyan K., Grigoryan A., Fereshetyan K., Yepremyan D. Advances 
in understanding the pathophysiology of autism spectrum disorders. 
Behavioural brain research. 2017 331:92-101. IF 3.173
• Aghajanov M., Yenkoyan K., Chavushyan V., Sarkissian J. The proline-
rich hypothalamic peptide is a modulator of functions of neurotrophins 
and neuronal activity in amyloid-induced neurodegeneration. 
Neurochemical journal. 2014;8 (1):47-57 IF 0.404
• Yenkoyan K., Safaryan K., Chavushyan V., Meliksetyan I., Navasardyan 
G., Sarkissian J., Galoyan A., Aghajanov M. Neuroprotective action of 
proline-rich polypeptide-1 in β-amyloid induced neurodegeneration in 
rats. Brain research bulletin. 2011;86(3-4):262-71 IF 3.44
• Yenkoyan K., Safaryan K., Navasardyan G., Mkrtchyan L., 
Aghajanov M. Effects of beta-amyloid on behavioral and amino acids 
spectrum in rats’ brain and their modulation by embryonic proteins. 
Neurochemistry international. 2009 54(5-6):292-8 IF 3.603
• Gladkevich A., Bosker F., Korf J., Yenkoyan K., Vahradyan H., 
Aghajanov M., Proline-rich polypeptides in Alzheimer’s disease and 
neurodegenerative disorders - therapeutic potential or a mirage? 
Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry. 
2007;31(7):1347-55. IF 4.185

The final outcome of the project is to establish a Brain 
Research Excellence Centre 

Local
• YSMU research centre, departments and laboratories
• Scientific and practical pathology center “Histogen”
• L.Orbeli Institute of Physiology, NAS, RA

International
• Karolinska Institute, Department of Physiology and Pharmacology, Sweden
• Tuebingen University, Department of Clinical Pharmacology, Germany
• University of Bochum, Department of Human Genetics, Germany 
• Lund University, Group for Brain Recovery and Visualization in Neuronal Systems, Sweden
• Pirogov Russian National Research Medical University, Medical Biology Faculty, Department of Medical 

Nanobiotechnology, Russian Federation

• Aaron Ciechanover, M.D., DSc., distinguished research professor, Laureate the 2004 Nobel Prize in 
Chemistry

• Zaven Khachaturian PhD, President, Campaign to Prevent Alzheimer 2020 and Editor-in-Chief, 
Alzheimer’s & Dementia: J. Alz. Assoc., “Chief Architect” of extramural programmes of research on Brain 
Ageing and Alzheimer’s disease

• Nicole Deglon Head of Laboratory of Cellular and Molecular Neurotherapies, Lausanne University Hospital
• Allan V. Kalueff, PhD, Professor of Neuroscience, ZENEREI Research Center, Neuroscience and 

Pharmacology Lab
• Jacek Jaworski, PhD, Full Professor Deputy Director for Science & Head of the Laboratory, International 

Institute of Molecular and Cell Biology

FINAL OUTCOME

COOPERATION

ADVISORY BOARD 

List of Selected Publications

This concept is developed by the team of scientists, managers and students under the supervision of 
Professor K.B. Yenkoyan.
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ԵՊԲՀ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈւՄՆԵՐԻ 
ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈւՆԵՈւԹՅԱՆ 

ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐԵՐ

SCIENTIFIC ACTIVITIES OF 
YSMU DEPARTMENTS IN BRIEF



Ներ կա յաց վող նա խա գի ծը վե րա բե րում է ժա մա-
նա կա կից մար դու կյան քի ո րա կին և  ա ռողջ ապ-

րե լա կեր պին սպառ նա ցող օ րա վուր ա ճող մար տահ-
րա վեր նե րից եր կու սին՝ շար ժո ղա կան ակ տի վութ յան 
սահ մա նա փակ մա նը և ճար պա կալ մա նը:
Նախ կի նում մեր խմբի կա տա րած հե տա զո տութ-
յուն նե րը ցույց են տվել հի պո կամպ և  ու ղե ղիկ կախ-
յալ մի շարք տե ղա շար ժե րի առ կա յութ յու նը, ո րը դի-
տարկ վել է ա ռա վե լա պես քրո նիկ սթրե սի/ա լոս տա զի 
և մ կա նա յին հյուս վածք - ԿՆՀ փո խա դարձ կա պի 
կոն տեքս տում: Այս ուղ ղութ յամբ մեր թի մի ա ռա ջի կա 
հե տա զո տութ յուն նե րը միտ ված են լի նե լու սա կա վա-
շար ժութ յան և ճար պե րով հա րուստ սննդա կար գի մի-
ջո ցով քրո նիկ ցած րաս տի ճան բոր բոք ման վա լիդ մո-
դե լի ստաց մա նը և  այդ պայ ման նե րում գլխու ղե ղում 
զար գա ցող տե ղա շար ժե րի ու հա մա պա տաս խան 
վար քա յին դրսևո րումն ե րի պար զա բան մա նը:

Sedentary lifestyle became usual in modern society. 
Our current research is aiming to modeling this 

lifestyle in rats, exploring the target organs with a special 
emphasize on behavioral shifts. Our previous studies in 
the field showed that limitation of physical activity causes 
complex behavioral adaptations in rats, in some aspects 
with different strategies of memory formation. We 
consider the observed changes in the context of allostasis 
where the animal behavior is pushed from the steady 
state towards an alternative state of homeostasis - an 
allostasis, which allows some beneficial adaptations, but 
at the expense of allostatic load, including the deleterious 
effects of chronic low grade inflammation. Our future 
experiments will address the pathogenetic links between 
observed changes in adipose tissue, markers of chronic 
inflammation and behavioral shifts.

«ՏԱՐԲԵՐ ՏԱՐԻՔԻ ՀԻՊՈԿԻՆԵՏԻԿ ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ 
ԿՈԳՆԻՏԻՎ-ՎԱՐՔԱՅԻՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԵՐԻ ԱԽՏԱՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 

ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ»

“PATHOPHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF COGNITIVE-BEHAVIORAL 
SHIFTS IN HYPOKINETIC RATS”

Թեմայի ղեկավար՝ Գ.Ա. Նավասարդյան
Supervisor G.A. Navasardyan

«ՆԵՅՏՐՈՖԻԼՆԵՐԻ F-ԱԿՏԻՆԻ և ՖԱԳՈՑԻՏՈԶԻ ԴԻՆԱՄԻԿ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԴԵՐԸ  ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՄԻՋԵՐԿՐԱ¬ԾՈՎԱՅԻՆ ՏԵՆԴԻ ՊԱԹՈԳԵՆԵԶՈՒՄ»

“THE ROLE OF DYNAMIC CHANGES OF F-ACTIN AND PHAGOCYTOSIS OF 
NEUTROPHILS IN THE PATHOGENESIS OF FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER”

Թեմայի ղեկավար՝ Ս.Ա. Ավետիսյան
Supervisor S.A. Avetisyan

Հե տա զո տութ յու նը նպա տակ ու նի պար զա բա նել 
Ըն տա նե կան Մի ջերկ րա ծո վա յին Տեն դի (ԸՄՏ) 

պա թո գե նե զում բնա կան ի մուն պա տաս խա նի բջիջ-
նե րի՝ նեյտ րո ֆիլ նե րի F-ակ տի նի և ֆա գո ցի տո զի դի-
նա մի կա յի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, ին չի շնոր հիվ 
կա րե լի է ո րո շա կիո րեն պար զա բա նել ԸՄՏ դեպ քում 
նեյտ րո ֆիլ նե րի պահ ված քը, տար բեր գոր ծոն նե րի 
ազ դե ցութ յամբ բջջակ մախ քի, ֆա գո ցի տո զի փո փո-
խութ յուն նե րը, նո պա նե րի ծագ ման մե խա նիզմն ե րը: 
Հե տա զո տութ յան ըն թա ցում կի րառ վող նյու թե րը ակ-
տի նա յին բջջակ մախ քի ակ տի վա տոր ներ են, ո րոնց 
միան վագ և կրկ նա կի կի րա ռու մը հնա րա վո րութ յուն է 
տա լիս գնա հա տել ակ տի վա ցած բջջակ մախ քի պայ-
ման նե րում ակ տի նի դի մա նի կան, ին չը հա մադ րե լի է 
ԸՄՏ նո պա նե րի դեպ քում այդ բջիջ նե րի վար քի հետ: 
Կոլ խի ցի նի ՝որ պես բուժ ման ա մե նաարդ յու նա վետ մի-

ջո ցի, կի րա ռու մը թույլ է տա լիս ուղ ղա կիո րեն գնա հա-
տել կոլ խի ցի նի ազ դե ցութ յու նը ակ տին/ֆա գո ցի տո զի 
դի նա մի կա յի վրա:

This study aims to clarify the peculiarities of dynamics 
of F-actin and phagocytosis of innate immune cells 

– neutrophils in the pathogenesis of FMF, thus illustrate 
the behavior of neutrophils, changes of cytoskeleton and 
phagocytosis, mechanisms of attacks in FMF. Materials 
used in this study are activators of actin cytoskeleton, 
mono-/repeated action of which gives chance to evaluate 
actin dynamics in conditions of activated cytoskeleton that 
is comparable with the behavior of neutrophils in FMF 
attacks. Use of colchicine – the most effective drug of 
FMF treatment, allows evaluating the effects of colchicine 
on dynamics of actin/phagocytosis.
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Theoretical Medicine

ԱԽՏԱՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ
DEPARTMENT OF PATHOPHYSIOLOGY 



«ԴՅՈՒՇԵՆԻ, ԲԵԿԿԵՐԻ ՄԿԱՆԱՅԻՆ ԴԻՍՏՐՈՖԻԱՆԵՐԻ և ՍՊԻՆԱԼ ՄԿԱՆԱՅԻՆ 
ԱՏՐՈՖԻԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ և ԿԼԻՆԻԿԱԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ 

ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ»

“DUCHENE AND BECKER MUSCULAR DYSTROPHIES SPINAL MUSCULAR ATRO-
PHIES: EPIDEMIOLOGICOL, CLINICAL AND GENETIC CHARACTERISTICS IN ARMENIA”

Թեմայի ղեկավար՝ Ա.Ա. Ենգիբարյան
Supervisor A.A. Yengibaryan

Դ յու շե նի և Բեկ կե րի մկա նա յին դիստ րո ֆիա նե-
րը պայ մա նա վոր ված են մկա նա յին դիստ րո ֆին 

սպի տա կու ցի սին թե զը ա պա հո վող գե նե րի մու տա-
ցիա յով:
Ախ տա ծա գու մը կապ ված է ող նու ղե ղի ա ռաջ նա յին 
եղ ջույր նե րի 2 մո տո նեյ րոն նե րի կազ մա փոխ ման հետ, 
իսկ կլի նի կա գե նե տի կա կան ար տա հայ տու մը ի հայտ 
է գա լիս 4 հիմն ա կան ձևե րով: Հաշ վի առ նե լով այն 
հան գա ման քը, որ վե րը նշված հի վան դութ յուն նե րով 
հի վանդ նե րի տա րած վա ծութ յան կլի նի կա գե նե տի կա-
կան հե տա զո տութ յուն ներ ՀՀ-ում գործ նա կա նում չեն 
ի րա կա կաց վել՝ 2015 թվա կա նից մեր հե տա զո տա կան 
թի մը ձեռ նա մուխ է ե ղել Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յու նում ի րա կա նաց նե լու մկա նա յին դիստ րո ֆիա-
նե րով և ս պի նալ մկա նա յին ատ րո ֆիա յով հի վանդ նե-
րի հայտ նա բեր ման ու նրանց կլի նի կա գե նե տի կա կան 
հե տա զո տութ յուն ներ, ո րը ոչ միայն ար դիա կան թե մա 
է, այլև մեր հան րա պե տութ յան հա մար՝ պա հանջ ված:

Duchenne and Becker’s muscular dystrophies are 
both results from mutations in the dystrophin gene. 

Pathology of both dystrophies is associated with the 
alterations in the motoneurons of spinal cord. Taking into 
account the fact that no clinicogenetic studies have been 
performed in Armenia, in 2015 we decided to study the 
distribution of muscular dystrophies and spinal muscular 
atrophy and their clinical genetic picture in Armenia. 
This project is actual for Armenia.
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Գիտական գործունեության 

արդյունքների ամփոփ տեղեկագիրք

Theoretical Medicine

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
DEPARTMENT OF MEDICAL BIOLOGY



«ՀԱՍՏ ԱՂՈՒ ՆՈՐՄԱԼ ՄԻԿՐՈՖԼՈՐԱՅԻ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ և ՈՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ԴՐԱ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՏՐԱՆՍԼՈԿԱՑԻԱՆ ՆԵՐՔԻՆ 

ՕՐԳԱՆՆԵՐ ՎԱՂ ՀԻՊՈԿԻՆԵՏԻԿ ՍԹՐԵՍԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ»

“CHANGES IN THE QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION OF THE LARGE 
INTESTINE MICROFLORA AND THE TRANSLOCATION OF INTESTINAL FLORA TO THE 

INTERNAL ORGANS IN CONDITIONS OF EARLY HYPOKINETIC STRESS”

Թեմայի ղեկավար՝ Վ.Ա. Շեկոյան
Supervisor V.A. Shekoyan

Հայտ նի է, որ ա ղի նե րի միկ րոֆ լո րա յի մշտա կա-
նութ յու նը և բա լան սա վոր վա ծութ յու նը զգա լիո րեն 

ազ դում են օր գա նիզ մի հո մեոս տա զի և ֆունկ ցիո նալ 
վի ճա կի վրա, և ն րա ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կազ մի քա-
նա կա կան և  ո րա կա կան փո փո խութ յու նը հան գեց-
նում է ախ տա բա նա կան վի ճակ նե րի ա ռա ջաց մա նը և 
զար գաց մա նը:
Ու սումն ա սիր վել է սպի տակ առ նետ նե րի ստու գիչ և 
կար ճա ժամ կետ (3, 7 և 14 օր)  հի պո կի նե տիկ սթրե-
սի են թարկ ված կեն դա նի նե րի (60 առ նետ՝ 15-ա կան 
յու րա քանչ յուր խմբում) հաստ ա ղի քի կղան քա յին և 
տաս ներ կու մատն յա, բա րակ (պրոք սի մալ հատ ված) 
և հաստ (դիս տալ հատ ված) ա ղիք նե րի առ պա տա յին 
միկ րոֆ լո րա յի քա նա կա կան ու ո րա կա կան  կազ մը  
(E.coli, Staphylococcus spp., Enterococcus spp., Candida 
spp., Clostridium spp., Lactobacillus spp., Bifidobacte-
rium spp., Proteus spp), ինչ պես նաև հե տա զո տութ-
յան է են թարկ վել դրա ներ կա յա ցու ցիչ նե րի տրանս-
լո կա ցիան տար բեր ներ քին օր գան ներ՝ թո քեր, լյարդ, 
փայ ծաղ, են թաս տա մոք սա յին գեղձ, ավ շա յին հան-
գույց ներ, տաս ներ կու մատն յա ա ղիք, բա րակ ա ղիք և  
ար յուն:

It is known, that the stability and balance of intestinal 
microflora influences expressively on the homeostasis 

and functional state of organism, and the quantitative 
and qualitative changes of it lead to formation and 
development of pathological situations.
Тhe quantitative and qualitative content of normal gut 
flora, mucosal flora of duodenum, small (proximal 
segment) and larg (distal segment) intestine (E.coli, 
Staphylococcus spp., Enterococcus spp., Candida spp., 
Clostridium spp., Lactobacillus spp., Bifidobacterium 
spp., Proteus spp.) of intact white mice and those that are 
exposed to 3, 7 and 14 day’s hipokinesia was examined 
(15 animals in each group), as well as the translocation 
of members of intestinal microflora to different organs 
(lungs, liver, spleen, pancreas, lymph nodes, duodenum, 
small intestine) and blood.

Տեսական բժշկություն

“Science Week 2018”
Outcomes of Researche Activities in Brief

Reference Book

24 «Գիտության շաբաթ 2018»
Գիտական գործունեության 

արդյունքների ամփոփ տեղեկագիրք

Theoretical Medicine

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
DEPARTMENT OF MEDICAL MICROBIOLOGY



«ՆՈՐ ՍԻՆԹԵԶՎԱԾ ՈՐՈՇ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱԿԱՍԹՐԵՍԱՅԻՆ 
և ՀԱԿԱՕՔՍԻԴԱՆՏԱՅԻՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱԿՈՒՍՏԻԿ ՍԹՐԵՍԻ, ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԻՊՕՔՍԻԱՅԻ, 
ՆԵՅՐՈԴԵԳԵՆԵՐԱՏԻՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ»

‘’ANTI-STRESS AND ANTIOXIDANT PROPERTIES OF SOME NEW ORGANIC 
COMPOUNDS AND THEIR EFFECTIVENESS IN ACOUSTIC STRESS, EXPERIMENTAL 

HYPOXIA AND NEURODEGENERATIVE DISEASES MODELS’’

Թեմայի ղեկավար՝ Մ.Մ. Մելքոնյան
Supervisor M.M. Melkonyan

Ու սումն ա սի րել են ՀՀ ԳԱԱ Օր գա նա կան և դե-
ղա գոր ծա կան քի միա յի գի տա տեխ նո լո գիա կան 

կենտ րո նում սին թեզ ված α2-ադ րե նոբ լո կա տոր ներ 
բե դի տի նի և մե սե դի նի է ֆեկտ նե րը բարձր է ներ գիա-
յով աղ մու կի քրո նիկ ազ դե ցութ յան պայ ման նե րում 
սպի տակ առ նետ նե րի  վար քա յին ցու ցա նիշ նե րի վրա 
՝ բա ցա ռե լով այլ գոր ծոն նե րի առ կա յութ յու նը: Վար-
քա յին ցու ցա նիշ նե րը ու սումն ա սիր վել են քա ռա կու սի 
բաց դաշ տում և Y-maze մե թոդ նե րով (ու սումն ա սիր վել 
են 15+6 ցու ցա նիշ ներ):
Հա մա տեղ Թ յու բին գե նի հա մալ սա րա նի կլի նի կա-
կան ֆար մա կո լո գիա յի լա բո րա տո րիա յի հետ in vitro 
փոր ձե րում ու սումն ա սիր վել է բե դի տի նի և մե սե դի-
նի ազ դե ցութ յու նը գլխու ղե ղի կեղ ևի հյուս ված քա յին 
կուլ տու րա յում նեյ րոն նե րի և  աստ րոգ լիա յի գո յատև-
ման վրա նոր մա յում և հի պոք սիա յի պայ ման նե րում 
(β-III տու բու լին-դրա կան նեյ րոն նե րի և նես տին/ β-III 
տու բու լի նի նա խորդ նե րի քա նա կը, IL-10- ի, APP/
Abeta-դրա կան ոչ գլիալ բջիջ նե րի քա նա կը, սի նապ-
տո ֆի զին-դրա կան ոչ նեյ րո նալ բջիջ նե րի քա նա կը), 
ինչ պես նաև 3xtg-AD-աստ րոգ լիալ բջիջ նե րով հա-
րուստ ա ռաջ նա յին կուլ տու րա յում և Glu-ի ներ մուծ ման 
դեպ քում:

It was studied effects of the synthesized in scientific and 
technological center of Organic and Pharmaceutical 

Chemistry of NAS RA α2-adrenoblocators beditin and 
mesedin on cognitive-behavioral state of experimental 
animals under chronic exposure to high level (91dBA) 
noise. Behavioral indices were studied using the square 
open field and Y-maze methods (15+6 parameters 
studied).
In cooperation with Tubingen University Clinical 
Pharmacology Laboratory in vitro experiments it 
was investigated the neurogenic and neuroprotective 
properties of a new α2-adrenoblocker Mesedin in 
astroglial primary cultures (APC) from the BL/6 and 
3xTg-AD mice under hypoxic and normoxic conditions 
and on the astroglia-rich primary culture from 3xtg-AD 
male mouse brain in NC in presence of ImM Glu.
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ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ
DEPARTMENT OF MEDICAL CHEMISTRY 



 «ՊՈԼԻԱՄԻՆՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ, ՍԻՐՏ-ԱՆՈԹԱՅԻՆ, ՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԵՎ 
ՕՆԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱԹՈԳԵՆԵԶԻ, ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ ՄԵՋ»

«ԹԻՄԱԼԻՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ԱՐՏԱԶԱՏԱԿԱՆ ԵՎ ՆԵՐԶԱՏԱԿԱՆ 
ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԻ ՎՐԱ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՑՐԱԾ 

«ՍՏՐԵՊՏՈԶՈՏՈՑԻՆԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏԻ» ԵՎ «ԱՐԳԻՆԻՆԱՅԻՆ ՊԱՆԿՐԵԱՏԻՏԻ» ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ»

«ՆԵՐԶԱՏԱԿԱՆ ԳԵՂՁԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐԱՏԻՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԻԿՐՈՀԵՄՈՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ 
ՀՈՒՆԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ՌԵԳԻՈՆԱԼ ՄԵԼԱՏՈՆԻՆ ԿԱԽՅԱԼ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԸ 
ՆՈՐՄԱՅՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ»

“THE ROLE OF POLIAMINS IN THE PATHOGENESIS, DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF A NUMBER OF 
NEUROLOGICAL, CARDIOLOGICAL, NEUROSURGICAL AND ONCOLOGICAL DISEASES”

“THE EFFECT OF THYMALIN ON THE MORPHO FUNCTIONAL STATE OF THE ENDOCRINE AND 
EXOCRINE APPARATUS OF THE PANCREAS UNDER CONDITIONS OF EXPERIMENTALLY INDUCED 

MODELS OF “STREPTOZOTOCIN DIABETES” AND “ARGININE PANCREATIN”

“THE GENERAL AND REGIONAL MELATONIN-DEPENDENT PROCESSES IN REGULATION 
OF THE INTEGRATIVE ACTIVITY OF ENDOCRINE GLANDS AND HEMOMICROCIRCULATORY BED IN 

NORMA AND REGULATION OF ADAPTATION PROCESSES”

Թեմաների ղեկավարներ՝ Ա.Վ. Զիլֆյան, Ս.Ա. Ավագյան, Կ.Թ. Սահակյան, Կ.Մ. Բարոյան
Supervisors A.V. Zilfyan, S.A. Avagyan, K.T. Sahakyan, K.M. Baroyan

Ներ կա յումս լայ նո րեն քննարկ վում է պո լիա մին նե րի 
(պուտ րես ցի նի, սպեր մի դի նի և ս պեր մի նի) դե րը՝ նյար-

դա բա նա կան, նյար դա վի րա բու ժա կան և սր տա բա նա կան 
խան գա րումն եր ա ռա ջաց նե լու կա պակ ցութ յամբ: Բարձր 
է ֆեկ տիվ հե ղու կա յին քրո մա տոգ րա ֆիա յի օգ նութ յամբ կա-
տար վում է պո լիա մին նե րի ո րո շու մը սիրտ-ա նո թա յին հի-
վան դութ յուն նե րով, ի շե միկ և հե մո ռա գիկ ին սուլտ նե րով 
տա ռա պող մարդ կանց ար յան պլազ մա յում և  է րիթ րո ցիտ-
նե րում: Հե տա զո տութ յուն ներն ի րա կա նաց վում են սրտա-
բա նութ յան, նյար դա բա նութ յան և ն յար դա վի րա բու ժութ յան 
ամ բիոն նե րի հետ հա մա տեղ: 
Հ յուս վա ծա բա նութ յան ամ բիո նի աշ խա տա կից նե րի հետ 
հա մա տեղ ու սումն ա սիր վում է թի մա լի նի ազ դե ցութ յու նը 
առ նետ նե րի ո րո վայ նամ զում հյուս ված քա յին բա զո ֆիլ նե րի 
կող մից մե լա տո նի նի սեկ րե ցիա յի պրո ցես նե րի վրա: Շ նոր-
հիվ կա տար ված ձևա բա նա կան և ֆլ յու րես ցեն տա ման րա-
դի տա կա յին հե տա զո տութ յուն նե րի հաս տատ վել է, որ փոր-
ձա կեն դա նի նե րին թի մա լի նի մե կան գամ յա նե րար կումն 
ու ղեկց վում է պա րարտ բջիջ նե րում մե լա տո նի նի պա րու նա-
կութ յան ի ջե ցու մով, նույն բջիջ նե րում սե րո տո նի նի քա նա-
կի բարձ րաց ման ֆո նի վրա: Այս պի սով, թի միկ մե դիա տոր 
հան դի սա ցող թի մա լի նը ճնշող ազ դե ցութ յուն ու նի պա-
րարտ բջիջ նե րում մե լա տո նի նի ներբջ ջա յին սին թե զի վրա, 
ո րը ի րա կա նաց նում է սե րո տո նի նը մե լա տո նի նի փո խար-
կե լու պրո ցես նե րը ճնշե լու մի ջո ցով:
Նոր մալ ա նա տո միա յի ամ բիո նի աշ խա տա կից նե րի հետ 
հա մա տեղ կա տար վում են կեն սա քի միա կան և ձ ևա բա-
նա կան հե տա զո տութ յուն ներ են թաս տա մոք սա յին գեղ ձի 
էքսկ րե տոր և  ինկ րե տոր ֆունկ ցիա յի կար գա վոր ման մեջ 
ադ րե նո կոր տի կոտ րոպ հոր մո նի (ԱԿՏՀ) դե րը պար զե լու 
հա մար: Փոր ձե րում օգ տա գործ վել է ԱԿՏՀ մի նի մալ կոն-
ցենտ րա ցիա ներ, հա մար ժեք նրանց, ո րոնք հայտ նա բեր վել 

