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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՏԻՊ 1 ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ 
ԴԻԱԲԵՏԻ ԷՊԻԴԵՄԻՈԼՈԳԻԱՆ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ 

ՇՐՋԱՆՈՒՄ

նավասարդյան Լ.վ.
Երևանի Մխիթար Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի էնդոկրինոլոգիայի ամբիոն, 

Երևան, Հայաստան

Հանձնված է՝ 06/17/2014 թ., ընդունված է՝ 07/14/2014թ.

Տիպ 1 շաքարային դիաբետը միտում ունի աճելու ամբողջ աշխարհում, հատկապես՝ 
երեխաների և դեռահասների շրջանում, բերելով նրանց բարձր հաշմանդամության և կյանքի 
որակի ու տևողության իջեցման: Հայաստանի Հանրապետությունում բացակայում են տիպ 1 
շաքարային դիաբետի էպիդեմիոլոգիայի ուսումնասիրման վերաբերյալ աշխատանքները:

Սույն հետազոտության նպատակն է՝ Հայաստանի Հանրապետությունում ուսումնասիրել 
երեխաների և դեռահասների շրջանում տիպ 1 շաքարային դիաբետի էպիդեմիոլոգիական 
ցուցանիշները: Հաշվի առնելով ազգային ռեգիստրի բացակայությունը, հետզոտվել են տիպ 
1 շաքարային դիաբետիմանիֆեստացիայով հիվանդներ՝ հանրապետության բոլոր 
ստացիոնար էնդոկրինոլոգիական բաժանմունքներից և գործող երեք մանկական 
դիաբետոլոգիական դիսպանսերներից: 

Մեր կողմից կատարված հաշվարկների համաձայն, Հայաստանի Հանրապետությունում 
մինչև 18 տարեկան երեխաների և դեռահասների շրջանում տիպ 1 շաքարային դիաբետի 
տարածվածությունը 2012թ-ին կազմել է 53,3/100 հազար, ընդ որում, ք. Երևանում այն 2,6 
անգամ ավելի բարձր է եղել, քան հանրապետության մարզերում (p<0,05): Մինչև 14 
տարեկան երեխաների շրջանում հիվանդացությունը 2009 թ-ին կազմել է 5,99/100 հազար` 
համապատասխանելով ցածր հիվանդացությանը, իսկ 2012թ-ին` 9,85/100 հազար` 
համապատասխանելով միջին հիվանդացությանը: Հարկ է նշել նաև, որ տղաների շրջանում 
տիպ 1 շաքարային դիաբետն հանդիպել է հավաստիորեն ավելի հաճախ, քան աղջիկների 
շրջանում (p<0,05): Տիպ 1 շաքարային դիաբետի մանիֆեստացիայի միջին տարիքը 2007-
2012 թթ-ին նվազման միտում է ունեցել, սակայն առանց վիճակագրական հավաստիության 
(p>0,05), ինչը հնարավորություն է տալիս փաստելու, որ տիպ 1 շաքարային դիաբետը 
Հայաստնում վերջին տարիներին չի երիտասարդացել: 

Այսպիսով, 2007-2012թթ-ին երեխաների և դեռահասների շրջանում դիտվել է տիպ 1 
շաքարային դիաբետով հիվանդացության աճ. աճի տեմպը կազմել է 33%: Հիմնվելով 
հետազոտության արդյունքների վրա` մեր կողմից կազմվել է երեխաների և դեռահասների 
շրջանում տիպ 1 շաքարային դիաբետի տարածվածության Հայաստանի Հանրապետության 
քարտեզ, 2012թ-ի տվյալներով, ինչը կարող է հիմք հանդիսանալ և լինել առաջին քայլ՝ 
հետագայում ազգային ռեգիստրի ստեղծման համար:


