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 1.  Թեմայի արդիականությունը 

1.1 Ներածություն 

Կավասակի հիվանդությունը (ԿՀ) անհայտ պատճառագիտություն ունեցող 
ինքնաապաքինվող վասկուլիտ է, որը հանդիպում է գերազանցապես կրծքի հասակի 
և վաղ մանկական տարիքի երեխաների մոտ: Այն առաջին անգամ նկարագրվել է 
1967թ. Ճապոնիայում` ՏոմիսակուԿավասակիի կողմից[1,2]:  

ԿՀ ներկայումս համարվում է զարգացած երկրներում երեխաների սրտի 
ձեռքբերովի հիվանդությունների գլխավոր պատճառ: ԿՀ ունի տարածվածության լայն 
տիրույթ ողջ աշխարհում, այն ամենաբարձրն է Ճապոնիայում (տարեկան 218.6 
/100000 մինչև 5 տ. Երեխաների հաշվարկով) և նվազագույնն է սպիտակամորթ 
ռասայի մոտ (ԱՄՆ-ում 9.1/100000): 6 ամսականից 5 տարեկան երեխաներն առավել 
ընկալունակ են ԿՀ–ի նկատմամբ (բոլոր դեպքերի 80%-ը), իսկ հիվանդացության 
գագաթնակետը դիտվում է 9 -11 ամսականում, տղա/աղջիկ փոխհարաբերությունը` 
1.2 / 1.7[1,2]:  

Մահացության բոլոր դեպքերը պայմանավորված են սրտային 
բարդություններով, կապված թրոմբոցիտների քանակի կտրուկ բարձրացման և 
պսակաձև զարկերակների բորբոքուման (կորոնարվասկուլիտ/արտերիիտ) հետ սուր 
և ենթասուր շրջաններում, ինչպես նաև կորոնար զարկերակի անևրիզմաների և 
ստենոզների հետևանքով առաջացած միոկարդի ինֆարկտի և հանկարծամահության 
հետ, հիվանությունից տարիներ անց[3,7]: 

ԿՀ էթիոլոգիան դեռևս մնում է բժշկության համար անհայտ, սակայն 
հիվանդացության որոշակի սեզոնայնությունը և բարձր բորբոքային ցուցանիշները 
թույլ են տալիս մտածել հնարավոր ինֆեկցիոն պատճառի մասին: Կան որոշակի 
տվյաներ նաև ժառանգական նախատրամադրվածության մասին[2]:  
 ԿՀ կլինիկական նշանները զարգանում են աստիճանաբար այդ պատճառով 
պայմանականորեն ընթացքը ենթաբաժանվում է  սուր շրջանի (այն սովորաբար 
տևում է 7-10 օր), որին հաջորդում է նվազ կլինիկական արտահայտություններով 
ենթասուր շրջանը  և ապա` լավացումը: ԿՀ սուր շրջանը սկսվում է տենդով, որից 
հետո կարճ ժամանակ անց ի հայտ են գալիս շաղկապենու երկկողմանի 
արյունալեցումը և մարմնի էրիթեմատոզ  ցանավորումը: Կոնյուկտիվիտը չի  
ուղեկցվում էքսուդատով և անցավ  է, իսկ ցանը տարածուն է, մեծամասամբ  ոչ 
սպեցի ֆիկ մակուլոպապուլյար բնույթի: ԿՀ սուր շրջանում առաջանում է ձեռքերի և 
ոտնաթաթերի այտուցվածություն, որը սովորաբար զուգորդվում է ափերի և 
ներբանների էրիթեմայով և, երբեմն, ցավոտ է: Ենթասուր շրջանում ի հայտ է գալիս 
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ձեռքերի և ոտքերի մատների թեփոտում: Բնորոշ են շրթունքների և բերանի խոռոչի 
ախտահարումները, ինչպիսիք են շրթերի  էրիթեման, չորությունը, 
արյունահոսությամբ ընթացող  ճաքճքվածությունը, թեփոտումը, արտահայտված 
սնկանման պտկիկներով ՙմորենման՚ լեզուն և բերան-ըմպանային լորձաթաղանթի 
տարածուն էրիթեման: Հաճախ դիտվում է պարանոցային լիմ ֆադենոպաթիա, որը 
սովորաբար միակողմանի է և ընդգրկում է առաջային պարանոցային եռանկյան 
շրջանը[2,3,8]:  
 Թեև ԿՀ հաճախ է ընթանում  սրտի ախտահարումներով, բարեբախտաբար 
դրանց մեծ մասը թեթև բնույթ ունեն և անհետևանք անցնում են:  Այնուամենայնիվ, 
սրտաբանական պաթոլոգիան հիվանդության ուշ բարդությունների ու մահացության 
հիմնական պատճառն է: ԿՀ սուր շրջանում ախտաբանական պրոցեսում կարող են 
ընդգրկվել սրտի բոլոր հատվածները, ներառյալ սրտի տարբեր շերտերը` 
սրտամկանը,  էնդոկարդը (փականները),  պերիկարդը և պսակաձև 
զարկերակները[4,7]: Ամերիկյան Սրտաբանական Ասոցիացիայի (American Heart 
Association) (ԱՀԱ) տվյալներով 30-50% դեպքերում դիտվում է  պսակաձև 
զարկերակների թեթև արտահայտված, տարածուն լայնացում (էկտազիա), որը  
սկսվում է ձևավորվել տենդը սկսվելուց միջինը 10 օր հետո: Հաճախ այն անցողիկ է և  
հետ է զարգանում տենդի սկզբին հաջորդող 6-8 շաբաթների ընթացքում: Սակայն  
դեպքերի  20% -ում պսակաձև զարկերակների լայնացումը խորանում է, վերածվելով 
իրական անևրիզմաների, իսկ  ն/ե իմունոգլոբուլինով(ՆԵԻԳ) բուժման 
պայմաններում այդ թիվը իջնում է մինչև  5%[1,8]:  
 Հիվանդության առաջին շաբաթվա ընթացքում կարող է զարգանալ արթրիտ 
կամ արթրալգիա, բազմաթիվ մանրև խոշոր հոդերի ընդգրկումով, բնորոշ են նաև 
ասեպտիկ մենինգիտով պայմանավորբված գերգրգռվածությունը, ստամոքս-
աղիքային տրակտի խանգարումները` փորլուծություն, փսխում և ցավեր 
որովայնում[1,2,3]: 
 Լաբորատոր ցուցանիշներից հատկանշական են արտահայտված լեյկոցիտոզը, 
բորբոքային բարձր ցուցանիշները, ինչպիսիք են ԷՆԱ-ն և C ռեկատիվ սպիտակուցը: 
Հիվանդության ենթասուր շրջանին բնորոշ է թրոմբոցիտոզի զարգացումը` 500000 -ից 
մինչև 10000000/մմ3 [1]: 
 ԿՀ հաստատող հատուկ թեստեր չկան, ուստի ախտորոշման հիմքում ընկած է 
կինիկական չափորոշիչները, որոնք մշակվել են Ամերիկյան Սրտաբանական 
Ասոցիացիայի կողմից (AHA,1993 թ.): ԿՀ ախտորոշվում է, եթե առկա է 5 և ավելի օր 
տևողությամբ տենդ, զուգակցված հետևյալ 5 արտահայտություններից առնվազն 4-ի 
հետ.  մաշկի ցան, երկկողմանի կոնյունկտիվիտ, շրթունքների և բերանի խոռոչի 
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ախտահարում, վերջույթների ախտահարում, պարանոցային լիմ ֆադենոպաթիա[2]: 
Պարզվել է, որ դեպքերի 15-20%-ում կարող է ՙդասական՚ չափանիշների քանակն 
անբավարար լինել, և 5 օրից ավել տևող տենդով հիվանդությունը ընթանում է 4-ից 
պակաս կլինիկական չափանիշների զուգորդումով, սակայն առկա է պսակաձև 
անոթների ախտահարում: Հիվանդության այսպիսի տարբերակը կոչվում է ՙոչ լրիվ 
ԿՀ[4,6]՚:  
 Բուժման առաջին գծի թերապիան ն/ե իմունոգլոբուլինի  միանվագ ներարկում 
է 2 գ/կգ դեղաչափով` 12 ժամյա ինֆուզիայի ձևով  և ասպիրինի ընդունում բարձր 
դեղաչափով: Ներկայումս առաջարկվող դեղաչափն է  30-50 մգ/կգ/օրական` 4 
անգամյա բերանացի ընդունման ձևով (ԱՄՆ փորձգետները հանձնարարում են 80 -
100 մգ/կգ/օրական դեղաչափը, իսկ Ճապոնիայում ընդունված է` 30 մգ/կգ/օրական):   
Հիվանդների մի մասը, չնայած ՆԵԻԳ և ասպիրինով բուժմանը, շարունակում են 
ջերմել: Այդպիսի  դեպքերում բորբոքային պրոցեսը կասեցնելու նպատակով 
առաջարկվում է կրկնել ՆԵԻԳ  ներարկումը 2 գ/կգ դեղաչափով: Կարևոր է իմանալ, 
որ  կորտիկոստերոիդների և բիոլոգիական  ագենտների կիրառումը ԿՀ բուժման 
համար մինչ այսօր վիճահարույց է[9]:  
 

 Գիտական թեմայի նորույթը 
Չնայած հիվանդության բավական լայն տարածվածությունը ողջ աշխարհում, 
Հայաստանում ԿՀ ախտորոշումը դեռ 10-15 տարի առաջ ընդհանրապես չի դրվել, 
ինչը խոսում է տեղեկացվածության ոչ բավարար լինելու մասին: Միայն վերջին 10 
տարիների ընթացքում է, որ ԿՀ ախտորոշումը վստահորեն տեղ է գտել 
վասկուլիտների շարքում: Այդ է պատճառը, որ ՀՀ-ում ԿՀ համաճարակաբանական և 
հեռակա ելքերի մասին տվյալները բացակայում են: Տարբեր էթնիկ խմբերում տարբեր 
են ոչ միայն հիվանդության հանդիպման հաճախականությունը, այլ նաև 
կլինիկական նշանների արտահայտվածությունը և ծանրության աստիճանը: Սույն 
հետազոտությունը հնարավորություն կտա ցույց տալ ԿՀ ախտորոշմամբ  
հոսպիտալացված երեխաների շրջանում տարբեր կլինիկականև լաբորատոր 
ցուցանիշների գերակշռությունը, ն/ե իմունոգլոբուլինով բուժման 
արդյունավետությունը  և հեռակա բարդությունները: ԿՀ ախտորոշման ընթացքում 
առկա են մի շարք  այսպես կոչված «ծուղակներ», ինչպես օրինակ լեյկոցիտուրիան, 
ասեպտիկ մենինգիտը, ՍԱՏ խանգարումները, որոնք շփոթեցնում են կլինիցիստին և 
բերում են սխալ ախտորոշման: Վերջիններիս հանդիպման հաճախությունը նույնպես 
ուսումնասիրվելու է  հետազոտութան ընթացքում, ինչը թույլ կտա մանկաբույժներին 
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հետագայում վերոնշյալ կլինիկական նշանների առկայության դեպքում ավելի զգոն 
լինել և չմոռանալ ԿՀ մասին: 
 
1.2 Ժամանակակից գրականության քննադատական վերլուծությունը 
Չնայած արդեն 50 տարի է անցել, ինչ 1967թ Տ. Կավասակին առաջին անգամ 
նկարագրեց ԿՀ, սակայն նրա էթիոլոգիայում, պաթոգենեզում և բուժման մեջ առկա են 

դեռևս չլուծված խնդիրներ, ինչը ստիպում է գիտնականններին և կլինիցիստներին 
շարունակել հետազոտությունները ԿՀ շուրջ: Միջազգային գրականությունում կան 
բազմաթիվ հոդվածներ և տպագրված հետազոտություւներ, որոնցից մի քանիսի 
վերլուծությունը բերված է ստորև: 
 
1. BenselerSM, McCrindle BW, Silverman ED et al. Infections and Kawasaki Disease: 
Implications for Coronary Artery Outcome. Pediatrics, Dec 2005; 116 (6):  
 