են ին տակտ առ նետ նե րի ար յան մեջ: Հաս տատ վել է, որ 
ԱԿՏՀ ֆի զիո լո գիա կան կոն ցենտ րա ցիա նե րի մե կան գամ-
յա նե րո րո վայ նամ զա յին նե րար կու մը ու ղեկց վում է ա ցի-
նար բջիջ նե րին նշա նա կա լի սեկ րե տոր ակ տի վութ յամբ և  
են թաս տա մոք սա յին գեղ ձի հա րա նո թա յին շրջան նե րում 
լի պա զա յի ու ժե ղաց ված ար տա նե տու մով: Հայտ նա բեր վել 
է են թաս տա մոք սա յին գեղ ձի էքսկ րե տոր ֆունկ ցիա յի կար-
գա վոր ման նոր ԱԿՏՀ-կախ յալ մե խա նիզմ:
Նոր մալ ա նա տո միա յի ամ բիո նի աշ խա տա կից նե րի հետ 
հա մա տեղ ու սումն ա սիր վել է ո րո վայ նամ զի հյուս ված քա յին 
բա զո ֆիլ նե րի սեկ րե տոր պո տեն ցիա լը, նրանց ֆունկ ցիան 
E.Coli լի պո սա խա րի դով խթան ման պայ ման նե րում:

On the base of the Laboratory of morphological studies and 
enzyme immunoassays HPLC studies on determination the 

wide range of poliamins at cardiovascular and neurological 
disorders are proceed. This is collaborative research with 
departmens of Cardiology, Neurology and Neurosurgery.
The effect of thymalin on melatonin secretion in rat 
mesentery basophils is being studied in collaboration with 
the Department of Histology. Due to the morphological and 
fluorescent studies, it was revealed out that a single injection 
of thymalin in experimental animals was accompanied with the 
marked decrease in melatonin content in mast cells, amid the 
simultaneous increase in serotonin levels in the same cells.
The collaborative research conducted with the Department 
of Normal Anatomy aimed to reveal intraperitoneal injection 
of physiological concentrations of ACTH is accompanied with 
a marked secretory activity of acinar cells and the increased 
lipase release into the perivascular regions of the pancreas. 
A new ACTH- dependent mechanism which regulates the 
excretory function of the pancreas has been discovered.
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ԳՀԿ ՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԵՎ ԻՄՈՒՆԱՖԵՐՄԵՆՏԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ, ՆՈՐՄԱԼ ԱՆԱՏՈՄԻԱՅԻ ԵՎ ՀՅՈՒՍՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐ
SRC LABORATORIES OF MORPHOLOGICAL AND IMMUNOENZYME RESEARCH, 
DEPARTMENTS OF NORMAL ANATOMY AND HISTOLOGY



«ՄԱՀՎԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԾՆԿԱՀՈԴԻ ՍԻՆՈՎԻԱԼ 
ՀԵՂՈՒԿՈՎ ԵՎ ԹԱՂԱՆԹՆԵՐՈՎ»

«DEFINITION OF TIME OF DEATH IN SYNOVIAL FLUID 
AND MEMBRANES OF KNEE JOINTS»

Թեմայի ղեկավար՝ Շ.Ա. Վարդանյան
Supervisor Sh.A. Vardanyan

Հայտ նի է, որ հյուս վածք նե րի ինք նա լուծ ման /աու-
տո լի զի/ եր ևույթ նե րը հիմն ա կա նում նկատ վում են 

մա հից 12-18 ժամ անց և կտ րուկ ար տա հայտ վում են 
36-48 ժամ հե տո: Այդ օ րի նա չա փութ յու նը տե ղի է ու-
նե նում նաև ծնկա յին հո դի խո ռո չի հե ղու կում:
Մահ վան ժամ կե տի ո րոշ ման նպա տա կով որ պես ու-
սումն ա սի րութ յան օբ յեկտ ընտ րել  ենք ծնկա յին հո-
դի հե ղու կը, քա նի որ այն ա մե նա հար մարն է մի շարք 
պատ ճառ նե րով:
1. Սի նո վիալ հե ղու կը հա մե մա տա բար մե կու սաց-

ված է օր գա նիզ մի մյուս ին տեգ րա տիվ հա մա կար-
գե րից, ին չի հետ ևան քով աու տո լի զի և նեխ ման 
պրո ցես նե րը ուշ են տա րած վում հո դա յին խո ռո-
չում:

2. Սի նո վիալ հե ղու կի աու տո լի զի ըն թաց քը կախ ված 
է սի նո վիալ հե ղու կի ներ հո դա յին փո փո խութ յուն-
նե րից, ին չը կա րող է անդ րա դառ նալ սի նո վիալ 
հե ղու կում ըն թա ցող կեն սա քի միա կան փո փո-
խութ յուն նե րի ին տեն սի վութ յան վրա:

3. Կախ ված մահ վան վա ղե մութ յու նից` կա րող է 
խախտ վել օր գա նիզ մի գլի կոպ րո տեի նա յին հա-
մա լիր նե րի ամ բող ջա կա նութ յու նը, իսկ գլի կոպ րո-
տեիդ նե րը սի նո վիալ հե ղու կի բա ղադ րիչ մասն են:

It is known that signs of tissue autolysis are usually 
observed within 12-18 hours after death and are strongly 

expressed within 36-48 hours. This pattern also occurs 
in the fluid of the cavity of the knee joint.
In order to determine the time of death as an object of 
study we chose the fluid of the cavity of the knee joint, 
because it is the most suitable for several reasons:
1.  Synovial fluid is relatively isolated from other integral 

systems of the body, so processes of autolysis and 
decay spread to the joint cavity later

2. The process of autolysis of the synovial fluid depends 
on the internal changes of the synovial fluid, which 
can alter the intensity of biochemical changes in the 
synovial fluid

3. Depending on the time since death, the integrity 
of glycoprotein complexes can be violated and 
glycoproteins are composite components of the 
synovial fluid.
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ԴԱՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
DEPARTMENT OF FORENSIC MEDICINE



Հա մաշ խար հա յին դե ղա գոր ծա կան շու կան իր զար-
գաց մամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում  

պայ մա նա վո րում է ոչ միայն դե ղե րի ներ մուծ ման և 
ս պառ ման ա ճը, մրցակ ցութ յան ա ճը, այլ նաև ա ռա-
ջա դեմ մար քե թին գա յին տեխ նո լո գիա նե րի ներդ րու-
մը: Հաս տատ վել է, որ Հա յաս տա նում դե ղատ նե րը 
բաշխ ված են   ան հա վա սա րա չափ, ին չը ո րոշ բնա-
կա վայ րե րում, մաս նա վո րա պես` գյու ղա կան, հան-
գեց նում է դե ղե րի տնտե սա կան և ֆի զի կա կան ան-
մատ չե լիութ յան: Վեր լու ծութ յու նը ցույց է տվել, որ 
դե ղա գոր ծա կան շու կա յի զար գաց ման մի տու մը չի 
հա մա պա տաս խա նում բնակ չութ յան պո տեն ցիալ պա-
հան ջար կին, ին չը պայ մա նա վոր ված է ցածր գնո ղու-
նա կութ յամբ, դե ղե րի ծախ սե րի բարձ րաց մամբ, իսկ 
տնտե սա կան ո լոր տի բա րե փո խումն ե րը խո րաց նում 
են դե ղե րի մատ չե լիութ յան հետ կապ ված սո ցիա լա-
կան խնդիր նե րը պե տա կան   պար տա վո րութ յուն նե րի 
չկա տա րե լու պատ ճա ռով:
Ս պա ռո ղա կան վար քի մար քե թին գա յին հե տա զո-
տութ յուն նե րի արդ յուն քում պարզ վել է, որ հա ճա խոր-
դի հա վա տար մութ յան վրա մեծ ազ դե ցութ յուն ու նեն 
սե ռա տա րի քա յին կազ մը, կրթութ յան մա կար դա կը, 
ցան ցա յին դե ղա տուն լի նե լը, դե ղա տան ձևա վո րու մը, 
անձ նա կազ մի ի րա զե կութ յու նը, սպա սարկ ման ո րա-
կը, տե ղե կատ վա խորհր դատ վա կան ծա ռա յութ յուն նե-
րը և  այլն:
ՀՀ դե ղա գոր ծա կան շու կան հիմն ա կա նում կար գա-
վոր վում է   ո րո շումն ե րով և կար գադ րութ յուն նե րով, 
ո րոնք ոչ լիար ժեք են անդ րա դառ նում շատ հար ցե րին, 
ո րի հետ ևան քով դրանք մնում են չլուծ ված, ուս տի դե-
ղա գոր ծա կան ո լոր տը ոչ լիո վին է կար գա վոր ված: 
Դե ղա գոր ծա կան գոր ծու նեութ յու նը կար գա վո րող կա-
ռա վա րա կան փաս տաթղ թե րի հա մա կարգ ված վեր-
լու ծութ յու նը ցույց տվեց, որ ՀՀ օ րենսդ րութ յան մեջ ոչ 
բա վա րար են մշակ ված դե ղա յին ա պա հով ման ռազ-
մա վա րութ յու նը և դ րա ձևա վոր ման մե թո դո լո գիա կան 
մո տե ցումն ե րը:

World pharmaceutical market by its development 
tendencies in the pharmaceutical market of 

the Republic of Armenia conditiones not only the 
medicaments’ importation and the commodity circulation 
increase, competitiveness increase, but also an 
implementation of the advanced marketing technologies.
It was proven, that the drug stores in Armenia are not 
equally distributed, what in discrete regions together 
with the economical inaffordability attenuates the physical 
acsess of drugsas well. The provided analysis showed, that 
the development tendencies of pharmaceutical market 
in RA do not correspond to the potential needs of the 
population, which are connected with a low purchasing 
power, the drugs increased expenses, and the reforms 
encountered in the economical aspect have strongly 
accentuated the drugs accessibility dipident social 
problems due to the state guaranties non-realization.
In result of the consumer behavior marketing 
investigation it was revealed, that the clients’ sex-gender 
content, education level, pertaining to this or another 
pharmacy network, the drug store design, the personnel 
competence level, the provided service quality, the given 
recommendations, etc. have a great influence onto the 
loyality extent of purchasers.
In result of the systemized analysis of governmental 
documents and the pharmaceutical activity regulatory 
official bases it became clear, that in the legislation of 
RA the medicaments safety strategy and methodological 
approaches on its formation were not developed at the 
satisfactory extent, and the RA pharmaceutical market 
aspect is being regulated mainly by the discrete resolutions 
and orders, what sets many problems unresponded, so 
this field of activity is not perfectly regulated.

 «ԴԵՂԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒ ԴԵՂԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ»

“RESEARCH IN THE REPUBLIC OF ARMENIA AIMED AT REGULATION 
OF THE PHARMACEUTICAL SPHERE AND RAISING ECONOMIC 

ACCESSIBILITY OF MEDICINES”

Թեմայի ղեկավար՝ Մ.Հ. Բեգլարյան
Supervisor M.H. Beglaryan
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 ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
DEPARTMENT OF PHARMACY MANAGEMENT 



«ՆԵՅՐՈԴԵԳԵՆԵՐԱՏԻՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱԹՈԳԵՆԵԶԻ 
ՄՈՐՖՈ ՖՈՒՆԿ ՑԻՈՆԱԼ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆԵՅՐՈՆԱԼ 
ԿԵՆՍԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ` ԱԼՑՀԵՅՄԵՐԻ 

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՎ»

“MORPHO-FUNCTIONAL FEATURES OF THE PATHOGENESIS OF 
NEURODEGENERATIVE DISORDERS AND INVESTIGATION OF NEURONAL 

SURVIVAL PATHWAYS IN CASE ALZHEIMER’S DISEASE”

Թեմայի ղեկավար՝ Կ.Բ. Ենկոյան
Supervisor K.B. Yenkoyan

Վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում ար դիա կան և խիստ 
նշա նա կա լի է դար ձել գլխու ղեղ –ոսկ րա ծուծ կա-

պը: Պարզ վել է, որ ոսկ րա ծու ծի ցո ղու նա յին մե զեն-
քի մալ բջիջ նե րը կա րող են տար բե րակ վել` ա ռա-
ջաց նե լով ոչ միայն օս տեո ցիտ ներ, քոնդ րիո ցիտ ներ, 
ա դի պո ցիտ ներ, այլ նաև նեյ րոն ներ: Որ պես նեյ րո դե-
գե նե րա ցիա յի մո դել մեր կող մից ընտ վել է β-ա մի լո-
յի դա յին մո դե լը, ո րը հան դի սա նում է նեյ րո դե գե նե-
րա տիվ հի վան դութ յուն նե րից ա մե նա տա րած վա ծի` 
Ալց հեյ մե րի հի վան դութ յան էքս պե րի մեն տալ մո դել: 
Ա մի լո յի դա յին նեյ րո դե գե նե րա ցիան հա րուց վել է ու-
ղե ղի լա տե րալ փո րոք նե րի մեջ բե տա-ա մի լոի դի 1-42 
ագ րե գաց ված ֆրագ մեն տի սրսկմամբ: Մեր հե տա զո-
տութ յուն նե րի մեջ ներգ րավ ված է ե ղել հի պո թա լա մու-
սի նեյ րո սեկ րե տոր բջիջ նե րից ար տադր վող պրո լի նով 
հա րուստ պո լի պեպ տի դը (proline-riche polypeptide, 
PRP), որն ա ռա ջին ան գամ ան ջատ վել է այդ կո րիզ-
նե րից և ն կա րագր վել է ա կա դե մի կոս Գա լո յա նի կող-
մից: PRP-ն գլ խու ղե ղում ու նի պլե յոտ րոպ ֆունկ ցիա, 
սա կայն մինչ այժմ չկան տվյալ ներ վեր ջի նիս ուղ ղա կի 
ազ դե ցութ յան ցո ղու նա յին բջիջ նե րի պրո լի ֆե րա ցիա-
յի և տար բե րակ ման վրա: Ի րա կա նաց ված հե տա զո-
տութ յուն նե րը թույլ կտան դա տել, թե արդ յո՞ք ոսկ րա-
ծու ծի բջիջ նե րը կկա րո ղա նան in vivo պայ ման նե րում 
ա րագ պրո լի ֆե րաց վել և տար բե րակ վել նեյ րո նա յին-
նե րի ուղ ղութ յամբ՝ մնա լով կեն սու նակ: Մ յուս կող մից, 
կպար զա բան վի, թե մեր կող մից օգ տա գործ ված պրո-
լի նով հա րուստ պո լի պեպ տի դը ինչ հնա րա վոր մե խա-
նիզմն եր է թո ղար կում ակ տի վաց նե լու ոս կրա ծու ծում 
գտնվող ցո ղու նա յին բջիջ նե րի բազ մա ցումն ու տար-
բե րա կու մը: Դա կի րա կա նաց վի մի ջանկ յալ ֆի լա-
մենտ նե րի ցի տոպ լազ մա տիկ սպի տա կուց նե րի Նես-
տին, Վի մեն տին, նեյ րոն-սպե ցի ֆիկ է նո լա զի, Bax, Bcl 
սպի տա կուց նե րի ո րոշ մամբ:

During the last years, the brain and bone marrow 
link has become more modern and signifant. It 

has been found that bone marrow mesenchymal stem 
cells can differentiate not only into the osteocytes, 
chondrocytes, adipocytes, but also neurons. As a model 
of neurodegeneration, we chose the β-amiloid model, 
which is the experimental model of Alzheimer’s disease, 
as one of the most spread neurodegenerative disease. 
Neurodegeneration was induced by i.c.v. injection of beta-
amyloid 1-42 fracture in brain. Our research included 
a proline-rich polypeptide (proline-riche polypeptide, 
PRP) produced by hypothalamus, which was purified 
from these nuclei and described by Academician Galoyan. 
PRP has a pleiotropic effecton the brain, but so far there 
is no data about proliferation and differentiation of stem 
cells directly affected by it. The carried out reasearch 
allow us to understand whether bone marrow cells are 
able to quickly proliferate and differntiate in the direction 
of neurons in vivo, remaining viable. On the other hand, 
it helps to study possible mechanisms by which proline-
rich polypeptide activates the stem cell proliferation and 
the differentiation. It will be triggered by the detection 
of intermediate filametns (Nestin, Vimentin), neuron-
specific enolase, Bax, Bcl proteins.
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«ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ
 ՊԱԹՈԳԵՆԵԶԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ ԱՈՒՏԻԶՄԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ ԵՎ

 ԴՐԱ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ»

“STUDYING THE PATHOGENESIS OF ALTERATIONS OF CENTRAL NERVOUS 
SYSTEM DEVELOPMENT IN AUTISM AND ITS ANIMAL MODELING”

Թեմայի ղեկավար՝ Կ.Բ. Ենկոյան
Supervisor K.B. Yenkoyan

Աու տիս տիկ սպեկտ րի խան գա րումն ե րը (ԱՍԽ) 
նյար դա զար գաց ման հի վան դութ յուն նե րի խումբ 

է, ո րը բնու թագր վում է սո ցիալ-հա ղոր դակ ցա կան 
խան գա րումն ե րով և կրկն վող վար քագ ծով։
Թեև աու տիզմն ու նի գե նե տի կա կան բա ղադ րիչ, 
շրջա կա մի ջա վայ րի գոր ծոն նե րը ևս կա րող են խթա-
նել աու տիզ մի զար գա ցու մը: Է պի լեպ սիա յի և  երկբ-
ևեռ խան գար ման բուժ ման հա մար օգ տա գործ վող 
վալպ րո յաթ թուն հան դի սա նում է ԳԱԿԹ-ի մո դուլ յա-
տոր։ Վալպ րո յաթ թուն բարձ րաց նում է ԳԱԿԹ-ի կոն-
ցենտ րա ցիան, ար գե լա կում է հիս տո նա յին դեա ցե-
տի լա զան։ Վալպ րո յաթթ վի նե րար կու մը նպաս տում 
է նեյ րոտ րո ֆին նե րի մա կար դա կի բարձ րաց մա նը 
գլխու ղե ղում, մակ րո ցե ֆա լիա յի և ն յար դա յին պրո-
գե նի տոր բջիջ նե րի (ՆՊԲ) տար բե րակ մա նը։ ՆՊԲ 
գերպ րո լի ֆե րա տիվ ակ տի վութ յու նը կա րող է հան-
գեց նել ու ղե ղի մե ծաց մա նը, ին չը բնո րոշ է աու տիզ մով 
տա ռա պող հի վանդ նե րին։
Վալպ րո յաթթ վով մա կած ված ԱՍԽ վա լի դաց վե լու 
է վար քա յին թես տե րի մի ջո ցով, նեյ րո գե նե զը գնա-
հատ վե լու է հա մա պա տաս խան մար կեր նե րի ո րոշ-
մամբ ի մու նա հիս տա քի միա կան, Վես թերն բլոտ, ELI-
SA ե ղա նակ նե րով։
Այս պի սով, մեր աշ խա տան քը միտ ված է հաս տա տե-
լու, որ էմբ րիո նալ և վաղ հետծննդ յան շրջա նում վալպ-
րո յաթթ վի նե րար կումն ու նի ԱՍԽ մո դե լի ստեղծ ման 
բարձր հա վաս տե լիութ յուն, ինչ պես նաև հայտ նա բե-
րե լու վալպ րո յաթթ վով մա կած ված ԱՍԽ-ի զար գաց-
ման նոր ու ղի ներ։

Autism spectrum disorders (ASD) is a group of 
neurodevelopmental disorders characterized by 

impairments of social interaction and repetitive behavior.
While autism has a genetic component, environmental 
factors including toxins, infections and drugs are known 
to confer autism susceptibility. Valproic acid (VPA) 
traditionally used for epilepsy and bipolar disease. VPA 
increases gamma amino butyrate concentration, directly 
inhibits histone deacetylase. VPA injection to rats leads 
to neurotrophins’ elevation in brain, macrocephaly 
and differentiation of neuronal progenitor cells (NCP) 
to neurons. NPC over proliferation can cause brain 
enlargement, which is characteristic of the autistic 
patient. 
VPA induced ASD will be tested by behavioral 
battery. Assessment of neurogenesis will be done by 
immunohistochemistry, Western-blot analysis, ELISA 
detection of different markers of neurogenesis.  
Thus, our study is designed to prove that VPA exposure 
during embryonal and early postnatal periods has the 
highest-level validity and translational power as an 
experimental model of ASD and to identify a new pathway 
of VPA-induced ASD development.
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«ՈՒՂԵՂԱՆՈԹԱՅԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԴԵՂԱԲԱՆԱԿԱՆ ՇՏԿՄԱՆ 
ՀԱՄԱՐ ՆՈՐ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐԻ ՓՆՏՐՈՒՄԸ»

“THE SEARCH FOR NEW PREPARATIONS FOR PHARMACOLOGICAL
 CORRECTION OF CEREBROVASCULAR DISORDERS”

Թեմայի ղեկավար՝ Ն.Ռ. Միրզոյան
Supervisor N.R. Mirzoyan

Այս թե մա յի շրջա նակ նե րում վեր ջին տա րի նե րին 
ամ բիո նի գի տաշ խա տող նե րի կող մից ու սում-

նա սիր վում են հետև յալ պատ րաս տուկ նե րը՝ 5-հիդ-
րօք սիա դա ման տան-2-օն, ա րա խի դո նաթթ վի հետ 
ԳԱԿԹ-ի կոն յու գատ, PgE2-ի հետ ԳԱԿԹ-ի կոն յու-
գատ, 2-է թիլ-6-մե թիլ-3-հիդ րօք սի պի րի դի նի հե մի-
սուկ ցի նատ և ցի տի կո լին։ Վեր ջին մեկ տար վա ըն-
թաց քում կա տար վել է նշված պատ րաս տուկ նե րի 
հա մար կա տար ված հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք-
նե րի ամ փո փում, եր կու հոդ ված նե րի պատ րաս տում, 
ինչ պես նաև վեր ջին նե րիս վե րա բեր յալ թեկ նա ծու ա-
կան թե զե րի հա մար գրա կա նութ յան վեր լու ծութ յուն։

Within the scopes of this theme, the following 
preparations are being investigating in the last 

years: 5-hydroxiadamantane-2-one, GABA conjugate with 
arachidonic acid, GABA conjugate with PgE2, 2-ethyl-6-
methyl-3-hydroxipyridine hemisuccinate and citicoline. 
During the last year a summary of conducted studies 
was done for the mentioned preparations, as well as 
preparation of two articles and literature review for PhD 
theses.

