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1. ԹԵՄԱՅԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 
1.1. Ներածություն 

        
       Երկարակյաց և առողջ լինելու գաղտնիքը բոլոր ժամանակներում հետաքրքրել է 
մարդկությանը: Մարդկության պատմության ընթացքում կյանքի միջին տևողությունը 
երկարել է: XIV-XVII դդ. մարդու կյանքի միջին տևողությունը կազմել է 24-29 տարի,  XIX 
դ. վերջին Եվրոպայի երկրներում՝ 42 տարի, իսկ XX դ. երկրորդ կեսին՝ ավելի քան 70 
տարի [1]: Մարդկանց մեծ մասը  ձգտում է ապրել երկար և լիարժեք կյանքով, սակայն 
քչերին է հաջողվում հասնել ծերունական և երկարակեցության տարիքի` միևնույն 
ժամանակ պահպանելով ակտիվ կենսակերպ: Գիտնականները գտնում են, որ 
ժամանակակից մարդը հնարավորություն ունի ապրել մինչև 120 տարի [2]: 
Ծերացումը յուրաքանչյուր կենդանի էակին բնորոշ կենսաբանական օրինաչափություն 
է: Ծերացումը սկսվում է աստիճանաբար, բնականոն, օրինաչափ: Այն ժառանգորեն 
ծրագրված և երկրասոցիալական պայմաններից կախված գործընթաց է, բնորոշվում է 
կենսագործունեության թուլացումով, տարբեր օրգան- համակարգերի կառուցվածքային 
ու գործառութային խանգարումներով [3]: Ներկայումս տարիքային դասակարգումը ըստ 
ԱՀԿ-ի հետևյալն է՝ 25-44 – երիտասարդ տարիք, 44-60 – միջին տարիք, 60-75 – 
տարեցներ, 75-90 – ծերունիներ, 90 և ավելի –երկարակյացներ: 
Կյանքի տևողության հարաճմանը զուգընթաց մեծանում է նաև որոշ 
հիվանդությունների տարածվածության աստիճանը , իսկ այդ հիվանդությունների մեջ 
իրենց հսկա բաժինը ունեն նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունները: Այս 
հիվանդությունները հիմնականում զարգանում են մեծահասակաների մոտ և պատճառ 
են հանդիսանում կյանքի որակի զգալի ընկճման , իսկ որոշ դեպքերում ՝ մահվան: 
 
Վիճակագրական տվյալներ 
 
Շվեյցարիայում 20-րդ դարի սկզբում եղել է ընդամենը 650 երկարակյաց մարդ, 1945թ.-ին 
այս երկրում երկարակյացների  թիվը հասել է 2000-ի : 1945 թ.-ից հետո դիտվել է 
երկարակյացների թվի կտրուկ աճ 2001 թ. -ին հասնելով մինչև 47000 -ի, փաստորեն 
երկարակյացների թիվը աճել է 25 անգամ 56 տարվա ընթացքում[4]: 
Շվեյցարիայի ազգային վիճակագրական կենտրոնը կանխագուշակել է, որ ծերունիների 
թիվը մինչև 2040 թվական կհասնի 90000-ից 100000, իսկ մինչև 2060 թվական այդ թիվը 
կհասնի 110000-ից 146000 [5],[6],[7]: Երկարակյացների թիվը համանման կայուն աճում է 
Ֆրանսիայում, ԱՄՆ-ում, Նոր Զելանդիայում, Ճապոնիայում ինչպես նաև 
Աֆրիկայում[8]:  
ԼՂՀ-ում 2015-թ.-ի մարդահամարի ժամանակ (դեկտեմբերի 1-ի 00:00 ժամի դրությամբ) 
հաշվեգրված բնակչության նախնական օպերատիվ ցուցանիշը կազմել է 150.932 մարդ: 
Մեզ հաջողվել է պարզել ԼՂՀ շրջանների 90 և ավելի տարիք ունեցող բնակիչների 
քանակի մասին հետևյալ տեղեկությունը՝ 
 
Ք. Ստեփանակերտ-  90  
Ք. Ասկերան-  90  
Ք. Հադրութ - 58  
Ք. Մարտակերտ- 119  
Ք. Մարտունի- 62  
Ք. Շահումյան-0 
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Ք. Շուշի - 10 
Ք. Քաշաթաղ - 1 
Ընդամենը ՝ 430 մարդ 
 
Նեյրոդեգեներատիվ հիվանդություններ 
 
Նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունները նյարդային համակարգի դանդաղ հարաճող 
ախտահարումներն են, որոնց հիմքում ընկած է նյարդային բջիջների քայքայումը,  որն էլ  
կարող է ուղեկցվել  բազմազան նյարդաբանական ախտանիշներով՝ հիմնականում 
դեմենցիայի և շարժողական խանգարումների դրսևորմամբ: Հիվանդությունները կարող 
են հանդիպել տարբեր տարիքային տիրույթում, ընթանալ տարածուն կամ տեղային և 
հյուսվածքաբանական յուրահատուկ փոփոխություններով տարբերակվում են միմյանից 
[9]:  
 