Տվյալ միակենտրոն ռետրոսպեկտիվ հետազոտության նպատակն է գնահատել 
հիվանդութան ընթացքը, ծանրությունը և ելքը ուղեկցող այլ տարափոխիկ 
հիվանդության առկայության դեպքում: Հետազոտության մեջ ընդգրկվել են 2տարվա 
ընթացքում Կանադական Տորոնտոյի Հիվանդ Երեխաների (Hospital for sick children) 
հիվանդանոցում ԿՀ ախտորոշված 129 երեխաներ: Այսպիսով հետազոտությունը 
ցույց է տվել, որ հիվանդների 33 % ԿՀ ախտորոշման պահին ունեցել են ≥1 ուղեկցող 
վարակ: Ն/ե իմունոգլոբուլինով բուժման արդյունքները վարակ-դրական և վարակ -
բացասական խմբերում իրարից չեն տարբերվել: Ընդհանուրից 31% զարգացրել են 
կորոնարիտ, որոնք հավասարապես բաշխված են եղել 2 խմբերում: Հետագա 
հսկողության արդյունքում կորոնար անոթի անևրիզմայի զարգացման 
հաճախականությունը նույնպես նույնն է եղել 2 խմբերում[10]: Այպիսով, սույն 
հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ վարակները հաճախ են ուղեկցում ԿՀ, սակայն 
նրանց առկայությունը չի ազդումհիվանդության ընթացքի, բուժման 
արդյունավետոթյան և հետագայում անևրիզմայի զարգացման ռիսկի վրա: Տվյալ 
հետազոտոթյունը ռետրոսպեկտիվ է և չի անդրադարձնում վարակիչ 
հիվանդությունների առկայության դեպքում ԿՀ կլինիկական  ընթացքի բոլոր 
առանձնահատկությունները, անհրաժեշտ են լրացուցիչ պրոսպեկտիվ  
հետազոտություններ ԿՀ հիվանդացության և կլինիկայի վրա`վարակիչ 
հիվանդությունների դերը պարզելու համար, ինչպես նաև գնահատել այս կամ այն 
վարակի հանդիպման հաճախականությունը ԿՀ ժամանակ: 
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2. Bar-Meir M, Haklai Z, Dor M. Kawasaki disease in Israel.Pediatr Infect Dis J, 2011; 30:589-
592. 
 
Իսրայելում անցկացված ռետրոսպեկտիվ այս հետազոտությունը գնահատել է ԿՀ 
հիվանդացության պատկեր երկրում: 1996-2009թթ Իսրայելում ախտորոշվել է ԿՀ 685 
դեպք, բոլորը միջև 18 տարեկան երեխաների մոտ, որից 88%մինչև 5 տարեկան, տղա/ 
աղջիկ հարաբերակցությունը  1.7/1, դեպքերի մեծամասնությունը գրանցվել է ուշ 
ամռանը և վաղ ձմռանը: 2000թ-ից դիտվել է դեպքերի աճ, մինչև 1 տարեկան 
տղաների հոսպիտալացումների քանակը գրեթե  կրկնապատկվել է: Կորոնար 
անոթների անևրիզմայի զարգացմանը հաճախականությունը  կազմել է 2.9%, 
ամենաբարձրը մինչև 1 և 5 տարեկանից բարձր տղաների մոտ: Իսրայելի ընդհանուր 
էպիդեմիոլոգիական ցուցանիշները համապատասխանում են Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի 
ցուցանիշներին[11]: Չնայած որ ստացված տվյալները ընդհանուր առմամբ չեն 
տարբերվում Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի տվյալներից, դրանք չեն կարող արտացոլել 
հիմնախնդրի պատկերը Հայաստանում և տարածաշրջանի մյուս երկրներում: 
 
3. Kobayashi T, Saji T, Otani T et al. RAISE study group investigators. Efficacy of 
immunoglobulin plus prednisolone for prevention of coronary artery abnormalities in severe 
Kawasaki disease (RAISE study): a randomised, open-label, blinded-endpoints trial.Lancet. 
2012;379(9826):1613-1620.  
 