«ԲԱՐԱԿ ԱՂԻՆԵՐԻ և ՈՐԴԱՆՄԱՆ ԵԼՈՒՆԻ ԱՎՇԱՅԻՆ ԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԱՅԻՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ՍԹՐԵՍԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ»

“STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF LYMPHATIC 
FORMATIONS IN THE SMALL INTESTINE AND APPENDIX UNDER CONDITIONS 

OF A PROLONGED CRUSH SYNDROME”

Թեմայի ղեկավար՝ Ա.Վ. Ազնաուրյան
Supervisor A.V. Aznauryan

Կապ ված խո շոր երկ րա շար ժե րի, ա ղետ նե րի և 
պա տե րազ մա կան ի րա վի ճակ նե րի հետ` ժա մա-

նա կա կից բժշկութ յան ար դի խնդիր նե րից է դար ձել 
եր կա րատև ճնշման հա մախ տա նի շը (ԵՃՀ): ԵՃՀ-ի 
պայ ման նե րում նշմար վում են խո րը կա ռուց ված քա-
գոր ծա ռու թա յին փո փո խութ յուն ներ տար բեր օր գան-
նե րում և հա մա կար գե րում: Հե տա զոտ ված չէ, թե 
այդ դեպ քում ինչ փո փո խութ յուն ներ են կա տար վում 
մար սո ղա կան հա մա կար գի ավ շա յին ա պա րա տում 
(բա րակ և հաստ ա ղի ներ): Մինչ դեռ, վնաս ված քից ու 
սթրե սից ա ռա ջա ցած ի մու նո դե ֆի ցի տը ընդգր կում է 
ի մուն հա մա կար գի բո լոր օ ղակ նե րը:
Ել նե լով վե րոնշ յա լից` մար սո ղա կան խո ղո վա կի ավ-
շա յին ա պա րա տի հե տա զո տութ յու նը ԵՃՀ-ի պայ ման-
նե րում ար դի ի մու նո մոր ֆո լո գիա կան և հ յուս վա ծա բա-
նա կան մե թոդ նե րով ու նի կար ևոր գի տա գործ նա կան 
նշա նա կութ յուն:

Among the urgent problems of modern medicine, the 
syndrome of long crush has recently gained particular 

importance due to the large-scale catastrophes and 
military clashes in various countries.
At the same time, profound structural and functional 
changes in various organs and systems are noted.
The role and condition of the lymphoid apparatus of the 
digestive tube (small and large intestine) has not been 
studied. However, immunodeficiency states that occur 
during injury, stress cover all parts of the immune 
system.
Based on the foregoing, the study of the lymphoid 
apparatus of the digestive tube in the Crush-syndrom 
in the light of modern immunomorphological and 
histological methods and the role of these structures 
have important scientific and practical importance.
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«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՖԼՈՐԱՆԵՐՈՒՄ ՎԱՅՐԻ ԱՃՈՂ ԵՎ ՄՇԱԿՎՈՂ  
ԲՈՒՍԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՖԱՐՄԱԿՈԳՆՈՍՏԻԿ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ»

“THE PHARMACOGNOSTIC RESEARCH OF THE RAW MATERIALS HARVESTED FROM WILD 
AND CULTIVATED MEDICINAL SPECIES FROM ARMENIA AND ARTSAKH”

 Թեմայի ղեկավար՝ Ն.Բ. Չիչոյան
Supervisor N.B. Chichoyan

Ու սումն ա սի րութ յան օբ յեկտ ներ են ծա ռա յել Հա-
յաս տա նի և Ար ցա խի տար բեր բնակ լի մա յա կան 

պայ ման նե րում վայ րի ա ճող և հիդ րո պո նիկ պայ ման-
նե րում մշակ վող ուր ցա դաղձ վայ րի ռե հա նաուր ցան-
մա նի, խնկա ծա ղիկ սո վո րա կա նի (Origanum vulgare), 
շու շան բան ջար պա լա րա վո րի (Chaerophyllum bulbosum) 
հում քե րը, հիդ րո պո նիկ պայ ման նե րում ա ճեց ված մա-
րիա մա խոտ գոր շի (Teucrium polium), Հա յաս տա նի ո րոշ 
շրջան նե րում մշակ վող կատ վա խոտ դե ղա տու և սր տա-
յին տե սակ նե րից (Valeriana officinalis, V. cardiola) մթեր-
ված հում քե րը:
Ամ փոփ վել է վե րո հիշ յալ հում քե րի հում քա բա նա կան 
ու սումն ա սի րու մը, ո րի շրջա նակ նե րում կա տար վել է 
հում քա յին ար տադ րո ղա կա նութ յան, կեն սա բա նա կան, 
շա հա գործ վող հում քա յին պա շար նե րի ո րո շու մը, ապ-
րան քա գի տա կան վեր լու ծութ յան շրջա նակ նե րում կա-
տար վել է հում քե րի ո րա կի թվա յին ցու ցա նիշ նե րի (խո-
նա վութ յուն, մոխ րայ նութ յուն, հան քա յին, օր գա նա կան 
խառ նուրդ ներ, էքստ րահ վող նյու թե րի հան րա գու մար և  
այլն), ֆի տո քի միա կան (կա ռուց ված քի, քի միա կան բա-

ղադ րութ յան հաս տա տում, ո րա կա քա նա կա կան վեր-
լու ծութ յուն, ստան դար տա վո րում ըստ կեն սա բա նո րեն 
ակ տիվ նյու թե րի) և կեն սա բա նա կան ակ տի վութ յան (հա-
կաօք սի դան տա յին, հա կա ռա դի կա լա յին, հա կա ման րէա-
յին և  այլն):

The subjects of the analysis are herbal materials 
collected from the following plants growing in different 

climate conditions in Armenia and Artsakh: Oregano 
ordinary, Medical Valerian and Cardiac Valerian, Smoke 
Tree, Ziziphora Clinopodioides, Bulbous–rooted chervil. 
Mentioned herbal materials are studied from different poits 
of view: resoursological analysis, phytochemical analysis, 
quality control analysis, merchandising of herbal materials.
According to the implemented analysis different parameters 
are determined, there are productivity of raw materials, 
biological and used resources, waterloss percentage, total 
ash, extractable matters, organic adulterants, chemical 
structure, antioxidant, antimicrobial activities etc.

«ԲՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍԻՆԹԵՏԻԿ ԾԱԳՄԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱԿԱԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ ԵՎ 
ՀԱԿԱՆՈՑԻՑԵՊՏԻՎ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ»

 «ՊԻՆԴ  ԴԵՂԱՁԵՎԵՐԻ  ԿԵՆՍԱՀԱՄԱՐԺԵՔՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 
ԿԵՆՍԱՎԵՅՎԵՐ ԵՂԱՆԱԿՈՎ»

“INVESTIGATION OF ANTI-INFLAMMATORY AND ANTINOCICEPTIVE ACTIVITY 
OF NATURAL AND SYNTHETIC ORIGIN COMPOUNDS”

“BIOEQUIVALENCE ASSESSMENT OF SOLID PHARMACEUTICAL FORMS 
BY BIOWAIVER METHOD”

Թեմայի ղեկավար՝ Ա.Գ. Ժամհարյան
Supervisor A.G. Zhamharyan

Գի տա կան աշ խա տանք նե րը ի րա կա նաց վում են եր կու 
հիմն ա կան ուղ ղութ յուն նե րով՝ բնա կան և սին թե տիկ 

ծագ ման միա ցութ յուն նե րի հա կա բոր բո քա յին և հա կա նո-
ցի ցեպ տիվ ակ տի վութ յան հե տա զո տու մը և պինդ դե ղաձ-
ևե րի կեն սա հա մար ժե քութ յան գնա հա տու մը կեն սա վեյ վեր 
ե ղա նա կով: Նշ ված թե մա նե րի շրջա նա կում կա տար վում է 
հե տա զոտ վող միա ցութ յուն նե րի կա պը կա ռույ ցի և  ակ տի-
վութ յան միջև գնա հա տում դո կին գի մի ջո ցով, հա կա բոր-
բո քա յին, ցա վազր կող, հա կաագ րե գան տա յին և խո ցա-
ծին ակ տի վութ յուն նե րի ու տոք սի կութ յան in vitro և in vivo 
գնա հա տում, ինչ պես նաև տար բեր օ ժան դակ նյու թե րի կի-
րառ ման հնա րա վո րութ յան գնա հա տում պինդ դե ղաձ ևե րի 
ստաց ման տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թա ցում և ս տաց ված 

դե ղա հա տե րի կեն սա հա մա րա ժե քութ յան ո րո շում կեն սա-
վեյ վեր ե ղա նա կով:

Scientific (research) works have two main directions: the 
study of synthetic and natural origin compounds’ anti-

imflmmatory and antinociceptive activity and bioequivalence 
assessment of solid pharmaceutical forms by biowaiver method.  
In the frames of the mentioned topics tested compounds’ 
structure activity relationship estimation is carried out by 
means of docking, anti-inflammatory, painkiller, anti agregant 
and ulcerogenic activities and toxicity ssessment in vitro and in 
vivo; also, usage possibility estimation of different excipients in 
solid pharmaceutical forms obtaining technological process and 
obtained tablets bioequivalence detection by biowaiver method.
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Ի շե միկ կաթ վա ծի բուժ ման և կան խար գել ման արդ-
յու նա վե տութ յան բա րե լա վու մը մե րօր յա բժշկութ-

յան ա մե նաքն նարկ վող և  ար դիա կան թե մա նե րից մեկն 
է: Հատ կա պես մեծ ու շադ րութ յան է ար ժա նի կաթ վա-
ծով կամ տրան զի տոր ի շե միկ գրո հով հի վանդ նե րի 
մոտ կաթ վա ծի երկ րոր դա յին կան խար գե լու մը, քա նի 
որ այս դեպ քե րում գրանց վում է հաշ ման դա մութ յան և 
լե տալ ել քի ա վե լի մեծ հա վա նա կա նութ յուն:
Այս պի սով, հան դի սա նա լով մե ծա գույն ա ռող ջա պա հա-
կան, ինչ պես նաև սո ցիալ-տնտե սա կան խնդիր` գլխու-
ղե ղի ի շե միկ հի վան դութ յան բուժ ման և կան խար գել-
ման արդ յու նա վե տութ յան բարձ րա ցու մը հա մար վում 
է հա մաշ խար հա յին ա ռող ջա պա հութ յան գե րա կա 
խնդիր նե րից մե կը:
Վեր ջին տա րի նե րին որ պես արդ յու նա վետ նյար դա-
պաշտ պան մի ջոց ներ մեծ նշա նա կութ յուն են ձեռք 
բե րում նյար դա կար գա վո րիչ ազ դե ցութ յամբ երկ- և  
եռ պեպ տի դա յին միա ցութ յուն նե րը, ո րոնք ի րենց կա-
ռուց ված քում պա րու նա կում են պրո լին, պի րոգ լու տա-
մի նաթ թու և ԳԱԿԹ ա մի նաթ թու նե րը՝ նմա նա կե լով 
էն դո գեն պեպ տիդ նե րի (վա զոպ րե սին, ԱԿՏՀ, ՏՏՀ, 
ԻԱԳ-1 և  այլն) ծայ րա յին հատ ված նե րը: Էն դո գեն նեյ-
րո պեպ տիդ նե րի կարճ նմա նակ նե րի կա ռու ցու մը հա-
մար վում է այս բնա գա վա ռում հե ռան կա րա յին ուղ-
ղութ յուն նե րից մե կը՝ հաշ վի առ նե լով, որ վեր ջին ներս 
ու նեն բազ մա կող մա նի դե ղա բա նա կան ազ դե ցութ յուն, 
բա ցի այդ, ի հա մե մատ ի րենց նա խան յու թե րի, ա վե լի 
լավ են թա փան ցում ու ղե ղար յու նա յին պատ նե շով, կա-
յուն են ըն դուն ման ժա մա նակ և  օժտ ված են թույլ ար-
տա հայտ ված ծայ րա մա սա յին ազ դե ցութ յամբ:
Պետք է նշել, որ վեր ջին տա րի նե րին մեծ է հե տաքրք-
րութ յու նը նաև բու սա կան ծագ ման միա ցութ յուն նե րի 
հան դեպ, ո րոն ցից շա տե րը ցու ցա բե րում են կլի նի կա-
կան բարձր արդ յու նա վե տութ յուն գլխու ղե ղի ար յան 
շրջա նա ռութ յան քրո նիկ խան գա րումն ե րի հա մուղղ-
ման նպա տա կով կի րա ռե լիս: 
Այդ ուղ ղութ յամբ կա տար ված հե տա զո տութ յուն նե-
րը վկա յում են, որ էն դո գեն նեյ րո պեպ տիդ նե րի կարճ 
նմա նակ նե րը (գլու տա մի նաթ թու, ԳԱԿԹ և գ լի ցին 
ա մի նաթ թու ներ պա րու նա կող) խոս տումն ա լից աղբ յուր 
են հան դի սա նում նոր նյար դա պաշտ պան միա ցութ յուն-
նե րի կա ռուց ված քի գծագր ման հա մար։ Հիմք ըն դու-
նե լով նախ կի նում մեր լա բո րա տո րիա յում ստաց ված 
ԳԱԿԹ-ի և պի րոգ լու տա մի նաթթ վի ու ղե ղա նո թա յին, 
մե տա բո լիկ և ֆունկ ցիո նալ է ֆեկտ նե րի վե րա բեր յալ 
տվյալ նե րը՝ նա խա տես վում է մշա կել նոր պի րոգ լու տա-
մատ-ԳԱԿԹ երկ պեպ տի դի սին թե զի ե ղա նակ նե րը և  
ու սումն ա սի րել վեր ջի նիս ու ղե ղա նո թա յին է ֆեկտ նե րը։

During the last decade significant advances have been 
achieved in the management and treatment of stroke. 

In recent years, there has been a great interest in agents 
which have endogenous and / or herbal origin. Many of 
such agents have high clinical effectiveness in correcton 
of cerebral blood circulation chronic disorders. Based on 
the effective use of Pikamilone, the derivative of nicotinic 
acid and gamma aminocarboxylic acid, we planned to 
study the cerebral effects of nicotinic acid derivatives 
of other neuroactive amino acids, under ischemic 
conditions.
From sources of herbal origin, it is planned to study 
the effect of the cherry (Prunus Cerasus) extract 
during the cerebral blood circulation disorders. In 
addition, it is planned to carry out a preliminary study 
of the pharmacological effects of the blackberry (Rubus 
fruticosus).
Besides, we are going to complete the study concerning 
to the effects of some synthetic non-protein amino 
acids. We have discovered the anti-inflammatory and 
hepatocentic activity of these agents resently. Now it is 
planned to study the ulcerogen effect and compear with 
known nonsteroidal antiinflamatory drugs. 

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՖԱՐՄԱԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ

«ՈՒՂԵՂԻ ԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ԷՆԴՈԳԵՆ ԵՎ ԱՅԼ 
ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ»

“CORRECTION OF CEREBRAL BLOOD FLOW BY ENDOGENOUS
 AND SYNTHETIC AGENTS”

Թեմայի ղեկավար՝ Մ.Գ. Բալասանյան
Supervisor M.G. Balasanyan

Տեսական բժշկություն

“Science Week 2018”
Outcomes of Researche Activities in Brief

Reference Book

33«Գիտության շաբաթ 2018»
Գիտական գործունեության 

արդյունքների ամփոփ տեղեկագիրք

Theoretical Medicine

ՖԱՐՄԱԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ
DEPARTMENT OF PHARMACOLOGY



ՀՅՈՒՍՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

Հե տա զո տութ յան ըն թաց քում ցույց է տրվել, որ ծննդա բե-
րութ յու նից մեկ օր ա ռաջ սթրե սի են թարկ ված հղի առ նետ-

նե րի և ն րանց նո րա ծին սերն դի ար յան մեջ ԱԿՏՀ-ի, կոր տի-
զո լի, ՍՏՀ-ի և պ րո լակ տի նի մա կար դակ նե րը ա վե լի բարձր 
են՝ սթրե սի չեն թարկ ված հղի առ նետ նե րի և ն րանց նո րա ծին 
սերն դի հա մե մատ: Թի րոք սի նի քա նա կը նմա նա տիպ պայ-
ման նե րում նվա զել է: Ընդ ո րում, հաս տատ վել է, որ ՍՏՀ-ի, 
պրո լակ տի նի մա կար դակ նե րը սերն դի ար յան մեջ մայ րե րի 
հա մե մատ ա վե լի ցածր են, իսկ ԱԿՏՀ-ի և թի րոք սի նի քա նակ-
նե րը՝ բարձր, ո րը վկա յում է մայ րե րի և ն րանց սերն դի ար յան 
մեջ դրանց մա կար դակ նե րը պահ պա նող մե խա նիզմն ե րի ան-
կա խութ յան մա սին:
Այս պի սով, հղի առ նետ նե րի սթրե սը հան գեց նում է սթրես-ի րա-
կա նաց նող և սահ մա նա փա կող հա մա կար գե րի գոր ծու նեութ-
յան ակ տի վաց մա նը ոչ միայն հղի մայ րե րի, այլև նրանց սերն-
դի դեպ քում: Ընդ ո րում, նման ակ տի վաց ման և հիմն ա կան 
սթրես-հոր մոն նե րի մա կար դակ նե րի բարձ րաց ման մե խա-
նիզմն ե րը հղի առ նետ նե րի և ն րանց սերն դի դեպ քում տար բեր 
են: Ե թե հղի առ նետ նե րի դեպ քում նշված փո փո խութ յուն նե րը 
սո վո րա կան սթրես-ռեակ ցիա նե րի հետ ևանք են, ա պա նո րա-
ծին սերն դի դեպ քում դա նրանց նե րար գան դա յին զար գաց-
ման ըն թաց քում սթրես-հոր մոն նե րի ա ռա ջաց ման օ ղակ նե րում 
ձևա բա նա գե նե տի կա կան վե րա կա ռու ցումն ե րի զար գաց ման 
հետ ևանք է, որն ու ղեկց վում է հոր մոն նե րի ձևա վոր ման ակ տի-
վութ յան փո փո խութ յուն նե րով և հետծննդ յան շրջա նում տվյալ 
կա ռույց նե րի ռեակ տի վութ յամբ:  
Հե տա գա ու սումն ա սի րութ յուն նե րը ցույց են տվել, որ հո գե-
հու զա կան սթրե սի են թարկ ված սերն դի դեպ քում հետծննդ-
յան օն տո գե նե զի տար բեր շրջան նե րում դիտ վում են ու սում-
նա սիր ված սթրես-հոր մոն նե րի պա րու նա կութ յան, ինչ պես 
նաև ընդ հա նուր հար մա րո ղա կան հա մախ տա նի շի ըն թաց քի 
և սիրտ-ա նո թա յին հա մա կար գի ռեակ տի վութ յան զգա լի փո-
փո խութ յուն ներ: Ս տաց ված տվյալ նե րի վեր լու ծութ յու նը հնա-
րա վո րու թյուն է տվել եզ րա կաց նե լու, որ սթրե սը առ նետ նե րի 
(կեն դա նի նե րի, պետք է են թադ րել նաև մարդ կանց) նե րար-
գան դա յին զար գաց ման շրջա նում հան գեց նում է սթրես-ի-
րա կա նաց նող հա մա կար գի գոր ծա ռա կան ակ տի վութ յան մե-
ծաց մա նը վաղ հետծննդ յան շրջա նում և զ գա լի նվազ մա նը ուշ 
հետծննդ յան փու լե րում, ինչ պես նաև պրո լակ տին-սին թե զող 
սթրես-սահ մա նա փա կող հա մա կար գի գոր ծու նեութ յան ակ տի-
վաց մա նը:
Ինչ պես նա խածննդ յան շրջա նում սթրե սի են թարկ ված, այն-
պես էլ չեն թարկ ված սերն դի ի մո բի լի զա ցիան հան գեց նում է 
ար յան մեջ ու սումն ա սիր ված սթրես-հոր մոն նե րի մա կար դակ-
նե րի բարձ րաց մա նը, սա կայն հո գե հու զա կան սթրե սի են-
թարկ ված նո րա ծին առ նետ նե րի դեպ քում տվյալ ա վե լա ցու մը 
զգա լի թույլ է ար տա հայտ ված սթրե սի չեն թարկ ված նե րի հա-
մե մատ, բա ցի պրո լակ տի նից, ո րի քա նա կը պահ պան վում է 
բարձր մա կար դա կի վրա ի մո բի լի զա ցիոն սթրե սի ազ դե ցութ-
յան բո լոր շրջան նե րում: Դա վկա յում է հո գե հու զա կան սթրե սի 
են թարկ ված կեն դա նի նե րի դեպ քում հար մա րո ղա կան հնա-
րա վո րութ յուն նե րի փոք րաց ման մա սին, որն ար տա հայտ վում 
է նաև նրանց մոտ ՍԿՀ-ի, ՍԶՃ-ի և ԴԶՃ-ի ար տա հայտ ված 
նվազ մամբ:
Այս պի սով, ստաց ված տվյալ նե րը և դ րանց հա մա կար գա յին 

վեր լու ծութ յու նը հիմք են հան դի սա նում եզ րա կաց նե լու նա-
խածննդ յան շրջա նում սթրե սի են թարկ ված առ նետ նե րի հար-
մա րո ղա կան հնա րա վո րութ յուն նե րի հոր մոն-կախ յալ մե խա-
նիզմն ե րի գոր ծա ռա կան խան գա րումն ե րի մա սին և հաշ վի 
առ նե լու դրանք նա խածննդ յան սթրե սի են թարկ ված ան հատ-
նե րի տար բեր դիս ֆունկ ցիա նե րի և հի վան դութ յուն նե րի ախ-
տո րոշ ման դեպ քում: 

It is shown that ACTH, cortisol, growth hormone and prolactin 
content in the blood of pregnant rats underwent stress the day 

before the birth and their newborn rats, were higher than those 
determined from the control pregnant rats and their generation. 
The content of thyroxine in these conditions is reduced. Moreover, 
it was found that compared with the levels of these hormones 
in the mother’s blood, in their pup’s cortisol, growth hormone, 
prolactin are lower and higher ACTH and thyroxine, which 
indicates a mechanism maintaining the independence of these 
hormones level in the blood of pups and their mothers.
Thus, the stress of pregnant rats leads to activation of stress-
implementing and limiting systems not only in pregnant mothers, 
but also in their pups, in which connection mechanisms of 
activation and increasing the basic stress hormones levels in 
pregnant rats and their offspring are different. If in pregnant rats, 
these changes are the result of normal stress response, then in 
the newborn pups it is a consequence of genetically morphological 
transformations in the hormone-producing structures during 
their fetal development, resulting in change of the activity and 
reactivity of stress hormones production in these formations in 
the postpartum period.
Subsequent studies showed that there are significant changes in 
the content of the studied stress hormones, in different periods of 
postnatal ontogenesis of rats who underwent prenatal stress during 
general adaptation syndrome as well as for the cardio-vascular 
system reactivity. Analysis of the data allowed coming to a logical 
and fundamentally important conclusion that the stress influencing 
rats (animals, and presumably humans) in utero development 
increases the functional activity of stress-implementing system in 
the early postnatal period of development and a significant drop 
in later, as well as the activation of prolactin-synthesizing activity, 
which is stress-limiting system.
The immobilization of prenatally stressed and not stressed rat pups 
leads to the increase of the investigated stress hormones levels in 
blood, but the prenatally stressed rats showed significantly lower 
levels of this hormones than that of the not stressed pups, except 
prolactin, the content of which is maintained at a high level during 
all periods of immobilization stress. This testified the decrease 
in adaptive capacity of prenatal stress survivors, which has been 
indicated by pronounced decrease in heart rate, as well as the 
values of systolic and diastolic pressure.
Thus, our results and their systematic analysis are the basis for 
conclusions about the functional significance of implementation of 
hormone-dependent mechanisms activity of adaptive capacity in 
the prenatally stressed rats and the importance to consider them 
during the identification of various dysfunctions and diseases in 
patients who underwent prenatal stress.

«ՊՐԵՆԱՏԱԼ ՍԹՐԵՍԻ ԵՆԹԱՐԿՎԱԾ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ԵՎ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ 
ՀԱՐՄԱՐՈՂԱԿԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐԸ»

“ADAPTIVE REACTIONS OF HUMANS AND ANIMALS WHO 
UNDERWENT PRENATAL STRESS”

Թեմայի ղեկավար՝ Դ.Ն. Խուդավերդյան
Supervisor D.N. Khudaverdyan
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Theoretical Medicine

ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ
DEPARTMENT OF PHYSIOLOGY



ՀՅՈՒՍՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

«ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  ՊԱՏՃԱՌԱԾ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 
ՏՐԱՎՄԱՅԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ»

“PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES OF THE ARMENIAN GENOCIDE TRAUMA”

Թեմայի ղեկավար՝ Խ.Վ. Գասպարյան
Supervisor Kh.V. Gasparyan

Հե տա զո տութ յունն ուղղ ված է ու սումն ա սի րե լու Հա-
յոց ցե ղաս պա նութ յան պատ ճա ռած տրավ մա յի 

հո գե բա նա կան հետ ևանք նե րը, հատ կա պես միջ սերն-
դա յին փո խանց ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը՝ ել-
նե լով տրավ մա տիկ փոր ձի և հի շո ղութ յան փո խանց-
ման հա մա տեքս տից, այլ կերպ ա սած՝ շա րու նա կել 
պար զել Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան պատ ճա ռած հո գե-
բա նա կան տրավ մա յի ա վագ սերն դից կրտսեր սերն-
դին հո գե բա նա կան փո խանց ման ա ռանձ նա հատ-
կութ յուն նե րը։ Հե տա զո տութ յունն ի րա կա նաց վել է 
ե րեք է տապ նե րով՝ 1-ին տա րում նա խա պատ րաս տա-
կան փուլ՝ ա ռանց քա յին  և մե թո դո լո գիա կան հար ցե-
րի քննար կում, երկ րորդ փու լում՝ բուն հե տա զո տութ-
յուն նե րի անց կա ցում և  եր րորդ փու լում՝ ստաց ված 
արդ յունք նե րի ամ փո փում։

The aim of this reasearch is to study psychological 
consequences of the Armenian Genocide trauma 

with special focus on transgenerational transmission 
of trauma: find out how traumatic experience and 
traumatic memories are transferring from older to young 
generation. The study was conducted with the following 
three phases: I stage of preparation, when fundamental 
and methodological isseues were clarified, II stage – 
main stage of conducting research, and the III stage of 
summarizing results.
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Internal Diseases

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
DEPARTMENT OF MEDICAL PSYCHOLOGY



Տիպ 1 շա քա րա յին դիա բե տը (Տ1ՇԴ) քրո նի կա կան 
աու տոի մու նա յին հի վան դութ յուն է, որն ա ռա ջա-

նում է հիմն ա կա նում գե նե տի կա կան  նա խատ րա-
մադր վա ծութ յուն ու նե ցող ան ձանց շրջա նում մի ջա-
վայ րի գոր ծոն նե րի ազ դե ցութ յան ներ քո։ Հայտ նի է, 
որ աու տո հա կա մար մին նե րը Տ1ՇԴ-ի ժա մա նակ վնա-
սում կամ ոչն չաց նում են β բջիջ նե րին, ինչն էլ հան գեց-
նում է ին սու լի նա յին բա ցար ձակ ան բա վա րա րութ յան 
և հի պերգ լի կե միա յի: Չ նա յած շա քա րա յին դիա բե տի 
ա ռա վել հայտ նի և  ու սումն ա սիր ված բար դութ յուն-
ներն են հա մար վում միկ րոան գիո պա թիա նե րը, նեյ-
րո պա թիա նե րը և մակ րոան գիո պա թիա նե րը, սա կայն 
վեր ջին տա րի նե րին հա ճախ է խոս վում շա քա րա յին 
դիա բե տի՝ ոսկ րա յին փո խա նա կութ յան վրա ու նե-
ցած ազ դե ցութ յան մա սին, ո րը դեռևս լիար ժե քո րեն 
ու սումն ա սիր ված չէ։ Հատ կա պես այն թե րի է ու սում-
նա սիր ված ե րի տա սարդ տա րի քի ան ձանց շրջա նում։ 
Չ նա յած նրան, որ հե տա զո տութ յուն ներ փաս տում են, 
որ Տ1ՇԴ-ով հի վանդ պա ցիենտ նե րի շրջա նում կոտր-
վածք նե րի հա վա նա կա նութ յու նը 6 ան գամ ա վե լի 
ա ճած է հան դի պում հա մե մա տած ա ռողջ պո պուլ յա-
ցիա յի հետ և 2,5 ան գամ ա վե լի, քան Տ2ՇԴ-ով հի-
վանդ նե րի շրջա նում, այ դու հան դերձ մինչև հի մա 
խան գար ված ոսկ րա յին փո խա նա կութ յու նը կամ օս-
տեո պո րո զը չեն դի տարկ վում, որ պես Տ1ՇԴ-ի հետ-
ևան քով ա ռա ջա ցող բար դութ յուն։ 
Այս գի տա կան աշ խա տան քի շրջա նակ նե րում ու սում-
նա սիր վում են ոսկ րա յին փո խա նա կութ յան ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն նե րը Տ1ՇԴ-ով հի վանդ 22-35 տա րե կան  
ե րի տա սարդ ան ձանց շրջա նում, ով քեր կու տա կել են 
ոսկ րի պի կա յին զանգ վա ծը, ո րոնք կհա մե մատ վեն 
միև նույն տա րի քա յին խմբի ա ռողջ ան ձանց ցու ցա-
նիշ նե րի հետ։

Type 1 diabetes mellitus is an autoimmune disease 
which appears under the environmental factors in 

persons with genetic predisposition. It is known that 
complications of diabetes increase the disability and 
lead to a decrease in the quality of life and increase in 
mortality. Despite that the most known and well-studied 
complications of diabetes are micro-, macroangiopathies, 
neuropathies, during the last decade many investigations 
notice impact of diabetes on bone turnover.  This effect 
has not been sufficiently studied yet, especially in young 
patients with type 1 diabetes. 
Osteoporosis is a multifactorial disease characterized 
by decreased bone mineral density predisposing to an 
increased risk fracture.  While it is widely known that 
incidence of fracture in type 1 diabetes is 6-fold higher 
than in general population and 2,5-fold higher than in 
type 2 diabetes, impaired bone turnover or osteoporosis 
aren’t still considered to be complications of T1DM related 
conditions. Moreover, although this risk is acknowledged 
in osteoporosis guidelines, it remains underappreciated 
in most diabetes guidelines, leading to lack of awareness 
among clinicians who take care of T1DM patients. In 
frames of this research, we are going to investigate the 
features of bone turnover in young patients (22-35y.o) 
with T1DM who have already achived their peack bone 
mass. The obtained date will compeare with age mached 
control group.

ՆՈՐՄԱԼ ԱՆԱՏՈՄԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ

«ՈՍԿՐԱՅԻՆ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏԻՊ 1 
ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԱՆՁԱՆՑ ՇՐՋԱՆՈՒՄ»

“THE BONE METABOLIC FEATURES IN YOUNG PATIENTS WITH 
TYPE 1 DIABESTES MELLITUS”

Թեմայի ղեկավար՝ Ե.Մ. Աղաջանովա
Supervisor Y.M. Aghajanova
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Internal Diseases

ԷՆԴՈԿՐԻՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ
DEPARTMENT OF ENDOCRINOLOGY



Ներ կա յումս ոտ նա թա թե րի սնկախ տե րի հա րու ցիչ-
նե րի կազ մում գլխա վո րում է Tr. rubrum-ը, հե տո 

գա լիս է E. floccosum-ը, ո րը սո վո րա բար հայտ նա բեր-
վում է ազդ րա-սե ռա կան ծալ քե րի ախ տա հար ման 
դեպ քում: Տա րեց տա րի ան շե ղո րեն նվա զում է գլխի 
մա զա ծած կի և հարթ մաշ կի սնկախ տե րի անտ րո-
պո նոզ հա րու ցիչ նե րի տե սա կա րար կշի ռը, և կտ րուկ 
ա ճում է զոո ֆիլ տրի խո ֆի տիա յի դեպ քե րը:
Աշ խա տան քի արդ յուն քում մա կե րե սա յին տրի խո ֆի-
տիա յով հի վան դա ցութ յու նը նվա զել է, ինչ պես նաև 
գոն ջը վե րաց վել է, ա մեն դեպ քում անտ րո պո ֆիլ սնկե-
րով հա րուց ված միկ րոս պո րիա յի հան դի պե լիութ յան 
ո րո շա կի ա վե լա ցու մը ա ռա ջաց նում է ան հանգս տութ-
յուն և պա հան ջում է հե տա գա ու սումն ա սի րութ յուն 
մի շարք հա մա ճա րա կա բա նա կան հար ցե րի պար-
զա բան ման նպա տա կով, ինչ պես նաև կան խար գե լիչ 

մի ջո ցա ռումն ե րի և կազ մա կերպ չա կան-մե թո դա կան 
աշ խա տան քե րի կա տա րում:

In present time in the structure of the causative agent 
of Tinea Pedis Tr. Rubrum is the head, then E. floccos-

um, which is usually is found in the femoral and genital 
area. From year to year decreased specific weight of the 
anthropophilic causative agents of the Tinea capitis and 
Tinea Corporis and increased cases of the zoophilic fun-
gal causative agents.
 In the result the incidence of the scaly type of the 
Tinea Corporis is decreased, and favus is disappeared, 
but the occurrence of anthropophilic fungal disease, 
which is caused by Microsporum, definitely increased 
and demands studying in the future for dissolving of the 
epidemiological problems and prevention.  

Ֆարմակոգնոզիայի ամբիոն

«ՍՆԿԱՅԻՆ ՖԼՈՐԱՅԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ»

“THE STUDYING OF FUNGAL FLORA IN THE REPUBLIC OF ARMENIA”

Թեմայի ղեկավար՝ Կ.Ռ. Բաբայան
Supervisor K.R. Babayan
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արդյունքների ամփոփ տեղեկագիրք

Internal Diseases

ՄԱՇԿԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԵՌԱՎԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
DEPARTMENT OF DERMATOLOGY AND SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS

ՄԱՇԿԱՎԵՆԵՐԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿՈՍՄԵՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ
DEPARTMENT OF DERMATOVENEROLOGY AND COSMETOLOGY

«ԼԻՊՈՊՈԼԻՍԱԽԱՐԻԴՆԵՐԻ և ՑԻՏՈԿԻՆՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ 
ՄԱՇԿԱԽՏԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ»

“THE ROLE OF LIPOPOLYSACCHARIDES AND CYTOKINES IN THE
 DEVELOPMENT OF CHRONIC SKIN DISEASES”

Թեմայի ղեկավար՝ Խ.Մ. Խաչիկյան
Supervisor Kh.M. Khachikyan

Ցի տո կին նե րը (ցի տո կի նա յին հա մա ցանցն ընդգր կում 
է մոտ 250 ա նուն) գլի կոպ րո տեի դա յին կամ պո լի-

պեպ տի դա յին ծագ ման ցածր մո լե կու լա յին կշռով կեն-
սա բա նո րեն ակ տիվ էն դո գեն մե դիա տոր ներ են, ո րոնք 
հա մա կա նո նա կար գում են միջբջ ջա յին և միջ հա մա կար-
գա յին փո խազ դե ցութ յուն նե րը (բջիջ նե րի աճ, տար բե րա-
կում, ա պոպ տոզ, ադ հե զիա, քե մո տաք սիս, գոր ծա ռու-
թա յին ակ տի վութ յուն, բոր բո քա յին ի մուն պա տաս խա նի 
ձևա վո րում և  այլն), մաս նա վո րա պես՝ ի մու նա կեն սա-
բա նա կան վե րահսկ ման հա մա կար գի ռեակ ցիա նե րը 
(բոր բո քա յին, ու ռուց քա յին և  այլ ախ տա բա նութ յուն նե րի 
դեպ քում  մա կած ված)։
Մաշ կի բոր բո քա յին հի վան դութ յուն նե րի ախ տա ծագ ման 
մեջ ցի տո կին նե րի դե րի ու սումն ա սի րութ յու նը վճռո րոշ 
նշա նա կութ յուն ու նի ախ տո րոշ ման և բուժ ման մե թոդ-
նե րի բա րե լավ ման և նոր մո տե ցումն ե րի մշակ ման գոր-
ծում։ Այս ի մաս տով հատ կա պես նշա նա կա լի եր ևույթ է 
սկզբուն քո րեն նոր, հա կա ցի տո կի նա յին ազ դե ցութ յան 
կեն սա բա նա կան պատ րաս տուկ նե րի կի րա ռու մը, ո րոնք 

ան վի ճե լիո րեն բարձ րաց նում են խրո նի կա կան բոր բո-
քա յին գոր ծըն թաց նե րի բուժ ման արդ յու նա վե տութ յու նը։

Citokines (cytokines net includes about 250 names) 
are biologically active endogenous mediators with 

glycoproteid or polypeptide origin, which are coordinated 
the intercellular and intersystemic interactions (cell growth, 
differentiation, apoptosis, adhesion, chemotaxis, functional 
activity, inflammatory immune response formating, etc.), in 
particular the reactions of immunobiological control system 
(inflammation, oncological and other pathologies).
The investigation of the role of cytokines in the pathogenesis 
of inflammatory skin diseases is crucial for improving the 
diagnostics and treatment methods and for new approaches 
developing. In this sense, a particularly significant 
phenomenon is the use of biologically preparations, wich 
anticytocin effects are undoubtedly raise the effectiveness of 
treating chronic inflammatory processes.



Ս տա տին նե րով բու ժու մը քրո նիկ ե րի կա մա յին հի-
վան դութ յան դեպ քում ու նե նում է նեֆ րոպ րո տեկ-

տիվ ազ դե ցութ յուն և բարձ րաց նում է կծի կա յին ֆիլտ-
րա ցիա յի ա րա գութ յու նը:
Դի լի պոպ րո տեի դե միա յի բու ժու մը ա ռա վել կար ևոր 
է ԿՌՀ առ կա յութ յան դեպ քում, քա նի որ հենց այդ 
հի վանդ նե րի մոտ լի պիդ կար գա վո րող թե րա պիան 
ի ջեց նում է ինչ պես սիրտ-ա նո թա յին բար դութ յուն-
նե րի զար գաց ման հա վա նա կա նութ յու նը, այն պես 
էլ դան դա ղեց նում է նեֆ րոսկ լե րո զի զար գա ցու մը և 
ք րո նի կե րի կա մա յին ան բա վա րա րութ յան պրոգ րե սը: 
Սա կայն, հա մա ձայն մի շարք հե տա զո տութ յուն նե րի, 
ստա տին նե րով բու ժու մը ա սո ցաց վում է սիմպ տո մա-
տիկ և սո վո րա բար ան ցո ղիկ տրան սա մի նազ նե րի 
մա կար դա կի բարձ րաց ման հետ, սո վո րա բար բուժ-
ման ա ռա ջին  շա բաթ նե րի ըն թաց քում: Այս ֆե նո մե նը 
ան վա նում են տրան սա մի նիտ:
Այս տե սա կե տից ու սումն ա սիր վում է ե րի կա մա յին 
ցու ցա նիշ նե րի (մաս նա վո րա պես՝ կծի կա յին ֆիլտ րա-
ցիա յի ա րա գութ յուն, կրեա տի նին, միկ րոալ բու մի նու-
րիա) և լի պի դա յին փո խա նա կութ յան ցու ցա նիշ նե րի 
(ընդ հա նուր խո լես տե րին) մա կար դա կը և ն րանց միջև 
կո րել յա ցիոն կա պի առ կա յութ յու նը, ին չը թույլ կտա 
ա ռա վել ընդգր կուն եզ րա կա ցութ յուն ներ ա նել այս 
ուղ ղութ յամբ: Նաև նպա տա կա հար մար է ո րո շել ա մի-
նոտ րանս ֆե րազ նե րի մա կար դա կը, ին չը ա սո ցաց վում 
է զու գակց ված ախ տա բա նութ յան կամ հե պա տո տոք-
սիկ դե ղա մի ջոց նե րի ազ դե ցութ յան հետ: Անհ րա ժեշտ 
է ո րո շել ստա տին նե րի այն դո զա վո րու մը և ն շա նակ-
ման տևո ղութ յու նը, ո րը կնպաս տի ե րի կա մի ֆունկ-
ցիա յի ցու ցա նիշ նե րի բա րե լավ մա նը և չի ու նե նա հե-
պա տո տոք սիկ ազ դե ցութ յուն ԿՌՀ հի վանդ նե րի մոտ: 
Այդ նպա տա կով կա տար վում է տար բեր դո զա վո րում 
ստա ցած հի վանդ նե րի խմբե րի ստեղ ծում և տվ յալ-
նե րի հա մե մա տում: Պ լա նա վոր վում է ու սումն ա սի րել 
նաև ստա տին նե րի հնա րա վոր հե ռա կա ազ դե ցութ յու-
նը ինչ պես ե րի կա մա յին, այն պես էլ սիրտ-ա նո թա յին 
բար դութ յուն նե րի կան խար գել ման նպա տա կով կար-
դիո ռե նալ հա մախ տա նի շով հի վանդ նե րի մոտ:

Treatment with statins has nephroprotective effect and 
increases glomerular filtration rate (GFR) in chronic 

kidney disease.
Treatment of dyslipidemia is very important especially in 
presence of cardiorenal syndrome (CRS), because lipid 
regulating therapy decreases probability of development 
of cardiovascular complications and decelerates 
development of nephrosclerosis and chronic renal failure 
in this patient.
According to this aspect we research renal parameters 
(particularly GFR, serum creatinine, microalbuminuria) 
and parameter of lipid metabolism (total cholesterol), 
presence of their correlative relationship. It will permit 
us to make comprehensive conclusions in this direction. 
It is necessary to find out that dosage of statins and 
prescription duration, which will promote to improvement 
of renal function in patients with CRS. For that goal 
patient’s groups of different statin dosages are created 
and data are compared.
It is planed to research possible distant effects of 
statins for prevention of eighter renal or cardiovascular 
complications in patients with CRS.

«ՍՏԱՏԻՆՆԵՐՈՎ ԲՈՒԺՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ԵՎ ԼՅԱՐԴԻ 
ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ՎՐԱ ԿԱՐԴԻՈՌԵՆԱԼ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄՈՏ»

“STATINS EFFECT ON THE KIDNEY AND LIVER FUNCTION 
IN PATIENTS WITH CARDIORENAL SYNDROME”

Թեմայի ղեկավար՝ Ա.Մ. Մինասյան
Supervisor A.M. Minasyan
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Internal Diseases

ՆԵՐՔԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ՊՈՒԼՄՈՆՈԼՈԳԻԱ  ԵՎ ՆԵՖՐՈԼՈԳԻԱ) ԱՄԲԻՈՆ
DEPARTMENT OF INTERNAL DISEASES (PULMONOLOGY AND NEPHROLOGY)



Ամ բողջ աշ խար հում սրտա յին ան բա վա րա րութ-
յամբ հի վան դա նոց ըն դուն ված հի վանդ նե րի 17-

30% մա հա նում է ա ռա ջին տար վա ըն թաց քում, իսկ 
մե ծա մաս նութ յու նը ա ռա ջին 5 տա րի նե րի ըն թաց քում: 
Սր տա յին ան բա վա րա րութ յան դե կոմ պեն սա ցիա յի 
կան խա տե սու մը կլի նի կա կան և լ րա ցու ցիչ գոր ծի քա-
յին հե տա զո տութ յուն նե րի օգ նութ յամբ կնվա զեց նի 
հոս պի տա լի զա ցիա նե րի քա նա կը և կու նե նա զգա լի 
ազ դե ցութ յուն սո ցիալ-տնտե սա կան ա ռող ջա պա հա-
կան ծախ սե րի վրա: Վի ճա կի վա տա ցու մով խո ցե լի 
խմբի մեջ են մտնում 3-4 ֆունկ ցիո նալ դա սի (NYHA), 
հա ճա խա կի հոս պի տա լի զա ցիա նե րով, ու ղեկ ցող հի-
վան դութ յուն նե րով, բուժ ման ցածր հակ վա ծութ յամբ 
հի վանդ նե րը: 
Վաղ ճա նա չե լի կլի նի կա կան և պարզ գոր ծի քա յին հե-
տա զո տութ յուն նե րը կա րող են կան խար գե լել սրտա-
յին ան բա վա րա րութ յան վատ թա րա ցու մը: Մենք 
ա ռա ջար կում ենք ամ բու լա տոր փու լում ին տեն սիվ 
մո նի տո րին գի նոր մո տե ցում՝ ծանր սրտա յին ան բա-
վա րա րութ յամբ 3-4 ՖԴ (NYHA) հի վանդ նե րի ռիս կը 
գնա հա տե լու և  ու ղե ցույց նե րի վրա հիմն ված և  ան հա-
տա կա նաց ված լրա ցու ցիչ բու ժում տրա մադ րե լու հա-
մար: 
Ին տեն սիվ ամ բու լա տոր մո նի տո րին գը նե րա ռում է 
կլի նի կա կան և վո լե միկ ստա տու սի, սրտա զար կի և 
կ ծի կա յին ֆիլտ րա ցիա յի ա րա գութ յան գնա հա տում, 
թո քե րի ուլտ րա ձայ նա յին հե տա զո տութ յուն, ձախ և  
աջ նա խասր տե րի հե մո դի նա մի կա կան տվյալ նե րի 
գնա հա տում: 
Ա ռա ջա դեմ բու ժու մը նե րա ռում է ան ցում ան գիո տեն-
զի նի ռե ցեպ տոր նեպ րի լի զի նի ին հի բի տոր, ի վաբ-
րա դին՝ բարձր սրտի զար կե րի հա ճա խա կա նութ յան 
դեպ քում, ֆու րո սե մի դի դո զա յի տիտ րում և նե րե րա-
կա յին ֆու րո սե մի դի ա վե լա ցում ամ բու լա տոր պայ-
ման նե րում:

Across the globe 17-30% of patients admitted to hospital 
with heart failure die within 1 year of admission and 

the majority die within 5 years of admission. Predicting 
heart failure decompensation by clinical and additional 
tools will decrease hospitalization and will have 
considerable socioeconomic impact on health care costs. 
The vulnerable group of worsening patients composes 
NYHA functional class 3-4, frequent rehospitalizations, 
comorbidities, low adherence to treatment. 
 Recognizable early simple clinical and instrumental 
methods may prevent heart failure worseing. We 
propose a new approach for intensive monitoring at 
outpatient level to assess risk and provide additional 
guideline based and personalized treatment for severe 
heart failure patients NYHA FC 3-4.
Intensive outpatient monitoring includes clinical and 
volemic assessment, heart rate and glomerular filtration 
rate, lung ultrasound, left and right atrial hemodynamics 
assessment.
Advanced treatment includes switching to angiotensin 
receptor neprilisin inhibitors, ivabradine in high 
heart rate, furosemide doses titration and intravenous 
furosemide application at outpatient periods.
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ՍՐՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
DEPARTMENT OF CARDIOLOGY

«ԽՐՈՆԻԿ ՍՐՏԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԻՆՏԵՆՍԻՎ 
ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 

ՌԵՀՈՍՊԻՏԱԼԻԶԱՑԻԱՆԵՐԻ ՆՎԱԶՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ»

“INFLUENCE OF INTENSIVE OUTPATIENT MONITORING ON MORTALITY 
AND REHOSPITALIZATION IN CHRONIC HEART FAILURE PATIENTS”

Թեմայի ղեկավար՝ Հ.Ս. Սիսակյան
Supervisor H.S. Sisakian



Ազ գաբ նակ չութ յան մեջ տու բեր կու լո զով հի վան դա-
նա լու բարձր ռիսկ ու նե ցող խմբե րի հայտ նա բե-

րումն ու հե տա զո տումն ար դի ֆթի զիատ րիա յի կար-
ևո րա գույն խնդիր նե րից է: Այս կա տե գո րիա յին են 
դաս վում հո գե կան հի վանդ նե րը, ալ կո հո լա մոլ նե րը, 
թմրա մոլ նե րը և  այլն: Տու բեր կու լոզն այս հի վանդ նե-
րի մոտ 10-12 ան գամ ա վե լի հա ճախ է հան դի պում, 
քան ա ռողջ ազ գաբ նակ չութ յան շրջա նում: Սա կայն 
թո քե րի տու բեր կու լո զի և հո գե կան հի վան դութ յուն-
նե րի հա մակց ման ի րա կան տա րած վա ծութ յու նը 
մնում է ան հայտ: Հո գե կան հի վան դութ յուն նե րով և 
տու բեր կու լո զով տա ռա պող հի վանդ նե րը հան դի սա-
նում են տու բեր կու լո զա յին վա րա կի գլխա վոր ռե զեր-
վու ար նե րից մե կը: Այդ հի վանդ նե րը, որ պես կա նոն, 
տա ռա պում են տու բեր կու լո զի տա րած ված դեստ-
րուկ տիվ և խ րո նիկ ձևե րով ա ռատ ման րէա զատ-
մամբ (А.И. Ершов, 1966г., D. Kifiib, 1988, Иванова 
Л.А. с соавт. 2013, Н.В. Шаманова, 2011г.): Կա տար-
վել է ՀՀ ԱՆ « Տու բեր կու լո զի դեմ պայ քա րի ազ գա յին 
կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի հո գե բու ժա կան բա ժան մուն քում 
բուժ ման մեջ գտնվող հո գե կան հի վան դութ յուն նե-
րով և տու բեր կու լո զով տա ռա պող հի վանդ նե րի հի-
վան դութ յան պատ մութ յուն նե րի ռետ րոս պեկ տիվ և 
պ րոս պեկ տիվ հե տա զո տութ յուն: Կազմ վել են է լեկտ-
րո նա յին հար ցա շար-ան կե տա ներ, որ տեղ նե րառ վել 
են հի վան դութ յան պատ մութ յուն նե րի հե տա զոտ ման 
ըն թաց քում ստաց ված տվյալ նե րը: Ցույց են տրվել 
թո քա յին տու բեր կու լո զով և հո գե կան հի վան դութ-
յուն նե րով տա ռա պող հի վանդ նե րի հայտ նա բեր ման 
ու ղի նե րը: Ա ռա ջին ան գամ ո րոշ վել է նման հի վանդ-
նե րի քա նակն ամ բողջ դիս պան սե րի կա ռուց ված քում, 
ինչ պես նաև տու բեր կու լո զով հի վանդ նե րի քա նա կը  
հո գե բու ժա կան դիս պան սեր նե րի կա ռուց ված քում: 
Ներ կա յաց ված են կլի նի կա ռենտ գե նա բա նա կան յու-
րա հատ կութ յուն նե րը, տու բեր կու լո զի և հո գե կան հի-
վան դութ յուն նե րի դրսևոր ման և  ըն թաց քի ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն նե րը նման հա մակց մամբ հի վանդ նե րի 
մոտ: Ու սումն ա սիր վել են տու բեր կու լո զի ռե ցի դի վի 
կլի նի կա կան դրսևո րումն երն ու ըն թաց քը: Մ շակ վում 
են հո գե կան հի վանդ նե րի մոտ տու բեր կու լո զի վաղ 
հայտ նա բեր ման և կան խար գել ման մի ջո ցա ռումն ե րի 
կա տա րե լա գործ ման ու ղի ներ:

Identifying and investigating groups with high risk 
of tuberculosis in the population is one of the most 

important issues of modern phthisiology. This category 
includes patients with mental illnesses, alcoholic patients, 
illicit drug users, etc. Tuberculosis is 10-12 times more 
common in these patients than in healthy population. 
However, the actual spread of lung TB and mental illness 
comorbidity remains unknown. Patients with mental 
illnesses and tuberculosis are one of the major reservoirs 
of the tuberculosis infection. They, as a rule, suffer 
from destructive and chronic forms of tuberculosis with 
positive sputum smear (А.И. Ершов, 1966г., D. Kifiib, 
1988, Иванова Л.А. с соавт. 2013, Н.В. Шаманова, 
2011). A retrospective and progressive study of the history 
of patients with mental illnesses and tuberculosis in the 
psychiatric department of the National TB Center was 
conducted. Electronic questionnaires have been compiled, 
including data collected during the investigation of the 
histories. The ways to identify patients with pulmonary 
tuberculosis and mental illnesses have been shown. The 
number of such patients was determined for the first 
time in the structure of the whole dispensary, as well as 
the number of patients with tuberculosis in the structure 
of psychiatric dispensaries. Clinical and X-ray features, 
peculiarities of manifestation and course of tuberculosis 
and mental illnesses are presented in patients with 
similar comorbidity. Clinical manifestations and course of 
tuberculosis relapse have been studied. Ways to improve 
early detection and prevention of tuberculosis in patients 
with mental illnesses are being developed.

«ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՈԶԸ ՀՈԳԵԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ»

“TUBERCULOSIS AMONG PATIENTS WITH PSYCHIATRIC DISORDERS”

Թեմայի ղեկավար՝ Մ.Դ. Սաֆարյան
Supervisor M.D. Safaryan
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Internal Diseases

ՖԹԻԶԻԱՏՐԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ
DEPARTMENT OF PHTHISIOLOGY



Ֆիզիոլոգիայի ամբիոն

«ԲԱԶՄԱՕՐԳԱՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇԻ ՎԱՂ 
ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ ԵՎ ԲՈՒԺՄԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ ԿՐԻՏԻԿԱԿԱՆ  ՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ  

ԳՏՆՎՈՂ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄՈՏ»

“EARLY DIAGNOSIS OF MULTIPLE ORGAN DYSFUNCTION SYNDROME (MODS) 
AND TREATMENT IMPROVEMENT FOR PATIENTS WITH CRITICAL STATUS 

REQUIRING EMERGENCY RESPONSE”

Թեմայի ղեկավար՝ Ի.Է. Մալխասյան
Supervisor I.E. Malkhasyan

Հե տա զո տութ յան նպա տակն էր ու սումն ա սի-
րել և բա ցա հայ տել կրի տի կա կան վի ճակ նե րում 

գտնվող հի վանդ նե րի մոտ բազ մաօր գա նա յին ան բա-
վա րա րութ յան հա մախ տա նի շի /ԲՕԱՀ/ կլի նի կա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, պա թո գե նե տիկ մե խա-
նիզմն ե րը` նրա կան խար գել ման և բուժ ման արդ յու-
նա վետ մե թոդ նե րի մշա կման հա մար:
• Ու սումն ա սիր վել են  ԻԹԲ ըն դուն ված 197 ծանր 

վնաս վածք նե րով հի վանդ նե րի մոտ շնչա կան 
խան գա րումն ե րի ա ռա ջաց ման ա ռա վել հա վա նա-
կան պատ ճառ նե րը:

• Ու սումն ա սիր վել են ծանր վնաս վածք նե րով պա-
ցիենտ նե րի մոտ  զար գա ցող երկ րոր դա յին շնչա-
կան խան գա րումն ե րին ա ռա վել բնո րոշ կլի նի կա-
լա բո րա տոր պատ ճառ նե րը և դրս ևո րումն ե րը:

• Ու սումն ա սիր վել են կրի տի կա կան վի ճակ նե րում 
գտնվող պա ցիենտ նե րի մոտ  երկ րոր դա յին լյար-
դա յին դիս ֆունկ ցիա յի ա ռա վել բնո րոշ պատ ճառ-
նե րը և կ լի նի կա լա բո րա տոր դրսևո րումն ե րը:

• Հե տա զոտ ման ըն թաց քում է գտնվում թո քե րի ար-
հես տա կան շնչա ռութ յան (ԹԱՇ) ի րա կա նաց ման 
կա պը հի վան դութ յան ել քի արդ յու նա վե տութ յան 
հետ:

• Մ շակ վել և հաս տատ վել ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան 
նա խա րա րութ յան կող մից  5 հայ կա կան ու ղե ցույց-
ներ և գոր ծե լա կեր պեր կրի տի կա կան վի ճակ նե-
րում գտնվող և շն չա կան խան գա րումն ե րով ԻԹԲ-
ում գտնվող հի վանդ նե րի բուժ ման բա րե լավ ման 
նպա տա կով:

• Շա րու նակ վում է ու սումն ա սի րութ յու նը կրի տի-
կա կան վի ճակ նե րում գտնվող հի վանդ նե րի մոտ 
լակ տա տի դե րը և  ար ժե քը, որ պես հյուս ված քա յին 
հի պօք սիա յի մար կեր:

• Բա ցա հայտ վել են տար բեր պա թո լո գիա նե րի 
հետ ևան քով ա ռա ջա ցած լյար դա յին դիս ֆունկ-
ցիա յի դրսևո րումն ե րից ա ռա վել բնո րոշ նե րը:

In 2018 The research was conducted in 197 patients 
hospitalized at the Anesthesiology and Intensive Care 

Service of the Heratsi N1 Hospital, YSMU. The aim of 
the study was to investigate and identify the features 
of Multiple Organ Dysfunction Syndrome (MODS) in 
patients with critical status, pathogenetic mechanisms for 
the development of effective methods of its prevention 
and treatment for:
The researchers of the Chair have:
• studied the most probable causes of respiratory 

disorders in patients admitted to the Intensive Care 
Unit (ICU) with severe injuries;

• determined the clinical and laboratory findings 
most common for emerging secondary respiratory 
disorders;

• identified the relationship between artificial lung 
ventilation (ALV) and effectiveness of disease 
outcomes;

• developed 5 armenian guidelines and practices 
to improve the treatment of patients with acute 
respiratory disorders in the Intensive Care Unit (ICU) 
approved by the RA Ministry of Health;

• studied the role and value of the lactate in patients 
with critical status, as marker of tissue hypoxia and 
their role in the development of liver failure (hepatic 
insufficiency);

• identified the most common features of liver 
dysfunction caused by different pathologies;

•  
developed practices to be undertaken for early diagnosis 
and prevention of liver dysfunction in patients with 
critical status.
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«ՀԵՏՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ, 
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ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄՈՏ»

“THE PREVENTION OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS, EARLY DIAGNOSIS 
AND THE IMPROVEMENT OF TREATMENT AT SURGICAL PATIENTS”

Թեմայի ղեկավար՝ Զ.Ա. Տեր-Ավետիքյան
Supervisor Z.A. Ter-Avetikyan

Աշ խա տան քում ա ռա ջին ան գամ մշակ վել է հետ-
վի րա հա տա կան բար դութ յուն նե րի վաղ կան խա-

գու շակ ման, կան խար գել ման, վաղ ախ տո րոշ ման և 
կոմպ լեք սա յին բուժ ման հիմն ա կան սկզբունք նե րը։ 
Ա ռա վել ման րա մասն ու շադ րութ յուն է դարձ վել ման-
րէա բա նա կան և սերմն ա ցան ման աս տի ճա նին և հետ-
վի րա հա տա կան թա րա խա բոր բո քա յին պրո ցես նե րի 
միջև ե ղած կա պակ ցութ յա նը, բջջա յին և հու մո րալ 
ի մու նի տե տի հետ կապ ված տա րաբ նույթ հետ վի րա-
հա տա կան բար դութ յուն նե րի կլի նի կա կան ըն թաց քի 
փո խա դարձ կա պե րին, ու սումն ա սիր վել է նաև հետ-
վի րա հա տա կան տար բեր բար դութ յուն նե րի վրա ժա-
մա նա կա կից գոր ծոն նե րի ազ դե ցութ յան հետ ևան քով 
ա ռա ջա ցած օր գա նիզ մի ռեակ ցիան։
Աշ խա տան քում ա ռանձ նա հա տուկ տեղ է հատ կաց-
վում հետ վի րա հա տա կան բար դութ յուն նե րի ժա մա-
նակ օր գա նիզ մի վե րա կանգ նո ղա կան հատ կութ յուն-
նե րի և դ րանց հետ կապ ված զա նա զան բուժ ման 
մե թոդ նե րի կի րառ մա նը, ու սումն ա սիր վել է ժա մա-
նա կա կից ֆի զի կա կան գոր ծոն նե րի (բարձր և ցածր 
ին տեն սի վութ յան լա զե րա յին ճա ռա գայթ նե րի, ցածր 
ին տեն սի վութ յան ուլտ րա ձայ նի, դիա դի նա միկ և սի-
նու սոի դալ մո դու լաց ված հո սանք նե րի) ազ դե ցութ-
յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը հետ վի րա հա տա կան 
բար դութ յուն նե րի վե րա կանգ նո ղա կան պրո ցես նե րի 
վրա։
Կ լի նի կա կան հե տա զո տութ յուն նե րի հի ման վրա 
մշակ վել են տար բեր տե սա կի հետ վի րա հա տա կան 
բար դութ յուն նե րի (թա րա խա բոր բո քա յին, նե րո րո վայ-
նա յին և  այլն) վաղ կան խա գու շակ ման, կան խար գել-
ման, վաղ ախ տո րոշ ման և կոմպ լեք սա յին բուժ ման 
ռա ցիո նալ մե թոդ նե րը՝ կախ ված ախ տա բա նա կան 
պրո ցես նե րի տե սա կից, բնույ թից, զար գաց ման փու-
լե րից, ռե գիո նալ ար յու նա մա տա կա րար ման և բջ ջա-
հու մո րալ ի մու նի տե տի վի ճա կից, ին չը հնա րա վո րութ-
յուն է տա լիս զգա լիո րեն ի ջեց նել հետ վի րա հա տա կան 
բար դութ յուն նե րի քա նա կը և լա վաց նել բուժ ման վերջ-
նա կան արդ յունք նե րը։

For the first time, the basic principles of early prognosis, 
prevention, early diagnosis and complex treatment of 

postoperative complications have been developed. More 
detailed attention was paid to the relationship between 
microbial and sulphurous and postoperative inflammatory 
processes, to the treatment process of various 
postoperative complications associated with cellular and 
humoral immunity, and there was also analyzed the cell 
immune response of the organism due to the influence of 
modern factors on postoperative complications.
A special emphasis is given to the rehabilitation features 
as well as the use of various treatment methods at 
postoperative complications. The specific features of 
modern physical factors (high and low intensity laser 
beams, low intensity ultrasound, diadynamic and 
sinusoidal module currents) have been studied in the 
rehabilitation process of post-operative complications 
taking into account the high level of informative research 
method data.
Based on clinical studies rational methods of early 
prognosis, prevention, early diagnosis and complex 
treatment of various types of post-operative complications 
(inflammatory, intravenous, etc.) have been developed, 
depending on the type, nature, developmental phases of 
pathologic processes, regional hemorrhage and cellular 
humoral immune status which gives the opportunity 
to significantly reduce the number of postoperative 
complications and improve the final results of the 
treatment.



Աշ խա տան քում ներ կա յաց ված են 15-21 տա րե կան հայ 
563 պա տա նի նե րի ոսկ րա յին հյուս ված քի հան քա յին 

խտութ յան հե տա զոտ ման տվյալ ներ: Այս խմբա քա նա կի 
շրջա նում կա տար վել են ա նամն ես տիկ տվյալ նե րի ու սում-
նա սի րութ յուն, դեն սի տո մետ րիկ, ռենտ գե նա բա նա կան և  
ար յան կեն սա քի միա կան հե տա զո տութ յուն ներ: 
Պարզ վել է, որ այդ պա տա նի նե րի մոտ ազդ րոսկ րի և  
ո ղե րի հան քա յին խտութ յու նը մոտ 2 ան գամ ա վե լի է հա-
մե մա տած ճա ճան չոսկ րի դիս տալ հատ վա ծի հետ: Պարզ-
վել է նաև, որ այս սե ռի և տա րի քի պա տա նի նե րի ոսկ-
րե րի հան քա յին խտութ յան տվյալ նե րը ա ռանձ նա պես չեն 
տար բեր վում այլ պո պուլ յա ցիա նե րի ցու ցա նիշ նե րից:

In this work are presented the data of the investigation of 
the bone mineral density of the 563 armenian teenagers 

in 15-21 years old. In this contingent anamnesthic studies, 
densitometric and biochemical blood analisis were 
performed. It has been found that these young people 
femurs and vertebras mineral density about twice time 
more if we compare with the distal radius.
It has also been found that the data of Armenian teenagers’ 
bones mineral density not particulary different from other 
population same indicators.

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

«15-21 Տ. ՀԱՅ ՊԱՏԱՆԻՆԵՐԻ ՈՍԿՐԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԻ  ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԽՏՈՒԹՅԱՆ 
ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԲԱԶԱՅԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ»

“ESTABLISMENT OF A DATABASE OF NORMATIVE INDICATORS OF BONE MINERAL 
DENSITY IN ARMENIAN 15-21 Y.O. TEENAGERS”

Թեմայի ղեկավար՝ Վ.Պ. Այվազյան
Supervisor V.P. Ayvazyan

«ՏԵՂԱՅԻՆ ՄԵԴԻԱՏՈՐԱՅԻՆ  ԵՎ ՀՈՐՄՈՆԱԼ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՈՒՐ ԵՎ ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ԱՂԻՔԱՅԻՆ
 ԱՆԱՆՑԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ և ԸՆԹԱՑՔԻ ՎՐԱ»

“INFLUENCE OF LOCAL MEDIATOR AND HORMONAL MECHANISMS
 ON THE ADVANCEMENT AND COURSE OF ACUTE AND CHRONIC

 INTESTINAL OBSTRUCTION”
Թեմայի ղեկավար՝ Ս.Լ. Օրդույան

Supervisor S.L. Orduyan

Գի տա կան թե ման նվիր ված է մե խա նի կա կան ա ղի քա-
յին ա նան ցա նե լիութ յան ժա մա նակ ա ղի քի պա տում 

ինչ պես նաև օր գա նիզ մում, ա ռա ջա ցող պա թո լո գիա կան 
փո փո խութ յուն նե րին: Այդ փո փո խութ յուն նե րը դի տարկ-
վում են ա ղի քա յին ան բա վա րա րութ յան հա մախ տա նի շի 
տե սանկ յու նից ա ղի քի մար սո ղա կան – տ րանս պոր տա յին 
և պատ նե շա յին ֆունկ ցիա յի խան գար մամբ, ին չի հետ-
ևան քով ա ղին դառ նում է ին տոք սի կա ցիա յի հիմն ա կան 
աղբ յուր: Մե խա նի կա կան ա ղի քա յին ա նան ցա նե լիութ յան 
ժա մա նակ ա ղու պա տի պատ նե շա յին ֆունկ ցիա յի խախտ-
մամբ է պայ մա նա վոր ված բազ մաօր գա նա յին խան գա-
րումն ե րի պա թո գե նե զը, ին չը բե րում է պա թո լո գիա կան 
պրո ցես նե րի կաս կա դի՝ հե տա գա ին ֆեկ ցիոն հա մախ-
տա նի շի ա ռա ջաց մամբ: Հետ ևա բար, ու սումն ա սի րե լով 
ա ղի քա յին ա նան ցա նե լիութ յան փոր ձա րա րա կան մո դե-
լի վրա ցի տոան գիոար խի տեկ տո նի կան ֆիբ րո նեկ տի նի 
պա րու նա կութ յու նը և մե լա տո նի նը լոր ձա թա ղան թում՝ 
ի մու նո լո գիա կան և բակ տե րիալ տրանս լո կա ցիա նե րի 
չհե տա զոտ ված դրույթ նե րը կնպաս տեն պա թո լո գե նե տի-
կո րեն հիմն ա վոր ված բուժ ման տակ տի կա յի մշակ մա նը 
տվյալ բարդ վի րա բու ժա կան պա թո լո գիա յի դեպ քում:

The scientific work is dedicated to the arising pathological 
changes in the gut wall and organism in case of 

mechanical intestinal obstruction. Those changes are 
considered as disorders in digestive-transport and barrier 
functions from the point of view of the intestinal insufficiency 
syndrome, owing to which the gut becomes the main source 
of intoxication. The pathogenesis of multi-organ disorders 
is conditions (explained) by the bowel wall barrier function 
disorder in case of mechanical intestinal obstruction, 
which brings to cascade of pathological processes with the 
formation of a further infectious syndrome.
Hence, studying the unexamined provisions of 
cytoangioarchitectonics, fibronektin content and 
melatonin in the mucous membrane, immunological and 
bacterial translocations on the experimental model of 
intestinal obstruction will help to work out the tactics of 
pathogenetically based treatment in case of this complicated 
surgical pathology.
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ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕՐԹՈՊԵԴԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ
DEPARTMENT OF TRAUMATOLOGY AND ORTHOPAEDICS

ՏԵՂԱԳՐԱԿԱՆ ԱՆԱՏՈՄԻԱՅԻ ԵՎ ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
DEPARTMENT OF TOPOGRAPHICAL ANATOMY AND OPERATIVE SURGERY



Ժա մա նա կա կից նյար դա բա նութ յան և ն յար դա վի-
րա բու ժութ յան կար ևոր խնդիր նե րից են գլխու-

ղե ղի ար յան շրջա նա ռութ յան ի շե միկ և հե մո ռա գիկ 
տի պի խան գա րումն ե րը: Այս ախ տա հա րումն ե րի 
ժա մա նակ ա ռա ջա ցող գլխու ղե ղի ֆունկ ցիա յի խան-
գա րու մը, ինչ պես նաև ներ գան գա յին և  ար տա գան-
գա յին բար դութ յուն նե րի զար գա ցու մը բարձ րաց նում 
են հաշ ման դա մութ յան և մա հա ցութ յան հա ճա խա-
կա նութ յու նը, ին չի արդ յուն քում գլխու ղե ղի ար յան 
շրջա նա ռութ յան խան գար ման (ԳՈւԱՇՍԽ) հար ցը 
մնում է բժշկա սո ցիա լա կան կար ևոր հիմն ախն դիր: 
Այն պա հան ջում է պատ ճառ նե րի, պա թո գե նե տիկ 
մե խա նիզմն ե րի ման րակր կիտ ու սումն ա սի րութ յուն, 
կլի նի կա կան ախ տա նիշ նե րի վաղ հայտ նա բե րում, 
ախ տո րոշ ման ե ղա նակ նե րի ներդ րում հնա րա վո րինս 
շատ կլի նի կա նե րում, հմուտ մաս նա գետ նե րի թի մի 
պատ րաս տում և բու ժա կան ե ղա նակ նե րի ներդ րում: 
Հա մալ սա րա նա կան Ն յար դա վի րա բու ժութ յան և գլ-
խու ղե ղի կաթ ված նե րի բուժ ման մաս նա գի տաց ված 
կենտ րո նում 2010 թվա կա նից առ այ սօր կա տար վում է 
գլխու ղե ղի ար յան շրջա նա ռութ յան խան գա րու մով հի-
վանդ նե րի դե ղո րայ քա յին և վի րա հա տա կան բու ժում: 
Ա ռա ջին ան գամ Հայաստանի Հանրապետությունում 
ի րա կա նաց վել են գլխու ղե ղի ա նո թա յին պա թո լո գիա-
նե րի նե րա նո թա յին հե տա զո տում և բու ժում: Տա րեց-
տա րի ա վե լա նում է ԳՈւԱՇՍԽ-ի կա պակ ցութ յամբ 
մեր կլի նի կա ըն դուն ված և բուժ ված հի վանդ նե րի քա-
նա կութ յու նը, նվա զում է նաև հաշ ման դա մութ յան և 
մա հա ցութ յան հա ճա խութ յու նը: 
Կենտ րո նում կան գլխու ղե ղի ա նո թա յին հի վան դութ-
յուն նե րի ախ տո րոշ ման, վի րա հա տա կան և նե րա-
նո թա յին բուժ ման բո լոր հնա րա վո րութ յուն նե րը և 
տար վում են հե տա զո տութ յուն ներ՝ ու ղե ղի իշ միա յի 
բար դութ յուն նե րի կան խար գել ման ուղ ղութ յամբ: 

One of the most important problems in modern 
neurology and neurosurgery is ischemic and 

hemorrhagic disorders of brain blood circulation. The 
disorder of brain function, as well as the development 
of intracranial and extracranial complications increase 
the frequency of disability and mortality as a result of 
which the problem of cerebral blood circulation problem 
remains a medical and social problem. It requires 
a thorough investigation of the causes, pathogenic 
mechanisms, early detection of clinical symptoms, 
introduction of diagnostic methods in most clinics as well 
as preparation of skilled team members and introduction 
of therapeutic modalities.
There are all facilities for the diagnosis and surgical 
treatment of brain vascular diseases in YSMU Stroke 
Center. Our scientific investigations are aimed to prevent 
the complications after stroke.

«ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ 
ԿԼԻՆԻԿԱՆ, ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ ԵՎ ԲՈՒԺՈՒՄԸ»

“CLINICAL SYMPTOMS, DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF BRAIN 
BLOOD CIRCULATION DISORDERS”

Թեմայի ղեկավար՝ Ռ.Վ. Ֆանարջյան
Supervisor R.V. Fanarjyan
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Մի զա պար կի քաղց կե ղը մի զա յին հա մա կար գի 
ա մե նա հա ճախ հան դի պող քաղց կեղն է և զ բա-

ղեց նում է 9-րդ տե ղը` հա մա ձայն նոր հան դի պած 
դեպ քե րի քա նա կի: Հա մա ձայն 2011 թվա կա նի ազ գա-
յին վի ճա կագ րութ յան՝ ՀՀ-ում մի զա պար կի քաղց կե ղի 
նոր դեպ քե րի հան դիպ ման հա ճա խութ յու նը կազ մել է 
23.9/100.000 բնակ չի հաշ վար կով տղա մարդ կանց 
մոտ և 1.8/100.000 կա նանց մոտ: Ախ տո րաշ ման պա-
հին մի զա պար կի քաղց կե ղի 30% դեպ քե րը մկա նի 
մեջ ներ թա փան ցող են և պա հան ջում են վի րա հա-
տութ յուն՝ որ պես ա ռան ձին բու ժում կամ զու գակ ցե-
լով քի միո թե րա պիա յի և/ կամ ճա ռա գայ թա յին թե րա-
պիա յի հետ միա սին: Վի րա հա տութ յու նը նե րա ռում է 
ռա դի կալ ցիս տէկ տո միա (ՌՑ) ռե գիո նալ լիմ ֆա տիկ 
հան գույց նե րի դի սեկ ցիա յով և մե զի դե րի վա ցիա յի 
ստեղծ մամբ: Հետ վի րա հա տա կան բար դութ յուն նե րի 
ա ռա ջաց ման մեջ մեծ դեր ու նի մե զի դե րի վա ցիա յի  
ե ղա նա կի ընտ րութ յու նը: Դե րի վա ցիա յի ե ղա նա կի 
ընտ րութ յան մեջ անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել նաև 
հի վանդ նե րի հետ վի րա հա տա կան կյան քի ո րա կի բա-
վա րար մա կար դա կի ա պա հո վու մը:

Bladder cancer is the most often occurring cancer 
in the urinary system and ranked 9-th among all 

cancers. According to National Statistics of Armeina, 
in 2011 the incidence rate of bladder cancer was 
23.9/100.000 population among males and 1.8/100.000 
among females respectively. It has been reported that 
at the time of the diagnosis 30% of bladder cancers are 
already muscle invasive for which the treatment includes 
surgery and/or chemotherapy and /or radiation therapy. 
Currently, radical cystectomy with extended lymph node 
dissection remains a gold standard for local control of 
muscle invasive bladder cancer. The type of urinary 
derivation plays a significant role in the development 
of postoperative complications. When deciding the type 
of urinary derivation, it is very importnat to consider 
postoperative quality of life of patients, since those 
surgeries impact qaulity of life highly.

 ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

«ՄԻԶԱՊԱՐԿԻ ԱՐՄԱՏԱԿԱՆ ՀԵՌԱՑՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՄԵԶԻ 
ԴԵՐԻՎԱՑԻԱՆԵՐԻ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԵԼՔԵՐԻ ԵՎ ԿՅԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ»

“ASSESSMENT OF OUTCOMES AND HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE FOLLOWING 
RADICAL CYSTECTOMY WITH DIFFERENT TYPES OF URINARY DIVERSIONS”

Թեմայի ղեկավար՝ Ա.Ա. Մուրադյան
Supervisor A.A. Muradyan
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Անպ տուղ ա մուս նութ յան հիմն ախնդ րի հաղ թա հա-
րու մը XXI դա րի ոչ միայն բժշկա կեն սա բա նա կան 

հիմն ախն դիր է, այլև սո ցիա լա կան, քա նի որ անպ-
տուղ ա մուս նութ յունն անդ րա դառ նում է ժո ղովր դագ-
րա կան ցու ցա նիշ նե րի վրա:
Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ բո լոր երկր-
նե րում անպ տուղ ա մուս նութ յան կա ռուց ված քը և հա-
ճա խա կա նութ յու նը ո րոշ վում է ըստ դի մե լիութ յան, 
ին չը չի տա լիս տվյալ երկ րում անպտ ղութ յան ի րա-
կան պատ կե րը, Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար-
հա յին կազ մա կեր պութ յու նը (ԱՀԿ) մար դու վե րար-
տադ րո ղա կան ծրագ րի շրջա նակ նե րում երկր նե րին 
ա ռա ջար կում է ի րա կա նաց նել հա մա ճա րա կա բա նա-
կան ու սումն ա սի րութ յուն ներ, ին չը թույլ կտա ո րո շել 
անպտ ղութ յան հա ճա խա կա նութ յու նը տվյալ երկ րում, 
պատ ճա ռա գի տա կան կա ռուց վածքն ու նպաս տող 
գոր ծոն նե րը, գնա հա տել անպտ ղութ յամբ տա ռա պող 
զույ գե րի հե տա զոտ ման և բուժ ման գո յութ յուն ու նե-
ցող փորձն ու մե թոդ նե րը, հե տա զոտ ման և բուժ ման 
արդ յու նա վե տութ յու նը:
Նե րար գան դա յին հոր մո նա կախ յալ ախ տա բա նութ-
յուն նե րի (ՆՀԱ), մաս նա վո րա պես` հի պերպ լաս տիկ 
պրո ցես նե րի ու ա դե նո միո զի ախ տո րո շումն ու բու ժու-
մը շա րու նա կում է մնալ ժա մա նա կա կից ռեպ րո դուկ-
տո լո գիա յի կար ևո րա գույն հիմն ախն դիր նե րից, ին չը 
պայ մա նա վոր ված է ոչ միայն այդ ախ տա բա նութ յուն-
նե րի շա րու նա կա կան ա ճով, այլ նաև ախ տո րոշ ման 
ու բուժ ման ա նարդ յու նա վե տութ յամբ ու ան կա տա-
րութ յամբ:
Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ անպտ ղութ-
յան մա կար դա կը Հա յաս տա նում դեռևս գտնվում է 
ճգնա ժա մա յին մա կար դա կի շրջա նա կում, իսկ ծնե-
լիութ յու նը նվազ ման մի տում ու նի, նաև ՆՀԱ բուժ ման 
մո տե ցումն ե րը բա րե լավ ման անհ րա ժեշ տութ յուն ու-
նեն` ո րոշ վեց այս գի տա կան թե մա յի շրջա նակ նե րում, 
հիմն վե լով մեր կող մից կա տար ված հե տա զո տութ յուն-
նե րի արդ յունք նե րի վեր լու ծութ յան վրա, ա ռա ջար կել 
ի րա վի ճա կի բա րե լավ ման ու ղի ներ:

Solving with the problem of infertile marriage not only 
medical and biological problem of the XX century, 

it is also a social one, as infertile marriage affects 
demographic indicators.
Taking into account the fact that in all countries the 
structure and frequency of infertile marriage are 
determined by visit rate, which does not give the real 
picture of infertility in the country. The World Health 
Organization (WHO) recommends countries to conduct 
epidemiological studies within the framework of the 
Human Reproduction Program, which will allow 
determining the frequency of infertility in the given 
country, reasoning structure and factors contributing 
to evaluation of existing experience and methods of 
examination and treatment of infertile couples, as well as 
effectiveness of such examination and treatment.
Diagnosis and treatment of intrauterine hormonal 
pathologies (IHP), particularly diagnostics and treatment 
of hyperplastic processes and adenomyosis, continue 
to be one of the most important problems of modern 
reproductology, which is conditioned not only by the 
continuous growth of these pathologies, but also by 
the inefficiency and imperfection of the diagnostics and 
treatment.
Taking into account the fact that the level of infertility 
in Armenia is still at critical level, and the birth rate has 
a tendency to decrease, there is a need to improve the 
treatment of IHPs, it has been decided to offer ways for 
improvement of present situation, based on the analysis 
of our study and within the framework of this research 
project.

«ՌԵՊՐՈԴՈՒԿՏԻՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ, ՊԵՐԻՆԱՏԱԼ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ 
ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒՄ»

“STUDY OF FUNDAMENTAL ISSUES AND TAKING MEASURES 
ON REPRODUCTIVE HEALTH AND PERINATAL HEALTH CARE”

Թեմայի ղեկավար՝ Ռ.Ա. Աբրահամյան
Supervisor R.A. Abrahamyan
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Վեր ջին տա րի նե րին ա ճել է վի տա մին Դ-ի նկատ-
մամբ հե տաքրք րութ յու նը թե´ գի տա կան, թե´ 

ա ռող ջա պա հա կան տե սանկ յու նից: Ե րե խա նե րի և դե-
ռա հաս նե րի շրջա նում կա տա րած հե տա զո տութ յուն-
նե րը ցույց են տա լիս վի տա մին Դ-ի պա կա սի կա պը 
ի մուն-միջ նորդ ված (ասթ մա, 1-ին տի պի շա քա րա յին 
դիա բետ), սրտա նո թա յին և  այլ ախ տա բա նութ յուն-
նե րի միջև: Ներ կա յաց վող գի տա կան աշ խա տան քը 
նվիր ված է լի նե լու վի տա մին Դ-ի կար գա վի ճա կի և 
դե րի ու սումն ա սի րութ յա նը ման կա բու ժա կան կլի նի-
կա ըն դուն ված 1-5 տա րե կան ե րե խա նե րի ռես պի-
րա տոր հի վան դութ յուն նե րի՝ թո քա բոր բի և ՍՌՀ-ի 
ժա մա նակ: Ցույց կտրվի հի վան դութ յան ծան րութ յան 
և  ար յան շի ճու կում վի տա մին Դ-ի մա կար դա կի կա-
պը: Այդ վի տա մի նի դե ֆի ցի տի և  ան բա վա րա րութ յան 
պայ ման նե րում ե րե խա նե րին կնշա նակ վի դետ րի մեդ 
դե ղա մի ջո ցը և կ պարզ վի նրա ազ դե ցութ յու նը շնչա-
ռա կան հա մա կար գի հի վան դութ յուն նե րի հա ճա խա-
կա նութ յան վրա: Այս պի սով, նա խա գի ծը հնա րա վո-
րութ յուն կտա ոչ միայն բա ցա հայ տել վի տա մին Դ-ի 
կար գա վի ճա կը, այլև նրա ազ դե ցութ յու նը շնչա ռա-
կան հա մա կար գի հի վան դութ յուն նե րի ըն թաց քի վրա: 
Ակն կալ վում է նաև վի տա մին Դ-ի կի րա ռու մը և ցու-
ցումն ե րի ընդ լայ նու մը ման կա բու ժութ յան տար բեր 
ո լորտ նե րում։ 

In recent years, interest in vitamin D has grown in terms 
of both scientific and public health. Studies in children 

and adolescents have shown the link between vitamin 
D deficiency and immune-mediated (asthma, type 1 
diabetes), cardiovascular and other disorders. The goal 
of the present study is to assess vitamin D status and 
its role in children 1-5 years admitted to pediatric clinic 
with acute respiratory infections including pneumonia. 
The link between disease severity vitamin D status will be 
shown. In case of vitamin D deficiency and insufficiency, 
patients will be prescribed vitamin D (Detrimed) and its 
effect on the frequency of respiratory illnesses will be 
clarified. Thus, the project will enable not only to disclose 
vitamin D status, but also its impact on the course of 
respiratory diseases, as well as the expansion of vitamin 
D application spheres and guidelines.

«ՎԻՏԱՄԻՆ Դ-Ի ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ ՎԱՂ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ
 ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ»

“THE STATUS OF VITAMIN D IN THE CASE OF RESPIRATORY 
INFECTIONS OF CHILDREN OF EARLY AGE”

Թեմայի ղեկավար՝ Ն.Գ. Բաղդասարյան
Supervisor N.G. Baghdasaryan
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Հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րը ընդգր կում են 
մի զա սե ռա կան հա մա կար գի (նե րառ յալ՝ ե րի կա-

մա յին հետտ րանսպ լան տա ցիոն հե տա զո տութ յուն նե-
րը), ա ղես տա մոք սա յին տրակ տի (մաս նա վո րա պես՝ 
ԳԷՌՀ, ռե զիս տենտ Helicobacter Pylori ա սո ցաց-
ված), հե պա տո բի լիար հա մա կար գի, շնչա ռա կան 
հա մա կար գի հի վան դութ յուն ներ (ժա ռան գա կան և  
ոչ ժա ռան գա կան գոր ծոն նե րի ազ դե ցութ յու նը շնչա-
ռա կան հա մա կար գի հի վան դութ յուն նե րի զար գաց-
ման և  ըն թաց քի վրա, սուր շնչա ռա կան վա րակ նե րի 
է թիո լո գիան և դ րա նից բխող բուժ ման մե թոդ նե րը, 
մաս նա վո րա պես՝ հա կա բիո տիկ նե րի ռա ցիո նալ և  
ոչ ռա ցիո նալ օգ տա գոր ծու մը),  բնա ծին մե տա բո-
լիկ հի վան դութ յուն նե րի սկրի նինգ (մաս նա վո րա-
պես՝ բնա ծին հի պո թի րեո զը և ֆե նիլ կե տո նու րիան), 
պար բե րա կան և  աու տո բոր բո քա յին հի վան դութ յուն-
ներ (մաս նա վո րա պես՝ Կա վա սա կիի հի վան դութ յան 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը ՀՀ-ում, ՊՀ ա տի պիկ 
ձևե րը), ինչ պես նաև սնուց ման (մաս նա վո րա պես՝ 
կլի նի կա կան սնուց ման) և դե ռա հաս նե րի ա ռող ջութ-
յա նը վե րա բե րող հե տա զո տութ յուն նե րը:

The research directions include following  pediatric 
problems in the spheres of nephrologic disorders 

(nephrotic syndrome, glomerulopathies treatment 
modes, renal posttransplant care etc.), gastrointestinal 
(GER, GERH, Helicobacter Pylori associated 
conditions, inflammatory bowel diseases), hepatobiliar 
(autoimmune hepatitis), respiratory (including congenital 
malformations, hereditary deseases as well as acute 
resparotory infections with etiological identification 
and limitation of unnecessary use of antibiotics), 
mediterranian fever and other autoinflammatory 
disorders (rheumotologic, Kawasaki disease,  Marshall 
syndrom etc.), inborn metabolic disorders screening 
(hypothyreosis, fenylketonuria), nutrition (including 
clinical nutrition), antibiotic resistancy and control,  
adolescent health.

ՍՐՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

«ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼ ՀԱՃԱԽ ՀԱՆԴԻՊՈՂ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՎԻ, ԲՆԱԾԻՆ ԵՎ 
ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ»

“MOST COMMON ACQUIRED CONGENITAL AND HEREDITARY 
PEDIATRIC DISEASES IN ARMENIA”

Թեմայի ղեկավար՝ Ա.Ա. Սարգսյան
Supervisor A.A. Sargsyan

Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա, մանկաբուժություն
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48 «Գիտության շաբաթ 2018»
Գիտական գործունեության 

արդյունքների ամփոփ տեղեկագիրք

Obstetrics & Gynecology, Pediatrics

ՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԹԻՎ 2 ԱՄԲԻՈՆ
DEPARTMENT OF PEDIATRICS № 2



DPOAE  մե թո դի գնա հա տու մը կար ևոր է  դե ղո րայ-
քա յին օ տո տոք սի կութ յան օբ յեկ տիվ քննութ յան 

հա մար, ինչ պես նաև օ տո տոք սի կութ յան մո նի թո-
րին գի չա փա նիշ նե րի մշակ ման հա մար։ Դ րա հա-
մար ա ռա ջին հեր թին անհ րա ժեշտ է մշա կել DPOAE 
մե թո դի գրանց ման  տեխ նի կա կան պայ ման նե րը՝ 
օ տո տոք սի կութ յան ազ դե ցութ յան վաղ հայտ նա բեր-
ման նպա տա կով։ Հե տա զո տութ յու նից հե տո պետք 
է հա մե մա տել DPOAE մե թո դի արդ յունք նե րը տո նալ 
շեմ քա յին աու դիո մետ րիա յի արդ յուն քե րի հետ, ո րից 
հե տո անհ րա ժեշտ է գնա հա տել, թե արդ յոք DPOAE 
մե թո դը կա րող է ա վե լի վաղ հայտ նա բե րել լսո ղութ-
յան վնա սու մը, քան այն կգրանց վի տո նալ շեմ քա յին 
աու դիո մետ րիա յով։ Լ րա ցու ցիչ կա րե լի է գնա հա տել 
DPOAE մե թո դի է ֆեկ տի վութ յու նը օ տո տոք սի կութ յան 
բա ցա հայտ ման հա մար մինչ դե ղո րայ քի օգ տա գոր-
ծու մը ար դեն իսկ ծան րալ սութ յուն ու նե ցող հի վան դե-
րի մոտ։ Ծ րագ րի վեր ջում կամ փոփ վի աշ խա տան քը 
և կմ շակ վի օ տո տոք սի կութ յան մո նի թո րին գի ի րա կա-
նաց ման ձևը։

Assessment of DPOAE method is important for an 
objective examination of medicine ototoxicity, as well 

as development of ototoxicity monitoring criteria. In this 
regard it is important to develop technical conditions of 
DPOAE methods for the purpose of early detection of 
ototoxicity effect. After examination the results of DPOAE 
method should be compared with those of tone threshold 
audiometry. After which there is a need to find whether the 
DPOAE method, compared to tone threshold audiometry, 
can detect hearing function damage earlier. In addition 
will be estimated the efficience of DPOAE method in the 
task of ototoxicity detection when applied for examination 
of those patients who, before taking medicine, already 
have hearing loss. In the end of program should be 
summarized the results and developed the realization 
method of ototoxicity monitoring.

«ԱՂԱՎԱՂՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՕՏՈԱԿՈՒՍՏԻԿ ԷՄԻՍԻԱ ՄԵԹՈԴԻ 
ԷՖԵԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՕՏՈՏՈՔՍԻԿՈՒԹՅԱՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ»

“EFFICIENCY OF DISTORTION PRODUCT OTOACOUSTIC EMISSIONS 
AS OTOTOXICITY MONITORING METHOD”

Թեմայի ղեկավար՝ Ա.Կ. Շուքուրյան
Supervisor A.K. Shukuryan

Ստոմատոլոգիա, ԼՕՌ և աչքի հիվանդություններ
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Գիտական գործունեության 

արդյունքների ամփոփ տեղեկագիրք

Dentistry, ENT and Eye Diseases

ԼՕՌ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆ
DEPARTMENT OF ENT DISEASES



Ն պա տակ ու նե նա լով բա ցա հայ տել կար ճա տե սութ-
յամբ ե րե խա նե րի մոտ ակ նագն դի պատ յա նի կլի-

նի կա մոր ֆո լո գիա կան և  ա ռաձ գա կան ցու ցա նիշ նե րի 
փոխ կա պակց վա ծութ յուն նե րը, կա տար վում է՝
• Օպ տի կո կո հե րենտ տո մոգ րա ֆիկ հե տա զո տութ-

յուն նե րի արդ յունք նե րի հի ման վրա գնա հատ վում 
է ցան ցա թա ղան թի պրե մոր բիդ նշան նե րը բար-
դա ցած կար ճա տե սութ յան զար գաց ման սկզբնա-
կան փու լե րում,

• “A” և “B”  է խոս կա նա վոր ման տվյալ նե րով գնա-
հատ վում է նե րակ նա յին բիո մետ րիկ շե ղումն ե րի 
օ րի նա չա փութ յուն նե րը ա ճող կար ճա տե սութ յան 
ժա մա նակ,

• Գ նա հատ վում է սպի տա պատ յա նի ա ռաձ գա կա-
նութ յան փո փո խութ յուն նե րը կար ճա տե սութ յան 
զար գաց ման տար բեր փու լե րում ե րե խա նե րի 
մոտ։

With the aim of reveal the correlation of the indicators 
of eyeball cover’s clinicopathologic and elasticity in 

children with myopia the following is carried out:
• On the basis of the results opticocoherent tomography 

the premorbid signs of retina are estimated at the 
primary phase of the development of complicated 
myopia, 

• From the results of A-B echo-scanning are evaluated 
the pattern of biometric deviations during progressive 
myopia,

• The changes of elasticity of the sclera are evaluated 
during the different phases of development in 
children. 

«ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ՈՐՈՇ ԱԿՆԱԱԽՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՊԱԹՈԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ»

“PATHOGENETIC MECHANISMS OF THE DEVELOPMENT SOME 
EYE AFFECTIONS IN CHILDHOOD”

Թեմայի ղեկավար՝ Ա.Ա. Շաքարյան
Supervisor A.A. Shakaryan
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Գիտական գործունեության 

արդյունքների ամփոփ տեղեկագիրք

Dentistry, ENT and Eye Diseases

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
DEPARTMENT OF PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY



Ա տամն ած նո տա յին հա մա կար գի ռե ցեպ տո րա-
յին զգա յուն մե խա նիզ մը նպաս տում է նրան, որ 

ա տամն ե րի ծա միչ մա կե րես նե րի ա մե նաչն չին փո-
փո խութ յուն ներն ըն կալ վում են իբրև ան հար մա րութ-
յուն պատ ճա ռող գոր ծոն ներ: Գան գաս տործ նո տա յին 
դիս ֆունկ ցիա յի հա ճա խա կի հան դի պող դրսևո րումն 
է ստո րին ծնո տի դիս տալ տե ղա շար ժը կողմն ա յին 
օկլ յու զիա ա պա հով վե լու նպա տա կով: Դա ֆունկ ցիո-
նալ տե սանկ յու նից ա ռա ջաց նում է ստո րին ծնո տի 
տե ղա շարժ շարժ ման պա թո լո գիա կան տրաեկ տո-
րիա յով և լեզ վի դիս տալ տե ղա շարժ: Լեզ վի ար մա տի 
դիս տալ տե ղա շար ժը բե րում է շնչա ռա կան ու ղի նե րի 
նե ղաց ման և  որ պես հետ ևանք պա ցիեն տը ու նե նում 
է քրո նիկ տի պի բե րա նա յին շնչա ռութ յուն և հա ճախ 
գի շե րա յին ապ նոէ (ին չը կա րող է սիրտ-ա նո թա յին հի-
վան դութ յուն նե րի, դիա բե տի, հի պեր տո նիա յի հա մար 
խթա նիչ մե խա նիզմ հան դի սա նալ): Այս նո զո լո գիա-
յի է թիո լո գիան, պա թո գե նե զը և բուժ ման մե թոդ նե-
րը թեժ քննար կումն ե րի ա ռար կա են հան դի սա նում: 
Տա րա կար ծիք հա յացք նե րը, մեր կար ծի քով, պայ մա-
նա վոր ված են հե տա զոտ ման օբ յեկ տիվ մե թոդ նե րի, 
բուժ ման ընդ հա նուր դրույթ նե րի և միջ դիս ցիպ լի նար 
փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի բա ցա կա յութ յամբ: Ներ-
կա յումս նկատ վում է ան ցում ՔՍԾԴ զար գաց ման 
տրա դի ցիոն բիո մե խա նի կա կան մո դե լից դե պի բիոպ-
սի խո ցիա լա կա նին, ին չը ար դիա կա նաց նում է հո գե-
բան նե րի և հա րա կից մաս նա գետ նե րի ներգ րավ վու-
մը տվյալ խնդրի լուծ ման հար ցում: Հա յաս տա նում, 
որ տեղ եր կար տա րի ներ օգ տա գործ վել են ուղ ղա կի 
ռես տավ րա ցիա ներ, պրո թե զա վո րումն եր, ա ռանց 
կենտ րո նա կան փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի ճշգրիտ 
ո րոշ ման, ա ռանց հաշ վի առ նե լու գան գաս տործ նո-
տա յին հա մա կար գի ֆունկ ցիան և բիո մե խա նի կան, 
առ կա է գան գաս տործ նո տա յին դիս ֆունկ ցիա յի ա ճող 
խնդիր: Այս ո լո րում կա տար վե լիք հե տա զո տութ յուն-
նե րը կու նե նան պրակ տիկ շատ մեծ նշա նա կութ յուն:

Sensitive receptor mechanism of maxilla-facial region 
contributes to the fact that even the smallest changes 

in teeth occlusal surfaces are perceived as inconvenient 
factors. The most frequent manifestation of cranio-
mandibular dysfunction is the lower jaw displacement 
in order to maintain lateral occlusion. It causes the 
movement of the lower jaw in pathological trajectory 
and distal movement of the tongue. The distal movement 
of the tongue results in narrowing of the respiratory 
tract and, as a consequence, the patient has chronic 
type of oral breathing and frequent sleep apnea (which 
can be a stimulating factor for cardiovascular diseases, 
diabetes, and hypertension). The etiology, pathogenesis 
and treatment methods of this nosology are the subject 
of debates. Different viewpoints, in our opinion, are 
conditioned by the lack of objective diagnosis methods, 
general treatments, and interdisciplinary interrelations. 
Currently a transition from the traditional biomechanical 
model of TMD to psychosocial direction is being observed, 
which allows to engage psychologists for the solution of 
this problem.

«ՔՍԾԴ ՑԱՎԱՅԻՆ ԴԻՍՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ԿԱՊԻ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 
ԱՏԱՄՆԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՈՐՖՈՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ

 ՀԵՏ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԵՎ ԲՈՒԺՄԱՆ ՄՈՒԼՏԻԴԻՍՑԻՊԼԻՆԱՐ 
ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ»

“THE CONNECTION BETWEEN TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS AND
 MORPHOFUNCTIONAL DISORDERS OF THE DENTOALVEOLAR SYSTEM, 

AS WELL AS THE DEVELOPMENT OF MULTIDISCIPLINARY METHODS 
OF PREVENTION AND TREATMENT”

Թեմայի ղեկավար՝ Հ.Յու. Տեր-Պողոսյան
Supervisor H.Yu. Ter-Poghosyan
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ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ԵՎ ՕՐԹՈԴՈՆՏԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ
DEPARTMENT OF PEDIATRIC STOMATOLOGY AND ORTHODONTICS



Մեր հե տա զո տութ յուն նե րում ընդգրկ վել են ա տամ-
նա շա րե րի տար բեր տե ղա կա յութ յամբ դե ֆեկտ-

նե րով 124 հի վանդ ներ, ո րոնց մոտ կա տար վել է 
ա տամն ա յին իմպ լան տա ցիա: Հետ վի րա հա տա կան 
շրջա նում բար դութ յուն նե րի կան խար գել ման հա մար 
կա տար վել է ընդ հա նուր և տե ղա յին հա կա բոր բո քա-
յին դե ղո րայ քա յին թե րա պիա, մագ նի սա լա զե րա յին 
թե րա պիա: Հե տա զո տութ յուն նե րը ցույց են տվել, որ 
մագ նի սա լա զե րա յին թե րա պիա յի կի րա ռու մը նպաս-
տում է վաղ բոր բո քա յին բար դութ յուն նե րի կանխ-
մա նը, օպ տի մա լաց նում է հա րիմպ լան տա յին հյուս-
վածք նե րի ռե գե նե րա ցիան: Ս տաց ված արդ յունք նե րը 
վկա յում են, որ իմպ լան տա ցիա յի հետ վի րա հա տա կան 
փու լում մեր կող մից մշակ ված կան խար գե լիչ մի ջո ցա-
ռումն ե րի հա մա լի րը բարձր արդ յու նա վետ է, պա թո-
գե նե տի կո րեն հիմն ա վոր ված և ն պա տա կա հար մար 
է կի րառ ման հա մար: Կա տար ված հե տա զո տութ յուն-
նե րի արդ յուն քում մշակ վել և կ լի նի կա կան պրակ տի-
կա յում ներդր վել է պե րիիմպ լան տիտ նե րի բուժ ման 
ալ գո րիթմ, հիա լու րո նաթթ վի պրե պա րատ Gengigel-ի 
կի րա ռու մը պե րիիմպ լան տիտ նե րի բուժ ման հա մա լի-
րում ա պա հո վում է  բուժ ման  արդ յու նա վե տութ յուն և 
կա յուն ռե մի սիա:

The 124 patients involved in this study referred for 
dental treatment with the use of implants. To justi-

fy the use of magnitօ-laser therapy in the complex of 
measures for the prevention of complications in the ear-
ly stages after the dental implantation, all patients were 
divided into 2 groups. 20 patients of the control group 
were prescribed preventive therapy (antiseptics, antibi-
otics), 104 patients of the main group were included in 
the complex preventive therapy for the second day after 
dental implantation, also included magnetic-laser thera-
py. Use of magnito-laser therapy as an additional method 
for the prevention of dental implant complications, which 
accelerates the regression of clinical signs of inflamma-
tion, can achieve reduction of an inflammatory genesis 
of complications, accelerates regeneration processes in 
periimplant area and therefore warranted. Оn the basis 
of the results of this study it was developed treatment 
algorithm for the different complications of dental im-
plant surgery. The results of this study indicated that a 
surgical procedure based on pocket elimination, bone 
grafting with grafts materials and «Gengigel», magne-
to-laser therapy was an effective therapy for treatment of 
peri-implantitis.
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ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼԱԳԻԱՅԻ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
DEPARTMENT OF SURGICAL STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

«ԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ԻՄՊԼԱՆՏԱՑԻԱՅԻ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ 
ԵՎ ԲՈՒԺՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐՈՒՄ ՄԱԳՆԻՍԱԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ 

ԷՖԵԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ»

“АSSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF MAGNIITՕ-LASER THERAPY IN THE COMPLEX 
OF PREVENTION AND TREATMENT OF COMPLICATIONS OF DENTAL IMPLANTATION”

Թեմայի ղեկավար՝ Գ.Վ. Հակոբյան
Supervisor G.V. Hakobyan



Ի րա կա նաց վող  թե մա յում ար տա ցոլ վում են օր թո-
պե դիկ ստո մա տո լո գիա յի ամ բիո նի բո լոր աշ խա-

տա կից նե րի գի տա կան ուղղ վա ծութ յուն նե րը, այն է` 
իմպ լանտ նե րի օգ տա գործ մամբ ա տամն ա շա րե րի զա-
նա զան ա րատ նե րի օր թո պե դիկ բուժ ման, պրո թեզ նե-
րի տար բեր կոնստ րուկ ցիա նե րով ա տամն ա շա րե րի 
դե ֆոր մա ցիա նե րի բուժ ման և կան խար գել ման, օկլ-
յու զիա յի խան գար մամբ ու ղեկց վող ա տամն ա շա րե րի 
տար բեր ա րատ նե րի ռա ցիո նալ օր թո պե դիկ բուժ ման, 
ան շարժ կոնստ րուկ ցիա նե րով պրո թե զա վոր վե լիս 
օգ տա գործ վող տար բեր նյու թե րից ժա մա նա կա վոր 
պսակ նե րի և կա մուրջ նե րի պատ րաստ ման, ոչ մե-
տա ղա կան կոնստ րուկ ցիա նե րով պրո թեզ նե րի օգ-
տա գործ մամբ ա տամն ա շա րե րի տար բեր ա րատ նե րի 
բուժ ման ու կան խար գել ման դեպ քե րում, ինչ պես նաև 
դի մած նո տա յին շրջա նի բարդ պրո թե զա վոր ման ժա-
մա նակ մաս նա կի ու լրիվ ա նա տա մութ յան օր թո պե-
դիկ բուժ ման ժա մա նա կա կից մո տե ցումն ե րը:
Թե մա յի շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց վող հե տա զո-
տութ յան նպա տակն է պրո թեզ նե րի տար բեր կա-
ռուց վածք նե րով ա տամն ած նո տա յին հա մա կար գի 
ա րատ նե րի ու դե ֆոր մա ցիա նե րի կան խար գել ման և 
բուժ ման ա ռա վել արդ յու նա վետ սխե մա նե րի և մե-
թոդ նե րի մշա կու մը, հա մա կար գումն ու դրանց ազ դե-
ցութ յան ու սումն ա սի րու մը ա տամն ած նո տա յին հա մա-
կար գի հե տա գա գոր ծու նեութ յան վրա, ինչ պես նաև 
զա նա զան կոնստ րուկ ցիա նե րով օր թո պե դիկ բուժ-
ման ըն թաց քում և դ րա նից հե տո հնա րա վոր սխալ նե-
րի ու բար դութ յուն նե րի հայտ նա բե րու մը, վե րա ցումն 
ու կան խար գե լու մը: 
Թե մա յի ա վար տից հե տո հնա րա վոր կլի նի բուժ ման 
ներ կա յիս ե ղա նակ նե րը կա տա րե լա գոր ծել և գտ նել 
նո րե րը, ինչ պես նաև հիմն ա վո րել բուժ ման կոնկ րետ 
ե ղա նա կի ընտ րութ յու նը կլի նի կա կան ո րո շա կի ի րա-
վի ճակ նե րում` հաշ վի առ նե լով ա տամն ալն դա յին հա-
մա լի րի ֆի զիո լո գիա կան ֆունկ ցիա նե րը:

In the implemented topic are reflected scientific 
orientations of employees of prosthodontic department, 

it is – prosthodontic treatment with implants for different 
defects of dental arches, treatment and prevention of 
deformation of dental arches with different prosthodontic 
structures, occlusal dysfunctions accompanying with 
different dental arch defects with rational prosthodontic 
treatment, materials for fabrication of temporary 
crowns and bridges during a treatment with fixed partial 
dentures, usage of none metal materials for treatment 
and prevention of different defects, as well modern 
approaches  of  complicated maxilla-facial prosthodontic 
treatment during partial and complete edentulism. 
The purpose of the research within the topic is 
processing of the most effective method for treatment 
and prevention of teeth-jaw defects with different 
structures of prosthesis, coordination and researching 
their effects on future function of teeth-jaw system, as 
well revelation, elimination and prevention of possible 
mistakes and complications during a treatment with 
various prosthodontics structures.
After finishing the topic, it will be possible to improve 
present treatment methods and find new ones, as well 
justify the choice of specific treatment methods for 
certain clinical cases- considering physiological function 
of teeth-jaw complex.

«ՄԱՍՆԱԿԻ ԵՎ ԼՐԻՎ ԱՆԱՏԱՄՈՒԹՅԱՆ ԲՈՒԺՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 
ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ, ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ՝ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԵՎ ԱՆՇԱՐԺ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ 

ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՍԽԱԼՆԵՐՆ ՈՒ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ 
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ: ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀՈԴԱՄԿԱՆԱՅԻՆ 

ԴԻՍՖՈՒՆԿՑԻԱՆ (ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԱԽՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԼԻՆԻԿԱ, 
ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ, ԲՈՒԺՈՒՄ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ)»

“MODERN TREATMENT TECHNIQUES FOR FULLY AND PARTIALLY EDENTULISM 
WITH FIXED AND REMOVABLE CONSTRUCTIONS, POTENTIAL MISTAKES AND 

COMPLICATIONS, AND THEIR PREVENTION. MUSCULO - ARTICULAR 
DYSFUNCTION OF MAXILLOFACIAL SYSTEM (PATHOLOGY, ETHIOLOGY, 

DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION)”

Թեմայի ղեկավար՝ Մ.Ս. Պետրոսյան
Supervisor M.S. Petrosyan

Ստոմատոլոգիա, ԼՕՌ և աչքի հիվանդություններ

“Science Week 2018”
Outcomes of Researche Activities in Brief

Reference Book

53«Գիտության շաբաթ 2018»
Գիտական գործունեության 

արդյունքների ամփոփ տեղեկագիրք

Dentistry, ENT and Eye Diseases

ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ
DEPARTMENT OF ORTHOPEDIC STOMATOLOGY



Այ սօր ար դի բժշկա գի տութ յան բնա գա վա ռում մեծ 
տեղ են զբա ղեց նում ներ- և  ար տա հի վան դա նո ցա-

յին դե ղա կա յուն հա րու ցիչ նե րը: Դ րանց ու սումն ա սի-
րութ յան ա ռու մով մեր երկ րում ի րա կա նաց ված հե տա-
զո տութ յուն նե րը խիստ սա կա վա թիվ են: Մեր նա խորդ 
հե տա զո տութ յուն նե րը շրջա դար ձա յին էին մե տի ցի լին 
կա յուն ոս կե գույն ստա ֆի լո կո կե րի մո լե կուլ յար հա-
մա ճա րա կա բա նութ յան ու սումն ա սի րութ յան ա ռու մով, 
երբ ա ռա ջին ան գամ Հա յաս տա նում հայտ նա բեր վեց 
նոր հիբ րիդ կլոն, ո րը մինչ այդ երբ ևէ չէր տար բե րակ-
վել: Որ պես թե մա յի հե տա գա զար գա ցում մեր կող մից 
ի րա կա նաց վել են նաև հե տա զո տութ յուն ներ` ուղղ-
ված տար բեր պրո ֆի լի բուժ հաս տա տութ յուն նե րում 
(ծննդա տուն, ման կա կան բազ մապ րո ֆիլ հի վան դա-
նոց, մե ծա հա սակ նե րի բազ մապ րո ֆիլ հի վան դա նոց) 
շրջա նա ռող պայ մա նա կան-ախ տա ծին ման րէ նե րի 
ան ջատ մա նը, հա կա բիո տիկ նե րի նկատ մամբ դրանց 
զգա յու նութ յան ո րոշ մա նը և հե տա գա գե նե տիկ հե-
տա զո տութ յա նը: Անց է կաց վել ա ռա վել հե տաքր քիր 
նմուշ նե րի գե նո մի ամ բող ջա կան սեք վե նա վո րում:

In modern medical science, there is a large number 
of nosocomial and community-aquiered drug resistant 

microbs. In terms of their study, researchs in our country 
are very limited. Our previous studies were critical to 
the study of methicillin-resistant Staphylococcus aureus 
molecular epidemiology, when a new hybrid clone was 
discovered for the first time in Armenia, which has never 
been differentiated before. As a further development of 
the subject, we have also carried out researches aimed 
at the izolation of conditionaly-pathogenic microbes 
circulating in various health care facilities (maternity 
hospital, children’s multi-profile hospital, adult multi- 
profile hospital), their sensitivity to antibiotics and further 
genetic research. The whole genome sequence of the 
most interesting samples has passed.

«ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ-ԱԽՏԱԾԻՆ ՄԱՆՐԷՆԵՐԻ ՆԵՐՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ 
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՄՈԼԵԿՈՒԼՅԱՐ 

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ»

“NOSOCOMIAL CIRCULATION OF CONDITIONALLY-PATHOGENIC
 MICROORGANISMS AND THEIR MOLECULAR EPIDEMIOLOGY”

Թեմայի ղեկավար՝ Ա.Ձ. Համբարձումյան
Supervisor A.Dz. Hambardzumyan
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Վեր ջին տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յու նում ստեղծ ված բարդ և գեր լար-

ված սո ցիալ-տնտե սա կան պայ ման նե րում ման կա կան 
բնակ չութ յան բո լոր տա րի քա յին խմբե րում  դիտ վում են 
ա ռող ջա կան վի ճա կի կա յուն բա ցա սա կան մի տումն եր:  
ՀՀ ԱՆ կող մից ՀՀ-ում ե րե խա նե րի ա ռող ջա կան վի ճա-
կի բա րե լավ ման ուղ ղութ յամբ ի րա կա նաց ված ծրագ-
րե րի արդ յուն քում զգա լիո րեն նվա զեց ման կա կան մա-
հա ցութ յու նը, բարձ րա ցավ ե րե խա նե րին ցու ցա բեր վող 
բու ժօգ նութ յան մատ չե լիութ յու նը և  ո րա կը: Չ նա յած այդ 
բարձր նվա ճումն ե րին, այ նու ա մե նայ նիվ, ման կա կան 
ա ռող ջութ յան բա րե լավ ման հետ կապ ված չլուծ ված 
են մնում մի շարք կար ևոր խնդիր ներ, ո րոն ցից այ սօր 
ա մե նաար դիա կան նե րից մեկն է հան րա պե տութ յու նում 
ման կա կան հաշ ման դա մութ յան բարձր մա կար դա կը:
Աշ խա տան քի նպա տակն է՝ Հա յաս տա նում ման կա կան 
հաշ ման դա մութ յան հա մա լիր սո ցիալ-հի գիե նիկ գնա-
հատ ման և վե րա կանգ նո ղա կան հիմն արկ նե րի գոր ծու-
նեութ յան բազ մա կող մա նի ու սումն ա սիր ման հի ման վրա 
մշա կել գի տա կա նո րեն հիմն ա վոր ված մի ջո ցա ռումն ե-
րի հա մա լիր` ուղղ ված ե րե խա նե րի հաշ ման դա մութ յան 
կան խար գել մա նը և ցու ցա բեր վող բժշկա սո ցիա լա կան 
օգ նութ յան  հա մա կար գի կա տա րե լա գործ մա նը: 
Հե տա զո տութ յունն ի րա կա նաց վե լու է 3 փու լով: Ա ռա-
ջին փու լում կա տար վել է 0-18 տա րե կան ե րե խա նե րի 
հաշ ման դա մութ յան հա մա ճա րա կա բա նա կան վեր լու-
ծութ յուն 2003-2014թթ. հա մար: Հե տա զո տութ յան նյութ 
են հան դի սա ցել ՀՀ ԲՍՓԳ տվյալ նե րը: Երկ րորդ փու-
լում դեպք-ստու գիչ հե տա զո տութ յան մի ջո ցով կհա մե-
մատ վեն հաշ ման դամ և  ա ռողջ  ե րե խա նե րի սո ցիալ-
հի գիե նիկ բնու թագ րե րը, կբա ցա հայտ վեն ման կա կան 
հաշ ման դա մութ յա նը նպաս տող հիմն ա կան ռիս կի գոր-
ծոն նե րը: Նշ ված տվյալ նե րի հա վաք ման հա մար օգ-
տա գործ վե լու են բժշկա կան փաս տաթղ թե րը և հարց-
ման արդ յունք նե րը: Եր րորդ փու լում ի րա կա նաց վե լու է 
ՀՀ-ում հաշ ման դամ ե րե խա նե րի հա մար առ կա վե րա-
կանգ նո ղա կան մի ջո ցա ռումն ե րի հա մա կար գի ու սում-
նա սի րութ յու նը: Կա տար վե լու է ՀՀ-ում հաշ ման դամ 
ե րե խա նե րի հա մա լիր վե րա կանգն ման հար ցե րին վե-
րա բեր վող ի րա վա կան և կար գա վո րիչ դաշ տի վեր լու-
ծութ յուն:   
Ման կա կան հաշ ման դա մութ յան  հիմն ա կան պատ ճառ-
նե րի  և ն րա զար գաց մա նը նպաս տող ռիս կի գոր ծոն նե-
րի բա ցա հայ տու մը, ՀՀ ման կա կան հաշ ման դա մութ յան 
հիմն ա կան ցու ցա նիշ նե րի կան խա տես ման մա թե մա-
տի կա կան  մո դել նե րի կա ռու ցու մը կնպաս տեն ՀՀ ե րե-
խա նե րի շրջա նում հաշ ման դա մութ յան զար գաց ման 
կան խար գել մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռումն ե րի մշակ մա-

նը, հիմք կհան դի սա նան ե րե խա նե րի ա ռող ջութ յան 
վի ճա կի բա րե լավ մա նը և  ամ րապնդ մանն ուղղ ված 
ծրագ րի գե րա կա ուղ ղութ յուն նե րի հիմն ա վոր ման և  
այդ պի սով, ե ղած բժշկա սո ցիա լա կան ռե սուրս նե րի ռա-
ցիո նալ և  արդ յու նա վետ օգ տա գործ ման հա մար:

Due to economic and social hardships of the 1990s in 
Armenia all indicators of children health status had 

stable negative dynamics. Effective measures of RA Ministry 
of Health resulted in notable decline of infant mortality, 
higher accessibility of medical care provided to children 
and improvement of the quality. Despite of the indicated 
achievements, currently there are still a number of 
important issues in the Republic associated with the health 
status of children.  Among these problems the most actual 
one is the problem of high level of childhood disability. 
The aim of the study is to develop effective measures 
directed to the prevention of childhood disability and 
improvement of the system of provided medical and social 
care based on complex social-hygienic assessment of 
childhood disability and evaluation of the effectiveness of 
rehabilitation measures provided to handicapped children 
in the Republic. 
The research will be conducted in three stages. 
At the first stage, analysis of the major trends of childhood 
disability crude, as well as specific incidence and prevalence 
rates during 2003-2012 has been conducted. As a research 
data RA Ministry of Labor and Social Affairs Medical and 
Social Expertise Agency data about disabled children aged 
0 to 18 years old registered in the Republic will be used.  
At the second stage case-control study will be undertaken 
to compare social-hygienic characteristics of healthy and 
disabled children and the key risk factors contributing to 
the development of childhood disability will be determined. 
At the third stage the system of rehabilitation measures 
provided in the Republic for children with disabilities 
is planned to be studied. The legal and regulatory area 
related to the issues of rehabilitation of disabled children 
in RA will be analyzed.
The identification of the main causes and risk factors of 
childhood disability and prognosis of main indicators of 
children’s disability in the Republic will contribute to the 
development of more effective measures directed to the 
decrease of childhood disability, to the substantiation of 
priority directions of the national children’s health program 
and as a result to the rational and effective use of available 
medical and social resources.
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Հե տա զոտ վել են  Եր ևան քա ղա քի ա վագ դպրոց-
նե րի X-XII դա սա րան նե րում սո վո րող 1382 ա շա-

կերտ ներ։ Ն րանց շրջա նում ու սումն ա ռութ յան սկզբին 
(սեպ տեմ բեր) և վեր ջին (մա յիս) 11 նեղ մաս նա գետ-
նե րի կող մից ի րա կա նաց վել է ա ռող ջա կան վի ճա կի 
ու սումն ա սի րութ յուն, իսկ X-րդ դա սա րա նում սո վո-
րող նե րի շրջա նում՝ նաև հո գե հու զա կան վի ճա կի և 
հար մար ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի հե տա զո-
տութ յուն։
Դե ռա հաս նե րի ա ռող ջա կան վի ճա կի հե տա զո տութ-
յան արդ յուն քում պարզ դար ձավ, որ ա վագ դպրո ցում 
սո վո րող նե րի շրջա նում ու սումն ա ռութ յան տա րի նե րի 
ըն թաց քում ա ճում է հի վան դա ցութ յան ցու ցա նի շը։ 
X-րդ դա սա րան ցի նե րի շրջա նում հո գե հու զա կան վի-
ճա կի և հար մար ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի ու-
սումն ա սի րութ յան արդ յունք նե րը հե տա զոտ ված նե րի 
ա ռող ջա կան վի ճա կի տվյալ նե րի հետ հա մադր ման  
ըն թաց քում հա վաս տի կապ ար ձա նագր վեց ա ռան ձին 
օր գան-հա մա կար գե րի, մաս նա վո րա պես` նյար դա յին 
հա մա կար գի և մար սո ղա կան օր գան նե րի հի վան-
դութ յուն նե րի տա րած վա ծութ յան և դե ռա հա սի հո գե-
հու զա կան վի ճա կի ու հար մար ման պրո ցե սի ցու ցա-
նիշ նե րի միջև։

1382 students studying in X-XII grades of high 
schools of Yerevan were examined. Health 

status of students has been examined by 11 specialists 
during medical check-ups conducted at the beginning 
(September) and at the end (May) of the study years. 
Adaptive peculiarities and psycho-emotional status of 
students of 10th gradewere also investigated.
Study results of health status of adolescents have 
shown that indicators of morbidity among students of 
high schools increase during studying years. Results of 
adaptive peculiarities and psycho-emotional status of 
students from 10th grade in association with health have 
revealed statistically significant dependence between 
disorders of some systems (in particular nervous and 
gastro-intestinal systems) and adaptive peculiarities and 
psycho-emotional status of students.

«ԻՆՏԵՆՍԻՎ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԱՎԱԳ 
ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆ ԵՎ

 ՀՈԳԵԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԻ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ» 

“HYGIENIC EVALUATION OF ADAPTIVE AND PSYCHOSOCIAL 
ISSUES AMONG STUDENTS OF HIGH SCHOOLS OF INTENSIVE 

AND REGULAR EDUCATIONAL PROGRAMS”

Թեմայի ղեկավար՝ Լ.Ռ. Ավետիսյան
Supervisor L.R. Avetisyan
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Հա մա ձայն ծրագ րի՝ 2018 թվա կա նին ի րա կա նաց-
վել է Գե ղար քու նի քի մար զի Վար դե նի սի  տա րա-

ծաշր ջա նի շրջա կա մի ջա վայ րի օբ յեկտ նե րի (խմե-
լու, ո ռոգ ման ջրեր, հող, ա փա մերձ տիղմ) և մար դու 
կեն սա մի ջա վայ րե րի (կրծքի կաթ) սա նի տա րա քի-
միա կան, սա նի տա րա հի գիե նիկ հե տա զո տութ յուն-
ներ, ինչ պես նաև շրջա կա մի ջա վայ րի օբ յեկտ նե րի 
(մա կեր ևույ թա յին ջրե րի, հո ղի, ա փա մերձ տիղ մի) 
կեն սա թես տա վո րում՝ բարձ րա կարգ բույ սե րի թեստ-
հա մա կար գե րի կի րառ մամբ: Ամ փոփ ված տվյալ նե րը 
հնա րա վո րութ յուն են տա լիս գնա հա տել մար զի շրջա-
կա մի ջա վայ րի աղ տոտ վա ծութ յու նը քլո րօր գա նա կան 
թու նա քի մի կատ նե րով, նիտ րատ/նիտ րիտ նե րով և 
մա կեր ևույ թաակ տիվ նյու թե րով, ինչ պես նաև ի րա-
կա նաց նել հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յուն քսե նո բիո-
տիկ նե րի շրջա նառ վող մա կար դակ նե րի և հի վան դա-
ցութ յան ո րոշ ցու ցա նիշ նե րի դի նա մի կա յի միջև ե ղած 
հնա րա վոր կա պը և դի տար կել հա մա պա տաս խան 
ռիս կե րը:

According to the program schedule the sanitary-
chemical, sanitary-hygienic research works were 

implemented in 2018 to study the contamination levels by 
certain chemicals in the environmental objects (surface 
waters, soil, sludge), as well as in drinking waters and 
biomedium (breast milk). The study was done in the 
Vardenis region (Gegarquniq marz). In parallel the 
biotesting of the environmental compartments (surface 
waters, soil, and sludge), as well as drinking waters by 
means of higher plants test-objects have been applyed. 
The summarized data provide an opportunity to assess 
the environmental status of the Gegarquniq region 
from point of view of contamination by organochlorine 
pesticides, surface-active compounds, to implement 
a comparative analysis of the probable relationship 
between the circulating levels of metioned xenobiotics 
and dynamics of certain morbidity indices and consider 
relevant risks posibilities.

Հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՀԻԳԻԵՆԱՅԻ ԵՎ ԹՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

«ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ՄԱՐԴՈՒ ՕՐԳԱՆԻԶՄԻ ՎՐԱ ՈՐՈՇ ՔԻՄԻԱԿԱՆ 
ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ»

“THE STUDY OF THE EFFECTS OF CERTAIN CHEMICALS ON THE ENVIRONMENT
 AND THE HUMAN BODY ORGANISM AND ITS ASSESSMENT”

Թեմայի ղեկավար՝ Ա.Ն. Ճանճապանյան
Supervisor A.N. Chanchapanyan



ԳԻՏԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ
ՓԱՍՏԵՐ ԵՎ ԹՎԵՐ

SCIENTOMETRICS
FACTS & FIGURES



Հ/Հ Տարեթիվ  Հրապարակումներ Ստորաբաժանումներ
ԱԳ

2017
Կվարտիլ

1 2018

Yenkoyan K; Fereshetyan K; Matinyan S;  Chavushyan V; Aghajanov M,  The role of 
monoamines in the development of Alzheimer's disease and neuroprotective effect of a 
proline rich polypeptide, Progress  Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry. 
86:76-82

Կենսաքիմիայի ամբիոն, 
նեյրոգիտության լաբորատորիա

4,185 Q1

2 2018
Yenkoyan K; Harutyunyan H; Harutyunyan A,  A certain role of SOD/CAT imbalance in 
pathogenesis of autism spectrum disorders, Free Radical Biology and Medicine,123:85-95

Կենսաքիմիայի ամբիոն, 
նեյրոգիտության լաբորատորիա

6,02 Q1

3 2018
Jndoyan ZT;  Bablumyan AY; Ginosyan KV; Shekoyan S, Correlations between indicators 
of interleukin-10 and interleukin-6 in patients with periodic disease, Terapevticheskii 
Arkhiv, 90(3):38-41

Ներքին հիվանդությունների և 
պրոպեդևտիկայի ամբիոն

0,247 Q4

4 2018

Melkonyan MM; Hunanyan L; Lourhmati A; Layer N; Beer-Hammer S; Yenkoyan K; 
Schwab M; Danielyan L, Neuroprotective, Neurogenic, and Amyloid Beta Reducing Effect 
of a Novel Alpha 2-Adrenoblocker, Mesedin, on Astroglia and Neuronal Progenitors upon 
Hypoxia and Glutamate Exposure.,  International Journal of Molecular Sciences, 21;19(1)

Բժշկական քիմիայի ամբիոն, 
կենսաքիմիայի ամբիոն, 

նեյրոգիտության լաբորատորիա
3,687 Q2

5 2018
Hutchings N; Aghajanova E; Baghdasaryan S; Qefoyan M; Sullivan C; He XM; van der Haar 
F; Braverman L; Bilezikian JP; Constituent analysis of iodine intake in Armenia, Public 
Health Nutrition, 21(16):2982-2988 

Էնդոկրինոլոգիայի ամբիոն 2,485 Q2

1 2018
Reshetov IV; Petrosyan KA; Antonyan PA; Khachatryan LS, A patient with extensive neck 
defects Management of this unusual clinical situation., Annali Italiani di Chirurgia, 89:337-
341

Պլաստիկ վիրաբուժության 
ամբիոն 

0,708 Q4

2 2018
Hutchings N; Baghdasaryan S; Qefoyan M; Chiloyan A; Manoukian M; Atayan K; 
Bilezikian J, Iodine nutrition in the republic of Artsakh (Nagorno Karabakh), Endocrine 
Practice,24(5):468-472.