Նեյրոդեգեներատիվ  հիվանդությունները որպես սոցիալակական բեռ 
 
Հիվանդության լայն տարածվածության, բարձր մահացության և թողած 
հաշմանդամության մեծ մասնաբաժնի հետ մեկտեղ նեյրոդեգեներատիվ 
հիվանդությունների   արդիականությունը  պայմանավորող մյուս կարևոր բնութագրիչը 
դրա առաջացրած սոցիալական բեռն է: 
Այս հիվանդության պատճառով ԱՄՆ –ում տարեկան ծախսվում են միլիարդավոր 
դոլլարներ: Միայն Ալցհայմերի հիվանդության վրա ծախսվում է 100 միլիարդ դոլլար 
(Meek et al. 1998): Բացի ֆինանսական բեռից առկա է նաև ահռելի էմոցիոնալ բեռ 
հիվանդների և նրանց խնամողների վրա: Քանի որ երկարակյացների քանակը գնալով 
աճում է այս բեռը հասարակության վրա  նույնպես կաճի: 
 
Շրջակա միջավայրի դերը նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունների վրա 
 
Մինչև վերջերս, շրջակա միջավայրի բացասական ազդեցության մասին 
ուսումնասիրություններ էին կատարվում կապված ուռուցք առաջացնելու 
հավանականության հետ:  Նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունները և ուռուցքային 
հիվանդությունները իրենց ախտածագումնաբանությամբ զբաղեցնում են հակառակ 
բևեռներ: Եթե ուռուցքը դա բջիջների չկարգավորվող աճն  է , ապա նեյրոդեգեներատիվ 
հիվանդությունների դեպքում տեղի է ունենում հակառակ երևույթը՝ բջիջների մահ [10]: 
Հայտնի են շրջակա միջավայրի տարբեր գործոնների ազդեցությունները 
նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունների վրա: 
        Նեյրոդեգեներատիվ հիվանդություններն են՝ Ալցհայմերի հիվանդությունը, 
բազմահամակարգային ատրոֆիան, Պարկինսոնի հիվանդությունը, պրոգրեսիվող  
վերկորիզային պարալիչը, կորտիկոբազալ դեգեներացիան, ճակատաքունքային 
դեմենցիան, Պիկի հիվանդությունը, Լևի մարմնիկներով դեմենցիան, Հենտինգտոնի 
խորեան, Ֆրիդրեյխի ատաքսիան, սպինոցերեբելյար ատաքիսիան, Կրոյցֆելդ-Յակոբի 
հիվանդությունը, կողմնային ամիոտրոֆիկ սկլերոզը, ողնուղեղային մկանային 
ատրոֆիան և այլն: Այս հիվանդությունների մի մասը զգալիորեն կրճատում են կյանքի 
տևողությունը : Դրանցից են ՝ Հենտինգտոնի խորեան, Ֆրիդրեյխի ատաքսիան, 
սպինոցերեբելյար ատաքիսիան, Կրոյցֆելդ-Յակոբի հիվանդությունը, կողմնային 
ամիոտրոֆիկ սկլերոզը, ողնուղեղային մկանային ատրոֆիան և այլն: 
 
Ալցհայմերի հիվանդություն 
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Ալցհայմերի հիվանդությունը դեմենցիայի ամենատարածված տեսակն է ԱՄՆ-ում ու 
աշխարհի շատ երկրներում և տարածվածությունը ահռելի աճում է 65 տարեկանից 
հետո: Կյանքի տևողության հարաճմանը զուգընթաց աճում է նաև երկարակյացների 
թիվը, որը պատճառ է հանդիսանում նաև Ալցհայմերի հիվանդության 
տարածվածության ահռելի աճի: Կանխարգելելով կամ հետաձգելով այս հիվադության 
սկիզբը կարելի է մեծ ազդեցություն ունենալ հիվանդության տարածվածության զգալի 
տեմպերի հետ կապված վատ կանխատեսումների վերաբերյալ: Երկարակյացների 
տարածվածության տեմպը շատ արագ աճում է: Այս տարիքային խմբում դեմենցիայի և 
Ալցհայմերի հիվանդության տարածվածության  ճշգրիտ տվյալները ունեն ահռելի մեծ 
ազդեցություն հանրային առողջապահության  կառավարման վրա: Երկարակյացների 
շրջանում այս ախտահարումների տարածվածությունը և հաճախականությունը  մնում է 
դեռևս  քիչ ուսումնասիրված[11]: 
85տ.-ից բարձր անձանցից յուրաքանչյուր երրորդը ունի Ալցհայմերի հիվադնություն 
[12]: Ալցհայմերի նոր դեպքերի քանակը կտրուկ աճում է տարիքի հետ: 2016 թ.-ին 
կանխատեսվում է շուրջ  63.000 նոր դեպք 65տ.-ից-74 տ. խմբում, 172,000 նոր դեպք՝ 75-
84 տարեկանների շրջանում, 241,000 նոր դեպք՝ 85 տարեկանից բարձր անձանց մոտ[13]: 
2012թ.-ից մինչև 2050թ.-ը կանխատեսվում է, որ 85 տ. և ավելի մեծահասակ անձանց 
քանակը 65 տարեկանից բարձր տարիքային խմբում կբարձրանա 14 տոկոսից մինչև 22 
տոկոս: Արդյունքում կլինի 12 միլիոն 85+ տարիքով մարդ ավելի, հետևաբար 
կբարձրանա այդ տարիքային խմբում այդքան տարածված Ալցհայմերի հիվանդության 
ցուցանիշը[14]: 
 Ըստ Ալցհայմերի ասոցիացիայի , ԱՄՆ-ում մահացության պատճառներից  վեցերորդը  
Ալցհայմերի հիվանդությունն է: 65 տարեկանից բարձր մարդկանցից յուրաքանչյուր 9 –
ից մեկի մոտ առկա է այս հիվանդությունը:  Կանխատեսումները ցույց են տալիս, որ այս 
ախտահարումը կարող է դառնալ ԱՄՆ-ի մահացության պատճառներից երրորդը 
սիրտանոթային և ուռուցքային հիվանդություններից հետո: Այս ախտանիշներով 
հիվանդները միջինում ապրում են 8 տարի այն պահից սկսած, երբ հիվանդության 
ախտանիշները դառնում են ակնհայտ շրջապատի համար, բայց կարող են ապրել և 20 
տարի ու ավելի՝ կախված տարիքից և ուղեկցող հիվանդություններից: 
Գնահատականները տարբեր են , բայց շուրջ 5 միլիոն մարդ ԱՄՆ -ում  կարող է ունենալ 
այս հիվանդությունը:  
Հիվանդությունն անվանվել է ի պատիվ  բժիշկ Ալոիս Ալցհայմերի, որը 1906 թ.-ին 
նկատել էր փոփոխություններ այն կնոջ գլխուղեղում, ով մահացել էր անսովոր հոգեկան 
հիվանդությունից: Նրա մոտ դիտվել էր հիշողության կորուստ, խոսքի հանգարումներ և 
անկանխատեսելի վարք: Նրա մահից հետո բժիշկը ուսումնասիրեց այդ կնոջ գլխուղեղը 
և հայտնաբերեց բազում արտասովոր կուտակումներ՝ ամիլոիդ թիթեղիկներ և 
նեյրոֆիբրիլյար կամ տաու կծիկներ: 
Հիվանդության վաղ փուլերում ավելի հաճախ տուժում է կարճաժամկետ հիշողությունը, 
հիվանդը դժվարանում է հիշել նոր ստացած ինֆորմացիան[15]: Հիվանդության 
զարգացմանը զուգընթաց դիտվում է երկարաժամկետ հիշողության վատթարացում, 
խոսքի և կոգնիտիվ ֆունկցիաների խանգարում, տարածության մեջ կողմնորոշման և 
ինքնասպասարկման խանգարում: 
 
 
 
Պարկինսոնի հիվանդություն 
 



 – 5 –

Պարկինսոնի հիվանդությունը ԿՆՀ-ի հիվանդություն է , որը հիմնականում քայքայում է 
շարժիչ համակարգը: Ախտանիշները հարաճում են ժամանակի ընթացքում: 
Հիվանդության վաղ փուլում հիմնական ախտանիշներն են հանգստի դող, 
կարկամություն, դանդաղաշարժություն և քայլքի խանգարում [16]: Նաև կարող են 
առաջանալ մտածողության և վարքի խանգարումներ: Դեմենցիան դիտվում է 
հիմնականում հիվանդության ավելի ուշ փուլերում: Հիվանդությունը սովորաբար 
դիտվում է 60տ.-ից բարձր անձնաց մոտ:  
Այս հիվանդության էթիոլոգիան դեռևս մնում է անհայտ: Հիվանդության զարգացման 
մեջ մեծ նշանակություն ունեն գենետիկական և շրջակա միջավայրի գործոնները: 
 
Պարկինսոն << պլյուս>> համախտանիշներ 
 
Պարկինսոն պլյուս համախտանիշները տարբերակվում են Պարկինսոնի 
հիվանդությունից: Այս դեպքում դիտվում են լրացուցիչ նյարդաբանական շեղումներ: 
Կարող է լինել ուղեղիկային, վեգետատիվ, բրգային, ակնաշարժ, զգացողական, 
կեղևային,  կոճղեզային, կոգնիտիվ և հոգեկան ոլորտի խանգարումներ, ինչպես նաև 
ապրաքսիա և շարժողական այնպիսի խանգարումներ, որոնք բնորոշ չեն պարկինսոնի 
հիվանդությանը( միոկլոնիա, դիստոնիա, խորեա ): Այս նյարդաբանական և հոգեկան 
ոլորտի խանգարումները կարող են լինել հիվանդության վաղ փուլերում: Քայլքի վաղ 
խանգարումը, պոստուրալ անկայունությունը,  հանգստի դողի բացակայությունը, վաղ 
դեմենցիան, հայացքի վերկորիզային պարալիչը հիմք են  տալիս մտածելու պարկինսոն 
պլյուսի մասին: Պարկինսոնիզմի ախտանիշները՝ ակինեզիա, ռիգիդություն դժվար են 
ենթարկվում բուժման լևոդոպայով,  չնայած անցողիկ դրական արդյունք կարող է լինել 
բուժման սկզբում: Այս համախտանիշներից են պրոգրեսիվող վերկորիզային պարալիչը 
( Ստիլ- Ռիչարդսոն-Օլշևսկու համախտանիշ), կորտիկոբազիլյար դեգեներացիան, 
բազմահամակարգային ատրոֆիան,  դեմենցիան Լևի մարմնիկներով, սպինոցերեբելյար 
ատաքսիան, Հալլերվորդան- Շպատցի հիվադությունը և այլն: 
 
Պրոգրեսիվող վերկորիզային պարալիչ ( ՊՎՊ, PSP) 
 
Նեյրոդեգեներատիվ հիվանդություն է, որն ախտահարում է առավելապես 
ենթակեղևային և ցողունային շրջանները և բնութագրվում է արագ հարաճող 
ակինետիկոռիգիդ համախտանիշով, պոստուրալ անկայունությամբ, ակնաշարժ 
համակարգի խանգարումներով, կեղծկոճղեզային պարալիչով , ենթակեղև- ճակատային 
տեսակի դեմենցիայով: Կարող են դիտվել նաև այլ ախտանիշներ, մասնավորապես՝ 
պարանոցի մկանների կարկամություն, քնի խանգարումներ, միզային խանգարումներ և 
փորկապություն: Այս հիվանդության ախտորոշումը կլինիկական է: 
Յուրաքանչյուր 100,000 մարդուց 6-ը ունեն այս հիվանդությունը: Հիվանդության 
տարածվածությունը 50տարեկանից բարձր անձանց մոտ գնահատվում է 5,3 դեպք 
յուրաքանչյուր 100,000 մարդու հաշվարկով: Հիվանդության սկիզբը հիմնականում 
դիտվում է 60-65 տարեկան հասակում, միջինում կյանքի տևողությունը այդ պահից 
սկսած 5,6 տարի է[17]:  
 
2. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
(յուրաքանչյուրի համար լրիվ մատենագիտական հղումներով) 

 
ա) Prevalence of dementia after age 90.  M.M. Corrada, ScDR. Brookmeyer, PhD 
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D. Berlau, PhDA. Paganini-Hill, PhDC.H. Kawas, MD, e-Pub ahead of print on July 2, 2008, at 
www.neurology.org. 
 
 

Աշխատանքի հիմնական դրույթները: Դեմենցիան ունի լայն տարածում տարեցների 
շրջանում, այս ցուցանիշը աճում է կտրուկ 65 տ.-ից 85տ. տիրույթում՝ 
կրկնապատկվելով յուրաքանչյուր 5 տարին մեկ անգամ: Չնայած այս հանգամանքին, 
դեռ պարզ չէ, թե արդյոք այդ աճը շարունակվում է 90 տ.-ից բարձր տիրույթում: Մի շարք 
հետազոտություններ ցույց են տվել, որ այդ ցուցանիշը  շարունակում է աճել 90 տ.-ից 
հետո [18], [19], [20]:  Որոշ հետազոտություններ ցույց են տվել հակառակ արդյունք [21], 
[22]: Շատ հետազոտոթյուններ չեն ունեցել բավարար քանակի մասնակիցներ, որպեսզի 
գնահատեն երկարակյացների մոտ դեմենցիայի տարածվածությունը կախված տարիքից  
և սեռից: Քանի որ երկարակյացների քանակը ահռելի տեմպով աճում է ԱՄՆ-ում, 
առողջապահական կազմավորման համար շատ կարևոր է իմանալ դեմենցիայի 
տարածվածությունը երկրակյացաների մոտ, քանի որ երկարակյացների հայտնաբերելը, 
ուսումնասիրելը և ախտորոշելը ունեն մի շարք բարդություններ: Շատ 
հետազոտություններ ունեն մեծ թվով սահմանափակումներ, որոնք հիմնականում 
վերաբերում են հետազոտվողների սակավաթիվ խմբաքանակին , տարիքային առանձին 
խմբերով և սեռով առանձնացված տարբերակման բացակայությանը: Այս 
հետազոտության ընթացքում հեղինակը ուսումնասիրել է դեմենցիայի (անկախ 
պատճառից) տարածվածությունը ըստ սեռի և տարիքի 90տ.-ից բարձր տարիքային 
տիրույթում: Ուսումնասիրությանը մասնակցել են 911 երկարակյացներ , ախտորոշումը 
իրականցվել է անմիջական զննման , հեռախոսի և հարցաշարերի միջոցով: Արդյունքում 
դեմենցիան եղել է ավելի տարածված կանանց մոտ (45%, 95% CI  41.5– 49.0) քան 
տղամարդկանց մոտ (28%, 95% CI  21.7–34.2): Կանանց շրջանում հաճախականությունը 
կրկնապատվում էր յուրաքանչյուր 5 տարին մեկ  90տ.-ից հետո, տղամարդկանց մոտ 
այդպիսի կախվածություն չի նկատվել: Դեմենցիայի ավելի ցածր տարածվածությունը 
կապված է եղել կանանց ավելի բարձր կրթական մակարդակի հետ, տղամարդկանց 
մոտ այդպիսի կապվածություն չի դիտվել: Դեմենցիայի տարածվածությունը աճում էր 
90տ.- ից բարձր կանանց մոտ, 27%-ից ( 90տ. ) հասնելով  71%(99տ.): Տղամարդկանց մոտ 
այս նույն ցուցանիշը տատանվել էր 21%- ից 33%: 

Վերլուծական: Marjorie J. et al. –ի կողմից կատարված <<Benefits and Challenges of 
Research With the Oldest Old for Participants and Nurses>> հետազոտության ժամանակ 
առաջարկվում էր հնարավորության դեպքում երկարակյացների հետ կապված 
ուսումնասիրությունը իրականացնել երկարակյացների  տանը: Երկարակյացների 
կողմից այցը հետազոտական կենտրոն  կարող է ունենալ մի շարք խնդիրներ կապված 
տեղափոխման, տեսողական, շարժողական ֆունկցիաների հետ կապված խնդիրների և 
համբերության բացակայության հետ: Կոգնիտիվ ֆունկցիայի գնահատումը ավելի 
ճշգրիտ է լինում, երբ իրականցավում է հիվանդի տանը, որտեղ իրենք զգում են ավելի 
հարմարավետ:  

Այս հետազոտության ընթացքում միայն մի մասի հետ  է կատարվել անհրաժեշտ 
բժշկական ուսումնասիրություն, մնացած ինֆորմացիան ստացվել է հիմանականում 
կարճ հարցաշարերով և նույնիսկ հեռախոսի միջոցով : 
 
բ) Geographic and Ethnic Variation in Parkinson Disease: A Population-Based Study of US 
Medicare Beneficiaries. Allison Wright Willis, Bradley A. Evanoff,b Min Lian,b Susan R. 
Criswell,a and Brad A. Racettea, 2010 Apr; 34(3): 143–151. 
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           Աշխատանքի հիմնական դրույթները: Պարկինսոնի հիվանդությունը մեծ 
տարածում ունեցող նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունների շարքին է դասվում:  ԱՄՆ-
ում այս հիվանդության ռասսայական, սեռական, տարիքային և աշխարհագրական 
տարբերակումը դեռևս հայտնի չէ: Չնայած Պարկինսոնի հիվանդության էթիոլոգիան 
դեռևս լիովին բացահայտված չէ, անշուշտ մեծ է շրջակա միջավայրի դերը այս 
հիվանդության ախտածագումնաբանության մեջ: Առկա են հետազոտություններ, որոնք 
ուսումնասիրել են  գյուղաբնակ միջավայրը Պարկիսոնի հիվանդության համար որպես 
ռիսկի գործոն: Այսպիսի հետազոտությունների մեծ մասը հայտնաբերել են գյուղաբնակ 
անձանց մոտ այս հիվանդության տարածվածության աճ[23],[24]: Մեկ այլ 
հետազոտությամբ հայտնաբերվել է հիվանդության տարածվածության աճ 
քաղաքաբնակ բնակչության մոտ[25]: Եվ վերջապես առկա է  հետազոտություն, որը չի 
հայտնաբերել այս հիվանդության տարածվածության կախվածություն  քաղաքաբնակ և 
գյուղաբնակ բնակչության մոտ [26]: 
Հետազոտության ընթացքում կատարվել է խաչաձև -հատվածական( cross –sectional) 
ուսումնասիրություն, որին մասնակցել են ԱՄՆ-ի  1995 թ.ին և 2000-2005 թ. –երին 
տարիքային առողջական ապահովագրությունից օգտված 65 տ.-ից մեծ անձինք: 
Ներառելով տարեկան ավելի քան 450,000 Պարկինսոնի հիվանդության դեպք, 
ուսումնասիրության հեղինակները հաշվարկել են Պարկինսոնի հիվանդության 
տարածվածությունը և տարբերակել ըստ ռասսայի, տարիքի, սեռի, և տեղակայման: 
Արդյունքում հայտաբերվել է, որ Պարկինսոնի հիվանդության տարածվածությունը 
(100,000 -ից) եղել է 2168.18(±95.64) սպիտակամորթների մոտ, իսկ սևամորթների մոտ 
1,036.41 (±86.01) և 1,138.56 (±46.47) ասիացիների մոտ: Պարկինսոնի հիվանդության 
քարտեզագրումը հայտնաբերել է այս հիվադության կենտրոնացում առավելապես 
արևմտյան և հյուսիսային հատվածներում: Հիվանդությունը ավելի շատ տարածված է 
եղել քաղաքաբնակ վայրերում քան գյուղաբնակներում (p < 0.01): 
          Վերլուծական: Հետազոտության ընթացքում ուսումնասիրվել է 
նեյրոդեգեներատիվ հիվանդություններից միայն Պարկինսոնի հիվադնությունը: Մեզ չի 
հաջողվել գտնել համանման ուսումնասիրություն ԼՂՀ-ում, որը նվիրված կլիներ 
նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունների տարածվածության ուսումնասիրմանը ըստ 
սեռի, տարիքի և աշխարհագրական տեղակայման: Ուսումնասիրությանը մասնակցելու 
են այլ տարիքային տիրույթով՝  90 տարեկանից բարձր անձինք: 
 