2008-2010թթ Ճապոնիայում անցկացված բազմակենտրոն, պրոսպեկտիվ 
հետազոտությունը նպատակ է ունեցել գնահատել ստերոիդների ազդեցությունը, 
ծանր ընթացքով ԿՀ ժամանակ կորոնար անոթների վնասման կանխարգելման վրա։ 
Ընդգրկվել են 248 երեխա, որից 123 ստացել են ն/ե իմունոգլոբուլին 2գ/կգ 24 ժամում և 
ասպիրին 30մգ/կգ, իսկ մյուս 125 ստացել են վերոնշյալին ավելացած պրեդնիզոլոն 
2մգ/կգ 15 օր։ Արդյունքները ցույց են տվել, որ պրեդնիզոլոն ստացող խմբում կորոնար 
անոթների վնասման հաճախությունը զգալի ցածր է եղել (3%), քան պրեդնիզոլոն 
չստացող խմբում (23%)[12]։ Սակայն անհրաժեշտ են հետագա հետազոտություններ 
ԿՀ ժամանակ ստերոիդների արդյունավետությունը և հեռակա ռիսկերը գնահատելու 
համար։ 
 
4.Chen S, Dong Y, Kiuchi MG et al. Coronary Artery Complication in Kawasaki Disease and 
the Importance of Early Intervention: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA 
Pediatr 2016;170:1156-1163 
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Այս մետաանալիզը, որը ներառել է 16 բացառապես Ճապոնական 
հետազոտություններ, ցույց է տալիս որ ԿՀ ժամանակ ստերոիդների ավելացումը 
բուժմանընվազեցնում է  կորոնար անոթների վնասման 
հավանականությունը:Հավանականության հարաբերակցությունը կազմել է 
0.42:Ամենամեծ դրական արդյունքը դիտվել է առավել բարձր ռիսկ ունեցող 
հիվանդների խմբում: Ռիսկը գնահատվել է կլինիցիստների կողմից, համաձայն 
համապատասխան սանդղակների[13]: Դժբախտաբար այդ սանդղակները զգայուն չեն 
և սպեցիֆիկ բազմաէթնիկ և ոչ-ասիական պոպուլյացիաներում: 
Կորտիկոստերոիդների ընդունում ՆԵԻԳ- կայուն պացիենտների մոտ չի նվազեցրել 
կորոնար անոթների վնասման հաճախականությունը: 
 
5.Shiozawa Y, Inuzuka R, Takahiro S et al. Effect of Intravenous Immunoglobulin Within 
Day 4 of Illness in Kawasaki Disease. Pediatr Int. 2018:1–8  
 
Չնայած ԿՀ հնարավորինս վաղ ախտորոշումը և բուժումը լավացնում է պրոգնոզը և 
նվազեցնում է բարդություններիզարգացման հավանականությունը, այնուամենայնիվ 
դեռևս վիճահարույց է մնում մինչև հիվանդության 4-րդ օրը ն/ե իմունոգլոբուլինի 
ներակման էֆեկտիվությունը։ 2018թ Ճապոնիայի մանկաբուժական ասոցիացիան 
տպագրել է հետևյալ հետազոտությունը ն/ե իմունոգլոբուլինի վաղ ներարկման 
արդյունավետության մասին։ Հետազոտության մեջ ընդգրկվել են 339 երեխաներ, 
որոնց մոտ ԿՀ ախտորոշվել է մինչև հիվանդության 4-րդ օրը։ Հիվանդները բաժանվել 
են 2 խմբի, մի խումբը ն/ե ԻԳ ստացել է մինչև 4-րդ օրը, մյուս խումբ՝ 5-րդ օրը։ 2 
խմբերում հիվանդների ընդհանուր բնութագրիչները եղել են համարժեք։ Արդյունքում 
միչև 4-րդ օրը բուժում ստացած երեխաների մոտ ավելի հաճախ է դիտվել 
հիվանդության 2-րդ ալիք և 2-րդ ն/ե ԻԳ ներարկման անհրաժեշտություն, ինչը 
խոսում է վաղ ախտորոշված ԿՀ բուժման հանձնարարականների բարելավման 
անհրաժեշտության մասին[14]։ Վերջին 3 հետազոտությունները (և ընդհանրապես 
հետազոտությունների մեծամասնությունը) անցկացված են Ճապոնիայում, ինչը չի 
զարմացնում: Ուստի դրանք արտացոլում են իրավիճակը մոնոէթնիկ խմբում: Ինչպես 
արդեն նշվել է, ԿՀ տարածվածությունը, կլինիկական դրսևորումները, բուժման 
արդյունավետությունը և ելքերը նույնը չենբնակչության տարբեր խմբերում, և մեկ 
երկրում անցկացված մետաանալիզով ի հայտ եկած օրինաչափությունները չեն 
կարող արտահայտել իրավիճակը ինչպես աշխարհում, այնպես էլ առանձին վերցված 
երկրներում: 