Էնդոկրինոլոգիայի ամբիոն 3,805 Q2

3 2018
Ohanyan V; Sisakian H; Peketi P; Parikh A; Chilian W,  A chicken and egg conundrum: 
coronary microvascular dysfunction and heart failure with preserved ejection fraction, 
American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology, 314(6) H1262-H1263

Սրտաբանության ամբիոն 3,569 Q2

4 2018
Siliste RN; Antohi EL; Pepoyan S; Nakou E; Vardas P; Anticoagulation in heart failure 
without atrial fibrillation: gaps and dilemmas in current clinical practice, European Journal 
of Heart Failure, 20(6):978-988

Սրտաբանության ամբիոն 10,683 Q1

5 2018

Lopatin, YM; Cowie, MR; Grebennikova, AA; Sisakian, HS; Pagava, ZM; Hayrapetyan, HG; 
Abdullaev, TA; Voronkov, LG; Chesnikova, AI; Tseluyko, VI, et al., Optimization of heart 
rate lowering therapy in hospitalized patients with heart failure: Insights from the Optimize 
Heart Failure Care Program.,International Journal of Cardiology, 260:113-117

Սրտաբանության ամբիոն 4,034 Q2

6 2018
Hakobyan K; Poghosyan Y; Kasyan A, The use of buccal fat pad in surgical treatment of 
'Krokodil' drug-related osteonecrosis of maxilla., Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery 
46(5):831-836

Դիմածնոտային վիրաբուժության 
ամբիոն

1,96 Q2

7 2018
A.Y. Khudaverdyan; А.А. Hovhanesyan; A.A. Engibaryan; S.G. Hobosyan, 
Dyke–Davidoff–Masson syndrome in the Late Bronze and Early Iron Ages Armenia—a 
cause of trepanation?, International Journal of Osteoarchaeology, V28, I 4, P 448-457

Բժշկական կենսաբանության 
ամբիոն

1,02 Q3

8 2018
Karalyan ZA; Izmailyan RA; Abroyan LO; Avetisyan AS; Hakobyan LA; Zakaryan HS; 
Karalova EM, Evaluation of Viral Genome Copies Within Viral Factories on Different DNA 
Viruses., Journal of Histochemistry & Cytochemistry, 66(5):359-365

Բժշկական կենսաբանության 
ամբիոն

2,816 Q3

9 2018

De Marco S; Sichetti M; Muradyan D; Piccioni M; Traina G; Pagiotti R; Pietrella D, 
Probiotic Cell-Free Supernatants Exhibited Anti-Inflammatory and Antioxidant Activity on 
Human Gut Epithelial Cells and Macrophages Stimulated with LPS,   Evidence-Based 
Complementary and Alternative Medicine (2):1-12

Բժկական մանրէաբանության 
ամբիոն

2,064 Q2

10 2018

Pepoyan AZ; Balayan MH; Malkhasyan L; Manvelyan A; Bezhanyan T; Paronikyan R; 
Tsaturyan VV; Tatikyan S; Kamiya S; Chikindas ML, Effects of Probiotic Lactobacillus 
acidophilus Strain INMIA 9602 Er 317/402 and Putative Probiotic Lactobacilli on DNA 
Damages in the Small Intestine of Wistar Rats In Vivo., Probiotics and Antimicrobial 
Proteins pp 1–5

Ռազմադաշտային թերապիայի 
ամբիոն

2,345 Q2

11 2018
Kleive D; Sahakyan MA; Khan A; Fosby B; Line PD; Labori KJ, Incidence and management 
of arterial injuries during pancreatectomy., Langenbecks Archives of Surgery 403(3):341-
348

Վիրաբուժության թիվ 1 ամբիոն 2,296 Q2

12 2018
Khachatryan L; Khachatryan G; Hakobyan G, The Treatment of Lower Jaw Defects Using 
Vascularized Fibula Graft and Dental Implants., Journal of Craniofacial Surgery 29(8):2214-
2217

Վիրաբուժական 
ստոմատոլոգիայի և 

դիմածնոտային վիրաբուժության 
ամբիոն

0,772 Q4

13 2018

Toelle SP; Avetisyan T; Kuyumjyan N; Sukhudyan B; Boltshauser E; Hackenberg A, 
Infantile Basal Ganglia Stroke after Mild Head Trauma Associated with Mineralizing 
Angiopathy of Lenticulostriate Arteries: An Under Recognized Entity. Neuropediatrics. 
49(4):262-268

Մուրացան 
կլինիկա,նյարդաբանական 

կաբինետ
1,605 Q3

14 2018

Pepoyan A; Balayan M; Manvelyan A; Galstyans L; Pepoyan S; Petrosyan S; Tsaturyan 
V; Kamiya S; Torok T; Chikindas M, Probiotic Lactobacillus acidophilus strain inMia 9602 
er 317/402 administration reduces the numbers of Candida albicans and abundance of 
enterobacteria in the gut Microbiota of Familial Mediterranean Fever Patients, Frontiers in 
Immunology V9 9:1426 1-11

Նյարդաբանության ամբիոն, 
ռազմադաշտային թերապիայի 

ամբիոն
5,511 Q1

15 2018
Sargsyan SH; Margaryan KS; Sargsyan AS, Metal-Containing Nanocomposites Based on 1-
Vinyl-1,2,4-triazole–Crotonic Acid Copolymer, Russian Journal of Applied Chemistry V91, 
I 2, pp 310–313

Ֆարմացիայի  ամբիոն, 
սրտանոթային վիրաբուժության 

ամբիոն
0,494 Q4

16 2018
Kriegshauser G ; Enko D ; Hayrapetyan H ; Atoyan S ; Oberkanins C; Sarkisian T Clinical 
and genetic heterogeneity in a large cohort of Armenian patients with late-onset familial 
Mediterranean fever,GENETICS IN MEDICINE, 20(12):1583-1588

Բժշկական գենետիկայի ամբիոն 9,937 Q1

17 2018 2,296 Q2

18 2018 2,296 Q2

19 2018 1,257 Q3

20 2018 4,583 Q1

*ներառվել են նաև գիտական ակնարկները

Sahakyan, MA  Kleive, D ; Kazaryan, AM ; Aghayan, DL ; Ignjatovic, D ; Labori, KJ Knut  ; Rosok, BI  ; Edwin, B ; Extended 
laparoscopic distal pancreatectomy for adenocarcinoma in the body and tail of the pancreas: a single-center experience 
LANGENBECKS ARCHIVES OF SURGERY, 403 : 8 .: 941-948

Kleive, D; Sahakyan, M ; Soreide, K ; Brudvik, KW ; Line, PD ; Gladhaug, IP; Labori, KJ, Risk for hemorrhage after 
pancreatoduodenectomy with venous resection, LANGENBECKS ARCHIVES OF SURGERY,  403: 8: 949-957

ԵՊԲՀ աշխատակիցների հիմնական հեղինակությամբ հրապարակված հոդվածների ցանկ

ԵՊԲՀ աշխատակիցների համահեղինակությամբ հրապարակված հոդվածների ցանկ

ԵՊԲՀ համակցված աշխատակիցների համահեղինակությամբ հոդվածների ցանկ

Mohamadi A; Chan J; Lian J; Wright CL; Marin AM; Rodriguez EK; von Keudell A; Nazarian A, Risk Factors and Pooled Rate of 
Prolonged Opioid Use Following Trauma or Surgery: A Systematic Review and Meta-(Regression) Analysis.,Journal of Bone and 
Joint Surgery-American Volume 100(15):1332-1340

Gaupset, R ; Nesgaard, JM ; Kazaryan, AM ; Stimec, BV; Edwin, B ; Ignjatovic, D;   Introducing Anatomically Correct CT-Guided 
Laparoscopic Right Colectomy with D3 Anterior Posterior Extended Mesenterectomy: Initial Experience and Technical 
Pitfalls,JOURNAL OF LAPAROENDOSCOPIC & ADVANCED SURGICAL TECHNIQUES,  28.10: 1174-1182

Web of Science շտեմարանի ԱԳ ունեցող 2018թ. հետազոտական հոդվածներ*
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WoS Publications (    articles and reviews,      abstracts, editorials, letters, etc.,      total)

Research Articles with WoS IF

“Science Week 2018”
Outcomes of Researche Activities in Brief

Reference Book

60 «Գիտության շաբաթ 2018»
Գիտական գործունեության 

արդյունքների ամփոփ տեղեկագիրք



Cumulative Citations of WoS Articles 2015-2018 (without self-citations)

Cumulative Citations of WoS Articles 2007-2018 (without self-citations)
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Sum and Average IF
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Thesis Defenses (   PhD,    D.Sci.)

Pre-Defense and WoS Publications Ratio
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Գի տա կան և  գի տա տեխ նի կա կան գոր ծու նեութ յան են թա կա ռուց ված քի պահ պան ման
 և  զար գաց ման ծրագ րեր

Scientific and Scientific-Technical Activity Infrastructure Maintenance and Development Projects

Գի տա կան և  գի տա տեխ նի կա կան գոր ծու նեութ յան պայ մա նագ րա յին (թե մա տիկ) թե մա ներ

Scientific and Scientific Technical Contractual (Thematic) Activity Projects

 Քա նա կը՝ 2
Total Number 2

 Քա նա կը՝ 7
Total Number 7

ՀՀ ԿԳՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿՈՂՄԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ 
ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

RESEARCH PROJECTS FUNDED BY SCIENCE COMMITTEE OF MES, RA

Ֆի նան սա վոր ման ընդ հա նուր ծա վա լը՝ 107.102.700 ՀՀ դրամ
Total Amount of Financing 107.102.700 AMD

• « Կեն սա բա նա կան ակ տիվ նյու թե րի դերն օր գա նիզ մի ին տեգ րա տիվ գոր ծու նեութ յան մեջ, ա ռա վել տա-
րած ված հի վան դութ յուն նե րի կան խար գել մանն ու բուժ մանն ուղղ ված արդ յու նա վետ մի ջո ցա ռումն ե րի 
մշա կումն ու ներդր ման մե խա նիզմն ե րը, շրջա կա մի ջա վայ րի և  ազ գաբ նակ չութ յան ա ռող ջութ յան վրա 
վնա սա կար գոր ծոն նե րի ազ դե ցութ յան ու սումն ա սի րու մը` ի նպաստ ա ռողջ գե նո ֆոն դի»

 Ֆի նան սա վո րում՝ 96.461.600 ՀՀ դրամ

“The Role of Biologically Active Materials in the Integrated Activity of an Organism, Development and Investment 
Mechanisms of Efficient Ways Aimed at Prevention and Treatment of Wide-Spread Diseases, Impact Study on 
Dangerous Factors for Environment and Population Health in Support to Healthy Gene Pool”
Funding 96.461.600 AMD

•  «Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի գի տա կան գոր ծու նեութ յան 
են թա կա ռուց ված քի հա մա կար գում, պահ պա նում ու զար գա ցում»

 Ֆի նան սա վո րում՝ 10.641.100 ՀՀ դրամ

“Scientific and scientific-technical activity infrastructure coordination, maintenance and development project of 
Yerevan State Medical University”
Funding 10.641.100AMD

Ֆի նան սա վոր ման ընդ հա նուր ծա վա լը՝ 90.429.600 ՀՀ դրամ
Total Amount of Financing 90.429.600 AMD

• « Վա հա նաձև գեղ ձի հի վան դութ յուն նե րի տա րած վա ծութ յու նը  Հա յաս տա նում, ռիս կի գոր ծոն նե րը և  հետ-
ևանք նե րը» (ծած կա գիր՝ 18T-3D092)

 Ֆի նան սա վո րում՝ 15.000.000 ՀՀ դրամ
 Թե մա յի ղե կա վար՝ բ.գ.դ., պրո ֆե սոր Ա.Է.  Թադ ևոս յան

“Prevalence of Thyroid Gland Diseases in Armenia, Risk Factors and Social-Economic Consequences”(Code 18T-
3D092)
Funding 15.000.000 AMD
PI - D.Sci., Professor A.E. Tadevosyan

•	 «Ա ղա վաղ ման արդ յունք հան դի սա ցող օ տոա կուս տիկ է մի սիա մե թո դի է ֆեկ տի վութ յու նը որ պես օ տո տոք սի-
կութ յան մո նի թո րինգ» (ծած կա գիր՝ 18T-3B061)
 Ֆի նան սա վո րում՝ 12.726.000 ՀՀ դրամ
 Թե մա յի ղե կա վար՝ բ.գ.դ., պրո ֆե սոր Ա.Կ.  Շու քուր յան
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Գի տա կան և  գի տա տեխ նի կա կան գոր ծու նեութ յան պայ մա նագ րա յին ֆի նան սա վոր ման 
շրջա նակ նե րում եր կա կի նշա նա կութ յան ծրա գիր

Scientific and Scientific Technical ContractualActivityFunding Project of Dual Significance

 Քա նա կը՝ 1
Total Number 1

“Efficiency of Distortion Product Otoacoustic Emissions as Ototoxicity Monitoring Method”(Code 18T-3B061)
Funding 12.726.000 AMD
PI - D.Sci., Professor A.K. Shukuryan

•	 « Նա խա բոր բո քա յին գոր ծոն նե րի ազ դե ցութ յու նը սրտի ֆունկ ցիո նալ ակ տի վութ յան վրա. նրա խան գար-
ված գոր ծու նեութ յան հոր մո նալ շտկու մը» (ծած կա գիր՝ 18T-3A054)
 Ֆի նան սա վո րում՝ 13.200.000 ՀՀ դրամ
 Թե մա յի ղե կա վար՝ կ.գ.դ. Ա.Ս.  Տեր- Մար կոս յան

“The Impact of Pro-Inflammatory Factors on the Heart Functional Activity and Hormonal Correction of its 
Dysfunction”(Code 18T-3A054)
Funding 13.200.000 AMD
PI - D.Sci. A.S. Ter-Markosyan

•	 «Ու ղե ղի պարգ ևատր ման հա մա կար գի գոր ծառ նութ յան հիմ քում ըն կած նեյ րո քի միա կան մե խա նիզմն ե րը 
ճար պա կալ ման ժա մա նակ» (ծած կա գիր՝ 18T-1F095)

•	  Ֆի նան սա վո րում՝ 12.206.000 ՀՀ դրամ
 Թե մա յի ղե կա վար՝ կ.գ.դ. Գ.Ս.  Վար դան յան

“Neurochemical Mechanisms Underlying Brain Reward System Functioning in Obesity”(Code 18T-1F095)
Funding 12.206.000 AMD
PI - D.Sci. G.S. Vardanyan

•	 «Գլ խու ղե ղի զար գաց ման խան գա րումն ե րը աու տիկ սպեկտ րի հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում՝ մա կած ված 
վալպ րո յաթթ վի պրե- և  պոստ նա տալ նե րար կումն ե րով» (ծած կա գիր՝ 18T-3A414)
 Ֆի նան սա վո րում՝ 15.000.000 ՀՀ դրամ
 Թե մա յի ղե կա վար՝ ան.գ.թ. Հ.Ա.  Հա րութ յուն յան

“Alterations in Brain Development on Animal Model of Autism Spectrum Disorders Induced by Prenatal and 
Postnatal Exposure of Valproic Acid”(Code 18T-3A414)
Funding 15.000.000 AMD
PI - PhDH.A. Harutyunyan

•	 « Դե ղո րայ քա յին ա լեր գիան  Հա յաս տա նում. խնդիր նե րը և դ րանց լուծ ման ու ղի նե րը» (ծած կա գիր՝18T-3B157)
 Ֆի նան սա վո րում՝ 14.000.000 ՀՀ դրամ
 Թե մա յի ղե կա վար՝ բ.գ.թ. Զ.Գ.  Կա լիկ յան

“Drug Allergy in Armenia: the Objectives and the Ways of their Solution”(Code 18T-3B157)
Funding 14.000.000 AMD
PI - PhD Z.G. Kalikyan

•	 «Ոսկ րա ծու ծի մո նո ցիտ նե րի ներգ րավ վա ծութ յու նը ալց հեյ մեր յան տի պի նեյ րո դե գե նե րա տիվ գոր ծըն թա-
ցում» (ծած կա գիր՝ 16YR-3A050)
 Ֆի նան սա վո րում ՝ 8.297.600 ՀՀ դրամ
 Թե մա յի ղե կա վար՝ կ.գ.դ., պրո ֆե սոր Կ.Բ. Են կո յան

“The involvement of bone marrow derived monocytes in process of Alzheimer’s disease like neurodegeneration” 
(Code 16YR-3A050)
Funding 8.297.600 AMD
PI - D.Sci., Professor K.B. Yenkoyan

• « Գեր բարձր հա ճա խա կա նութ յան է լեկտ րա մագ նի սա կան դաշ տի հետ մաս նա գի տա կան շփում ու նե ցող 
ան ձանց ա ռող ջա կան վի ճա կը, դրա բա րե լավ ման ռազ մա վա րութ յու նը՝ որ պես զին ված ու ժե րի բարձր 
մար տու նա կութ յան պահ պան ման ա ռանցք» (ծած կա գիր՝17DP-1F027)
 Ֆի նան սա վո րում՝ 18.000.000 ՀՀ դրամ
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 Թե մա յի ղե կա վար՝ բ.գ.դ., պրո ֆե սոր Ս.Գ.  Գալստ յան

“The health status of people interacting with higher frequency electromagnetic fields, the strategy of its 
improvement as a key to maintain high level military preparedness of the armed forces” (Code 17DP-1F027)
Funding18.000.000 AMD
PI - D.Sci., Professor S.G. Galstyan

ՀՀ ԿԳՆ գի տութ յան պե տա կան կո մի տեի և  Հիմն ա րար հե տա զո տութ յուն նե րի 
բե լա ռու սա կան հան րա պե տա կան հիմն ադ րա մի կող մից անց կաց ված գի տա կան 
հե տա զո տութ յուն նե րի հա մա տեղ նա խագ ծե րի ա ջակ ցութ յան ծրագ րեր

Joint Research Projects Supported by the RA MES Science Committee 
and Belarusian Republican Foundation for Fundamental Research

 Քա նա կը՝ 2
Total Number 2

Մի ջազ գա յին ծրագ րեր

International Projects

Ֆի նան սա վոր ման ծա վա լը՝ 12.375.000 ՀՀ դրամ
Total Amount of Financing 12.375.000 AMD

• « Հի պեր բի լի ռու բի նե միա յով նո րա ծին նե րի մոտ ֆո տո թե րա պիա յի արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման և 
 կողմն ա կի բա ցա սա կան դրսևո րումն ե րի նվազ ման մե թոդ նե րի մշակ ման ֆո տո ֆի զի կա կան մո տե ցումն ե-
րը» (ծած կա գիր՝ ՀԲ16-55)
 Ֆի նան սա վո րում՝ 3.375.000 ՀՀ դրամ ( Հայ կա կան կող մի ֆի նան սա վո րում)
 Թե մա յի ղե կա վար՝ բ.գ.դ., պրո ֆե սոր Պ.Ա.  Մազ ման յան

“Photophysical Approaches to Development of Methods to Increase Efficacy and Reduce Side Negative Effects of 
Phototherapy for Hyperbilirubinemia Newborns”(Code ՀԲ16-55)
Funding 3.375.000 AMD (Armenian Part Funding)
PI - D.Sci., Professor P.A. Mazmanyan

• «Ար յան բջիջ նե րի դե րը որ պես է լեկտ րաս տա տիկ դաշ տի հե մոս տա զի վրաազ դե ցութ յան միջ նորդ» (ծած կա-
գիր՝ՀԲ16-56)
 Ֆի նան սա վո րում՝ 9.000.000 ՀՀ դրամ ( Հայ կա կան կող մի ֆի նան սա վո րում)
 Թե մա յի ղե կա վար՝ կ.գ.դ., պրո ֆե սոր Կ.Բ. Են կո յան

“The Role of Blood Cells in Mediating the Effect of the Electrostatic Field on the Hemostasis”(CodeՀԲ16-56)
Funding 9.000.000 AMD (Armenian Part Funding)
PI - D.Sci., Professor K.B. Yenkoyan
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Մարտի 12-18

«Ու ղե ղի ճա նաչ ման շա բաթ 2018. կյանքն ա ռանց ին սուլ տի»

“Brain Awarness Week 2018. Life Without Stroke”

նեյ րո գի տութ յան եվ րո պա կան ըն կե րութ յուն նե րի ֆե դե րա ցիա յի (FENS) կող մից հայ-
տա րար ված ու ղե ղի ճա նաչ ման շա բա թը (Brain Awareness Week) մի ջո ցա ռումն ե րի 
շղթա է, ո րի նպա տակն է հան րութ յան լայն շեր տե րին ծա նո թաց նել ու ղե ղի կա ռուց-
ված քա ֆունկ ցիո նալ յու րա հատ կութ յուն նե րին և նեյ րո գի տութ յան ո լոր տի բազ մապ րո-
ֆիլ հե տա զո տութ յուն նե րին:

Այս տա րի ա վե լի քան 26 երկ րից ու ղարկ ված 76 հայ տե րի շար քում հաղ թող է ճա նաչ-
վել ԵՊԲՀ ու սա նող նե րի կող մից ներ կա յաց ված հայ տը։

Ապ րի լի 4
« Գի տա ժո ղով՝ նվիր ված Բժշ կա կան քի միա յի ամ բիո նի 95-ամ յա հո բել յա նին»

“Scientific conference dedicated to the 95th Anniversary of Medical Chemistry 
Department”

 Մա յի սի 16

«Բժշ կա կան է թի կան Ֆե մի դա յի կշեռ քին»

“Medical Ethics Themis Scales”

ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րութ յան, ի րա-
վա բա նա կան կլի նի կա յի և ԵՊՀ ի րա վա գի տա կան ֆա կուլ տե տի ՈւԳԸ հա մա տեղ սե-
մի նար-քննար կում

 Մա յի սի 29 «Չ կա բժշկութ յուն ա ռանց վի րա բու ժութ յան» գի տա ժո ղով

 Հու լի սի 17
“ScienceHub: Role of Nanotechnology in Medical Imaging & Therapy”«Նա նո տեխ-
նո լո գիա նե րի կի րա ռու մը բժշկա կան ախ տո րոշ ման և թե րա պիա յի մեջ»

Հա տուկ հյուր՝ պրո ֆե սոր Ս տա նիս լավ Է մե լիա նով ( Ջոր ջիա, ԱՄՆ)

 Հոկ տեմ բե րի 5 “Start Sharing Science vol.2” ին տե րակ տիվ մի ջո ցա ռում

 Հոկ տեմ բեր 30
« Բա ցա հայ տե լով հի վան դութ յան մե խա նիզմն ե րը» գի տա ժո ղով 

“Sharing knowledge on diseas mechanisms”

 Նո յեմ բե րի 26
«Ու սա նո ղա կան գի տա կան օր ՛19» - գի տա ժո ղով

“Sdudents’ scientific day”

Ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րութ յան և ԵՊԲՀ ամ բիոն նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յան արդ յուն քում ստեղծ վել են ու սա նո ղա-
կան գի տա կան ա կումբ ներ, որ տեղ ու սա նող նե րը հնա րա վո րութ յուն են ստա նում բա ցա հայ տել ի րենց մտա վոր և հե տա զո-
տա կան պո տեն ցիա լը, ի րա կա նաց նել գի տա կան գոր ծու նեութ յուն, ինչ պես նաև մաս նակ ցել ամ բիո նա կան հե տա զո տա կան 
աշ խա տանք նե րին:

Ուսանողների հետազոտական ակտիվություն
Students’ research activities 

Ուսանողական գիտական միջոցառումներ 
Students’ Scientific Events

2018 թվա կա նին ա ռա վել ակ տիվ գոր ծու նեութ յուն են ծա վա լել
ներ քոնշ յալ ամ բիոն նե րում և լաբորատորիաներում գոր ծող ա կումբ նե րը՝

1. Բժշկական քիմիայի ամբիոն
2. Բժշկական կենսաբանության ամբիոն
3. Բժշկական ֆիզիկայի ամբիոն
4. Նորմալ անատոմիայի ամբիոն
5. Հյուսվածաբանության ամբիոն
6. Կենսաքիմիայի ամբիոն
7. Ֆիզիոլոգիայի ամբիոն
8. Տեղագրական անատոմիայի
     և օպերատիվ վիրաբուժության ամբիոն
9. Ֆարմակոլոգիայի ամբիոն
10. Ախտաբանական անատոմիայի ամբիոն
11. Ախտաֆիզիոլոգիայի ամբիոն
12. Վիրաբուժություն
13. Թերապիա
14. Նեյրոլաբ

During 2018 the most active departments
 and laboratories working with students are:

1. Department of Medical Chemistry
2. Department of Medical Biology
3. Department of Medical Physics
4. Department of Normal Anatomy
5. Department of Histology
6. Department of Biochemistry
7. Department of  Physiology
8. Department of  Topographical Anatomy
      and Oparative Surgery
9. Department of Pharmacology
10. Department of Pathanatomy
11. Department of Pathophysiology
12. Surgery
13. Therapy
14. Neurolab
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