գ) The Prevalence of Parkinsonism in the Oldest Old: A 90+ Study (P4.005), Dana McDermott,  
Maria Corrada, Shawna Perry, Nicolás Phielipp and Claudia Kawas. Neurology April 5, 
2016 vol. 86 no. 16 Supplement P4.005 

            Աշխատանքի հիմնական դրույթները: Պարկինսոնիզմի տարածվածությունը 
մեծանում է մինչև 85 տարեկան: Արդյոք այդ ցուցանիշը մնում է կայուն կամ իջնում է 90 
տ. -ից հետո որոշակի չէ ի շնորհիվ սակավաթիվ կատարված հետազոտությունների 
կամ մասնակիցների թվի անբավարար քանակի:  Այս հետազոտության նպատակն է 
եղել գնահատել պարկինսոնիզմի տարածվածությունը երկարակյացների մոտ և 
գնահատել կապվածությունը ըստ տարիքի, սեռի , դեմենցիայի առկայության կամ 
հաճախակի վայր ընկնելու էպիզոդների: Հետազոտության ընթացքում կատարվել է 
կլինիկական քննություն կիրառելով <<Modified UPDRS and Tinneti>> գնահատման 
համակարգը, որի ընթացքում ուսումնասիրվել են 966 մասնակիցներ <<90+>> 
հետազոտությունից: Պարկինսոնիզմ ախտորոշվել է հետևյալ 4 ախտանիշներից 
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առնվազն 2-ի  առկայության պայմաններում՝ բրադիկինեզիա, հանգստի դող, 
ռիգիդություն, պոստուրալ անկայունություն: Ախտանիշներից մեկը պետք է լիներ 
բրադիկինեզիան: Դեմենցիայի ախտորոշման համար օգտագործվել է  DSM-IV-ի 
չափորոշիչները: Հետազոտության ընթացքում պարզվել է, որ պարկինսոնիզմի 
տարածվածությունը եղել է 14.0 %: 90-94 տարիքային խմբում տարածվածությունը եղել է 
12.4% , նշանակալիորեն ավելի քիչ քան 95 տարեկանից բարձր անձանց  մոտ՝  18.1%: 
Պարկինսոնիզմը ավելի հաճախ է դիտվել այն մասնակիցների մոտ, ովքեր ունեցել են 
դեմենցիա՝ 32.3 % կոգնիտիվ խանգարումներով, 7.9 % առանց դեմենցիայով, 5.1 % 
առանց կոգնիտիվ խանգարումներով անձանց մոտ: Պարկինսոնիզմ ախտորոշումը 
ավելի հաճախ հանդիպել է այն մարդկանց մոտ , որոնց մոտ դիտվել է վայր ընկնելու 
էպիզոդ՝ 15.6 % համեմատած վայր չընկած մարդկանց հետ՝ 11.5 % : Պարկինսոնիզմի 
տարածվածության հաճախականության և սեռի միջև կապվածություն չի 
հայտնաբերվել: Հայտնաբերվել է ահռելի կապվածություն դեմենցիայի և 
պարկինսոնիզմի միջև: Այսպիսով չնայած բազմաթիվ հետազոտություններ ցույց են 
տվել , որ պարկինսոնիզմի տարածվածությունը չի աճում 90 տարեկանից հետո, այս 
հետազոտության ընթացքում հայտնաբերվել է , որ այդ ցուցանիշը շարունակում է աճել 
90տ.-ից հետո: Պարկինսոնիզմը կապված է հաճախակի վայր ընկնելու,  
հոսպիտալացման և  խնամողի վրա ահռելի մեծ բեռի հետ: Ըստ հեղինակի, քանի որ 
վայր ընկնելու մեծ հաճախականությունը և դեմենցիան ամուր կապված են 
պարկինսոնիզմի հետ , վաղ հայտնաբերումը կարող է բերել կողմնակի հետևանքների 
առաջացման կանխարգելման:  

Վերլուծական: Հետազոտության ընթացքում ուսումնասիրվել են միայն դեմենցիայի և 
վայր ընկնելու էպիզոդների կապվածությունը պարկինսոնիզմի հետ: Չի 
ուսումնասիրվել այլ գործոններ, օր.՝  անամնեզում այլ հիվանդության առկայությունը: 
Մեր հետազոտության ընթացում ուսումնասիրվելու է նաև նեյրոդեգեներատիվ 
հիվանդություններին ուղեկցող այլ հիվադնությունների՝ զարկերակային գերճնշման, 
շաքարային դիաբետի և այլ հիվանդությունների առկայությունը և հնարավոր 
կապվածությունը: Բազմաթիվ հետազոտություններ ցույց են տվել հակառակ արդյունք 
կապված երկարակյացների շրջանում պարկինսոնիզմի հանդիպման 
հաճախականության հետ (Marttila RJ et al.  UK. Epidemiology of Parkinson's disease in 
Finland., Rosati G, et al. The risk of Parkinson disease in Mediterranean people,  D'Alessandro R 
et al.. Prevalence of Parkinson's disease in the Republic of San Marino,Okada K, et al. 
Prevalence of Parkinson's disease in Izumo City, Japan ): Հետազոտությունների իրարամերժ 
արդյունքը կարիք է ստեղծում կատարել նոր համանման հետազոտություններ, որոնք 
կտան լրացուցիչ և պարզաբանող ինֆորմացիա նվիրված  նեյրոդեգեներատիվ 
հիվանդությունների տարածվածությանը: 