 8

 
2.         ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
Նպատակը  
Ուսումնասիրելով Կավասակի հիվանդության 
ընթացքիկլինիկականևլաբորատորառանձնահատկությունները,գնահատելբուժմանհեռակ
աարդյունքնեըևառաջարկելհիվանդությանվաղախտորոշմանևվարմանուղեցույց 
Խնդիրները  
1.Գնահատել կորոնար անոթների վնասման ռիսկի գործոնները, հետագայում նրանց 
մոտ անևրիզմայի զարգացման հաճախությունը 

2.Գնահատել ն/ե ԻԳ բուժման արդյունավետությունը և 2-րդդեղաչափ ն/ե ԻԳ 
անհրաժեշտությունը կորոնարիտիռիսկունեցողհիվանդներիշրջանում 
3.Ուսումնասիրել ուղեկցող վարակների առկայությունը ԿՀ հիվանդների մոտ և 
դրանց ազդեցությունը բուժման և ելքի վրա, 
4  ԿՀ ունեցող երեխաների արյան լաբորատոր ցուցանիշների գնահատում հիվանդության 
տարբեր փուլերում 
5.Ոսումնասիրել միջինում ԿՀ ախտորոշման օրը Հայաստանում, գնահատել ելքերը կախված 
ախտորոշման օրից 
 
3.         ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ 
Պրոսպեկտիվ, կլինիկական հետազոտություն  
 
4.         ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 
Հետազոտությանմեջ ընդգրկվելու են 2013-2021 թթ Արաբկիր Բկ-ում 
հոսպիտալացված այն երեխաները, որոնց մոտ ախտորոշվել է ԿՀ, համաձայն ԱՀԱ 
չափորոշիչների: Մշակված է տվյալների հավաքագրման հատուկ ձև, որն իր մեջ 
ընդգրկում է տեղեկություններ հիվանդների անկետային տվյալների, հիվանդության 
ընթացքի, կատարված լաբորատոր-գործիքային հետազոտությունների և նշանակված 
դեղամիջոցների մասին, ինչպես նաև բուժման արդյունքների և հետագա ընթացքի 
մասին, ներառյալ 
1.Ուղեգրող հաստատություն (ինքնուրույն, այլ հիվանդնանոց, առաջնային      օղակի 
մանկաբույժ) 
2.Բուժում հակաբիոտիկներով և ստերոիդներով նախքան դիմելը 
3.Ուղեկցեղ հիվանդության առկայություն 
4.Հոսպիտալացման տևողություն 
5.Լաբորատոր տվյալներ` ընդհանուր քննություն և C ռեակտիվ սպիտակուց, լյարդային 
մարկերներ, էլեկրոլիտներ, ընդհանուր սպիտակուց, ալբումին, մեզի քննություն 
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6.Հոսպիտալացման ընթացքում հակաբիոտիկների նշանակում 
7.Բուժման ընթացքում ստերոիդների օգտագործում 
8.Ն/ե ԻԳ ներարկման օրը, ներարկումից հետո տենդի պահպանման տևեղությունը, 
կողմնակի էֆեկտների առկայությունը, 2-րդ դեղաչափ ն/ե ԻԳ անհրաժեշտությունը 
9.Թրոբոցիտների քանակը ընդունվելիս, բուժումից 1 շաբաթ անց, այնուհետև 1, 3, 6,12 
ամիսներ անց 
10.Էխոկարդիոգրաֆիկ տվյաները հիվանդության սուր փուլում, 1 շաբաթ, 1ամիս, 6 
ամիս և 1 տարի անց 
5.  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԹԵՄԱՅԻՆ 
Ներկայացվող աշխատանքը համապատասխանում է ամբիոնի նիստիկողմից 
հաստատված գիտական թեմային «Կավասակի հիվանդության կլինիկա-լաբորատոր 
առանձնահատկությունները և բուժման հեռակա ելքերը» վերնագրով: 
 