 
1.3. Օգտագործված գրականության ցանկ 
 
1. Физиология человека, под ред. В. Смирнова, Москва, 2002, с. 10 
2. Альперович В., Социальная геронтология, Ростов-на-Дону, 1998, с. 220-230 
3. Մինասյան Ս., Ադամյան Ծ., Սարգսյան Ն., Մարդու ֆիզիոլոգիա, Երևան, 2007, էջ 
540 
4. Robine J-M, Paccaud F. Nonagenarians and centenarians in Switzerland, 1860–2001: a 
demographic analysis. Journal of Epidemiology and Community Health. 2005;59(1):31–37 
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5. Ankri J, Poupard M. Prevalence and incidence of dementia among the very old. Review of 
the literature. Revue d’Epidemiologie et de Sante Publique. 2003;51(3):349–360. [PubMed] 
6. Robine J-M, Saito Y, Jagger C. The emergence of extremely old people: the case of Japan 
Experimental Gerontology. 2003;38(7):735–739. [PubMed] 
7. Wilkinson TJ, Sainsbury R. The association between mortality, morbidity and age in New 
Zealand’s oldest old. International Journal of Aging and Human Development. 1998;46(4):333–
343. [PubMed] 
8. Miles TP, Bernard MA. Morbidity, disability, and health status of black American elderly: a 
new look at the oldest-old. Journal of the American Geriatrics Society. 1992;40(10):1047–1054. 
[PubMed] 
9 . A. Brunn: Vorlesung allgemeine Pathologie, Abteilung für Neuropathologie, Universität zu 
Köln, Sommersemester 2005 
10. Neurodegenerative Diseases: An Overview of Environmental Risk Factors 
11. Alzheimer's and dementia in the oldest-old: a century of challenges. Kawas CH1, Corrada 
MM 
12. Hebert LE, Weuve J, Scherr PA, Evans DA. Alzheimer disease in the United States (2010-
2050) estimated using the 2010 Census. Neurology 2013;80(19):1778-83 
13. Hebert LE, Beckett LA, Scherr PA, Evans DA. Annual incidence of Alzheimer disease in the 
United States projected to the years 2000 through 2050. Alzheimer Dis Assoc Disord 
2001;15(4):169-73 
14. Ortman JM, Velkoff VA, Hogan H. An Aging Nation: The Older Population in the United 
States, Current Population Reports, P25-1140. U.S. Census Bureau, Washington, D.C. 2014. 
Available at: http://www.census.gov/content/dam/Census/library/ publications/2014/demo/p25-
1140.pdf. Accessed November 6, 2015 
15. Tabert MH, Liu X, Doty RL, Serby M, Zamora D, Pelton GH, Marder K, Albers MW, Stern 
Y, Devanand DP (2005). «A 10-item smell identification scale related to risk for Alzheimer's 
disease». Ann. Neurol. 58 (1): 155–160. DOI:10.1002/ana.20533. PMID 15984022 
Rebecca C. Brown, Alan H. Lockwood, and Babasaheb R. Sonawane Environ Health Perspect. 
2005 Sep; 113(9): 1250–1256. Published online 2005 May 26. doi:  10.1289/ehp.7567 
16. "Parkinson's Disease Information Page". NINDS. June 30, 2016. Retrieved 18 July 2016. 
17.Rajput und Rajput, 2001; Burn und Lees, 2002; Litvan, 2003 
18. Ebly EM, Parhad IM, Hogan DB, Fung TS. Prevalenceand types of dementia in the very old: 
Results from the Canadian Study of Health and Aging. Neurology 1994;44: 1593–1600 
19. von Strauss E, Viitanen M, De Ronchi D, Winblad B, Fratiglioni L. Aging and the 
occurrence of dementia: findings from a population-based cohort with a large sample of 
nonagenarians. Arch Neurol 1999;56:587–592 
20. Riedel-Heller SG, Busse A, Aurich C, Matschinger H, Angermeyer MC. Prevalence of 
dementia according to DSMIII-R and ICD-10: results of the Leipzig Longitudinal Study of the 

�Aged (LEILA75 ) Part 1. Br J Psychiatry 2001;179:250–254 
21. Wernicke TF, Reischies FM. Prevalence of dementia in old age: clinical diagnoses in subjects 
aged 95 years and older. Neurology 1994;44:250–253 
22. Ritchie K, Kildea D. Is senile dementia “age-related” or “ageing-related”? Evidence from 
meta-analysis of dementiaprevalence in the oldest old. Lancet 1995;346:931–934 
23. Newman EJ, Grosset KA, Grosset DG: Geographical difference in Parkinson’s disease 
prevalence within West Scotland. Mov Disord2009;24:401–406  
24. Priyadarshi A, Khuder SA, Schaub EA, Priyadarshi SS: Environmental risk factors and 
Parkinson’s disease: a meta-analysis. Environ Res 2001;86:122–127 
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25. Rybicki BA, Johnson CC, Uman J, Gorell JM: Parkinson’s disease mortality and the 
industrial use of heavy metals in Michigan. Mov Disord 1993;8:87–92 
26. Lilienfeld DE, Sekkor D, Simpson S, Perl DP, Ehland J, Marsh G, Chan E, Godbold JH, 
Landrigan PJ: Parkinsonism death rates by race, sex and geography: a 1980s update. 
Neuroepidemiology 1990;9:243–247 
 
 
 
ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
 

Նպատակ 
  
 Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել  ԼՂՀ-ում նեյրոդեգեներատիվ 

հիվանդությունները  երկարակյացների շրջանում : 
 

Հիմնական խնդիրներ 
 
1. Հայտնաբերել ԼՂՀ-ի երկարակյաց  ազգաբնակչության շրջանում նեյրոդեգեներատիվ 
հիվանդությունների  առկայությունը 
2.Գնահատել կոգնիտիվ,  շարժողական ֆունկցիաների ու կյանքի որակի 
ախտահարման աստիճանը 
3.  Հետազոտել նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունների և ուղեկցող հիվանդությունների 
միջև հնարավոր կապը 
 
3. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ 

 
Կլինիկական, համաճարակաբանական  

 
4. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ  
 

Նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունների հայտնաբերման նպատակով 
նախատեսվում է տնային այցերի միջոցով Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ 430 
երկարակյացների շրջանում հետազտություն: 

 
Ընդգրկման չափորոշիչներն են՝ 

ա)  բնակիչներ որոնց տարիքն է > 90 տ. 
բ) անձինք, որոնք համաձայն են մասնակցել հետազոտությանը՝ նախապես 
ստորագրելով տեղեկացված համաձայնագիր 
գ)  կոգնիտիվ ֆունկցիաների զգալի ախտահարման բացակայություն 
դ)  խոսքի ֆունկցիայի կոպիտ ախտահարման բացակայություն 
ե) պարզ գիտակցության առկայություն 
 

Բացառման չափանիշներն են՝ 
ա) մինչև 90 տ. անձինք 
բ) անձինք , որոնք չեն ցանկանում մասնակցել հետազոտությանը 
գ) խիստ արտահայտված դեմենցիա 
դ) խոսակցական ֆունկցիայի կոպիտ խանգարում 
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ե) պարզ գիտակցության բացակայություն 
 

Նյութի հավաքագրումը ծրագրվում է իրականացնել հատուկ հարմարեցված 
հայալեզու կառուցվածքավորված հարցաթերթիկի լրացման միջոցով: 

Պլանավորվում է կատարել նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունների 
տարածվածության քանակական վերլուծություն համապատասխան վիճակագրական 
մեթոդներով:  

 
Ելնելով վերոնշյալից՝ առաջարկվում է. 
 
1. Հայտնաբերել երկարակյացների շրջանում նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունների 
նշանների  առկայությունը, օգտագործել MDS ( Movement disorder Society)-ի կողմից 
առաջարկվող <<Modified Bradykinesia Rating Scale>>-ը,  պարկինսոնիզմի նշանները 
գնահատելու համար օգտագործել <<Unified Parkinson's Disease Rating Scale>>- ը 
2. Իրականացնել կոգնիտիվ կարգավիճակի գնահատում օգտվելով << Դեմենցիաների 
ախտորոշման և կոգնիտիվ խանգարումների գնահատման ժամանակակից 
սանդղակները>> ուսումնամեթոդական ձեռնարկից,  Հ.Դ. Համբարձումյան,  Հ. Մ. 
Մանվելյան,  Երևան,  2013 
(Ֆոլսթեյնի <<Կոգնիտիվ վիճակի կարճ քննություն (Mini- Mental Sate Examination, 
MMSE)>> 
3. Գնահատել երկարակյացների շրջանում կյանքի որակի գնահատում SF -36 մեթոդով  
4. Հայտնաբերել ուղեկցող հիվանդությունների առկայությունը՝ զարկերակային 
գերճնշում, շաքարային դիաբետ և այլն: 
             
              
 
5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԹԵՄԱՅԻՆ  
 
 
 
 
 
 
6. ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ, ԳԻՏԱԿԱՆ 
ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 
 
- 
 
 
 
 
 
7. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 
 

1. Սկզբնաղբյուրների վերլուծություն 2015  -նույեմբեր 
2. Հետազոտության մեթոդների տիրապետում 2016-ապրիլ  
3. Հետազոտությունների նյութերի հավաքում 2016 –դեկտեմբեր -  



 – 12 –

2017 -նոյեմբեր 
4. Գիտական հոդվածների հրատարակում 2017- ապրիլ -2019 

սեպտեմբեր 
5. Աշխատանքի ձևակերպում 2017 
6. Աշխատանքի նախնական փորձաքննություն  2018 -ապրիլ 
7. Ատենախոսության պաշտպանություն 2019 

 
 
Գիտական ղեկավար՝  ____________________ 

 ստորագրություն 
                                                                      
                                                                      
 
Հայցորդ՝  ____________________ 

 ստորագրություն 
 
 
հեռախոս ՝ (00374) 97360748 
(00374) 91350748 
e-mail: doctorkhachatryan@yahoo.com 
 
 