6. Հետազոտության ժամանակացույց 
1. Սկզբնաղբյուրների վերլուծություն 2017 -2020 
2. Հետազոտության մեթոդների տիրապետում 2017- 2018 
3. Հետազոտության նյութերի հավաքում 2017- 2020 
4. Գիտական հոդվածների հրատարակում 2018-2021 
6. Աշխատանքի ձևակերպում  մայիս2021 
9. Աշխատանքի նախնական փորձաքննություն  սեպտեմբեր 2021 
10. Ատենախոսության պաշտպանություն նոյեմբեր 2020 
 
7. ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ, ԳԻՏԱԿԱՆ 
ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 
1. 2015թ Հայաստանի 4-րդ Միջազգային Բժշկական Համագումար  
2. 2017թ Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարան « Գիտության շաբաթ» 
 
8.ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 
1.Japanese Circulation Society Joint Working Group Guidelines for Diagnosis and 
Management of Cardiovascular Sequelae in Kawasaki Disease (JCS 2008). Circulation Journal.  
September 2010, Vol.74, pp 1989 – 2020. 
2. Newburger JW, Takahashi M, Gerber MA, et al. Diagnosis, Treatment, and Long-Term 
Management of Kawasaki Disease: A Statement for Health Professionals From the Committee 
on Rheumatic Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease, Council on Cardiovascular Disease 
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in the Young, American Heart Association. Pediatrics. December 2004; Vol. 114, No. 6, pp 
1708 -1733. 
3. Dajani AS, Taubert KA, Gerber MA, et al. Diagnosis and therapy of Kawasaki disease in 
children: AHA Medical/Scientific Statement; Special Report. Circulation. 1993; Vol.87, pp 
1776-1780. 
4. Harnden A, Takahashi M, Burgner D. Kawasaki disease: Clinical Review BMJ. 2009; Vol. 
338:b 1514. 
5. Wood LE, Tulloh RMR. Kawasaki disease in children. Heart. 2009; Vol.95; pp 787-792. 
6. Satou GM, Giamelli J, Gewitz MH. Kawasaki Disease: Diagnosis, Management, and Long-
term Implications. Cardiology in Review. 2007; Vol.15: pp 163–169. 
7.Suda K,Iemura M, Nishiono H, et al.Long-Term Prognosis of Patients With Kawasaki 
Disease Complicated by Giant Coronary Aneurysms. Circulation. 2011; Vol.123, pp1836-
1842. 
8.Senzaki H. Long-Term Outcome of Kawasaki Disease.Circulation. 2008; Vol.118,  pp 2763-
2772. 
9.Brian W., Mc Crindle. Kawasaki Disease: A Childhood Disease With Important 
Consequences Into Adulthood. Circulation. 2009; Vol.120, pp 6-8. 
10. BenselerSM, McCrindle BW, Silverman ED et al. Infections and Kawasaki Disease: 
Implications for Coronary Artery Outcome. Pediatrics, Dec 2005; 116 (6) 

11. Bar-Meir M, Haklai Z, Dor M. Kawasaki disease in Israel.Pediatr Infect Dis J, 2011; 
30:589-592. 
12. Kobayashi T, Saji T, Otani T et al. RAISE study group investigators. Efficacy of 
immunoglobulin plus prednisolone for prevention of coronary artery abnormalities in severe 
Kawasaki disease (RAISE study): a randomised, open-label, blinded-endpoints trial.Lancet. 
2012;379(9826):1613-1620. 
13. Chen S, Dong Y, Kiuchi MG et al. Coronary Artery Complication in Kawasaki Disease 
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